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摘要 

「越南語口語教學」這一門課，主要引導支援人員能夠熟悉及讓學生通過參與這些遊

戲或教學之活動，學會富有想像力地使用語言，表達自己的觀點和語言能力，並且鼓勵學

生參與各類教學活動，這是教學形式中的一種。此外在課堂上朗讀課文、回答問題或是口

頭作文，就是在訓練口語，這種方式需要注意過程互動性。我們所說的口語課是強調交際

性的，所謂交際性，就是注重過程、主動性、應對和調整，既注意風格、語言變體和語音

詞彙等言語因素，也關注體勢、空間距離和副語言等非言語因素；既注重言語本身的表達

訓練，又注重人際禮貌、身分協調和跨文化衝突等交際規則的領會。從字母發音、拼音、

詞彙、短句、複雜句子到文章的教學類型或運用各種教學，例如：複誦、代替、轉換、分

組活動、增刪等方式。口語教學都需要教師用心設計才能達到最好的口語效果。也就是說，

口語交際非常重視在語言能力訓練的同時加強語用能力的培養。 

課程重點 

壹、口語教學訓練概念 

貳、學習策略 

參、口說教學之活動 

肆、複誦 

伍、代替 單一代換活動 

陸、代替 關聯代換活動 

柒、轉換 一般活動 

捌、組合句子 分組活動 

玖、接龍重述活動 

拾、增刪 

拾壹、回應 

拾貳、翻譯 
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拾參、主題口說 

拾肆、問題與討論 
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壹、口語教學訓練概念 

一、口語訓練的目的 

不在於交流資訊和處理事件，不針對現實生活。口語交際教學中一個特殊的部

分，是一種可以利用的手段，因為它以一種非常誇張的形式再現了口語交際中的諸多

環節，學生需要用語言和行動探查及表明情境；樹立形象並保持角色的連續性；用各

種方式表現事件、性格和氣氛；鑑賞場景、劇本、表演和效果。 

學生通過參與這些遊戲或教學之活動，學會富有想像力地使用語言，表達自己的

觀點和語言能力。 

鼓勵學生參與各類教學之活動，但同時也應該意識到，這只是口語交際諸多教學

形式中的一種而已。 

二、「口語交際教學」與「口頭練習」是兩個概念 

有些教師認為，在語文課上沒有必要進行專門的口語交際練習，因為他們覺得學

生在課堂上朗讀課文、回答問題或是口頭作文，就是在訓練口語。這種說法之所以出

現，就是因為沒有正確把握口語交際課程的「過程互動性」。 

口頭練習雖然也是口語交際中的一種形式，但卻是較為低級的表達，不能代表口

語交際的全部內容。 

我們所說的口語課是強調交際性的。所謂交際性，就是注重過程、主動性、應對

和調整，既注意風格、語言變體和語音詞彙等言語因素，也關注體勢、空間距離和副

語言等非言語因素；既注重言語本身的表達訓練，又注重人際禮貌、身分協調和跨文

化衝突等交際規則的領會。也就是說，口語交際非常重視在語言能力訓練的同時加強

語用能力的培養。 

口頭練習和口語交際訓練的明顯差異主要體現在以下幾個方面： 

（一）口頭練習時問題或話題一般都是教師指定的。 

（二）說的內容是可以預料的。 
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（三）口語交際訓練時說話人需要表達自己的願望、觀點和資訊，自己控制著談話的

內容，而且這些內容是不可預期的。 

（四）口語練習是完成老師的指定要求；而交際訓練一定存在著資訊落差，交談者因

為某些社會的或個人的理由而進行交際。 

（五）口頭練習只是完成作業；而口語交際訓練後學生得到了資訊，交流了感情，完

成的是交際目的。 

（六）口頭練習時對象往往只有教師，教師關注的是答案對不對；而交際訓練總是在

小組中的幾個人之間進行的，大家關心的是內容而不是對錯。 

（七）口頭練習時教師往往以標準的語言形式來要求學生；而在真實交際中語言往往

是變異的、不完整的甚至是不合語法的，但確實是有利於交際的。 

 因而，口語訓練的實質是真實交際的演練，它重視的是在互動中的語言學習和

反思，而不是書面語的口頭表達。 

三、「口語交際教學」不是「一般的教學」 

有些教師誤以為教給學生規範的一般對話，包括：語音、詞彙、語法和修辭這些

內容就是口語交際教學的全部了。尤其是語音教學，十分強調辨音和朗讀。 

在口語交際教學中當然可以教授這些內容，因為教師有責任引導學生在正式的和

非正式的場合流利且準確地使用語言規範。 

比如： 

（一）牢記那些經常會出現的不規範的語法。 

（二）容易讀錯的字詞。 

（三）能夠分辨近似的聲韻母的發音。 

以上的這些都是非常必要的訓練。此外，教師需要提醒學生一些中南北常用的方

言，並保持對這些形式的敏感性，比如：方言、帶方言音色的越南語日常用話或其他

專業用語等。臺灣人或外國人學越南語口說技能是語言表達最重要的部分。 
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日常生活常見的南北方言 

Bắc 北 Nam 南 中文 

na mãng cầu 釋迦 

mãng cầu mãng cầu xiêm 鳳梨釋迦 

dứa thơm 鳳梨 

roi/doi/gioi mận 蓮霧 

bố ba 爸爸 

mẹ má 媽媽 

cô cô/dì 小姑／小姨 

chú dượng 姨丈／姑丈 

bác cô /dì 大姑／大姨 

một tý/một lát một tẹo/một chút 一下／一點 

nón nón 斗笠 

mũ… nón… 帽子… 

四、越南語的口語交際教學不可以變相為對本地國語的口語教學 

由於對口語交際教學的定義認識不清，教師設計的口語教學活動需要接近於對越

語的口語練習甚至變相為社會常識課，而不是母語教學。比如，有一個教案要求學生

學習會話中的禮貌問題，就要求小學生模仿待客的過程： 

（一）遇到長者如何打招呼？ 

（二）開門時說什麼？ 

（三）請客人喝茶時說什麼？ 
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（四）告別時說什麼？ 

這樣的活動裡顯然不包含語言知識和技能的學習和反思，因為學生在課堂裡所說

的話，都是平常說的話，甚至還有些不自然、不真實。 因此，教師需要提供給學生

更多練習講話的機會，並刺激學生說話時可以表達順暢之能力。 

貳、學習策略 

一、學習策略：在學習過程中，任何被學習者用來促進學習效能的活動；學習者主動的操

弄訊息以達到學習目標。 

二、學齡前兒童不會自然的應用學習策略來處理學習作業。 

三、學齡期間學生的三種學習策略：複誦策略、組織策略、精緻化策略。 

參、口說教學之活動 

 

肆、複誦 

複誦指對記憶項目不斷的重複背誦。複習是在學習過後，將大腦的短期記憶再次的重

複提取，多用它，就會轉為長期記憶；但複誦，則是想將感覺記憶快速的轉為短期記憶的

時候。我們常常會自言自語的不斷重複，即是想幫自己記憶。 

複誦策略是學習策略的一種，其功能是幫助學習者在訊息處理的過程中，讓新訊息在

工作記憶中保持活躍以免快速遺忘。 
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第一種是累積複誦：當刺激出現時，要把到目前為止所看到的所有刺激項目全部依次

重新說出來。 

第二種是部分複誦：當刺激出現時，學習者重新說出部分內容並可以背起來。 

第三種是叫出名稱：當刺激出現時，學習者只要將該項刺激的名稱說出來，再加以背

誦。 

第四種是記憶策略─複誦與精緻化策略發展的理論。 

一、單字 

越文 中文 越文 圖片 

tên 名字 bò 

 

gì 什麼 cá 

 

đây/này 這 dép 
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越文 中文 越文 圖片 

kia/đó 那 giỏ 

 

quả 顆 hoa 

 

cái 個 chim 

 

con 
隻／頭／匹 

／條 
ti vi 
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二、簡單句子 

問  答 圖片 

1.Em tên gì？ Em tên là Minh. 
圖片請參考

https://goo.gl/DOlwIj 

2.Cái là cái gì？ Cái ti vi. 

 

3.Đây là quả gì？ Quả táo. 

 

4.Quả kia là quả gì？ Quả đu đủ 

 

5.Quả này là quả gì？ Quả chôm chôm. 
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問  答 圖片 

6.Kia có phải là quả quýt không? 
Không phải. 

Kia là quả chuối. 

 

伍、代替 單一代換活動 

句型 替換詞 國旗圖片 

Em là người 

Đài Loan. 

 

Việt Nam 

 

Thái Lan 

 

Indonesia 

 

Anh 
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句型 替換詞 國旗圖片 

Em là người 

Mỹ 

 

Singapo 

 

 

句型 替換詞 圖片 

Em ăn 

mì. 

麵 

 

cơm. 

飯 

 

phở bò. 

河粉 
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句型 替換詞 圖片 

Em ăn 

cháo. 

粥／稀飯 

 

bánh mì. 

麵包／法國麵包 

 

mì xào hải sản. 

海產炒麵 

 

cơm chay. 

齋飯 

 

Em thích ăn 
chuối. 

香蕉 
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句型 替換詞 圖片 

Em thích ăn 

măng cụt. 

山竹 

 

bơ. 

酪梨 

 

mít. 

波羅蜜 

 

xoài. 

芒果 

 

陸、代替 關聯代換活動 

句型 替換詞 讓學生描述一下情境的圖片 

Hai bạn 

gặp nhau.  

trò chuyện.  

cùng hát.  
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句型 替換詞 讓學生描述一下情境的圖片 

Hai bạn 
cùng chơi.  

cùng học.  

柒、轉換 一般活動 

例子 轉換 

Nhiều lúc trời đang nắng bỗng đổ mưa. 

有時候在晴天突然下雨。 

Trời đang nắng bỗng đổ trận mưa rào. 

天晴忽然下雷陣雨。 

đẹp/âm u 

trắng/đen 

Bầu trời đang sáng bỗng đen kịt như đêm. 

天空正在光亮突然變得很黑如深夜。 

sáng/tối sầm 

đỏ/vàng 

trong xanh/âm u 

Lúc nhỏ cháu rất mập, từ khi lên 5 đến bây giờ người cháu trở nên 

 cao và gầy. 

小的時候我很胖，從 5 歲至今我的身材長高及變瘦。 

cao/thấp 

gầy/béo 

mạnh khỏe/ốm yếu 

Thực phẩm giúp tăng/giảm chiều cao. 

食品幫助增／減身高。 

Thực phẩm làm tăng/giảm vẻ đẹp. 

食品增／減漂亮。 

Thực phẩm làm tăng/giảm sự thông minh. 

Người gì mà ngày càng lùn. 

thấp/cao 

đẹp/xấu 

thông minh/ngốc 

yếu ớt/mạnh mẽ 
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捌、組合句子 分組活動 

詞組 句子 

ra biển chơi 

Em thích ra biển chơi. 

我喜歡去海邊玩。 

Em đã được ra biển chơi một lần cùng với bố mẹ. 

我曾經跟父母到海邊玩一次了。 

ra khơi đánh cá 

Ngư dân ra khơi đánh cá. 

漁民出海捕魚。 

Trên biển, những ngư dân đang ra khơi đánh cá. 

海上漁民正在出海捕魚。 

những 

Những cánh chim. 

一些鳥的翅膀。 

 Bầu trời có những chú chim hải âu đang chao lượn.  

天空有些海鷗正在飛來飛去。 

từng đợt 

Từng đợt sóng. 

一陣一陣的波浪。 

Sóng biển nhấp nhô từng đợt ập vào bờ.  

海浪一陣一陣打到岸邊。 

đẹp...thích 

Hoa đẹp nên em thích. 

花漂亮因此我喜歡。 

Biển thật là đẹp. Em thích 

海真漂亮。我喜歡。 

 



 

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/越南語口語教學/阮氏美香 

玖、接龍重述活動 

角色一 角色二 

Mùa xuân bắt đầu từ … 

春天從開始…… 

tháng giêng đến tháng ba. 

一月至三月。 

Thời tiết rất… 

天氣很…… 

 ấm áp. 

溫暖。 

Mặt trời chiếu những tia nắng dịu dàng .. 

太陽放射溫柔的光線…… 

làm cho cây cối đâm chồi nảy lộc.  

讓樹木長出嫩芽。 

Mùa xuân có bao nhiêu là hoa đẹp như… 

春天有很多漂亮的花如…… 

 hoa hồng, hoa đào, hoa mai.  

玫瑰花、櫻花、梅花。 

Mùa xuân cũng có .. 

春天也有…… 

rất nhiều loại hoa quả.  

很多種水果。 

Ngày tết mùa xuân em được… 

春節的日子我得到…… 

 bố mẹ ông bà lì xì.  

爺爺奶奶的紅包。 

Em rất thích… 

我很喜歡…… 

 mùa xuân. 

春天。 

拾、增刪 利用擴增方式進行增刪式的口語練習 

一、增加 

例子 增加 

Cảnh biển buổi sáng ...Vũng Tàu tuyệt đẹp. 

…頭頓早晨的海景極美。 

Cảnh biển buổi sáng ở Vũng Tàu tuyệt đẹp.

 在頭頓早晨的海景極美。 

Mặt trời to và ... rực hiện dần lên sau  

rặng núi xa. 

大大的和……通通的太陽在山壁後漸漸升起。 

Mặt trời to và đỏ rực hiện dần lên sau rặng 

núi xa. 

大大的和紅通通的太陽在山壁後漸漸升起。 
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例子 增加 

Ở nhà em có một con chó rất... ... 

我家有一隻狗很…… 

Ở nhà em có một con chó rất đáng yêu. 

我家有一隻狗很可愛。 

Em rất yêu quý bố mẹ... thương em. 

我很愛父母……疼愛弟妹。 

Em rất yêu quý bố mẹ và thương em. 

我很愛父母與疼愛弟妹。 

Em rất...... gia đình em.  

我很……我的家庭。 

Em rất yêu gia đình em.  

我很愛我的家庭。 

Em rất vui được...một thành viên trong gia 

đình.  

我很高興……家庭中的一個成員。 

Em rất vui được là một thành viên 

 trong gia đình. 

我很高興是家庭中的一個成員。 

二、刪減 

例子 刪減 

Em sẽ cố gắng học hành chăm chỉ. 

我會努力認真學習。 

Em sẽ học hành chăm chỉ. 

我會認真學習。 

Em rất vui vì đã làm được việc tốt. 

我很高興因為曾經能做好事。 

Em rất vui vì làm được việc tốt. 

我很高興因為能做好事。 

Em mong gia đình em luôn tràn ngập tiếng 

cười. 

希望我們家常常充滿了笑聲。 

Em mong gia đình em tràn ngập tiếng cười. 

希望我們家充滿了笑聲。 
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拾壹、回應 一般活動 

範例 替換 

Em tên  An. 

我叫阿安。 
Tôi tên Anh. 

Mình đi học bơi, bạn đi đâu？ 

我去游泳，你去哪？ 
Tôi đi học vẽ. 

Mẹ đang ăn cơm, con ăn gì đấy？ 

我在吃飯，你在吃什麼呢？ 
Con ăn mì. 

Anh học tiếng Anh, em học gì？ 

我學英語，你學什麼？ 
Em học tiếng Việt. 

Hôm qua cháu đi siêu thị với ai？ 

昨天你跟誰去超市呢？ 
Cháu đi một mình ạ. 

Sáng mai con muốn ăn gì？ 

明天早上你想吃什麼？ 
Con muốn ăn xôi. 

Chiều nay em tan học, ai đón em？ 

下午下課，誰接你？ 
Bà nội đón em ạ. 

拾貳、翻譯 一般活動 

一、越翻中 

範例 替換 

Em học lớp 1. 我讀小一。 

Nhà em ở Bình Đông. 我家在屏東。 

Cô thật sự không biết. 老師真的不知道。 

Sao em không nói gì？  為什麼你不說話呢？ 

Trưa nay  thầy thích ăn phở gà. 今天中午老師喜歡吃雞肉河粉。 
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範例 替換 

Anh học tiếng Thái, em học gì？ 我學泰語，你學什麼？ 

二、中翻越 

範例 替換 

我去上課。 

Em đi học. 

 

姊姊掃地。 

Chị（gái）quét nhà. 

 

妹妹學游泳。 

Em（gái）học bơi. 
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範例 替換 

你寫字，我來學畫畫。 

Bạn viết chữ còn mình học vẽ. 

  

老師在上越南語。 

Giáo viên（Cô giáo/Thầy giáo）đang dạy tiếng Việt. 

 

老師說我們學習很認真。 

Cô khen chúng em học rất chăm chỉ. 

 

昨天我跟朋友一起去看電影。 

Hôm qua em và bạn cùng đi xem phim. 
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拾參、主題口說 

一、第一主題：購物Chủ đề 1: Mua sắm 

 

 

Gợi ý mẫu câu thường dùng: 

常用句型範例： 

Gợi ý luyện nói: 

練習說： 

Em đi mua đồ. 

Em cần mua …. 

Cái này hình…. 

Cái kia màu…… 

Em mua được…… 

Bạn mua được những gì？ 

Sao bạn mua nhiều đồ thế？ 

Bạn mua bánh sinh nhật để làm gì vậy？ 

Bạn mua quà cho ai vậy？ 

Bạn mua gì？ 

Mua hết nhiều tiền không？ 
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二、第二主題：我的家Chủ đề 2: Gia đình của em 

 

 

Gợi ý mẫu câu thường dùng: 

常用句型範例： 

Gợi ý luyện nói: 

練習說： 

Nhà em có….. 

Mẹ em là …. 

Nhà em ở…. 

Nhà bạn có mấy người？ 

Bạn yêu ai nhất？ 

Bà nội thích ai nhất？ 
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Gợi ý mẫu câu thường dùng: 

常用句型範例： 

Gợi ý luyện nói: 

練習說： 

Bố em làm việc ở…… 

Chị em học.…… 

Cuối tuần bạn thường đi chơi với ai？ 

Nhà bạn ở đâu？ 

Bạn thường ở nhà với ai？ 

Bạn có yêu bố mẹ bạn không？ 

Ai đưa bạn đi học？ 

Mẹ bạn làm nghề gì？ 

Cô bạn mấy tuổi？ 

Anh bạn học lớp mấy？ 

Chị bạn thích ăn gì？ 

三、第三主題：外婆家鄉Chủ đề 3: Quê ngoại 

 

Bưu điện Thành phố Hồ Chí Minh 
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Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh 

 
Dinh Độc Lập （tên gọi trước đây là dinh Norodom, ngày nay còn gọi là dinh Thống Nhất）  

 

bánh ngọt/bánh mì/bánh bông lan 
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nước mía vỉa hè 

 

bánh sinh nhật 

 

tre /trúc 
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cối xay lúa 

 
lều tranh 

 
món ăn Việt Nam 
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hồ đạp vịt/hồ nước 

Gợi ý mẫu câu thường dùng: 

常用句型範例： 

Gợi ý luyện nói: 

練習說： 

Em về quê ngoại. 

Ông bà ngoại rất yêu em. 

Em thích … 

Có rất nhiều… 

Cái gì cũng có. 

Em mua được… 

Trái cây rất… 

Bạn mua được những gì？ 

Bạn ăn những món ăn nào？ 

Bạn đi được những đâu？ 

Bạn mua quà gì？ 

Bạn mua thấy được gì？ 

Bạn đi bao lâu？ 

Nhà ngoại thế nào？ 

Quê ngoại có gì？ 

Bạn thích quê ngoại không？ 

Bạn về quê ngoại bằng gì？ 

Khi nào thì bạn về quê ngoại？ 

Bạn về bao lâu？ 

Nhà ngoại có những ai？ 

……………. 
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拾肆、問題與討論 

一、如何讓學生複誦最有趣的呢？ 

二、哪些內容最適合以代替方式呈現呢？ 

三、如何讓學生分組活動最有效果？ 

四、您認為接龍重述活動是可行的嗎？ 

五、請問其他方式是否適合提升口語表達能力呢？如：增刪、回應及翻譯。 
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