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TIẾNG HÀN 
 1.  Hot Topik - Topik II Writing : Hot Topik - Topik II Viết / Huyn Bin; Choi Jea Chan. 

_ Hàn Quốc : Hangeuk park, 2018. _ 207, 100tr ;28cm 

     Tóm tắt: Cuốn sách tập trung vào các phương pháp luyện viết tiếng Hàn cấp độ 2 

Ký hiệu xếp giá : 495.7 - 5 bản 

 

 2.  New Topik Master - Topik II = : Intermadiate Advanced / Viện nghiên cứu giáo dục 

trường đại học. _ Korean : Darakwon, 2018. _ 683tr ;26cm ;Mp3 CD 

     Kèm theo sách bài tập 

Ký hiệu xếp giá : 495.7 - 5 bản 

 

 3.  Nghe nói tiếng Hàn trung cấp 1 / Kyung Hee Korean. _ Hàn Quốc : Đại học Kyung Hee, 

2020. _ 158tr ;28cm 

     Tóm tắt: Cuốn sách tập trung vào các chủ đề và tình huống mà người học tiếng Hàn sơ 

cấp phải biết ở trình độ trung cấp 1, và các hoạt động nghe nói đa dạng và thực tế để cải thiện 

kỹ năng giao tiếp của người học. Thông qua cuốn sách này, người học có thể nghe và hiểu 

các cuộc hội thoại các cuộc trò chuyện hàng ngày bằng tiếng Hàn và các tài liệu xã hội quen 

thuộc, đồng thời có khả năng giao tiếp bằng tiếng Hàn. 

Ký hiệu xếp giá : 495.78 - 5 bản 

 

 4.  Nghe nói tiếng Hàn trung cấp 2 / Đại học Kyung Hee. _ Korean : Đại học Kyung Hee, 

2020. _ 163tr ;28cm 

     Tóm tắt: Cuốn sách tập trung vào các chủ đề và tình huống mà người học tiếng Hàn sơ 

cấp phải biết ở trình độ trung cấp 1, và các hoạt động nghe nói đa dạng và thực tế để cải thiện 

kỹ năng giao tiếp của người học. Thông qua cuốn sách này, người học có thể nghe và hiểu 

các cuộc hội thoại các cuộc trò chuyện hàng ngày bằng tiếng Hàn và các tài liệu xã hội quen 

thuộc, đồng thời có khả năng giao tiếp bằng tiếng Hàn. 

Ký hiệu xếp giá : 495.78 - 5 bản 

 

 5.  Ôn thi Năng lực tiếng Hàn Quốc II trong 3 tuần / Oh Yun Jeong; Yun Sae Rom. _ Hàn 

Quốc : Hageuk park, 2016. _ 227tr +(115tr BT) ;26cm 

     Tóm tắt: Cuốn sách tập trung vào các phương pháp ôn thi năng lực tiếng Hàn quốc cấp độ 

2 trong vòng 3 tuần 

Ký hiệu xếp giá : 495.7 - 4 bản 

 

 6.  Thi đậu Topik 1 với 1 cuốn sách / nhiều tác giả. _ Hàn Quốc : Sidaegosi, 2017. _ 213+ 

87tr (BT) ;30cm 

     Tóm tắt: Cuốn sách tập trung vào các phương pháp làm bài thi tiếng hàn Topik 1 

Ký hiệu xếp giá : 495.7 - 5 bản 

 

 7.  Tiếng Hàn kinh doanh dùng cho du học sinh nước ngoài / Kang Huyn Hwa. _ Hàn 

Quốc : TarakWon, 2007. _ 291tr ;26cm 

     Tóm tắt: Cuốn sách tập trung vào các phương pháp kinh doanh dành cho du học sinh nước 

ngoài đang học tập và làm việc tại Hàn quốc 

Ký hiệu xếp giá : 495.7 - 5 bản 
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8.  Nghe nói Tiếng Hàn căn bản 1 : English version / Học viện ngôn ngữ đại học Kyunghee. 

_ Korean : Đại học Kyunghee, 2020. _ 174tr ;Hình ảnh ;28cm 

Ký hiệu xếp giá : 495.715 - 5 bản 

 

 9.  Nghe nói Tiếng Hàn căn bản 2 = : Beginer 2 Listening & Speaking / Học viện ngôn 

ngữ đại học Kyunghee. _ Korean : Đại học Kyunghee, 2020. _ 200tr ;Hình ảnh ;28cm 

Ký hiệu xếp giá : 495.715 - 5 bản 

 

 


