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摘要 

「越南語詞彙教學與應用（初級）」這一門課，介紹越南語字型、字母，包含 29 個字

母。由母音為 11 個單母音 nguyên âm đơn、3 個雙母音 nguyên âm đôi 及 17 個單子音 phụ âm 

đơn、10 個複合子音 phụ âm đôi。越南語有特殊符號加上聲調系統共 6 個，為拼音文字，

有聲調語言，拼音語言。簡單介紹越南語的大小寫規範讓學生有初步的認識，另介紹拼音

規則，多為子音和母音結合成一個音節。子音不能單獨組成音節，但大多數母音可以。詞

彙教學可分為細項似國小階段常用的一些詞彙，如：日常生活的周邊物品桌椅、錢包、筆、

書包、飯、麵包、河粉等為名詞，一些常見的動作，如：挑、跳、跑、聽、說、寫等，一

些形容詞表示性質或狀態，如：高興、悶、愁、漂亮、醜、長、短、高、低等，此外在越

南語中不可缺少的是代詞，如：你、我、他等，為了表達尊重及一些代詞可以代替前面已

出現的詞，減少重複性的作用。本課程期能讓未來的支援人員多了解越南語詞彙的基礎知

識，培養及增加自己的詞彙字庫，更有自信的站在講台上授課，更清楚傳達所教的內容。 

課程重點 

壹、越南語字母的特徵 

貳、越語國小詞彙分類 

參、教學說明─詞彙 

肆、國小階段主要學習的詞彙 

伍、問題與討論 
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壹、越南語字母的特徵 

一、越南字型與英文相同居多，有些和法文相似，有帽子、掛勾等構成純越文字母，包含

29個字母。由母音為11個單母音nguyên âm đơn、3個雙母音nguyên âm đôi及17個單子

音phụ âm đơn、10個複合子音phụ âm đôi組成。 

二、特殊符號：越南語聲調系統共6個，為拼音文字，有聲調語言，拼音語言。 

三、簡單介紹越南語的大小寫規範讓學生有初步之認識。 

四、拼音規則多為子音和母音結合成一個音節。子音不能單獨組成音節，但大多數母音可

以。 

貳、越語國小詞彙分類 

 
一、學詞彙是學習外語的第一步，但一個人不可能一下子就可以掌握好詞彙。無論是母語

還是第二外語都一樣，累積詞彙是一個連續的過程，且有很多方法可以把詞彙學好。 

二、國小的詞彙要學的詞類主要為實詞，含：名詞、動詞、形容詞及代詞，虛詞不屬於該

階段學習。 

參、教學說明─詞彙 

老師先解釋什麼是詞彙，詞彙有很多種類，具體為名詞、動詞、形容詞等。 

一、老師可利用教室周邊的物品來解釋所謂的名詞。 

二、請學生說出桌上的學習物品的中文名詞，老師用越南語回應。 



 

4 
105 年教育部新住民語文教學支援人員培訓教材編撰計畫/越南語詞彙教學與應用（初級）/阮氏美香 

三、分組遊戲：依照學生人數，將學生分成2～4組。各組練習5分鐘後，到講台前玩搶答

遊戲。 
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肆、階段主要學的詞彙 

 

一、第1種指事物、人、物、現象、概念及單位的詞彙為名詞 

Danh từ là những từ chỉ sự vật（người, vật, hiện tượng, khái niệm hoặc đơn vị ）. 

名詞是指事物、人、物、現象、概念及單位等。 

Ví dụ： 

（一）Danh từ chỉ hiện tượng: mưa, nắng, sấm, chớp,… 

 名詞指現象：下雨、晴天、打雷、閃電……。 

（二）Danh từ chỉ khái niệm: đạo đức, người, kinh nghiệm, cách mạng,… 

 名詞指概念：道德、人、經驗、革命……。 

（三）Danh từ chỉ đơn vị：Ông, vị（vị giám đốc）,cô（cô Tấm）, cái, bức, tấm,… ; mét, 

lít, ki-lô-gam,…; nắm, mớ, đàn,… 

 名詞指單位：先生／您、位（經理）、小姐／姑娘（灰姑娘）、個、幅、張……

米、公升、公克……、把、一堆、一群……。 

1. 指人、事、物的詞彙 

⑴Người: ba/bố, má/mẹ, anh, chị… 
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 人：爸爸、媽媽、哥哥、姊姊……。 

⑵Động vật: mèo, chó, thỏ, gà, vịt… 

 動物：貓、狗、兔子、雞、鴨……。 

⑶Địa điểm: trường học, thư viện, nhà hàng, nhà, công viên… 

 地點：學校、圖書館、餐廳、家、公園……。 

⑷Đồ vật: bút, mũ, tivi, bàn, ghế… 

 物品：筆、帽子、電視、桌子、椅子……。 

⑸Thời tiết: mưa, nắng, sấm… 

 天氣：下雨、晴天、打雷……。 

⑹Đơn vị: 1 vị/ông giám đốc, 1 bức tranh… 

 單位：一位經理、一幅畫……。 

2. 名詞詞彙以學生學習用具為主 

越南語 圖片 

sách 

 

cặp sách 

 
圖片來源：Kanko，https：//goo.gl/ZXyxOz 
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越南語 圖片 

vở 

 

bút 
 

bút chì 
 

cục tẩy 

 

thước 
 

kéo 

 

bút màu 
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3. 名詞詞彙指身體部位為例 

越語 圖片 越語 圖片 

tay 

 

bàn tay 

 

chân 

 

ngón tay 

 

mặt 

 

bàn chân 

 

mũi 

 

ngón chân 

 

cổ 

 

móng tay 

 

vai 

 

móng chân... 
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越語 圖片 越語 圖片 

ngực 

 

môi 

 

bụng 

 

răng 

 

trán 

 

lưỡi 

 

mắt 

 

cằm 

 

lông mày 

 

mông 

 

lông mi 

 

đùi 

 

4. 單字學習活動 
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老師引導學習方向，第一步驟提出今天要教的單字，如：圖 1「手」、 

「誰」等字，然後寫中越文。於單字下方提出已經學過並適合在此使用的句

型或相關的字，如： 

 
圖 1 

⑴引導學生自行提問題 

 

圖 2 

從圖 2，教師先解釋彩色筆框框裡可以替換其他單字。 

A. 用字卡啟動替換遊戲。 

B. 分組一問一答。 

C.請同學搶答。 

D.可以上白板寫新的單字。 

E.其他。 
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⑵引導學生學習回答的問題 

 
圖 3 

小叮嚀： 

在越南語中有的句型翻譯時需要從後面的先講，譬如： 

A.我的爸爸。 

B.我的貓咪。 

C.我的腳踏車。 

怎麼說呢？ 

我們一起看圖 5 和圖 6 吧！ 

從圖 3 的結構，教師可以用圖 4 的單字做為字卡讓學生分組玩遊戲。 

請在第 2、3 格子有標記紅色處，替換你要講的物品或人的名稱。 
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圖 4 

⑶引導學生組合成句子並替換其他字卡 

 
圖 5 
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圖 6 

 

圖 7 

5. Luyện câu 句子練習 

⑴Em   có   hai   quyển    vở. 

  我    有   兩    本     筆記本。 

⑵Minh  có   1    cây     bút chì. 

  明    有   一    支      鉛筆。 

⑶Em   không có     cục tẩy. 

  我     沒有       橡皮擦。 
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⑷Hòa   quên   mang     bút màu. 

   和    忘了   帶       彩色筆。 

⑸Em  mượn    bút    của   bạn. 

  我    借      筆    的   同學。 

（我借同學的筆。） 

二、第2種形容或表示各類動作的詞彙為動詞 

Động từ là những từ chỉ hoạt động, trạng thái của sự vật. Mỗi một câu hoàn chỉnh 

thường có 1 động từ. 

動詞是用來形容或表示各類動作的詞彙。基本上每個完整的子句都有一個動詞。 

Ví dụ： 

（一）Đi, chạy,nhảy,…（Động từ chỉ hoạt động ）  

 走、跑、跳……（動詞指活動） 

（二）Vui, buồn, giận, …（Động từ chỉ trạng thái ）  

 開心、悶、生氣……（動詞指狀態） 

1. Các động từ cấp tiểu học thường dùng 小學生常用動詞 

chạy 跑 đi 走／行 nghe 聽 

nhảy 跳 rửa 洗（菜／臉） nói 說／講 

đá 踢 giặt 洗（洗衣） đọc 讀／閱 

đạp 踏 tắm 洗澡 viết 寫 

múa 舞蹈 bay 飛 gõ 敲／打（字） 

xem 看 vỗ 拍（拍手） gọi 叫／打（電話） 
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2. Luyện câu 句子練習 

 

 
從以上的動詞詞彙教師可以引導學生： 

⑴想一想新的動詞。 

⑵找出其他名詞來替換練習說有動詞的句型。 

⑶寫出自己要有動詞的單字或句型。 

⑷找出不同的代詞來替換。 

⑸寫字卡。 

⑹閱讀同學寫的字卡並造句或翻譯。 

三、第3種表示性質、狀態、屬性、描述等含義的詞彙為形容詞 

Tính từ là những từ miêu tả đặc điểm hoặc tính chất của vật, hoạt động, trạng thái,… 

形容詞多表示性質、狀態、屬性、描述等含義。 
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Có 2 loại tính từ đáng chú ý là ： 

（一）Chỉ tính chất chung không có mức độ（xanh, tím, sâu, vắng,…） 

指性質無程度，如：藍、紫、深、荒涼等。 

（二）Tính từ chỉ tính chất có xác định mức độ（mức độ cao nhất）（xanh lè, tím ngắt, 

sâu hoắm, vắng tanh,…）  

指性質達到最高的程度，如：很藍、深紫、極深、非常的荒涼等。 

1. 形容詞以比較法來呈現 

⑴設計形容詞教學使用比較法，同時說出一組對比的形容詞。 

例如：胖／瘦（béo/gầy）, 高／低（cao/thấp） 

⑵形容詞搭配名詞，把訊息表達更清楚。 

例如：老人／年輕人（người già/thanh niên） 

2. 小學生常用形容詞 

越文 中文 越文 中文 

đẹp 帥／好看 chăm chỉ 認真 

xấu 醜／不好看 lười biếng 偷懶 

ngắn 短 gầy/ốm 瘦 

dài 長 mập/béo 胖 

to 大 mạnh khỏe 健康 

nhỏ 小 yếu ớt 虛弱 

3. 教師引導學生練習有形容詞的單字及句型 

⑴教師先寫形容詞的單字，然後請學生一起唸出來。 

⑵請學生上白板玩替換遊戲。 

⑶請分組扮演說：喜歡什麼？不喜歡甚麼？什麼東西如何？等主題 

⑷其他。 
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4.句子練習 

Em  rất    thông minh. 

你   很      聰明。 

Tôi  rất   chăm chỉ. 

我   很     認真。 
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Anh ấy  thích   mập. 

他      喜歡    胖。 

Cô ấy không cao cũng không thấp. 

她   不    高 也   不   矮。 

四、第4種指稱呼或代替名詞、動詞及形容詞的詞彙為代詞、人稱代詞 

Đại từ là từ dùng để xưng hô hay để thay thế danh từ, động từ, tính từ（hoặc cụm danh 

từ, cụm động từ, cụm tính từ）trong câu cho khỏi lặp lại các từ ngữ ấy. 

代詞或代名詞是用來稱呼或代替名詞、動詞及形容詞（或代替名詞、動詞及形容

詞的詞組），如「你」、「我」、「他」等。 

 
Đại từ xưng hô thể hiện ở 3 ngôi ： 

（一）Đại từ chỉ ngôi thứ nhất（chỉ người nói）第 1 人稱指講者：tôi, ta, tớ, chúng tôi, chúng 

ta,… 

（二）Đại từ chỉ ngôi thứ hai（chỉ người nghe）第 2 人稱指聽者：mày, cậu, các cậu, … 

（三）Đại từ chỉ ngôi thứ ba（người được 2 người ở ngôi thứ nhất và thứ 2 nói tới）第 3

人稱指被第 1 人稱和第 2 人稱提到的第三者：họ, nó, hắn, bọn họ, chúng nó,… 

1. Đại từ dùng để hỏi 疑問代詞：ai ? gì? nào? bao nhiêu ?… 

https://zh.wikipedia.org/wiki/%E5%90%8D%E8%A9%9E
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2. Đại từ dùng để thay thế từ ngữ đã dùng cho khỏi lặp 代詞為代替一些詞語避免

再次重複：vậy, thế. 

⑴Ví dụ 1： 

 Cô của em dạy Tiếng Anh. 我的老師教英文。 

 （Cô là Danh từ chỉ quan hệ gia đình- thân thuộc）  

 老師／姑姑為名詞，指親屬關係。 

⑵Ví dụ 2： 

 Cô Hoa luôn giúp đỡ mọi người. 華老師常幫助大家。 

 （Cô là Danh từ chỉ đơn vị）. 老師／姑姑為名詞，指單位。 

⑶Ví dụ 3： 

 Cháu chào cô ạ ! 

 （cô là đại từ xưng hô） 

小叮嚀： 

當教師上詞彙時可以找出正反義詞的教學法，譬如： 

（一）形容詞的相反詞。 

（二）動詞的相反詞。 

（三）名詞的相反詞。 

（四）同音異義。 

（五）其他。 
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Quan hệ đồng âm, đồng nghĩa và trái nghĩa trong từ vựng 詞彙的同音、同義及反義 

越文 圖片 

đường 1 （đường ray） 鐵軌 

 

đường 2 （đường cát） 砂糖 

 

đường 3（đường đi） 馬路 

 

đường 4（lạc đường） 迷路 

 

đường 5（đường thẳng） 直線 
 

（六）Từ đồng nghĩa 同義詞 

Ví dụ： 

1. cố, gắng, cố gắng: là những nhóm từ đồng nghĩa.加油、努力、盡力等同義詞。 

2. Từ “coi” trong tiếng Việt là một từ đa nghĩa. 「看」在越南語中是一個多義詞。 

http://ngonngu.net/index.php?p=349
http://ngonngu.net/index.php?p=349
http://ngonngu.net/index.php?p=349
http://ngonngu.net/index.php?p=349
http://ngonngu.net/index.php?p=349
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3. coi – xem: coi hát-xem hát 看唱歌、看演唱會 

4. coi – giữ: coi nhà-giữ nhà 顧家 

（七）Từ trái nghĩa 反義詞 

越文 圖片 越文 圖片 

gầy/ốm 

 

to 
 

béo/mập 

 

nhỏ 

 

cao 

 

dài 

 

thấp  ngắn  

 

http://ngonngu.net/index.php?p=351
http://ngonngu.net/index.php?p=351
http://ngonngu.net/index.php?p=351
http://ngonngu.net/index.php?p=351
http://ngonngu.net/index.php?p=351
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補充教材 

1. CÁC THÀNH PHẦN CHÍNH TRONG CÂU句子的主要成分 

a.Chủ ngữ：主語 

Chủ ngữ là một trong hai bộ phận chính của câu. chủ ngữ nêu người, sự vật được 

miêu tả, nhận xét. Câu thường có một chủ ngữ hoặc có thể có nhiều chủ ngữ đặt kế tiếp 

nhau. Muốn tìm chủ ngữ, ta đặt câu hỏi: 

-Ai ?  

-Con gì ?  

-Cái gì ?  

-Việc gì ?…  

b.Vị ngữ：謂語 

Vị ngữ là một trong hai bộ phận chính của câu. vị ngữ chỉ hoạt động, trạng thái, tính 

chất, vị trí để miêu tả hoặc nhận xét về người, sự vật được nêu ở chủ ngữ. Câu thường có 

một vị ngữ hoặc có thể có nhiều vị ngữ. Trong câu, vị ngữ thường đứng sau chủ ngữ 

（song đôi khi, để gây sự chú ý, vị ngữ cũng được đảo lên trước chủ ngữ）. Muốn tìm vị 

ngữ, ta đặt câu hỏi: 

-…làm gì ?  

-…như thế nào ?  

2. CÂU KỂ陳述句 

Câu kể （còn gọi là câu trần thuật） là câu nhằm mục đích kể, tả hoặc giới thiệu về sự 

vật, sự việc; hoặc dùng để nói lên ý kiến hoặc tâm tư của mỗi người. Cuối câu kể phải ghi 

dấu chấm.Câu kể có các cấu trúc: 

-Ai làm gì?  
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-Ai thế nào? 

-Ai là gì? 

a.Câu kể: Ai làm gì ? 

- Gồm 2 bộ phận: 

 -Bộ phận thứ nhất là chủ ngữ（CN）, trả lời cho câu hỏi: Ai（Con gì; Cái gì）? 

 -Bộ phận thứ 2 là vị ngữ（VN）,trả lời cho câu hỏi: Làm gì ? 

b.Câu kể Ai thế nào? 

-Câu kể Ai thế nào ? gồm 2 bộ phận chính: 

 -CN trả lời cho câu hỏi: 

 -Ai（cái gì , con gì）?  

3. CÂU CẦU KHIẾN請求、命令句子 

- Khi viết, cuối câu khiến có dấu chấm than hoặc dấu chấm. 

- Muốn đặt câu khiến, có thể dùng một trong những cách sau: 

 + Thêm từ “hãy” hoặc “đừng”, “chớ”, “nên”, “phải”,… vào trước động từ. 

 + Thêm từ “lên” hoặc “đi”, “thôi”, “nào”,…vào cuối câu. 

 + Thêm từ “đề nghị” hoặc “xin”, “mong”,…vào đầu câu. 

- Dùng giọng điệu phù hợp với câu khiến.  

Khi nêu yêu cầu, đề nghị, phải giữ phép lịch sự. Muốn vậy, cần có cách xưng hô cho phù 

hợp và thêm vào trước hoặc sau động từ là các từ “Làm ơn", “giùm”, “giúp”,… 

Ta cũng có thể dùng câu hỏi để nêu yêu cầu, đề nghị. 

BÀI TẬP 

Hãy đặt 3 câu khiến tương ứng với 3 tình huống sau: 

a）Mượn bạn một cuốn truyện tranh. 

b） Nhờ chị lấy hộ cốc nước. 
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c） Xin bố mẹ cho về quê thăm ông bà. 

Đáp án： 

a）Cho mình mượn cuốn truyện tranh này đi. 

b）Chị làm ơn lấy hộ em cốc nước với! 

c）Mong bố mẹ cho con về quê thăm ông bà. 

伍、問題與討論 

一、您知道越南語字母有哪些特徵呢？ 

二、您知道越語國小詞彙分類有哪些嗎？ 

三、對您而言，詞彙教學是否很難呢？ 

四、您知道國小階段主要學的有哪些詞類嗎？ 

五、您可以提供或分享如何用最快、最好的方法來教詞彙嗎？ 
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