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PHƯƠNG PHÁP HỌC TỪ VỰNG TIẾNG ITALIA 

Người thực hiện: Nguyễn Hiền Trang 
Lớp: 1I-05 

GVHD: Đặng Thị Phương Thảo 

I. MỤC TIÊU, MỤC ĐÍCH 

Chúng ta đã biết, xu hướng phát triển của các Quốc gia trên Thế giới 

ngày nay là toàn cầu hoá, hội nhập và phát triển. Việc giao lưu quốc tế trở 

nên vô cùng quan trọng. Cùng với nó, ngoại ngữ trở thành yêu cầu và hành 

trang thiết yếu cho bất kỳ một công việc nào. Với mong muốn giúp đỡ các 

bạn trong việc học tập và nghiên cứu ngoại ngữ nói chung và môn tiếng Ý 

nói riêng, ở đây chúng tôi xin đưa ra một số phương pháp và kinh nghiệm về 

một bình diện quan trọng trong tiếng Ý: Từ vựng . 

1. Mục tiêu: 

Trong ngôn ngữ, có thể nói bình diện ngôn ngữ là một trong những 

vấn đề cơ bản nhất. Bình diện ngôn ngữ bao gồm 3 yếu tố:  

• Ngữ âm  

• Từ vựng  

• Ngữ pháp  

Trong đó, từ vựng là đơn vị cơ bản cấu tạo nên câu, từ đó hình thành 

văn bản hay hội thoại. Có thể sắp xếp các bình diện ngôn ngữ theo một sơ đồ 

hình cây như sau:  

Giao tiếp hoàn chỉnh  

  Ngữ âm 

  Ngữ pháp 

  Từ vựng  
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Dựa trên sơ đồ hình cây như trên, có thể thấy từ vựng là “gốc rễ”, là 

nền tảng cho việc sử dụng tốt bất cứ một ngoại ngữ nào. 

Muốn nắm bắt tốt từ vựng, yêu cầu người học phải nắm vững 3 yếu tố: 

vỏ âm thanh, ngữ nghĩa và trọng âm. Như vậy ta có thể thấy được tầm quan 

trọng của từ vựng trong việc học ngoại ngữ rất rõ ràng.  

• Học và hiểu từ vựng trước hết để sử dụng trong việc hoàn thiện 4 kĩ 

năng: Nghe, nói, đọc, viết (các hoạt động lời nói) 

• Hiểu và biết cách sử dụng từ vựng để duy trì quá trình hội thoại, xây 

dựng và sử dụng câu hoàn thiện, hoàn chỉnh giao tiếp, tiến tới việc sử 

dụng tiếng Ý như người bản xứ. 

Là sinh viên năm thứ hai, chúng tôi hiểu rõ hơn ai hết khó khăn mà 

những người mới tiếp cận với tiếng Ý gặp phải. Thông qua đề tài nhỏ này, 

chúng tôi muốn truyền đạt lại những kinh nghiệm khắc phục khó khăn cụ thể, 

giúp cho sinh viên năm thứ nhất đạt được kết quả cao hơn trong việc nắm bắt 

từ vựng tiếng Ý nói riêng và việc học tập, nghiên cứu bộ môn tiếng Ý nói 

chung. 

2. Mục đích: 

Trong phạm vi nhỏ hẹp của bản Nghiên cứu khoa học này, chúng tôi 

xin đề cập đến 2 phương diện: 

• Những thuận lợi và khó khăn trong việc học từ vựng tiếng Ý.  

• Cách khắc phục. 

II. THUẬN LỢI VÀ KHÓ KHĂN TRONG VIỆC HỌC TỪ VỰNG 

TIẾNG Ý 

1. Thuận lợi: 

Trong khi hầu hết các nước trong khu vực sử dụng hệ thống chữ tượng 

hình như Trung Quốc, Nhật Bản,… Tiếng Ý và tiếng Việt Nam đều sử dụng 
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hệ thống ký tự Latinh. Có thể nói đây là thuận lợi lớn nhất của sinh viên Việt 

Nam khi học một số ngoại ngữ thuộc hệ ngôn ngữ Romanzo như tiếng Tây 

Ban Nha, tiếng Ý, tiếng Pháp, tiếng Bồ Đào Nha,... Sinh viên Việt Nam 

không phải làm quen với một hệ thống chữ mới, dễ dàng hơn trong việc tiếp 

cận với các từ vựng.  

Hầu hết các từ tiếng Ý rất dài, có nhiều âm tiết, thuận lợi cho quá trình 

nghe. Nếu không nghe được toàn bộ âm tiết, người học có thể dựa vào một số 

âm tiết cơ sở, chỗ nhấn trọng âm để đoán từ, từ đó hoàn thiện kĩ năng nghe.  

Các từ tiếng Ý có cách phát âm tương đối đồng nhất với chữ viết, nói 

cách khác là “viết thế nào thì đọc thế ấy”, không gây khó khăn cho việc luyện 

âm như một số ngoại ngữ khác. 

Một số ngôn ngữ Châu Âu có một gốc chung: tiếng Pháp, tiếng Tây 

Ban Nha, Tiếng ý đều bắt nguồn từ tiếng Latinh, bởi vậy, người đã học qua 

tiếng Pháp, tiếng Tây Ban Nha hoàn toàn có thể đoán nghĩa của từ tiếng Ý dù 

chưa bao giờ bắt gặp từ đó.  

Ví dụ: Từ Adieu trong tiếng Pháp là “vĩnh biệt”, trong tiếng ý, từ 

Addio có nghĩa tương tự. 

Việt Nam đã từng là thuộc địa của Pháp, là một nước nằm trong khối 

các nước sử dụng tiếng Pháp nên việc tiếp cận với ngôn ngữ Latinh (tiếng Ý) 

sẽ thuận tiện hơn rất nhiều so với ngôn ngữ Slavơ. 

2. Khó khăn: 

Bên cạnh những thuận lợi như vậy, những trở ngại trong việc ghi nhớ 

từ vựng tiếng Ý cũng rất nhiều. 

- Khối lượng từ vựng trong một ngoại ngữ rất lớn. Từ điển Việt – Ý 

thông dụng, có khoảng trên dưới 32.000 từ. Vì vậy việc nhớ từ là rất 

khó khăn.  

- Các từ vựng thường bất tận về chủ điểm: đề cập đến tất cả các khía 

cạnh, các lĩnh vực của đời sống, xã hội. Có thể nói rằng không một ai 
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kể cả người bản xứ nắm bắt hết ngôn ngữ của mình. Quá trình nắm bắt 

từ vựng là một quá trình lâu dài, thậm chí là kéo dài suốt đời. 

- Sự phức tạp của chính mỗi đơn vị từ vựng: Rất nhiều từ vựng có tính 

đa nghĩa, tức là nghĩa nội hàm của các từ vựng không hoàn toàn giống 

nhau  

Ví dụ: Từ “cuore” có nghĩa là tim như trong trường hợp:  

“battito del cuore” nghĩa là nhịp đập của trái tim, lại có nghĩa là tấm 

lòng như trong: “dal profondo del cuore” nghĩa là “từ đáy lòng”. Trong 

trường hợp khác cuore có nghĩa là trung tâm: “nel cuore della notte” (vào 

giữa đêm). 

Tính đa nghĩa của từ vựng khiến cho người học dễ nhầm lẫn nếu 

không nắm vững cách sử dụng và các nghĩa bóng của từ.  

- Theo một số nghiên cứu về ngôn ngữ, từ vựng bao gồm 2 nhóm: 

• Những đơn vị từ vựng tích cực: là những đơn vị chúng ta thường 

xuyên sử dụng để hiểu và diễn đạt ý kiến. Chúng ta phải hiểu và sử 

dụng đến chúng trong đời sống hàng ngày. 

 Ví dụ: “tavolo” (cái bàn), “matita” (cái bút chì),… 

• Những đơn vị từ vựng không tích cực: là những đơn vị mà người học 

phải hiểu được chúng trong khi nghe và đọc văn bản mà có thể không 

bao giờ sử dụng. Chúng ta phải bổ sung chúng trong cuộc sống hàng 

ngày. 

Ví dụ: Các lớp từ khoa học, từ chuyên ngành như: “tessera 

magnetica”(thẻ từ), conto corrente (tài khoản ngân hàng)”, “codice 

fiscale”(mã số thuế) …, các lớp từ cổ,… 

- Trong tiếng Việt, hầu hết là các từ đơn âm, trong khi đó, từ tiếng Ý 

thường đa âm tiết, dài, đọc liền và nhanh, gây cản trở lớn đối với 

người Việt Nam trong việc phát âm và ghi nhớ. 
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- Ngôn ngữ chính ở Ý là tiếng Toscana. Trên báo, đài và các phương 

tiện thông tin đại chúng, người ta sử dụng ngôn ngữ này, tuy nhiên 

không phải ở bất kì vùng miền nào, người dân Ý cũng sử dụng tiếng 

Toscana. Người bản xứ thường xuyên dùng khẩu ngữ, phương ngữ 

trong quá trình giao tiếp, những từ này thường bắt gặp mà lại vô cùng 

khó dịch, khó nhớ. Ngay trong cùng một đất nước, người vùng này có 

thể không hiểu được ngôn ngữ mà người vùng kia đang nói. chẳng hạn 

như những động từ chia ở thời passato remoto chỉ đuợc dùng ở Sicilia 

hoặc trong văn bản viết.  

- Tiếng Việt là ngôn ngữ không có trọng âm (monoton), trong khi ở 

tiếng Ý, trọng âm lại là vấn đề được chú trọng nhất. Đến 90% người 

học ngoại ngữ nói chung và tiếng Ý nói riêng cho rằng đây là điểm 

khó khăn nhất. Nói sai trọng âm có thể dẫn đến những hậu quả nghiêm 

trọng là không hiểu đúng nghĩa của từ, sai lệch nghĩa của câu, phá vỡ 

tính liên tiếp của quá trình hội thoại. 

VD1: Chẳng hạn như trong trường hợp từ “subito”. Nếu trọng âm nhấn 

ở âm tiết thứ nhất là “su’bito”, từ vựng có nghĩa là “ngay lập tức”, trong khi 

đó nếu nhấn ở âm tiết thứ 2 “subi’to”, từ đó trở thành phân từ của từ “subire” 

nghĩa là chịu đựng. 

VD2: “le’ggero” (nhấn ở âm tiết thứ 1), là phân từ của từ leggere, 

nghĩa là đọc, “legge’ro” (nhấn ở âm tiết thứ 2) là 1 tính từ, có nghĩa là nhẹ  

III. CÁCH KHẮC PHỤC 

Trên đây là một số những khó khăn mà những người học tiếng Ý 

thường hay vấp phải, trong phần 3 của bản Nghiên cứu khoa học, chúng tôi 

xin đề cập đến những biện pháp khắc phục những khó khăn trên, nói cách 

khác là các phương pháp học tập và nghiên cứu bộ môn tiếng Ý. Những 

phương pháp này đều dựa trên kinh nghiệm của bản thân chúng tôi - những 

sinh viên năm thứ 2, ngoài ra chúng tôi có tham khảo từ nhiều nguồn tài liêu 

khác nhau, hy vọng sẽ giúp ích cho các bạn yêu thích ngôn ngữ này. 
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- Tiếp cận từ vựng theo 3 bước sau:  

• Quan sát và bắt trước: quan sát cách người bản xứ phát âm từ vựng và 

cách sử dụng từ vựng của người bản xứ. 

• Đưa vào sử dụng: khi đã nắm vững nghĩa cũng như cách sử dụng của 

từ vựng thì phải đưa từ vựng vào sử dụng càng nhiều càng tốt. 

• Lưu trữ từ vựng. 

- Học từ vựng trên cơ sở cú pháp: từ ngữ sẽ chỉ là những “từ ngữ chết” 

nếu đứng riêng lẻ, không nằm trong câu, văn bản.Với mỗi từ đã học, 

người học nên đặt câu tương ứng, chỉ bằng những mẫu câu đơn giản, 

chúng ta có thể biến chúng thành những “từ ngữ sống”, linh hoạt, dễ 

thuộc, dễ nhớ.  

- Từ điển là “người bạn” của bất kì một người học ngoại ngữ nào, 

nhưng nếu không biết sử dụng một cách hợp lý, từ điển sẽ trở nên 

phản tác dụng. Vậy sử dụng từ điển đúng cách như thế nào?: Khi tiếp 

cận với một từ vựng mới, người học nên hình thành phản xạ đoán 

nghĩa từ trước khi tra từ điển. Đặt từ vào trong ngữ cảnh để đoán nghĩa 

sau đó mới tra từ điển để chắc chắn về nghĩa của từ. Cũng nên tránh 

trường hợp đoán nghĩa của từ xong không tra lại, dẫn đến hiểu sai 

nghĩa từ. 

- Học từ vựng trên cơ sở từ đồng nghĩa: liệt kê và phân loại các từ ngữ 

có nghĩa gần giống nhau. Chẳng hạn như từ “học’’ là “studiare”, cũng 

có thể là “imparare”, khi học từ “l’insegnante” là giáo viên, ta cũng 

học cả từ “professore”, “professoressa” có nghĩa tương tự. 

- Học từ vựng trên cơ sở từ trái nghĩa: phân loại các từ có nghĩa trái 

ngược nhau.  

Ví dụ:  

• vecchio (già) >< giovane (trẻ) 

• cominciare (bắt đầu) >< finire (kết thúc) 

• prestare (mượn) >< restituire (trả lại) … 
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- Học từ vựng trên cơ sở các từ có chung một gốc: Các từ vựng tiếng Ý 

thường có một gốc chung nhất định. Khi làm quen với một từ vựng 

mới, thói quen của người hoc là nên tra những từ chung gốc liên quan. 

Chẳng hạn như:  

• Danh từ “esame” nghĩa là “kỳ thi”, động từ “esaminare” là “sát hạch”, 

danh từ “esaminatore” là “người chấm thi” 

• Đđộng từ “esportare” la xuất khẩu, danh từ “esportatore” là “nhà xuất 

khẩu”, danh từ “esportazione” là “sự xuất khẩu” hay “hàng xuất 

khẩu”…. 

- Học từ vựng theo chủ đề: hệ thống các từ vựng theo một chủ đề nhất 

định, để có vốn từ vựng về các chủ đề này, từ đó dẫn đến giúp ích cho 

việc nghe, hiểu tiếng Ý.  

Ví dụ: Chủ đề ngân hàng có các từ sau: 

• conto corrente: tài khoản ngân hàng. 

• tasso d’interesse: lãi suất ngân hàng  

• banca: nhà băng 

• tessera magnetica: thẻ từ … 

Như vậy là khi nhắc tới một chủ đề nào ta có vốn từ vựng cơ sở về chủ 

đề đó, hạn chế được khó khăn do tính bất tận về chủ điểm của từ vựng gây 

nên. 

- Học từ vựng trên cơ sở so sánh tiếng Ý với một ngôn ngữ khác mà 

mình đã học, với sinh viên năm thứ nhất là tiếng Anh.  

- Nhớ kỹ những quy tắc về trọng âm trong tiếng Ý: Từ tiếng Ý chia 

thành các âm tiết (sillaba) theo nguyên tắc: mỗi âm tiết phải bao gồm 

một nguyên âm. Trọng âm trong tiếng Ý xác định: rơi vào âm tiết 

cuối, các từ tiếng Ý có quy luật nhấn trọng âm khá linh hoạt.  
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• Hầu hết các từ tiếng Ý nhấn trọng âm ở âm tiết gần cuối: “penultima 

sillaba”, ví dụ: in/te/res/san’/te. trọng âm nhấn vào âm tiết gần cuối: 

“san” 

• “Terzultima sillaba”: Na’/po/li 

• Một số từ vựng có đánh dấu trọng âm: citta`, nazionalita`… 

- Phương pháp học từ loại tiếng Ý: Đối với từng từ loại, chúng tôi cũng 

xin đưa ra một số kinh nghiệm cho các bạn muốn đi sâu vào học tập 

và nghiên cứu. Muốn học tốt từng từ loại, theo tôi, cách tốt nhất là 

nắm thật vững các quy tắc cấu thành cũng như biến đổi từ vựng đó. 

• Động từ: Trong bất cứ ngôn ngữ nào, động từ cũng là yếu tố quan 

trọng nhất. 

 Trong tiếng Ý, hầu hết động từ đuợc chia thành 3 loại:  

• Động từ: 

Các động từ có kết thúc “ARE”, các động từ có kết thúc “ERE” và các 

động từ có kết thúc “IRE”.  

Người học không nên chỉ học đơn lẻ nghĩa của từ mà cần phải học cả 

cách kết hợp của từ đó với các từ khác, đặc biệt là các giới từ, nói cách khác 

là các cấu trúc câu. 

Ví dụ: Chiedere qualcuno di fare qualcosa:  hỏi ai cái gì  

Dare qualcosa a qualcuno:    đưa cho ai cái gì. 

Ricevere qualcosa da qualcuno:   nhận được cái gì từ ai … 

Ngoài ra động từ còn đi với các cụm từ cố định, một số cụm từ thường 

xuyên được sử dụng, bởi vậy chúng ta nên thống kê và nghiên cứu để hiểu 

sâu hơn tiếng Ý. 

Ví dụ: 

Dare un prestito a qualcuno:    cho ai vay cái gì  

Chiedere il prestito di qualcosa a qualcuno:  hỏi mượn ai cái gì … 
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Cũng như trong tiếng Anh và tất cả các ngôn ngữ nói chung, tiếng ý có 

những động từ đặc biệt quan trọng, được sử dụng rất nhiều và cũng có rất 

nhiều nghĩa. Đối với những động từ này, người học nên liệt kê riêng từ vựng, 

các cách chia tương ứng, cấu trúc của từ vựng cũng như các nghĩa khác nhau 

của nó… để khỏi bỡ ngỡ khi bắt gặp từ vựng trong quá trình giao tiếp.  

Ví dụ: Động từ “fare”:  

 Làm, chế tạo,…: 

 fare il pane:  làm một cái bánh  

 fare il bagno: đi tắm  

Làm nghề gì, đóng vai gì: 

 fare il medico:  làm bác sĩ  

 nel film fa il padre:  trong fim anh ta đóng vai bố 

Làm cho ai thế nào:  

 fare paura: làm cho sợ  

 far piacere: làm hài lòng … 

• Tính từ: 

Để ghi nhớ tính từ, người học có thể phân chia chính thành các loại 

một cách tương đối như sau:  

- Các tính từ chỉ kích thước như: lunga (dài), corta (ngắn), grande (to), 

piccolla (nhỏ)… 

- Các tính từ chỉ màu sắc như: rosso (đỏ), rosa (hồng), blu (xanh) … 

- Các tính từ chỉ ý kiến cá nhân như: bella (đẹp) interessante (hay) ... 

- Các tính từ chỉ nguồn gốc: italiano (thuộc về nước Ý) … 

Cách học tính từ tốt nhất chính là học từ vựng trên cơ sở từ đồng nghĩa 

hay trái nghĩa (như ở trên đã trình bày). Tuy nhiên không phải loại tính từ 

nào cũng có từ đồng nghĩa, từ trái nghĩa. Chẳng hạn như tính từ chỉ màu sắc, 

khái niệm từ đồng nghĩa, từ trái nghĩa không phù hợp. Với loại tính từ này, ta 

có thể tìm cách tiếp cận trực quan với màu sắc đó trên thực tế, có thể tìm 

những bảng màu, sau đó tìm các từ tương ứng … 
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Thêm một lời khuyên nữa để ghi nhớ từ vựng tiếng Ý là nhớ một số 

quy tắc hình thức hình thành tính từ trong tiếng Ý: 

Các tính từ tiếng Ý thường kết thúc bằng các từ sau:  

� “oso”: studioso (chăm chỉ), famoso(nổi tiếng), pericoloso (nguy hiểm) 

� “ale”: nazionale (thuộc về quốc gia), totale (hoàn toàn, toàn bộ), 

sociale (có tính xã hội) … 

� “ico”: maniaco (đam mê), politico (thuộc về chính trị) … 

Các phân từ quá khứ (participio passato) cũng có thể được dùng như 

một tính từ, ví dụ: “il verbo coniugato”: động từ đã được chia … 

• Danh từ:  

Danh từ trong tiếng Ý thường có dạng như sau:  

- Danh từ kết thúc bằng “zione”, “sione”: passione (niềm đam mê), 

ossessione (nỗi ám ảnh) … 

- Danh từ kết thúc bằng “ta`”: citta` (thành phố) , nazionalita` (quốc 

gia)… 

- Danh từ kết thúc bằng “ore” hay “ice” thường là những danh từ chỉ 

nghề nghiệp của nguời: direttore (giám đốc), pittore (họa sĩ nam), 

pittrice (hoạ sĩ nữ)… 

Người học có thể học danh từ bằng cách thống kê từ vựng theo các 

nhóm trên hoặc theo từng chủ đề … 

• Trạng từ:  

Trạng từ trong tiếng Ý nói riêng và trong rất nhiều ngôn ngữ khác đều 

được hình thành từ tính từ. Quy tắc chung là:  

Tính từ + amente:  freddo -> freddamente  

   vero -> veramente … 

Tính từ + emente:  breve -> brevemente 

Tính từ có kết thúc “are”: bỏ chữ “e” ở cuối và thêm “mente”:  



 11

 regolare -> regolarmente 

 singolare -> singolarmente 

Với những trạng từ có cách cấu trúc đặc biệt, chúng ta nên sử dụng 

thật nhiều lần, đặt nhiều câu để ứng dụng  

 buono -> bene  

 cattivo -> male 

 violente -> violentemente … 

Trạng từ có thể chia thành các nhóm như sau: 

 Khẳng định và phủ định (avverbio di affermazione e di 

negazione): sicuramente (chắc chắn), certamente (chắc 

chắn)…, incertamente (không chắc chắn) 

Chỉ tần suất (avverbio di frequenza): sempre (luôn 

luôn), mai (không bao giờ)… 

Chỉ số lượng (avverbio di quantita`): molto (rất nhiều) 

raramente (hiếm khi) … 

Chỉ sự lưỡng lự (avverbio di dubbio): forse, puo` darsi 

(có thể) … 

- Nghiên cứu sâu hơn về nguồn gốc của từ vựng, ở đây là nguồn gốc 

Latinh, tức là đồng thời với việc học từ vựng, chúng ta cũng học cả 

lịch sử phát triển của nhóm từ vựng đó. 

- Nghe và đọc càng nhiều càng tốt: các bạn nên đọc những gì mình 

thích, tránh đọc những tài liệu có quá nhiều từ mới, gạch dưới những 

từ khoá (từ quan trọng)  

- Nên mang theo sổ tay từ vựng luôn luôn bên mình để có thể tra cứu, 

tránh hiện tuợng quên từ và bỏ qua từ. 

- Kinh nghiệm của riêng tôi là ở lớp các bạn nên hết sức chú ý lắng 

nghe những điều thầy cô giáo giảng. Vì đối với mỗi từ vựng mới, các 

thày cô thường đưa ra những mẫu câu, những câu chuyện, nói cách 
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khác là những “giai thoại” xung quanh từ vựng đó, vậy là khi nhớ đến 

một từ vựng, bạn có thể tái hiện trong đầu mình toàn bộ tiết học đó. 

- Học từ vựng thông qua các phương tiện thông tin đại chúng: chẳng 

hạn như xem phim tiếng Ý có phụ đề, đọc thơ, xem sách, báo, nghe 

nhạc tiếng Ý và tìm lời bài hát tương ứng, thông qua việc thuộc lời bài 

hát, chúng ta nắm được phần nào nghĩa của từ và cách sử dụng từ đó 

trong câu … Ngoài ra, với những từ vựng không phổ thông, chúng ta 

có thể tìm kiếm thông tin qua internet… 

- Đơn giản nhất, bạn có thể học từ vựng ở bất cứ đâu bằng cách tra cứu 

chính các từ vựng về những đồ vật xung quanh mình, ở trên đường 

phố… Bằng cách học này, bạn sẽ thấy vốn hiểu biết của mình về từ 

vựng tăng lên trông thấy, đây là một cách học vừa đơn giản, thú vị, lại 

rất hiệu quả. 

- Học từ vựng qua việc chơi các trò chơi đố chữ… 

- Cuối cùng, không gì khác hơn là các bạn phải sử dụng những từ vựng 

đã học thật nhiều lần, trong nhiều hoàn cảnh. Vì theo như một tài liệu 

nghiên cứ về ngôn ngữ, nếu một từ vựng không được nhắc đến 60 lần 

trong vòng 1 năm thì sẽ bị xoá khỏi bộ nhớ. 

IV.  KẾT LUẬN: 

Trên đây là một số ý kiến và kinh nghiệm về vấn đề học từ vựng tiếng 

Ý. Những phương pháp trên có thể còn nhiều thiếu sót. Hy vọng rằng nó sẽ 

thúc đẩy các bạn sinh viên của các khoá tiếp theo tìm tòi và phát triển. Mong 

muốn lớn nhất của chúng tôi là tìm ra con đường ngắn nhất giúp các bạn tiếp 

cận với môn ngoại ngữ mà mình yêu thích. 
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