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Stuff là một từ đa nghĩa 
trong tiếng anh, người ta 
dùng nó khi không nhớ rõ 
tên hoặc không biết dùng 
từ nào khác.


Stuff vừa là danh từ 
(noun), vừa là động từ 
(verb). Được sử dụng rỗng rãi 
trong giao tiếp.



Stuff được dùng dưới dạng danh từ 

không đếm được

Thing là danh từ đếm được

Can you take your stuff off the table?


Can you take your things off the table=

1

Stuff = Thing

There's sticky stuff all over the chair.

Có những thứ gì dính trên ghế.
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Dùng Stuff như tên thay thế

Khi bạn không nhớ chính xác tên cụ 
thể, dùng Stuff để thay thế.

I don’t know a lot of technical stuff, so I can’t repair 
the computer.
Tôi không biết nhiều về kỹ thuật nên tôi không thể sửa 
máy vi tính.

Lấy cho mẹ cái đó /Chiếc xe kia thật đẹp phải không?
(Được kết hợp với cử chỉ tay hoặc cả người nói và 
người nghe đều xác định được vật thể.)

Stuff = Cái đó, thứ kia,...trong Tiếng Việt
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Dùng Stuff khi hiểu rõ một 
lĩnh vực nào đó.

Dùng Stuff trong trường hợp mô tả 
ai đó rất chuyên nghiệp (có thâm 
niên cao trong nghề) trong lĩnh 
vực nào đó.

Hung has been working on cars since he was 13 
years old, so he really knows his stufff.
Hung đã bắt đầu làm việc với những chiếc xe khi anh 
ấy 18 tuổi, vậy nên, anh ấy thật sự hiểu rất rõ chúng.
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Dùng Stuff cho thành phần 
trong thức ăn.

Dùng Stuff để nói đến thành phần 
trong thức ăn.

I don’t like to eat fast food, because It has a lot of 
unhealthy stuff.
Tôi không thích thức ăn nhanh vì nó có nhiều đồ 
không tốt cho sức khỏe.
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Stuff được dùng trong thành 
ngữ (Idioms)

Stuff your face = Eat a lot of food

Be Stuff = To be full = Ăn quá no

Ăn cực nhanh và nhiều, nhồi nhét nhiều thức ăn cùng 
một lúc.

Bao stuffed his face at the buffet restaurants.
Bao đã ăn ngốn nhiều món ở tiệc buffet.

I was so stuffed last night at the restaurant. 
Tối hôm qua, Tôi đã ăn quá no ở nhà hàng.
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Stuff được dùng miêu tả bệnh 
cảm lạnh

Miêu tả các tình trạnh bị nghẹt mũi 
khi cảm lạnh.

My nose is stuffed.
Mũi của tôi bị nghẹt rồi.
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Stuff được dùng nói đến những 
chuyện vớ vẩn.

Và cũng là lời khen

What stuff he write!

good/great/lovely stuff!

Chuyện anh ta viết thật vớ vẩn làm sao!

Thứ tốt/ tuyệt vời/ đáng yêu!



Nếu bạn còn biết 
thêm trường hợp 
nào khác?
Vui lòng chia sẻ bên dưới

Then kiu!


