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摘要 

「越南語聽力教學」這一門課，讓支援人員可以傳達給學生不易分辨的字母：子音發

音辨別易混淆的字母：phân biệt l/n, ch/tr, x/s, gi/d/, c/q/k, i/y 老師把子音加上母音變成音節

唸出來後，學生複誦。尾音 c、m、n、nh、ng、ch、p、t……發音教法。讓學生熟悉音節

發音規則。訓練學生對於單字、短句、篇章的聽力。通過「越南語聽力教學」這一門課，

教師可以採用較適合自己的教學方法、教學策略或步驟以引導學生練習聽力技能，例如：

聽字母發音、分組互動、進行聽說單字接龍遊戲、角色扮演、複誦學習、聽寫字卡等方式。

此外，為了吸引學生的好奇心，不可缺少科技媒體教學，結合線上教學來輔助聽力，增加

學習者的學習動機及提升教學效果。 

課程重點 

壹、教學目標 

貳、越南語聽力教學 

參、學生不易分辦 

肆、教學步驟 

伍、學生複習方式 

陸、短句 

柒、短句練習 

捌、聽力練習 

玖、練習寫篇章 

拾、問題與討論 

參考資料 
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壹、教學目標 

一、透過聽力教學讓學生分辨易混淆的字母。 

二、讓學生熟悉音節發音規則。 

三、訓練學生對於單字、短句、篇章的聽力。 

貳、越南語聽力教學 

一、越南語11個單母音與3個雙母音如何發音。 

二、越南語17個單子音與10個複合子音如何發音。 

三、單字聽力練習。 

四、簡單句型聽力練習。 

五、篇章聽力練習。 

六、其他聽力練習。 

參、學生不易分辨 

子音發音辨別易混淆的字母：phân biệt l/n, ch/tr, x/s, gi/d/, c/q/k, i/y，老師把子音加上

母音變成音節唸出來後，學生複誦。 

尾音 c、m、n、nh、ng、ch、p、t……發音教法。學生透過聽力評估是否曾經學過越

南語。 

肆、教學步驟 

一、教師引導學生藉由聽字母發音練習聽力技能。 

二、教師以分組互動。 

三、進行聽說單字喇叭傳筒遊戲。 

四、角色扮演。 

五、複誦學習。 

六、聽寫字卡。 
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七、其他 

譬如： 

（一）角色扮演 

 
圖 1 

 
圖 2 
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圖 3 

小提醒： 

在學習發音的過程，初學者會在字母或單字旁邊寫上注音符號方便記憶，

但有些越南語的字母很難做筆記，老師讓學生多練習多說，直接在課堂上就記

住，把它背熟，往後學生一看到字母或單字就知道如何發音。 

（二）母音系統複誦練習 

請學生複誦以下所聽到的母音與子音及子音系統： 

1. Tiếng Việt 母音 có： 

11 nguyên âm đơn 單母音 a, ă, â, e, ê, i（y）, o, ô, ơ, u, ư 

3 nguyên âm đôi 雙母音 iê, （yê, ia, ya）, ươ（ưa）, uô（ua） 

 

Khi phát âm các nguyên âm 

i, ê, e lưỡi đưa về phía trước 

u, ô, o lưỡi lùi về phía sau 

ư, ơ, â, a, ă lưỡi ở giữa 
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Ba nguyên âm đôi 

雙母音雙母音 
iê, ươ, uô 

được phát i, ư, u  sau đó lướt ê, ơ, ô 

âm bắt đầu nhanh đến 

bằng 

Các nguyên âm 

母音母音 
u, o, ô, uô 

được phát các nguyên âm còn lại được 

âm tròn môi phát âm không tròn môi. 

2. Phụ âm 子音 

Phụ âm đơn 單子音共 17 個: b, c, d, đ, g, h, k, l, m, n, p, q, r, s, t, v, x 

Phụ âm ghép 複合子音共 10 個: ch, gh, gi, kh, nh, ng, ngh, ph, th, tr 

3. Hệ thống phụ âm 子音系統 

讀音、舌音 子音 

Tiếng Việt có 22 phụ âm 
b, c（k,q）, ch, d（gi）, đ, g （gh）, h, kh, l, m, n, ng （ngh）, 

nh, p, ph, r, s, t, th, tr, v, x. 

Các phụ âm môi b, m, p, ph, v 

Các phụ âm đầu lưỡi d（gi）, đ, l, n, r, s, t, th, tr, x 

Các phụ âm mặt lưỡi ch, nh 

Các phụ âm cuối lưỡi c（k, q）, g（gh）, kh, ng（ngh） 

伍、學生複習方式 

一、聽後填聲調。 

二、聽後選字卡填空。 

三、聽後回答問題。 

四、聽選對錯答案。 

五、聽後提問題。 

六、其他。 
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譬如： 

1.子音與母音結合拼音練習 

表 1 

  a o ô ơ e ê i u ư 

c  cá có cô cờ  cê  cu cư 

b ba bò bố bơ bé bế bi bú bự 

d da do dô dơ dè dế dì du dự 

đ đá đò đố đơ đe đế đi đủ đừ 

g gà gò gồ gờ    gù gừ 

h hà ho hổ hở hé hề hí hù hư 

k ka    kẻ kể kí ku  

表 2 

  a o ô ơ e ê i u ư 

l lá lò lô lờ lẹ lệ lí lũ lư 

m má mỏ mổ mớ mè mê mí mù  

n na no nô nơ né nê nì nu nư 

r rá rò rổ rơ rè rế ri ru  

s sá sò số sơ sẽ sê si su sư 

t tá to tô tờ té tế tì tú tứ 

v vá vo vồ vợ vé về ví vũ  
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表 3 

 a o ô ơ e ê i u ư 

x xã xó xổ xơ xe xế xì xù  

ch cha chó chỗ chờ chẻ chế chị chú chư 

gi già gió giô giờ    giũ giữ 

ng nga ngó ngố ngơ    ngủ ngư 

ph phà phó phố phở phe phế phí phú  

th thả thỏ thô thơ the thề thì thú thứ 

tr trá trò trổ trơ trẻ trễ trì trú trữ 

2.聽選擇正確答案 

⑴ ______ a.cá  b.cô  c.cờ 

⑵ ______ a.bò  b.bố  c.bơ 

⑶ ______ a.lo  b.lô  c.lơ 

⑷ ______ a.chó b.chỗ c.chờ 

⑸ ______ a.phó b.phố   c.phở 

⑹ ______ a.trò  b.trổ    c.trợ 

3.字母發音易混淆 

針對以下的字母進行練習，老師可以出題目跟學生互動。 

l→la n→na 

ch→cho tr→tro 

d→dữ gi→giữ 

s→ẻ x→xẻ 
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4.聽單字 

教師可以引導學生： 

⑴聽中文寫越文  

⑵聽越文說中文 

⑶聽中文說越文 

⑷看國旗說越文 

⑸其他 

5.聽說練習 

越文 中文 圖片 

cờ 旗子 

 

quạt máy 電風扇 

 

bàn 桌子 
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越文 中文 圖片 

ghế 椅子 

 

tủ lạnh 冰箱 

 

giường 床 

 

nón 斗笠 
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6.聽後複誦一遍 

 

7.看圖聽後替換越南語 
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陸、短句 

 

 

資料來源：105 年教育部委託新北市政府編輯 12 年國教課綱新住民語文教材試行本草圖 
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柒、短句練習 

 
例如：想表達「我有……」 

我 

Tôi 

有 

có 

數量詞 量詞 什麼 

1 cây bút. 

2 đôi giày. 

3 cái ba lô. 

4 bông hoa. 

5 quả táo. 
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例如：想表達指示語 

這 是 什麼 圖片 

Đây Là 

bút. 

 

giày. 

 

ba lô. 

 

bưu điện. 
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這 是 什麼 圖片 

Đây Là 

nhà thờ. 

 

Dinh Độc Lập. 

 

 

那 是 什麼 圖片 

Kia/Đó là hoa. 

 

Kia/Đó là táo. 

 



 

17 
105 年教育部新住民語文教學支援人員培訓教材編撰計畫/越南語聽力教學/阮氏美香 

那 是 什麼 圖片 

Kia/Đó là 

giường. 

 

tủ lạnh. 

 

捌、聽力練習 

一、Nghe và khoanh tròn những chữ nghe được聽後圈聽到的字 

Bài tập 題目 Đáp án 答案 

Chợ Tết là những phiên chợ có phiên 

họp chợ vào dịp Tết, phục vụ cho nhu 

cầu mua sắm, chuẩn bị cho ngày Tết. 

Tết/chợ /họp/ dịp/phục vụ/ nhu cầu/ 

sắm/chuẩn bị 

二、Nghe và điền từ nghe được聽寫出聽到的字 

Bài tập 題目 Đáp án 答案 

diễn… 

…thị 

…thôn 

diễn ra 

đô thị 

nông thôn 

https://vi.wikipedia.org/wiki/T%E1%BA%BFt_Nguy%C3%AAn_%C4%90%C3%A1n
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Bài tập 題目 Đáp án 答案 

vùng … 

vùng… 

vùng núi 

vùng cao 

三、Nghe và chọn những từ được nhắc đến聽後圈你聽到的字眼 

Bài tập 作業 Đáp án 答案 

tiếng kêu, cái miệng, cái chiêng, củ riềng, 

bay liệng, biếng ăn, cái giếng, nghiêng ngả, 

khiêng vác, khập khiễng, ăn kiêng, mắt 

kiếng, miếng bánh, riêng tư, siêng năng, 

lười biếng, tiếng động, ….. 

cái miệng 

biếng ăn 

miếng bánh 

siêng năng 

tiếng động 

四、Nghe chọn từ nghe được có vần ích và ếch聽後圈ích和ếch 

Bài tập 題目 Đáp án 答案 

tờ lịch, vui thích, du lịch, rỉ rích, bịch 

chè, ngọc bích, chim chích, dịch nghĩa, 

về đích, phe địch, nghịch ngợm, nhúc 

nhích, có ích, chắc nịch, phích nước, 

tích góp, thích thú, dây xích 

tờ lịch  

ngọc bích 

nghịch ngợm 

có ích 

phích nước 

con ếch, chênh chếch, bắn chệch, đếch 

làm, nhếch nhác, lệch lạc, quệch quạc, 

xệch xạc, trắng bệch 

chênh chếch 

nhếch nhác 

lệch lạc 
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五、Nghe tiếng Trung điền tiếng Việt vào chỗ còn để trống聽中文填寫剩下的越文 

Bài tập 題目 Đáp án 答案 

 日曆 

  旅遊 

  滴答滴答 

 頑皮 

  動來動去 

  確定 

  熱水壺 

 tờ l…  

du l… 

rỉ r… 

 ngh…ngợm  

nhúc nh… 

  chắc n… 

  ph… nước 

六、Nghe tiếng Việt viết tiếng Trung聽越文填寫中文意思 

Tiếng Việt 中文 Tiếng Việt 中文 

bánh chưng  cái mũ  

cá chép  con bò  

cái kéo  quét nhà  

con mèo  chìa khóa  

rèm cửa  cây mía  

găng tay  bia  

ăn cơm  đất nặn  

cái khăn  thợ săn  

củ sắn  thợ lặn  

khăn mặt  ngắn dài  
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Tiếng Việt 中文 Tiếng Việt 中文 

con gấu  con trâu  

quả dâu  cá sấu  

cây cau  cầu treo  

cáu giận  câu cá  

màu đỏ  đi câu  

七、Nghe và viết tiếng Việt聽後填寫越文意思 

提示圖片 越文 提示圖片 越文 
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玖、Tập viết văn練習寫篇章 

一、安的彩色筆 

 

bút màu 

（彩色筆） 
của ai（是誰的） 

這是誰的彩色筆？ 

Đây là bút màu của ai？ 

Đây là（這是） đồ vật（物品）... 
這是安的彩色筆。 

Đây là bút màu của An. 

An（安） có（有）... 
安有很多彩色筆。 

An có rất nhiều bút màu. 

dùng（用） làm gì？（做什麼？） 
彩色筆用來做什麼？ 

Bút màu dùng để làm gì？ 

để（來／為了） 
để làm gì？ 

（用來做什麼？） 

彩色筆用來畫畫。 

Bút màu dùng để vẽ. 

vẽ（畫畫） vẽ gì？（畫什麼？） 
安在畫狗狗。 

An đang vẽ con chó. 

數個短句，表達完整情境。使用以下的圖片來寫出篇章。 



 

22 
105 年教育部新住民語文教學支援人員培訓教材編撰計畫/越南語聽力教學/阮氏美香 

二、外婆的家 

（一）很多樹 rất nhiều cây 

（二）房子前面有幾個人在走路？ Trước nhà có mấy người đi bộ？ 

（三）幾個人在聊天？Có mấy người đang nói chuyện？ 

（四）家前有什麼？ Trước nhà có gì？ 

（五）屋頂是什麼顏色？Mái nhà màu gì？ 

（六）房子幾層樓？Nhà có mấy tầng？… 

 

三、以下圖片有哪些東西？練習聽越文然後跟著說 

（一）紅蘿蔔 cà rốt 

（二）辣椒 ớt 

（三）檸檬 chanh 

（四）苦瓜 mướp đắng 

（五）紅蔥 hành 
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（六）番茄 cà chua 

（七）蔬果 rau củ 

（八）絲瓜 mướp 

（九）玉米 ngô/bắp 

（十）馬鈴薯 khoai tây 

（十一）葡萄 nho 

（十二）甜椒／青椒 ớt chuông 

（十三）黃瓜 dưa leo/dưa chuột 

（十四）茭白筍 niểng 

（十五）芒果 xoài 
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（十六）花 hoa 

（十七）紅色 màu đỏ 

（十八）橘色 màu cam/màu gạch 

（十九）綠色 màu xanh 

（二十）黃色 màu vàng 

（二十一）粉紅色 màu hồng 

（二十二）白色 màu trắng 
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四、Du lịch旅遊 

（一）去了哪些地方？ Đi những nơi nào？ 

（二）那裡有什麼好玩？Ở đâu có gì vui？ 

（三）有什麼好吃？Có món gì ngon？ 

（四）你想買什麼禮物？Muốn mua quà gì？ 

（五）你跟誰去？Đi với ai？ 

（六）去多久？Đi bao lâu？ 

（七）住哪裡？Ở đâu？ 

（八）何時去？Lúc nào đi？ 
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範例 

 Gia đình em có ba người, đó là bố mẹ em và em. Bố mẹ em đều là bác sĩ. Mặc dù bận 

việc ở cơ quan nhưng bố mẹ vẫn chăm lo cho em từng li lừng tí. Em là con gái duy nhất 

trong gia đình. Năm nay em học lớp 2, trường tiểu học Trung Sơn. Em luôn cố gắng học 

giỏi để bố mẹ vui lòng. Em rất yêu gia đình em. Em mong gia đình em luôn tràn ngập 

tiếng cười. 
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補充教材 

CÂU句子 

Câu là một tập hợp từ ngữ kết hợp với nhau theo một quy tắc nhất định, diễn đạt một ý 

tương đối trọn vẹn. Từ đầu tiên của một câu thường viết hoa.一個句子由一組詞構成，並表達

一個完整的意思，句首第一個字母要大寫。 

一個句子包含兩個重要的部分：主詞部分和述語部分，亦即一個句子必須要有主詞和

述語動詞（一些省略句除外）。這兩個部分就是句子的基本結構。 

主詞： 

主詞是執行動作的人、動物、地點或事物，其組成可以是詞、短語或子句，一般置於

句首。就數量而言，主詞可分為單一主詞和並列主詞（亦稱複合主詞）。 

謂語： 

由簡單動詞或動詞短語（助動詞或情態動詞+主要動詞）構成，依據其在句中繁簡程

度可把謂語分為簡單謂語和複合謂語兩類。不論何種時態、語態、語氣，凡由一個動詞構

成的謂語都是簡單謂語。 

主謂句： 

由主謂短語帶上一定的語氣語調構成的句子。 

（一）Câu đơn 單句 

1.句子的定義 

單句，是由短語或單個的詞構成的句子，有特定的語調，能獨自表達

一定的意思的語言單位，不可再分析出分句的句子。 

Câu đơn là câu do đoản ngữ hoặc một cụm từ tạo thành, có ngữ điệu riêng, 

có thể độc lập biểu đạt một ngôn từ riêng, không có vế câu khác. 

http://baike.baidu.com/view/111687.htm
http://baike.baidu.com/view/1282676.htm
http://baike.baidu.com/view/78719.htm
http://baike.baidu.com/view/190314.htm
http://baike.baidu.com/view/1033210.htm
http://baike.baidu.com/view/1287859.htm
http://baike.baidu.com/view/238614.htm
http://baike.baidu.com/view/84437.htm
http://baike.baidu.com/view/537761.htm
http://baike.baidu.com/subview/66543/5094958.htm
http://baike.baidu.com/view/2513903.htm
http://baike.baidu.com/view/185670.htm
http://baike.baidu.com/view/537729.htm
http://baike.baidu.com/view/259061.htm
http://baike.baidu.com/view/182686.htm
http://baike.baidu.com/view/259061.htm
http://baike.baidu.com/view/845778.htm
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（Câu đơn: Câu đơn là câu do một cụm chủ ngữ – vị ngữ （gọi tắt là cụm 

chủ vị）tạo thành.） 

2.Ví dụ: 

 Cô Minh /đi rồi. 

  CN     VN 

 Con gái /về rồi. 

  CN     VN 

 Mùa xuân / đã về. 

    CN     VN 

3.小叮嚀 

Dấu hiệu nhận biết câu:  

Khi nói, câu phải có ngữ điệu kết thúc; khi viết, cuối câu phải đặt một 

trongcác dấu câu: dấu chấm, dấu chấm hỏi, dấu chấm than. 

（二）Câu ghép 複句 

1.複句的定義 

複句由兩個或兩個以上意義相關，結構上互不作句子成分的分句組

成。分句是結構上類似的單句而沒有完整句調的語法單位。 

Câu ghép là câu do nhiều vế câu ghép lại với nhau. Vế câu trong câu ghép 

thường có cấu tạo giống câu đơn（là cụm chủ ngữ - vị ngữ）.Giữa các vế câu ghép 

có những mối quan hệ nhất định. 

複句中的各個分句之間一般有停頓，書面上用逗號、分號或冒號表示；

複句前後有隔離性語音停頓，書面上用句號或問號、驚嘆號表示。 

2.Ví dụ: 

 如果小狗走得慢，那麼小弟弟會停下來等牠。 

  Hễ con chó / đi chậm, thì chú bé dừng lại đợi nó. 

http://baike.baidu.com/view/314222.htm
http://baike.baidu.com/view/845778.htm
http://baike.baidu.com/view/278361.htm
http://baike.baidu.com/view/1435964.htm
http://baike.baidu.com/view/479147.htm
http://baike.baidu.com/view/54964.htm
http://baike.baidu.com/view/54974.htm
http://baike.baidu.com/view/767593.htm
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 明天不冷，我們就去游泳。 

  Ngày mai không lạnh, thì chúng ta đi bơi. 

3. Để nối các vế câu trong câu ghép, có thể sử dụng 為了連接複句的各分句在一

起可以用以下的連詞 

 Quan hệ từ:  

   和、然後、但是、還是，或者等 và, rồi, thì, nhưng, hay, hoặc, … 

 Các cặp quan hệ từ:  

- 因為……所以 Vì … nên （cho nên） … ; 由於……因此 do … nên （cho 

nên） …; bởi … nên （cho nên） …; tại … nên… （cho nên）… ; nhờ … 

mà …  

- 如果……就……Nếu … thì …; hễ .. thì …  

- 雖然……但是…… Tuy … nhưng …; mặc dù … nhưng …  

- 不但……而且……Chẳng những … mà còn …; không chỉ … mà 

còn ……v.v. 

4. Có ba cách nối các vế câu trong câu ghép在複句中有 3種可以連接各分句在一

起 

⑴Nối bằng từ ngữ có tác dụng nối.使用連詞。 

⑵Nối trực tiếp, không dùng từ ngữ có tác dụng nối. 直接連不使用連詞。 

Trong trường hợp này, giữa các vế câu phải dùng dấu phẩy, dấu chấm 

phẩy hoặc dấu hai chấm.在此，各分句子要用逗號、句號、冒號或分號等。 

Ví dụ:  

Cảnh tượng xung quanh tôi đang có sự thay đổi lớn: hôm nay tôi đi học. 

⑶Nối các vế câu trong câu ghép bằng quan hệ từ: 用連詞連結各分句。 

Giữa các vế câu trong câu ghép có nhiều kiểu quan hệ khác nhau. Để biểu 

thị những mối quan hệ đó, có thể sử dụng các quan hệ từ để nối các vế câu với 
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nhau. 複句中的各分句有很多種連詞。為了表示各種連詞之作用，可以使

用各種連詞為了連結各分句在一起。 

（三）Một số mối quan hệ giữa cá vế câu trong câu ghép 複句的各分句之間的關係 

1. Quan hệ: Nguyên nhân – Kết quả：原因―結果 

-  Quan hệ từ: 由於，因為……所以……, vì, bởi vì, do, nên, cho nên. … 

-  Cặp quan hệ từ: 因為……所以……vì … nên（cho nên）, bởi vì … nên （cho 

nên）, … 

Ví dụ: 

Vì trời mưa to nên lớp em không học thể dục. 

2. Quan hệ: điều kiện – kết quả; giả thiết – kết quả 條件―結果，假設―結果 

-  Quan hệ từ: nếu, hễ, giá, thì, …如果……就…… 

-  Cặp quan hệ từ: nếu … thì …; hễ .. thì …; giá …thì …; hễ mà …thì …如

果……就…… 

Ví dụ: 

Nếu Thanh chăm chỉ học tập thì cậu ấy sẽ đạt học sinh giỏi. 

3. Quan hệ tương phản 相反關係 

- Quan hệ từ: tuy, dù, mặc dù, nhưng 雖然……，儘管，但是…… 

- Cặp quan hệ từ: tuy … nhưng …, mặc dù … nhưng, dù … nhưng …雖然……

但是…… 

Ví dụ: 

Tuy bị đau chân nhưng bạn An vẫn đi học đều đặn. 

4. Quan hệ tăng tiến 增進關係 

-  Không những … mà còn 不但……而且…… 

-  Không chỉ … mà còn 不只……而且…… 
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Ví dụ: 

Không những bạn Nam học giỏi mà bạn ấy còn hát rất hay. 

5. Quan hệ mục đích 目的關係 

-  Quan hệ từ: để, thì, …為了，就 

- Cặp quan hệ từ: để … thì …為了……就…… 

Ví dụ:  

Chúng em cố gắng học tập tốt để thầy cô và bố mẹ vui lòng. 

（四）Nối các vế câu trong câu ghép bằng cặp từ hô ứng 複句中使用前後關聯，互相照

應的呼應詞為連接各分句 

Giữa các vế câu trong câu ghép có nhiều kiểu quan hệ khác nhau. Để thể hiện 

những mối quan hệ đó, ngoài các quan hệ từ, có thể sử dụng các cặp từ hô ứng để 

nối các vế câu với nhau.在各分句有不同的關係，為了表示那些關係，除了連詞

可使用呼應詞為了連接各個分句在一起。 

Một số cặp từ hô ứng được dùng để nối các vế câu trong câu ghép 一些呼應詞

用來連接複句中的各個分句，如: 

vừa … đã … ; chưa … đã …; mới … đã …; vừa … vừa …; càng … càng … 

Ví dụ: 

Em vừa nghe nhạc vừa lau nhà. 

đâu … đấy; nào … ấy; sao … vậy; bao nhiêu … bấy nhiêu …; ai … nấy …; 

gì … ấy… 

Ví dụ: 

Sao em lại làm vậy？ 
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輔助聽力及參考資料 

 

 

 

圖片來源：https://goo.gl/PezvTZ 
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圖片來源：https://goo.gl/2LrWaJ 

拾、問題與討論 

一、越南語聽力教學需要注意哪些事項呢？ 

二、學生學習聽力時有哪些字母不易聽出來呢？ 

三、聽力作業設計常用的有哪些呢？ 

四、哪些字母發音容易混淆呢？ 

五、如何用最簡單的方法讓學生對單字易懂易記呢？ 

參考資料 

新北市政府。2013。國民小學東南亞語言教材─越語。 

https://www.youtube.com/watch？v=D7z7DcAfiTQ 

https://www.youtube.com/watch？v=7R2nUtwGlIc 

https://www.youtube.com/watch？v=7R2nUtwGlIc 

http://ngonnguhoc.org/bttiengviet/a/test%201/nghe/test1_nghe1.htm 

http://ngonnguhoc.org/bttiengviet/a/test%201/tuvung/test1_tuvung1.htm 

照片由作者自行拍攝。 
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