
ALESN Handout # 2
Country Names & Nationalities

The following is a list of country names along with the country’s capital or one of its famous cities. Can 
you guess what they are in English?
Trung Quốc (Nanjing)  Hàn Quốc (Seoul) Nhật Bản (Osaka)  
Thái Lan (Bangkok)       Ấn Độ (New Delhi)  Đài Loan (Taipei) Việt Nam
Anh (London)       Pháp (Paris)         Đức (Berlin)           Nga (Moscow)      
Tây Ban Nha (Madrid) Mỹ (San Francisco)           Úc (Sydney)
The following country names in Vietnamese are easy to guess as they are only slightly modified:
I ta ly, Sing ga po, Ma lai xi a, Ca na đa, Mê hi cô, Bra xin, Pê ru, Vê nê zuê la (and 
many other South American countries)
 
To talk about the language of a country, add “tiếng” (language) in front of the country’s name. For 
example: tiếng Việt, tiếng Anh, tiếng Trung.
To talk about nationality of a person, add “người” in front of the country’s name. Example: người 
Mỹ, người Úc, người Ca na đa
In this sense, the country names acts as an adjective for “tiếng” and “người.” Can you guess how to 
say French food (món ăn) in Vietnamese? How about Korean food? 
 

Key Items Today
 
How to ask and answer the following questions
“Which country are you from?”

(Anh) là người nước nào? Anh là người Đài Loan

You to be person country which? I to be person Taiwan

 
“Where do you live?”

(Cô) sống ở đâu? Cô sống ở Nhật

You live at where? I live in Japan

 
(subject) + có + verb / adjective + không? question

(Ông) có biết tiếng 
Anh

không? Có, (ông biết tiếng 
Anh).

You  know English  Yes, (I know English)
 
 



(Chị) có hiểu tiếng Việt không? Không (chị không hiểu) tiếng Việt).

You  understand Vietnamese  No (I don’t understand Vietnamese)
 

Người Mê xi cô có nói tiếng Tây Ban Nha không? Không biết
Mexican  speak Spanish  Don’t know

 
Regular sentence:   subject + verb / adjective
Negative sentence: subject + không + verb / adjective
 

Tiếng Việt rất dễ
Vietnamese very easy

 

Món ăn Ấn Độ không ngon

Food India not tasty
 
Note: là (to be) is not used with adjective. A question and answer with là are different from a regular 
question and answer.

(Bà) có phải 
là

người Thái 
Lan

không? Không, bà không phải 
là

người Thái 
Lan

 

Kia có phải là cô Hoa không? Phải rồi, kia là cô Hoa.

That  Ms. Hoa  Yes, that to be Ms. Hoa
 
Homework: 
Which country are the following foods from? Please write your answer in Vietnamese.
1. Sushi 2. Burritos 3. Phở 4. McDonald’s 5. Dumplings 
6. Foie gras 7. Pad Thai 8. Hamburger 9. Spaghetti 10. Kimchi
Ask and answer the following questions in Vietnamese
1. Are you American? 2. Do you speak English?
3. Which country is he from? I don’t know 4. Do you like McDonald’s? (like - thích)
5. Is phở tasty? 6. Which country does bánh mì come from?


