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摘要 

「越南語讀寫教學」這一門課，主要讓未來的支援人員，對於外來詞及純越南語讀法、

書寫規範等內容，有更清楚的了解，以便授課時傳達正確的用法。此外，將「讀」越南語

「變簡單」，引導支援人員對越南語讀寫教學有更佳的載具及應用策略。閱讀及寫作的技

能需要時間累積，因此教師扮演很重要的角色，例如培養孩子們的閱讀胃口，提升孩子的

閱讀能力及書寫正確與順暢；希望能讓孩子自然而然的親近閱讀，讓閱讀成為孩子生活的

一部分；更希望讓孩子能將閱讀的種子帶回家，與家長共享閱讀的美好。上課時教師可利

用分組活動，讓兩個人一起共讀、合作、討論，在一段時間之後，選一則有趣的故事，記

錄下來再與大家分享。此外，教師需要留意家長和孩子也可以在家進行的閱讀及書寫活

動。當我們讓閱讀越融入於孩子的生活中，閱讀的力量及影響就越深化，當我們越投入，

家長和孩子就親近閱讀。希望透過「越南語讀寫教學」這一門課，讓未來的支援人員學到

他們需要的技能及教學技巧。 

課程重點 

壹、教學目標 

貳、越南語讀寫教學 

參、前言 

肆、閱讀教學策略 

伍、教學活動範例 

陸、外來詞越南語讀法 

柒、純越南文讀法 

捌、將「讀」越南語「變簡單」 

玖、與韻母、聲母及聲調結合 

拾、一起練習讀越南語 

拾壹、越南語書寫規範 

拾貳、載具之應用策略（教學） 
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拾參、讀寫教學步驟 

拾肆、讀寫教學活動 

拾伍、問題與討論 

參考網站 
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壹、教學目標 

一、透過讀寫教學讓學生分辨認識字母及聲調。 

二、讓學生熟悉音節發音規則。 

三、訓練學生對於單字、短句、篇章的讀寫之能力。 

四、如何讓讀寫變得簡單。 

五、啟發學生對讀寫學習之動機。 

貳、越南語讀寫教學 

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個複合子音如何讀寫？ 

三、老師說每個字母，學生聽了以後可以寫出來。 

四、培養學生寫字及寫作之能力。 

五、培訓學生閱讀能力。 

參、前言 

每位教師須評估國小 1 至 6 年級，每一個年級需要敎哪些內容？從小 1 至小 2，如果

我們一步一步來，我相信孩子可以吸收且學會，學會越南語字義的意思及漸漸可寫出他們

想表達的完整句型。更高的年級可以引導他們嘗試先做意義段的劃分，再習作一些日常的

主題，這樣可以幫助孩子讀懂內容且讀出重點。 

閱讀技能需要時間累積，因此教師扮演很重要的角色，例如培養孩子的閱讀胃口，提

升孩子的閱讀能力；希望能讓孩子自然而然的親近閱讀，讓閱讀成為孩子生活的一部分；

更希望讓孩子能將閱讀的種子帶回家，與家長共享閱讀的美好。平常分組兩個人一起共讀

一段時間，再選一則有趣的故事，記錄下來再與大家分享。我們讓閱讀越融入於孩子的生

活中，閱讀的力量及影響就越深化，當我們越投入，家長和孩子就親近閱讀。 

運用科技媒體，教師可利用資訊融入教學，能讓整個學習過程變得更豐富有
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趣，激發兒童的好奇心，增進兒童閱讀的深度與廣度，引發兒童的讀寫動機。而

且，文字伴隨著影像和聲音，更能加深兒童印象，帶動學習的氣氛。  

運用討論從傳統教學搭配網路教學，例如閱讀故事先看影片，再討論如何閱

讀、從上課內容激發起學生更高的閱讀及書寫之動機、如何寫字先看教學示範再

書寫、如何提問題或回答問題、搶答等活動，這些會引起學習者的注意力及好奇

心等，並且增加學習興趣及效果。  

閱讀理解策略：在班上共讀閱讀內容的過程中，教師運用「閱讀理解策略」

來提升閱讀教學成效，其中閱讀理解能力包含：認讀力、理解力、評值力與創造

力等，因此教師從數十種閱讀理解策略中，挑出適合每一個年級的策略，並運用

在教學中，提升孩子閱讀理解力。  

書寫理解策略：上課時教師需要培養學生書寫的耐心、工整、文法及標點符

號的正確性等。教師可進行先閱讀後再書寫之活動，並培養書寫技能需要從生活

中累積經驗，讓學生有機會在真實的活動中，使用書寫的能力，讓學生於建構意

義和後設認知的過程中成為主動的主角，才是引起動機最成功的方法。  

肆、閱讀教學策略 

故弄玄虛，授課時教師不停地提供一些挑戰、激起好奇心，引發幻想、給予

自由發揮等方式，可以增加內在的閱讀動機。並需要統整活動，同一個主題分不

同組別進行「每堂課用不同主題說故事的活動」時，優先的考慮一定是主題要與

課程相關。其次，閱讀後需要搭配書寫閱讀的內容重點。  

伍、教學活動範例 

比如第 1 課教師讓孩子先聆聽整課課文朗讀之後，再一段、一段的分析，以

本課內容為例，讓孩子聆聽第 1 段：  

一、第1段最重要的是哪一句話？ 

二、哪一個字提到外婆、外公呢？ 
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接著聆聽第 2 段課文，再詢問學生：  

一、第2段最重要的是哪一個字指顏色的呢？ 

二、內容裡面提到幾種動物？ 

三、動物名稱叫什麼？ 

接著聆聽第 3 段課文，再詢問學生：  

一、第三段最重要的是哪一句話？ 

二、誰可以說一說這一段大概在說什麼？ 

三、事情發生在什麼時候？ 

四、哪位同學可以說說看裡面的主角是誰嗎？ 

找出重點句，書寫歸納課文大意  

一、開始訓練學生找出重點句並歸納出課文大意。 

二、分組提問題、回答問題。 

三、其他。 

與家長互動：  

一、回家就可以說給家人聽一遍故事的重點。 

二、告訴爸媽下週我們準備要說什麼內容好嗎？ 

陸、外來詞越南語讀法 

外來詞 

Từ ngoại lai 

Phiên âm sang âm Hán – Việt.  

翻譯為漢越音。 

Ví dụ：  

Đài Loan, Đài Bắc, Thái Lan, Pháp, 

Anh, Mỹ, Thụy Sĩ, Tây Ban Nha… 

臺灣、臺北、泰國、法國、英國、

美國、瑞士、西班牙等。 

http://blog.yam.com/superdido/article/59917591
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Phiên âm trực tiếp sát cách đọc của 

nguyên ngữ（Anh – Việt.）直接用英

文，不過越語的字母唸法（英越式

發音）。 

Ví dụ：  

In- đô-nê-xi-a, Mát-xcơ-va, 

Sing-ga-po, … 

柒、純越南文讀法 

一、教師引導學生先唸下表的內容。 

二、從左邊第1個字往下唸完。 

三、教師讓學生上白板寫字（角色組合為一位同學唸，一位同學寫）。 

四、接著唸第2、3行。 

五、使用寫字卡搶答、替換檢查。 

六、其他方式。 

純越南文範例： 

ă ch chưa 

â gh ghế 

đ gi giỏ 

ô ngh nghi 

ơ ph phanh 

ư th thương 

v tr trồng 

捌、將「讀」越南語「變簡單」 

越南語是拼音文字語，想要正確的發音，就要懂得如何正確標記出音節。不



 

8 
105 年教育部新住民語文教學支援人員培訓教材編撰計畫/越南語讀寫教學/阮氏美香 

會拼音，發音就有其不確定性。越南語的 29 個字母中可區分為聲母、韻母或另稱

母音、雙母音、子音及複合子音。閱讀越南語是從左往右，老師可帶動學生一起

學習如何讀越南語。  

Cách phát âm thứ nhất dùng để gọi các con chữ, cách phát âm thứ hai dùng để đánh vần 

các từ. 

Ví dụ： 

bi =  bờ  i  bi 

me =  mờ  e  me 

xôi =  xờ  ôi   xôi 

小叮嚀： 

Lưu ý không sử dụng cách phát âm theo tên gọi trong trường hợp này. ví dụ： 

ba =  bê  a  ba 

ca =  xê  a  ca 

tôi =  tê  ôi  tôi… 

玖、Kết hợp thanh vận mẫu與韻母、聲母及聲調結合  

thanh điệu 聲調 
âm tiết 

音節 
âm đầu 

聲母 

âm đệm 

介音 

âm chính 

韻腹 

âm cuối 

尾音 

t o a n toan 

ch u yê n chuyên 

q u a ng quang 
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Kiểu 1： thanh điệu 聲調+ âm chính韻腹= âm tiết音節 

âm chính 韻腹 âm tiết 音節 

a à/ả/á/ạ 

ô ồ/ố 

u ủ/ù/ụ 

y ỷ /ỳ/ý 

Kiểu 2： âm đầu聲母+âm chính韻腹=âm tiết音節 

âm đầu 聲母 âm chính 韻腹 âm tiết 音節 

m a mà/má/mã/mạ 

đ o đó/đò/đỏ/đọ 

th ưa thưa/thừa/thửa 

Kiểu 3： âm chính韻腹+ âm cuối韻尾= âm tiết音節 

âm chính 韻腹 âm cuối 韻尾 âm tiết 音節 

a i ai 

e m em 

ươ n ươn 

uô ng uống 

Âm cuối là bán nguyên âm： ai, ơi, ui, ối, ao, âu, eo... 

Âm cuối là phụ âm： am, an, áp, át, anh, ách, ăm, ăn, ắp, ắt, 

âm, ân, ấp, ất, ươm, ươn, ướp, ướt, uốn, uống, uổng... 
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Ghi chú： Âm chính là nguyên âm đôi iê trong kiểm âm tiết 

này có hình thức chữ viết là yê： yên, yêu, yếu 

Kiểu 4： âm đầu聲母+ âm chính韻腹+ âm cuối韻尾= âm tiết音節 

âm đầu 聲母 âm chính 韻腹 âm cuối 韻尾 âm tiết 音節 

c a o cao 

th â u thâu 

kh ê u khêu 

đ u n đun 

ng o n ngon 

Âm cuối là bán nguyên âm： coi, dai, đòi, kêu, lao, tai, tôi 

Âm cuối là phụ âm： bản, biến, chuột, cam, cơn, chanh, chiên, chênh, đôn, đút, đứt 

Kiểu 5： âm đệm介音+ âm chính韻腹= âm tiết音節 

âm đệm 介音 âm chính 韻腹 âm tiết 音節 

o a oa 

o e oe 

u ế uế 

u y uy 
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Kiểu 6： âm đầu聲母+ âm đệm介音+ âm chính韻腹= âm tiết音節 

âm đầu 聲母 âm đệm 介音 âm chính 韻腹 âm tiết 音節 

t o a toa 

th u ê thuê 

kh o e khoe 

q u i（y） quy 

Ví dụ： toa, thuê, khoe, quy（qui）, hòa, xóa, thuế, quà, khỏe. 

Kiểu 7： âm đệm介音+ âm chính韻腹+ âm cuối韻尾= âm tiết音節 

âm đệm 介音 âm chính 韻腹 âm cuối 韻尾 âm tiết 音節 

o a i oai 

o a n oan 

u yê n uyên 

Ví dụ： oai, oải, oái, oan, oản, oán, oằn, oắt, oẳn, oặt, oang, oanh, uẩn, uất, uyên, uyển 

Kiểu 8： âm đầu聲母+ âm đệm介音+ âm chính韻腹+ âm cuối韻尾=âm tiết音節 

âm đầu 

聲母 

âm đệm 

介音 

âm chính 

韻腹 

âm cuối 

韻尾 

âm tiết 

音節 

t o a n toan 

l u â n luân 

ch u yê n chuyên 

q u a ng quang 
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Ví dụ： đoan, đoàn, ngoan, ngoãn, hoàn, hoàng, luân, luẩn, khuân, tuân, truân, quên, 

quen, chuyển, chuyến, luyện, truyền… 

Thanh điệu （dấu）聲調 

1.Thanh ngang（không dấu） 圖片 a ma 鬼 

2.Thanh huyền 圖片 à mà 而 

3.Thanh sắc 圖片 á má 臉頰/媽媽 

4.Thanh hỏi 圖片 ả mả 墓 

5.Thanh ngã 圖片 ã mã 馬 

6.Thanh nặng 圖片 ạ mạ 稻苗 

 

聲調圖 

拾、一起練習讀越南語 

一、老師先唸一遍越文給學生聽，然後解釋中文的意思，再請學生寫越文。 

二、請一位同學唸中文，一位同學上白板寫越文。 

三、玩遊戲用字卡填空（中文或越文）。 

四、搶答遊戲。 

http://vi.wikipedia.org/wiki/Thanh_ngang
http://vi.wikipedia.org/w/index.php?title=Thanh_huy%E1%BB%81n&action=edit&redlink=1
http://vi.wikipedia.org/w/index.php?title=Thanh_s%E1%BA%AFc&action=edit&redlink=1
http://vi.wikipedia.org/w/index.php?title=Thanh_h%E1%BB%8Fi&action=edit&redlink=1
http://vi.wikipedia.org/w/index.php?title=Thanh_ng%C3%A3&action=edit&redlink=1
http://vi.wikipedia.org/w/index.php?title=Thanh_n%E1%BA%B7ng&action=edit&redlink=1


 

13 
105 年教育部新住民語文教學支援人員培訓教材編撰計畫/越南語讀寫教學/阮氏美香 

五、組合互動式（一位同學負責唸出越文，一位同學寫字卡）。 

六、其他。 

（一）讀寫越文 Đọc và viết tiếng Việt 

越文 中文 越文 中文 

bố 爸爸 bạn 朋友 

mẹ 媽媽 lớp 班 

cô 女老師 tan học 下課 

thầy 男老師 vào học 上課 

tên 名字 về nhà 回家 

（二）各位同學看看以下的圖片有什麼呢？ 

Các em thấy gì ở hình dưới đây？ 

老師引導學生思考如何描述及書寫圖片的內容，譬如： 

1.各位同學看到圖片有什麼顏色？ 

2.形狀是什麼？ 

3.有多少個眼睛？ 

4.多少個嘴巴？ 

5.你喜歡的顏色是…… 

6.第 1、2、3、4 等是什麼東西？名稱是……？ 
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Hình 1 Hình 2 

Giáo viên gợi ý： 

1.Em nhìn thấy gì ở hình số 1？ 

2.Hình 1 có những màu nào？ 

3.Em thích màu gì？... 

4.Hình 2 là quả gì？ 

5.Quả này có màu gì？ 

6.Ở Đài Loan có quả này không？... 

 

  

Hình 3 Hình 4 

Giáo viên gợi ý： 

1.Hình 3 có màu gì？ 

2.Hình 3 có củ gì nhỉ？ 

3.Em thích ăn … không？ 

4.Có mấy củ…？ 

5.………….. 

6.Hình 4 có gì？ 

7.Củ đấy gọi là củ gì？ 

8.Em mua củ … này ở đâu？ 

9.Củ này có màu gì？ 

10.………….. 
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Hình 5 Hình 6 

Giáo viên gợi ý： 

1.Hình 5 có mấy quả bóng？ 

2.Bong bóng có những màu nào？ 

3.Em thích bong bóng màu gì？ 

4.Hình 6 có con gì？ 

5.Con thỏ có gì？ 

6.Em thích thỏ không？ 

  

Hình 7 Hình 8 

Giáo viên gợi ý： 

1. Em nhìn thấy gì ở hình số 7？ 

  第 7 圖片你看到什麼？ 

2. Hình 7 có những màu nào？ 

  第 7 圖片你看到哪些顏色？ 

3. Em thích màu gì？ 

  你喜歡什麼顏色？ 

1. Hình 8 là quả gì？ 

  第 8 圖片是什麼果？ 

2. Quả này có màu gì？ 

  這種果有什麼顏色？ 

3. Ở Đài Loan có quả này không？ 

  在臺灣有這種果嗎？ 
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Giáo viên： 

1.Giáo viên đọc qua 1 lượt từng chữ cái 1. 

2.Hướng dẫn cho học sinh đọc theo. 

3.Học sinh： 

 Từng em đọc. 

 Phân nhóm đọc 

備註： 

圖 1、2、3、4、7、8 作者自拍。 

拾壹、越南語書寫規範 

Từ bảng chữ cái, tiếng Việt có phần lớn các phụ âm được ghi bằng một chữ cái duy nhất： 

b, c, d, đ, l, m, n, k, h, g, t, v, s, x, r… Có 9 phụ âm được ghi bằng hai chữ cái ghép lại： 

越南語字母表主要為單子音 b, c, d, đ, l, m, n, k, h, g, t, v, s, x, r…，另有 9 個雙子音如

下： 

ph （phà, phương, phảng phất） 

th （thong thả, thủ thỉ） 

tr （trong, trang, trừ, tròn） 

gi （gió, giàu） 

ch （chim chóc, chang chang） 

nh （nho, nhịp nhàng） 

ng （ngon ngọt, ngân nga） 

kh （khế, khung） 

gh （ghi, ghé, ghẹ） 

小叮嚀： 

Có một phụ âm được ghi bằng ba chữ cái：Ngh （nghề nghiệp） 
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越南語書寫小叮嚀 

Và trong tiếng Việt có ba phụ âm được ghi bằng nhiều chữ cái khác nhau： 

越語有 3 個子音有不同的寫法，說明如下： 

/k/được ghi bằng： 

/k/寫為 

k 
khi đứng trước i/y, iê, ê, e 

當/k/在 i/y, iê, ê, e 的前面 

kí/ký, kiêng, kệ, kẻ, 

kem... 

q 
khi đứng trước bán nguyên âm u： 

/q/在半圓音 u 前面 

qua, quốc, quà,quả, 

quản; 

c 
khi đứng trước các nguyên âm còn lại： 

/c/在其他母音的前面 

cá, cơm, cóc, cốc, 

cà… 

/g/được ghi bằng： 

/g/寫為 

gh 
khi đứng trước các nguyên âm i, iê, ê, e 

/gh/在 i,iê,ê,e 母音前 

ghi, ghiền, ghê, ghẻ 

g 
khi đứng trước các nguyên âm còn lại 

/g/在其他母音前 

gà, gừng, gạo, ... 

/ng/ được ghi bằng： 

/ng/寫為 

ngh 
khi đứng trước các nguyên âm i, iê, ê, e 

/ngh/在 i,iê,ê,e 母音前 

nghi, nghiêng, nghệ, 

nghe 

ng 
khi đứng trước các nguyên âm còn lại： 

/ng/在其他母音前 

ngan, ngon, nga, 

nguyên, 

一、書寫的教學─越南語句型類型大小寫規範 

I. VIẾT HOA VÌ PHÉP ĐẶT CÂU 

1. Viết hoa chữ cái đầu âm tiết thứ nhất của một câu hoàn chỉnh Sau dấu chấm câu （.）; 

sau dấu chấm hỏi （？）; sau dấu chấm than （!）; sau dấu chấm lửng （…）; sau dấu 

hai chấm （：）; sau dấu hai chấm trong ngoặc kép （： "…"） và khi xuống dòng. 
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  一個完整的句子第一個字須大寫，為第一個音節：須寫大寫者為句點後面，或問

號後面，或驚嘆號後面，或等等的標點符號後面，兩個：後面。在括弧後面或下

一行。 

2. Viết hoa chữ cái đầu âm tiết thứ nhất của mệnh đề sau dấu chấm phẩy（;） và dấu phẩy 

（,） khi xuống dòng.  

 “;”後面的命題，並大寫為第一個字第一個音節，或下一行的第一個字。 

Ví dụ：  

 Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001; Theo đề nghị của Bộ 

trưởng Bộ Nội vụ và Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ,...1 

二、書寫的教學─越南語專用名詞大小寫規範 

II. VIẾT HOA DANH TỪ RIÊNG CHỈ TÊN NGƯỜI 指人的專用名詞 

1. Tên người Việt 

Nam 越南人的名

字 

a. Tên thông thường 一般的名

字：Viết hoa chữ cái đầu tất cả 

các âm tiết của danh từ riêng chỉ 

tên người. 專用名詞第一個音

節為大寫。 

Ví dụ：Nguyễn Ái Quốc, Trần Phú, 

Giàng A Pao, Kơ Pa Kơ Lơng… 

b.Tên hiệu, tên gọi nhân vật lịch 

sử 歷史的人物或名號的名稱： 

Viết hoa chữ cái đầu tất cả các 

âm tiết.第一個音節為大寫。 

Ví dụ： Vua Hùng, Bà Triệu, Ông 

Gióng, Đinh Tiên Hoàng, Lý Thái 

Tổ, Bác Hồ, Cụ Hồ… 

                                                 

1 （Theo Quyết định số 07/2003/QĐ-BGDĐT ngày 13/3/2003 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và  Đào 

tạo） 
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2. Tên người nước  

ngoài được phiên  

chuyển ang tiếng 

Việt 外國人的名

字 

Trường hợp phiên âm qua âm 

Hán – Việt （phiên âm trực tiếp sát 

cách đọc của nguyên ngữ）漢越音

的拼音： Viết hoa chữ cái đầu âm 

tiết thứ nhất trong mỗi thành tố.每

一個元素第一個音節為大寫。 

Ví dụ： Vla-đi-mia I-lích Lê-nin, 

Phri-đrích Ăng-ghen, Phi-đen 

Cat-xtơ-rô… 

三、書寫的教學─越南語地理名稱大小寫規範 

III. VIẾT HOA TÊN ĐỊA LÝ 

1. Tên địa lý Việt 

Nam 越南地理名

稱 

a. Tên đơn vị hành chính được cấu 

tạo giữa danh từ chung （tỉnh, 

huyện, xã…） 

行政單位之名稱 

Ví dụ： thành phố Thái Nguyên, 

tỉnh Nam Định, tỉnh Đắk Lắk …; 

quận Hải Châu, huyện Gia Lâm,  

… 

b. Trường hợp tên đơn vị hành 

chính được cấu tạo giữa danh từ 

chung kết hợp với chữ số, tên 

người, tên sự kiện lịch sử 行政

單位結合歷史事件、人名、數

字之名稱： Viết hoa cả danh từ 

chung chỉ đơn vị hành chính đó. 

 Ví dụ：  

Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh, 

Phường Điện Biên Phủ… 

第一郡、胡志明市…… 
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c. Tên địa lý được cấu tạo giữa 

danh từ chung chỉ địa hình 

（sông, núi, hồ, biển, cửa, bến, 

cầu, vũng, lạch, vàm…） với 

danh từ riêng （có một âm tiết） 

trở thành tên riêng của địa danh 

đó 地理名稱常以山水、湖、海

岸等名稱構成與一個音節的

專用名詞成為地名： Viết hoa 

tất cả các chữ cái tạo nên địa 

danh. 

Ví dụ： 

Cửa Lò, Vũng Tàu, Lạch Trường, 

Vàm Cỏ, Cầu Giấy… 

爐門、頭頓…… 

2. Tên địa lý nước 

ngoài được phiên 

chuyển sang tiếng 

Việt 

  外國地理名稱轉

為越南語 

a. Tên địa lý đã được phiên âm 

sang âm Hán – Việt： Viết theo 

quy tắc viết hoa tên địa lý Việt 

Nam.  

Ví dụ：  

臺灣 Đài Loan 

法國 Pháp 

英國 Anh 

Mỹ, Thụy Sĩ, Tây Ban Nha… 

b. Tên địa lý phiên âm không qua 

âm Hán – Việt （phiên âm trực 

tiếp sát cách đọc của nguyên 

ngữ）拼音地理名稱無依據漢

越音與原本土語言讀法相近： 

Viết hoa theo quy tắc viết hoa 

tên người nước ngoài quy định 

tại Điểm b, Khoản 2, Mục II. 

Ví dụ：  

墨西哥 Mát-xcơ-va 

新加坡 Sing-ga-po 

印尼 In-đô-nê-xi-a, 

…… 
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四、書寫的教學─越南語機關、單位名稱大小寫規範 

IV. VIẾT HOA TÊN CƠ QUAN, TỔ CHỨC 

1. Tên cơ quan, tổ 

chức của Việt Nam 

越南機關之名稱 

Viết hoa chữ cái đầu của các từ, 

cụm từ chỉ loại hình cơ quan, tổ 

chức; chức năng, lĩnh vực hoạt 

động của cơ quan, tổ chức. 

Ví dụ：Ban Quản lý dự án Đê 

điều;Tổng công ty Hàng hải Việt 

Nam, Ủy ban Thường vụ Quốc 

hội; Tổng cục Thuế,... 

2. Tên cơ quan, tổ 

chức nước ngoài 

  外國人機構之名

稱 

a. Tên cơ quan, tổ chức nước ngoài 

đã dịch nghĩa：  

Ví dụ：Liên hợp quốc （UN）; Tổ 

chức Y tế thế giới （WHO）; Hiệp 

hội Các quốc gia Đông Nam Á 

（ASEAN）;… 

b. Tên cơ quan, tổ chức nước ngoài 

được sử dụng trong văn bản ở 

dạng viết tắt：  

Ví dụ：WTO; UNDP; UNESCO; 

SARBICA; SNG… 

五、書寫的教學─越南語大小寫規範（句子的第一個字要大寫） 

指示語+其他文法成分 

例如： 

Bố em.（我爸爸。） 

主詞+名詞 

Đây là bưu điện. （這是郵局。） 

主詞+動詞+名詞 

Kia là tủ sách.（那是書櫃。） 

主詞+動詞+名詞 

Tôi có 2 quả táo. （我有兩顆蘋果。） 

主詞+動詞+量詞+名詞 
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拾貳、載具之應用策略（教學） 

一、根據課本內容練習寫對Căn cứ theo bài học ở sách giáo khoa để học cách viết đúng. 

Bài 1： Tên của tôi 

第 1 課：我的名字 

Cách viết từ mới 習寫需要數位元軟體輔助 

Từ mới 中文 Từ mới 越文 Hướng dẫn cách viết Cách viết hoàn chỉnh 

我 tôi t+o+^+i t+ôi 

名字 tên t+e+^+n t+ên 

是 là l+a+ˋ là 

我 em e+m em 

女老師 cô c+ o+^ c+ô 

阮 Nguyễn Ng+u+y+e+^+〜+n Ng+uyên+〜 

氏 Thị Th+i+.  

李 Lí L+i+′  

…… … … … 

Cách viết từ mới→câu đơn giản 從單字→簡單句子 

Từ mới 詞彙 Nghĩa tiếng Trung 中文 Sắp xếp thành câu hoàn chỉnh 完整句子 

Tôi/ là / tên/Lí 我名字叫李。 Tôi tên là Lí. 

/tên/là/Em/Lí. 我名字叫李。 Em tên là Lí. 

Tên/Nguyễn/tên/là/Cô 我的名字叫阮。 Cô tên là Nguyễn. 

Lí/Cô/ Nguyễn /Thị/là  我的名字叫阮氏李。 Tôi tên là Nguyễn Thị Lí. 

……  …… 
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Cách viết câu đơn giản→phức tạp 簡單句子→複雜句子 

Câu đơn giản 簡單句型 Câu phức tạp 複雜句型 

Em chào thầy. Chúng em chào thầy Nguyễn. 

Bạn học của em. Bạn Lí là bạn học của em. 

Tôi là Lí. Tôi tên là Lí học trò của thầy Nguyễn. 

Thầy giáo của em. Lớp em có thầy Nguyễn và cô Lí. 

Bài 2： Lễ phép 

第 2 課：禮貌 

Cách viết từ mới 習寫需要數位元軟體輔助 

Từ mới 中文 Từ mới 越文 Hướng dẫn cách viết 

禮貌 lễ phép 
l+e+^+〜 

ph+e+′+p=ph+ep+′ 

我們 chúng ta 
ch+u +′+ng/ch+ung+′ 

t+a 

要 phải ph+a+？+i /ph+ai+？ 

常 thường th+u+’+o+’+ˋ+ng/th+ương+ˋ 

說 nói n+ o+′+i/n+oi+′ 

請／邀請 mời m+o+’ +i/m+ơi+ˋ 

謝謝／感謝／感恩 cảm ơn 
c+a+？+m/c+am+？ 

o+’+n/ơn 

對不起／不好意思 xin lỗi 
x+i+n/x+in 

l+o+^+〜+i/l+ôi+〜 

自己 mình m+i+ˋ+nh/m+inhˋ 

很 rất r+a+^+′+t/r+ât+′ 
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Từ mới 中文 Từ mới 越文 Hướng dẫn cách viết 

坐 ngồi ng+o+^+ˋ+i/ng+ôi+ˋ 

有 có c+o+′ 

…… … … 

Cách viết từ mới→câu đơn giản 從單字→簡單句子 

Từ mới 詞彙 Nghĩa tiếng Trung 中文 Viết thành câu hoàn chỉnh 寫完整句子 

mời 老師請坐。 Mời cô ngồi. 

cảm ơn 李老師謝謝您。 Cảm ơn cô Lí. 

xin lỗi 同學對不起。 Xin lỗi bạn. 

Có 我很有禮貌。 Tôi rất có lễ phép. 

… … … 

Cách viết câu đơn giản→phức tạp 從簡單句子→複雜句子 

Câu đơn giản 簡單句型 
Câu phức tạp 複雜句型 

（讓學生先自行練習寫，教師修改） 

老師請坐。 
李老師您請坐。 

越文：Cô Lí, mời cô ngồi./Cô Lí mời ngồi. 

李老師謝謝您。 
李老師說謝謝你。 

越文：Cô Lí cảm ơn cô./Cảm ơn cô Lí. 

同學對不起。 
阮同學說我要謝謝你。 

越文：Bạn Nguyễn bảo mình cần phải cảm ơn bạn. 

我很有禮貌。 
爸爸說我很有禮貌。 

越文：Bố nói mình rất có lễ phép. 
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二、越南語書寫的教學規範（翻拍自越南教科書） 

   

 

   

 

 
備註：圖片參考：https：//www.google.com.vn 
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三、看圖寫字 

圖片 Tiếng Việt 圖片 Tiếng Việt 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

四、看中文寫越文 

中文 越文 中文 越文 

爸爸  謝謝  

奶奶  不好意思  

牛奶  上面  

水果  下面  

臺灣人  左邊  

飛機  右邊  
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五、讀寫教學活動 

（一）寫字卡。 

（二）引導學生自寫。 

（三）學生自行大聲讀出來。 

（四）請同學檢查讀音結果。 

（五）老師做最後的確認。 

六、教師引導提出一些問題，啟發學生寫作、思考、自學之動力。Giáo viên đưa ra chủ đề và 

gợi ý cho học sinh theo một số bước như sau, để học tự phát huy tư duy và khả năng viết 

của mình. 

 老師提出撰寫的主題 

Gợi ý： 

1.Viết ra các câu hỏi có liên quan đến chủ đề này. 

2.Liệt kê các từ mới có liên quan. 

3.Đưa ra các mẫu câu thường dung.  

4.Luyện viết, luyện đọc kết hợp với luyện nghe nói. 

Ví dụ： 

第 1 主題：我的親人 Chủ đề 1: Người thân của em. 
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Gợi ý học sinh tự đặt câu hỏi 

學生自行提出一些問題： 

Gợi ý từ mới： 

單字： 

Nhà em có những ai？Kể tên. 

Nhà em có mấy người？ 

Em thích ai nhất？ 

Ông bà em ở với ai？ 

Anh chị em học lớp mấy？ 

Bố mẹ em làm nghề gì？ 

Bố mẹ làm việc ở đâu？ 

Nhà em ở đâu？ 

Mẹ/bố/anh/chị/em/ông /bà… 

3/4/5/6… 

Bố/mẹ/anh/chị… 

bác/chú/bố… 

lớp 1/lớp 8/ lớp 11... 

bác sĩ/y tá/công nhân/giám đốc. 

Cao Hùng/Đài Nam/Đài Trung/Đài Bắc/Bình 

Đông/Đài Đông… 

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… 

Bố em làm việc ở… 

Chị em học… 

Trong nhà bạn thích nhất là ai？ 

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？ 
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第 2 主題：星期日我去買東西 Chủ đề 2: Chủ nhật em đi mua đồ. 

     

Gợi ý học sinh tự đặt câu hỏi 

學生自行提出一些問題： 

Gợi ý từ mới： 

單字： 

Em đi mua đồ cùng ai？ 

Em đi mua đồ ở đâu？ 

Mua những gì？ 

Mua hết bao nhiêu tiền？ 

Số lượng là bao nhiêu？ 

Màu gì？ 

Hình gì？ 

Tên gọi của hàng hóa cần mua. 

Mẹ/bố/anh/chị/em… 

Siêu thị/chợ/quán tạp hóa… 

Áo quần/giày dép/thức ăn… 

Một ngàn tệ/hai trăm ngàn tiền Việt… 

Mỗi thứ 1 cái. 

Màu vàng/xanh/đen… 

Hình chữ nhật/vuông/tròn… 

Bút/vở/áo quần/thịt/rau… 

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 cái hình vuông thế？ 

Bạn mua trái cây để làm gì vậy？ 

Bạn mua quần áo cho ai vậy？ 

Bạn mua gì mà hết nhiều tiền vậy？ 
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其他主題類似的設計 Các chủ đề khác cũng thiết kế tương tự 

拾參、Hướng dẫn các bước dạy môn đọc讀寫教學步驟 

1.Củng cố cho học sinh đọc ôn lại bài tiết trước. 

2.Giới thiệu bài mới. 

3.Đánh vần-đọc trơn các tiếng đó. 

4.Đọc thầm-tìm tiếng có âm, vần, từ , đoạn văn, đối thoại… 

5.Đọc cá nhân-đồng thanh（cả từ）. 

6.Tìm đọc cả đoạn văn, đối thoại… nêu tiếng có vần âm, vần, từ…đánh vần. 

7.Đọc cả đoạn văn hoặc cả đoạn đối thoại. 

8.Học sinh đọc câu vần âm…ứng dụng cá nhân và tìm tiếng có mang vần vừa học heo yêu cầu. 

9.Viết các từ ngữ trong sách giáo khoa lên bảng. 

10.Giải nghĩa từ. 

11.Đọc lại cả bài. 

12.Đọc -quan sát-trả lời. 

閱讀範例： 

Chị không tưởng tượng được em nhớ chị đến thế nào đâu! Tuần nào cũng vậy, cứ đến ngày 

thứ bảy là tâm trạng em lại bồn chồn đứng ngồi không yên. Em bảo với mẹ đã hơn một tuần nay 

rồi, sao chị Minh không về chơi với con, sao chị cứ ở lì ngoài đó. Chị ơi em buồn và nhớ chị 

lắm ạ! Có phải chị học căng thẳng quá không？ Hôm qua, em nghe mẹ nói với bà là dạo này, 

chị chuẩn bị thi học kì nên không về được. Chị ơi, chị phải ăn nhiều vào để có sức khỏe mới học 

hành được nghe chị. Thi xong, chị nhớ về với em chị nhé! 
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拾肆、讀寫教學活動 

依照每位老師的教學內容及實況而自行選擇適合的教學方式，以及自行設計新的教學

模式。 

一、寫字卡 

（一）引導學生自寫。 

（二）學生自行大聲讀出來。 

（三）請同學檢查讀音結果。 

（四）老師做最後的確認。 

二、字卡內容 

（一）分組讀出來。 

（二）交叉檢查讀的結果。 

（三）兩個人一起抄寫同意一個內容。 

（四）兩人一組一起交換修改。 

（五）請幾位學生上白板寫剛寫的幾個重點詞彙。 

（六）請其他同學試著造簡單的句子及讀出來。 

（七）老師請同學檢查讀音是否正確？ 

（八）老師糾正發音及確認並鼓勵學生。 
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拾伍、問題與討論 

一、在臺國小程度越南語常出現哪些外來詞？讀法如何？ 

二、怎樣可以讓「讀」越南語「變簡單」？ 

三、如何讓學生一起練習讀越南語呢？ 

四、越南語書寫規範有哪些需要注意的呢？ 

五、載具之應用教學是否常常使用以及很重要呢？ 

參考網站 

引導學生書寫及閱讀 Hướng dẫn học sinh tập đọc và viết chữ 

線上輔助讀寫技能 

https：//www.youtube.com/watch？v=uCLXRXWf6RA（看影片學習如何教學寫越南語） 

https：//www.youtube.com/watch？v=9P905ufncLY（看影片學習如何教學寫越南語） 

https：//www.youtube.com/watch？v=hmkjrH5hcDo（看影片學習如何教學寫越南語） 

https：//www.youtube.com/watch？v=e9PDAvcnLXs（線上閱讀） 

https：//www.youtube.com/watch？v=_g7uVEs2oyA（線上閱讀讀本） 

https：//www.youtube.com/watch？v=44aqBc5Ph2E （看影片學習如何教學讀越南語） 

https：//www.youtube.com/watch？v=OuGbjYRp9qo （看影片練習口語順暢及修正讀錯字） 

https：//www.youtube.com/watch？v=rdtA3WonNpE （看影片學習如何教學讀越南語） 
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