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Chương 2

「DLA 〈Bước ban đầu〉」

DLA〈Bước ban đầu〉Khái quát
(1) Mục đích
・ DLA〈Bước ban đầu〉là bước “Trò chuyện mở đầu” với học sinh bằng các câu chào hỏi, các
câu hội thoại liên quan đến bản thân học sinh (HS) như là tên, lớp, v.v và sử dụng “Thẻ từ vựng”
để kiểm tra khả năng từ vựng của HS để có hướng thực hiện các bước kiểm tra khác cho phù hợp.
・ Đồng thời, thông qua bước trò chuyện này cũng giúp cho giáo viên (GV) hiểu rõ hơn về môi
trường sống và môi trường ngôn ngữ hiện tại của HS.
・ Ngoài ra, đây cũng là bước làm quen để tạo mối quan hệ thân tín giữa HS và giáo viên khảo sát
(GVKS), từ đó tạo ra được không khí vui vẻ cho những bước khảo sát DLA tiếp theo.

・ Tất cả HS mà GV chưa đánh giá được khả năng tiếng Nhật đang ở mức độ nào. Bước trò
chuyện này được áp dụng để dẫn dắt đến các bước thực hiện khảo sát tiếp theo của DLA là:
DLA〈Kỹ năng nói〉, DLA〈Kỹ năng đọc〉, DLA〈Kỹ năng viết〉, DLA〈Kỹ năng nghe〉
・ Đối với HS thường xuyên hoặc có đủ điều kiện tiếp xúc và phát triển khả năng từ vựng, khả
năng giao tiếp thì có thể bỏ qua〈Bước ban đầu〉này.

(3) Phương pháp thực hiện
・ DLA〈Bước ban đầu〉được thực hiện theo hướng dẫn ở trang 18-19, lần lượt theo thứ tự “Trò
chuyện mở đầu”, “Thẻ từ vựng”.
・ “Thẻ từ vựng” là bộ thẻ “Tài liệu 1 - DLA 〈Bước ban đầu〉Thẻ từ vựng” (chưa được đóng
thành bộ), GVKS sử dụng bộ thẻ này để cho HS nói tên các sự vật sự việc trong tranh ở mức độ
từ ngữ.
・ Giáo viên sẽ tự in và đóng thành bộ thẻ chắc chắn để sử dụng. Kích thước là 12.5cm x 7.5cm
・ Trong quá trình thực hiện này, nếu nhận thấy HS chưa đủ khả năng tiếng nhật để tiếp tục thì có
thể dừng bất kỳ lúc nào.
・ Trường hợp phải dừng lại giữa chừng, thì chuyển sang kiểm tra năng lực tiếng mẹ đẻ của HS.
Dù giáo viên không hiểu tiếng mẹ đẻ của HS thì vẫn có thể sử dụng “Thẻ từ vựng” để kiểm tra.
Lúc này, giáo viên sẽ quan sát phản ứng của HS. Sau đó, có thể nhờ người hiểu tiếng mẹ đẻ của
HS nghe lại đoạn ghi âm để xác nhận và thực hiện đánh giá khả năng tiếng mẹ đẻ của HS.
・ Kết quả nhận được ở bước “Trò chuyện mở đầu” và kiểm tra vốn từ bằng “Thẻ từ vựng” không
ảnh hưởng đến kết quả đánh giá tổng thể của DLA.

(4) Trước khi thực hiện
Chuẩn bị
・ Hướng dẫn thực hiện DLA 〈Bước ban đầu〉trang 18-19
・ Bộ “Thẻ từ vựng”
・ Máy ghi âm
・ Giấy ghi chép (đủ để ghi chép thông tin cá nhân (tên, tên của bạn của HS, những thông
tin cần thiết khác)
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(2) Đối tượng thực hiện

Trước khi thực hiện
・ Sắp xếp các thẻ theo số thứ tự, cố định bộ thẻ bằng khoen tròn để tránh bị xáo trộn.
・ Luyện tập lật thẻ cho nhuần nhuyễn.

(5) Trình tự thực hiện
Vị trí ngồi
・ Không ngồi đối mặt với HS, ngồi chếch sang một bên sao cho có thể cùng với HS nhìn rõ các
thẻ từ vựng. Vị trí ngồi này cũng làm giảm bớt tâm lý cho HS.

Bật máy ghi âm

Chương 3 「DLA 〈Bước ban đầu〉」 Khái quát

・ Kiểm tra hoạt động của máy ghi âm, bật máy rồi mới bắt đầu thực hiện DLA〈Bước ban đầu〉

Bắt đầu trò chuyện với HS
・ GVKS trò chuyện với HS theo mẫu phát ngôn được soạn sẵn (phần có dấu mặt cười

☺

)

(6) Những điều cần lưu ý
＜Không để thời gian trống nhiều trong quá trình thực hiện＞
・GVKS cần chú ý đến thái độ của HS và khéo léo dẫn dắt sự chú ý của HS đến các thẻ từ vựng.
・Đối với các HS đã tiếp xúc thì có thể bỏ qua phần “Làm quen” (giới thiệu bản thân).
・Không được ngắt lời, phủ định hay sửa sai cho HS trong suốt quá trình kiểm tra.
・Ở bước “Trò chuyện mở đầu”, nếu HS có vẻ không hiểu, hoặc HS nói rằng “con không hiểu”,
“con không biết”, v.v thì nhắc lại câu hỏi. Chú ý không thay đổi nội dung câu chữ của câu hỏi,
không giải thích thêm, v.v. Sau 3 lần hỏi lại mà HS vẫn không trả lời được thì bỏ qua và tiếp tục
với các câu hỏi khác, không dừng lại giữa chừng.
・Ở bước “Thẻ từ vựng”, dù HS có trả lời sai, hoặc trả lời chưa đủ, GVKS cũng không nói đáp án
đúng cho HS, mà cứ tiếp tục lật các thẻ cho HS trả lời.
＜Tạo bầu không khí＞
・Tất cả các HS, dù là có đủ vốn từ để trò chuyện một cách lưu loát hay không, thì khi nghe đến
hai từ “kiểm tra” cũng sẽ có cảm giác hồi hộp, căng thẳng, sợ và né tránh,…Vì thế GVKS cần
lưu tâm đến việc tạo ra bầu không khí thân thiện với HS.
・Có thể gật đầu hoặc nói những câu thể hiện sự đồng tình với cách trả lời của HS.
・Ở “Bước ban đầu” này, đối với GVKS, việc khuấy động tạo hứng thú cho HS cũng rất quan
trọng, vì thế cần luôn chú trọng đến việc khơi gợi để cho HS phát biểu ý kiến, suy nghĩ của bản
thân. Ở đây, GVKS không còn là giáo viên giảng dạy nữa, mà chỉ đóng vai trò là người dẫn dắt
để cho HS có thể bật ra câu trả lời.
＜Không chấm điểm trong khi trò chuyện＞
・Không chấm điểm và điền bảng đánh giá trước mặt học sinh. Trong trường hợp thực hiện phần
khảo sát “Bước ban đầu” cùng với các khảo sát DLA khác, thì thời gian có thể kéo dài, khối
lượng khảo sát cũng nhiều hơn, khi đó cần thực hiện xong hết tất cả các khảo sát thì mới bắt đầu
chấm điêm.
・Cần thực hiện ghi âm đầy đủ để có cơ sở đánh giá được chính xác.
＜Khen ngợi HS khi kết thúc cuộc trò chuyện＞
・Dù HS ở trình độ tiếng Nhật nào đi nữa, cũng cần khen ngợi để HS cảm nhận được rằng “mình
đã nói được tiếng Nhật rồi”, từ đó có thêm tự tin và động lực để cố gắng hơn.
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(7) Cách chuyển tiếp sang phần khảo sát khác
・Vừa thực hiện khảo sát “Bước ban đầu” vừa quan sát thái độ phản ứng của HS để lựa
chọn xem sẽ thực hiện kiểm tra kỹ năng nào tiếp theo trong các kỹ năng: “Kỹ năng nói”,
“Kỹ năng đọc”, “Kỹ năng viết”, “Kỹ năng nghe”.
・Nếu GVKS nhận thấy HS đạt 70-80% ở phần “Trò chuyện mở đầu” và “Thẻ từ vựng” thì
có thể tiếp tục các khảo sát khác. Trường hợp chỉ đạt 20-30% thì dừng lại. Trường hợp
khó đưa ra quyết định, GVKS có thể thử thực hiện mục kiểm tra tiếp theo và xem xét tình
hình.
・Tương tự đã đề cập ở mục (3), tùy vào khả năng tiếng Nhật của HS mà có thể dừng kiểm
tra bất kỳ lúc nào.

・Việc chấm điểm được thực hiện bằng cách vừa nghe đoạn ghi âm (gồm tất cả các bước
khảo sát được ghi âm liên tục) vừa chấm điểm.
・Đánh dấu tích vào các câu trả lời đúng và sai vào bảng đánh giá của〈Bước ban đầu〉ở
trang 20-21
・Chấm điểm phần “Thẻ từ vựng” thì tham khảo “Bảng câu trả lời” ở trang 22
・Lưu ý, ở〈Bước ban đầu〉này, không thực hiện đánh giá về ngữ pháp, phát âm, ngữ
điệu, mà chỉ đánh giá về việc HS có hiểu được, có hình dung được ngữ nghĩa của từ hay
không. Ví dụ: trong phần kiểm tra bằng “thẻ từ vựng”, HS có thể sẽ mô tả về thẻ “bơi”
bằng các từ, cụm từ như “bơi lội”, “đang bơi”,… thì về mặt nhận thức nghĩa các câu trả
lời đều được xem là đúng.
・Mặc dù không thực hiện đối chiếu “Khung tham chiếu JSL” (là khung năng lực tiếng
Nhật như là ngôn ngữ thứ hai) để đánh giá tổng thể về năng lực của HS, nhưng những
điều được ghi trong “Bảng đánh giá” sẽ giúp ích cho giáo viên trong việc lên kế hoạch
hướng dẫn, phụ đạo tiếng Nhật phù hợp.
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(8) Thời điểm và phương pháp chấm điểm

Hướng dẫn thực hiện「Trò chuyện mở đầu」
Trò chuyện mở đầu
❶ Chào hỏi trong lần đầu gặp nhau:
Chào con! Cô tên là … (giới thiệu tên)
*Nếu là giáo viên nam thì xưng là Thầy.

❷ Nói về việc sắp thực hiện một cách hứng thú để thu hút sự tham gia của HS.
Cô đang muốn thử xem con biết được bao nhiêu tiếng Nhật, nên cô và con cùng
chơi hỏi đố nhé. Con biết được gì hãy nói cho cô biết, khi nào con không biết thì
bảo là “con không biết” nhé. Có được không?

❸ Bắt đầu hỏi:

・ Hỏi theo trình tự sau:
① “Con tên là gì? / Con cho cô biết tên con được không?”
② “Con đang học lớp mấy?”
③ “Con bao nhiêu tuổi? / Con mấy tuổi rồi?”
④ “Con sinh ngày mấy? / Ngày sinh của con là ngày mấy?”
⑤ “Con có anh chị em không?”

・ GV có thể hưởng ứng linh hoạt với việc HS có anh/chị/em trai/em gái.
⑥ “Con có chơi với bạn nào không?”
⑦ “Bạn của con tên gì?”
⑧ “Con thường chơi trò gì với bạn?”
・ Ghi lại thông tin của bạn bè để sử dụng cho bước kiểm tra tiếp theo.
⑨ “Con đi học ở trường có vui không? / Con có thích đi học không?”
⑩ “Vì sao thế?”
・ Xem mức độ trả lời tốt câu số 10 của HS để quyết định xem có thể thực hiện kiểm tra
DLA <Đọc> <Viết> <Nghe> hay không.
⑪ “Con thích điều gì ở trường? Cho cô biết với được không?”
⑫ “Con có ghét điều gì ở trường không?”
・ Sau câu hỏi ⑪, ⑫, có thể trò chuyện thêm tùy theo câu trả lời của HS.
⑬ “Ở nhà con có nói tiếng ○○ không?”
⑭ “Con có biết đọc chữ Hiragana không? Có biết viết Hiragana không?”
⑮ “Con có biết đọc chữ Katakana không? Có biết viết Katakana không?”
・ Câu hỏi số ⑭, ⑮ là nhằm hướng đến kiểm tra DLA <Đọc><Viết>.
⑯ “Con có đọc được tiếng ○○ không? Có viết được tiếng ○○ không?”
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Hướng dẫn thực hiện「Thẻ từ vựng」

Kiểm tra khả năng từ vựng
① Các từ thuộc loại danh từ: (thẻ số 1~42)

☺

Con xem đây là gì, là mắt phải không. Thế thì sau khi cô nói “1” thì con sẽ nói là “mắt”
nhé, khi cô nói “2”, con xem tay cô chỉ ở đâu thì con nói cho cô nghe đó là gì nhé. Nếu như
con không biết đó gọi là gì thì con nói là “wakarimasen” nhé, như thế có được không? Vậy
chúng ta bắt đầu nhé!

② Các từ thuộc loại động từ: (thẻ số 43~50)
Bạn này làm gì thế nhỉ? Bạn đang làm gì thế nhỉ?

③ Các từ thuộc loại tính từ: (thẻ số 51~55)

☺
☺

・ Khi lật đến thẻ số 51 thì giáo viên sẽ hỏi như sau:
Cái váy này trông thế nào con nhỉ?

・ Nếu HS chưa hiểu câu hỏi, giáo viên có thể gợi ý như sau:
Cái váy dài con nhỉ? thế còn cái váy này thì sao? (vừa nói vừa chỉ vào cái váy)

Tiếp tục các bước kiểm tra khác
○ Nếu HS chỉ trả lời được 20-30% ở phần “Trò chuyện mở đầu” và “thẻ từ vựng” thì có thể dừng lại.

☺

Xong rồi, hôm nay mình hỏi đố đến đây thôi. Cảm ơn con rất nhiều.

○ Nếu HS có thể trả lời được 50% trở lên thì chuyển sang phần “Giao tiếp cơ bản”.
○ Tại bước “Trò chuyện mở đầu”, quan sát sự lưu loát khi trò chuyện của HS, và nếu HS nói là có thể
đọc chữ được thì chuyển sang thực hiện kiểm tra DLA〈Kỹ năng đọc〉và DLA〈Kỹ năng viết〉.
Nếu HS trò chuyện rất lưu loát, thì có thể thực hiện tiếp DLA〈Kỹ năng nghe〉.

Đánh giá năng lực tiếng mẹ đẻ (lựa chọn)
○ Trong trường hợp, HS hầu như không thể trả lời bằng tiếng Nhật, và GV có ý muốn đánh giá năng lực
tiếng mẹ đẻ của HS, thì có thể sử dụng bộ thẻ này để thực hiện lại và cho HS trả lời bằng tiếng mẹ đẻ.
(Lúc này, giáo viên sẽ nói “Bây giờ con sẽ thử trả lời bằng tiếng ○○ nhé”)

Ghi chú:

・ GV có thể sử dụng bộ “Thẻ từ vựng” để kiểm tra vốn từ vựng trong tiếng mẹ đẻ của học sinh. Cách
thực hiện cũng giống như khi kiểm tra từ vựng tiếng Nhật, nhưng cho HS trả lời bằng tiếng Việt. Khi
đó, GV sẽ quan sát mức độ tự tin của HS khi trả lời tiếng mẹ đẻ, cũng như số từ vựng mà HS trả lời
đúng, điều này sẽ giúp cho GV có thể phán đoán về năng lực tiếng mẹ đẻ của HS. Có thể nhờ sự trợ
giúp từ người nói tiếng mẹ đẻ của HS trong việc nghe lại đoạn ghi âm để đánh giá chi tiết hơn.
・ Khả năng từ vựng có liên quan đến khả năng giao tiếp và khả năng đọc hiểu, vì thế việc có thể
đánh giá được khả năng từ vựng trong tiếng mẹ đẻ của HS cũng giúp cho GV phán đoán về khả năng
giao tiếp và khả năng đọc hiểu bằng tiếng mẹ đẻ của HS.
・Ngoài ra, khả năng từ vựng và khả năng đọc hiểu ở cả hai ngôn ngữ tiếng Nhật và tiếng Việt có liên
hệ với nhau. Việc nắm bắt được khả năng từ vựng trong tiếng mẹ đẻ của HS là rất quan trọng, vì sẽ
giúp cho GV lập kế hoạch giảng dạy phù hợp, cũng như là đặt kỳ vọng thích hợp đối với mức độ tiếp
thu bài HS.
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☺

・ Khi lật đến thẻ số 43 thì giáo viên sẽ hỏi như sau:

Bảng đánh giá – Phần “Trò chuyện mở đầu”

Họ tên học sinh

(Nam・Nữ) Lớp

Giáo viên khảo sát (GVKS)

Ngày

Đúng

Không đúng

①「Con cho cô biết tên được không? / Con tên là gì?」

□

□

②「Con học lớp mấy?」

□

□

③「Con mấy tuổi? / Con bao nhiêu tuổi?」

□

□

④「Sinh nhật của con là ngày mấy? / Con sinh ngày mấy?」

□

□

⑤「Con có anh chị em không?」

□

□

⑥「Con có chơi với bạn nào không?」

□

□

⑦「Thế bạn của con tên là gì?」

□

□

⑧「Con với bạn thường chơi những trò gì?」

□

□

⑨「Con đi học có vui không? / Con có thích trường không?」

□

□

⑩「Vì sao con thấy vui? / Vì sao con thấy thích?」

□

□

⑪「Con thích điều ở trường học ở Nhật?」

□

□

⑫「Thế con có không thích điều gì ở trường không?」

□

□

⑬「Ở nhà con nói tiếng gì?」

□

□

⑭「Con có biết đọc chữ Hiragana không?
Con có biết viết chữ Hiragana không?」

□

□

⑮「Con có biết đọc chữ Katakana không?
Con có biết viết chữ Katakana không?」

□

□

⑯「Con có biết đọc tiếng ○○ không?
Con có biết viết tiếng ○○ không?」

□

□

Số câu đúng／số câu hỏi
Đạt tỉ lệ
20

／16
%

Bảng đánh giá – “Thẻ từ vựng

Họ tên học sinh

■Kiểm tra khả
STT

Từ vựng

Ngày

(Nam・Nữ) Lớp

Đ S

năng từ vựng■

STT

Ghi chú

Từ vựng

Đ S

1

Mắt

□ □

31

Ngăn bàn

□ □

2

Lông mi

□ □

32

Bảng

□ □

3

Miệng

□ □

33

Bông lau bảng

□ □

4

Môi

□ □

34

Bản đồ

□ □

5

Tay

□ □

35

Kéo

□ □

6

Ngón cái

□ □

36

Vở

□ □

7

Móng tay

□ □

37

Tài xế

□ □

8

Mũi

□ □

38

Bác sĩ

□ □

9

Nho

□ □

39

Lính cứu hỏa

□ □

10

Trứng

□ □

40

Xe buýt

□ □

11

Tôm

□ □

41

Máy bay

□ □

12

Sữa

□ □

42

Cánh

□ □

13

Bò

□ □

43

Đang bơi

□ □

14

Sừng (con bò)

□ □

44

Đang viết chữ

□ □

15

Đuôi (con chó)

□ □

45

Đang đánh răng □ □

16

Gà

□ □

46

Mặc quần áo

□ □

17

Ngựa

□ □

47

Thức dậy

□ □

18

Voi

□ □

48

Ngồi

□ □

19

Chuột

□ □

49

Quét dọn

□ □

20

Râu (con mèo)

□ □

50

Cáu giận

□ □

21

Cây

□ □

51

Ngắn

□ □

22

Lá

□ □

52

Thon dài

□ □

23

Cành

□ □

53

Nhẹ

□ □

24

Quạt

□ □

54

Lạnh

□ □

25

Điện thoại

□ □

55

Cao

□ □

26

Cửa

□ □

27

Mái nhà

□ □

28

Cầu thang

□ □

29

Cửa sổ

□ □

30

Bàn

□ □

Tổng
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Số câu đúng

/55

Ghi chú

%

“Thẻ từ vựng” - Bảng câu trả lời
STT

Chủ đề

Đúng (Đ)

Phạm vi trả lời chấp nhận

Mắt
Lông mi
Miệng
Môi
Tay
Ngón cái
Móng tay
Mũi
Nho
Trứng
Tôm

Con mắt
Mi, sợi mi, sợi lông mi
Cái miệng, mồm, cái mồm
Cái môi, đôi môi
Cái tay, bàn tay
Ngón tay cái, ngón tay bố (và tương tự)

II Thức ăn

Sữa

Sữa tươi, sữa bò

13
14

III Động, thực vật
III Động, thực vật

Bò
Sừng (con bò)

Con bò, bò sữa, con bò sữa
Cái sừng, đôi sừng, 2 cái sừng

15

III Động, thực vật

Đuôi (con chó)

16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32

III
III
III
III
III
III
III
III
IV
IV
V
V
V
V
VI
VI
VI

Động, thực vật
Động, thực vật
Động, thực vật
Động, thực vật
Động, thực vật
Động, thực vật
Động, thực vật
Động, thực vật
Đồ điện
Đồ điện
Bộ phận nhà
Bộ phận nhà
Bộ phận nhà
Bộ phận nhà

33
34
35
36
37

VI
VI
VI
VI
VII

38

VII Nghề nghiệp

Gà
Ngựa
Voi
Chuột
Râu (con mèo)
Cây
Lá
Cành
Quạt
Điện thoại
Cửa
Mái nhà
Cầu thang
Cửa sổ
Bàn
Ngăn bàn
Bảng
Bông lau bảng
Bản đồ
Kéo
Vở
Tài xế
Bác sĩ

39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52

VII
VIII
VIII
VIII
IX
IX
X
X
X
X
XI
XII
XIII
XIII

Lính cứu hỏa
Xe buýt
Máy bay
Cánh
Đang bơi
Đang viết chữ
Đang đánh răng
Mặc quần áo
Thức dậy
Ngồi
Quét dọn
Cáu giận
Ngắn
Thon dài

53

XIII Trạng thái

Nhẹ

54
55

XIII Trạng thái
XIII Trạng thái

Lạnh
Cao

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

I
I
I
I
I
I
I
I
II
II
II
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Bộ phận cơ thể
Bộ phận cơ thể
Bộ phận cơ thể
Bộ phận cơ thể
Bộ phận cơ thể
Bộ phận cơ thể
Bộ phận cơ thể
Bộ phận cơ thể
Thức ăn
Thức ăn
Thức ăn

Đồ dùng trường học
Đồ dùng trường học
Đồ dùng trường học
Đồ dùng trường học
Đồ dùng trường học
Đồ dùng trường học
Đồ dùng trường học
Nghề nghiệp
Nghề nghiệp
Phương tiện giao thông
Phương tiện giao thông
Phương tiện giao thông
Hoạt động trường học
Hoạt động trường học
Sinh hoạt đời sống
Sinh hoạt đời sống
Sinh hoạt đời sống
Sinh hoạt đời sống
Hoạt động đời sống
Biểu cảm
Trạng thái
Trạng thái

Ví dụ câu trả lời sai
Mày, lông mày, mắt, con mắt

Ngón tay

Lổ mũi, cái mũi
Chùm nho, quả nho
Quả trứng, trứng gà
Con tôm, tép, con tép

Cái đuôi
Con gà, gà mái, con gà mái, gà đẻ trứng
Con ngựa
Con voi
Con chuột
Cái cây, cây xanh
Chiếc lá
Cành cây, nhánh, nhánh cây
Cái quạt, quạt máy, cái quạt máy
Cái điện thoại, điện thoại bàn
Cánh cửa, cửa phòng, cái cửa
Nóc nhà
Bậc thang

Cổng, cửa cái
Nhà, mái che
Hành lang

Cái bàn, bàn học, bàn làm việc
Ngăn kéo, ngăn kéo bàn, hộc bàn
Ngăn tủ, hộc tủ
Bảng phấn, bảng đen, bảng xanh, bảng viết Lớp học
Đồ lau bảng, lau bảng, đồ bôi bảng
Kéo cắt
Tập
Tài xế xe buýt, bác tài, người lái xe
Nhân viên cứu hỏa, nhân viên chữa cháy
Xe đò, xe khách
Cánh máy bay
Bơi, lội, bơi lội
Viết chữ, học, học bài, làm bài tập
Đánh răng, chải răng
Mặc đồ, mặc áo, thay đồ, thay quần áo
Dậy, thức
Ngồi xuống
Hút bụi
Cáu, giận
Thon, mảnh
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Người khám bệnh, người của bệnh
viện, y tá
Người dập lửa
、
Bút chì, đang vẽ, bút bi
Ngủ, không ngủ
Ngồi xuống đi
Sợ
Nhỏ
Bút chì màu, bút chì
Túi, túi xách, màu nâu, xách túi,
cầm túi, túi to

Dự án được tài trợ bởi JSPS “Xây dựng khung năng lực ngôn ngữ chung cho trẻ em gốc nước ngoài”
Mã dự án: (B)21H00538
Biên dịch: Phạm Phi Hải Yến

Chương 3

DLA〈Kỹ năng nói〉

DLA〈Kỹ năng nói〉Khái quát
(1) Mục đích

・Những học sinh (HS) người nước ngoài sinh ra tại Nhật hoặc đến Nhật ở độ tuổi đi học theo qui định
(6~15 tuổi) cần có năng lực hội thoại để làm quen và thích nghi với môi trường trường học. Khả năng
hội thoại này sẽ được phát triển thông qua việc giao tiếp hằng ngày với giáo viên và các bạn ở lớp, và
là nền tảng cho sự phát triển khả năng đọc viết, hay là khả năng về ngôn ngữ học tập về sau. DLA〈Kỹ
năng nói〉là công cụ để đánh giá khả năng hội thoại quan trọng này trên nhiều phương diện.
・DLA〈Kỹ năng nói〉sẽ đánh giá khả năng nói của HS theo 3 khía cạnh: “Giao tiếp cơ bản”, “Đối thoại”,
“Kiến thức và tư duy”.
・Dựa vào khả năng sử dụng từ ngữ, câu cơ bản để trả lời câu hỏi (Giao tiếp cơ bản), dựa vào khả năng
thức và tư duy) để đánh giá một cách tổng thể về “Kỹ năng nói” của HS.
・DLA〈Kỹ năng nói〉là sự nhìn nhận “Kỹ năng nói” trên một phương diện rộng, từ khả năng sử dụng
ngôn ngữ theo tình huống đến khả năng ngôn ngữ hình thành kiến thức và tư duy của HS.

(2) Đối tượng áp dụng
・Từ HS có thể trả lời được câu hỏi ở mức tối thiểu cho đến HS có thể nói được lưu loát.
・Tuy nhiên, không thể thực hiện đối với HS chưa trả lời được các câu hỏi ở “Bước ban đầu”

(3) Phương pháp thực hiện
・Xem hướng dẫn (trang 28~30) và thực hiện kiểm tra khả năng của HS lần lượt theo trình tự các bước
“Giao tiếp cơ bản”, “Đối thoại”, “Kiến thức và tư duy”
・Tuyệt đối không gây sức ép cho HS, tùy vào khả năng tiếng Nhật của HS mà việc kiểm tra này có thể
sẽ chỉ hoàn thành đến bước “Giao tiếp cơ bản” hoặc đến bước “Đối thoại” hoặc có thể đạt đến bước
cuối cùng là “Kiến thức và tư duy”.
・Có tất cả 3 bộ thẻ trắc nghiệm để kiểm tra khả năng hội thoại của HS, thẻ màu hồng dùng để kiểm tra
khả năng “Giao tiếp cơ bản”, thẻ màu vàng kiểm tra khả năng “Đối thoại”, thẻ màu xanh kiểm “Kiến
thức và tư duy”. Giáo viên khảo sát (GVKS) sẽ tự cắt rời các thẻ và làm thành bộ để sử dụng.
・Bộ thẻ “Giao tiếp cơ bản” gồm 3 thẻ, bộ thẻ “Đối thoại” gồm 4 thẻ. Khi kiểm tra cần phải thực hiện
theo đúng thứ tự của các thẻ.
・ Bộ thẻ “Kiến thức và tư duy” gồm 7 thẻ, tùy theo độ tuổi của HS mà có thể chọn ra 3 hoặc 4 thẻ để
thực hiện (đối với HS lớp 1,2 thì sử dụng 2 thẻ).

(4) Nội dung của DLA〈Kỹ năng nói〉
DLA 〈Kỹ năng nói〉 bao gồm 5 nội dung:
① DLA 〈Kỹ năng nói〉 – Hướng dẫn thực hiện (trang 28~30)
Dựa vào hướng dẫn này để kiểm tra các khả năng “Giao tiếp cơ bản”, “Đối thoại”, “Kiến thức
và tư duy” của HS
② DLA 〈Kỹ năng nói〉 – Các bộ thẻ “Giao tiếp cơ bản”, “Đối thoại”, “Kiến thức”
Dựa vào hướng dẫn thực hiện để lựa chọn và sử dụng các bộ thẻ thích hợp.
③ DLA 〈Kỹ năng nói〉 – Bảng khảo sát và đánh giá (trang 31~35)
Dùng để chấm điểm và đánh giá.
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Chương 3 「DLA 〈Kỹ năng nói〉」 Khái quát

đối đáp trong giao tiếp (Đối thoại), dựa vào khả năng trình bày suy nghĩ hoặc ý kiến cá nhân (Kiến

④ DLA〈Kỹ năng nói〉 – Khung tham chiếu JSL về khả năng nói (trang 36)
Đối chiếu với Khung tham chiếu JSL (Tiếng Nhật như ngôn ngữ thứ 2) về khả năng nói để
đánh giá sơ bộ về khả năng tiếng Nhật của HS và đưa ra giải pháp phụ đạo phù hợp.
⑤ DLA〈Kỹ năng nói〉 – Báo cáo thực hiện, Bảng điểm tổng kết
Ghi kết quả thu được từ bảng khảo sát và đánh giá vào trong bảng báo cáo thực hiện và bảng
điểm tổng kết

(5) Trước khi thực hiện
・Lựa chọn các thẻ trong bộ thẻ “Kiến thức và tư duy” phù hợp với độ tuổi của HS cần khảo sát, sau đó sắp
xếp các bộ thẻ theo đúng trình tự: “Giao tiếp cơ bản”, “Đối thoại”, và “Kiến thức”
=> Tham khảo “Thẻ tranh và độ tuổi” để lựa chọn thẻ “Kiến thức và tư duy”
(Có thể thay đổi thẻ tùy theo tình hình HS tại thời điểm thực hiện, tuy nhiên cần dự phòng trước phương
án thay thế để tránh bối rối vì mất nhiều thời gian lựa chọn lại)

Chương 3 「DLA 〈Kỹ năng nói〉」 Khái quát

Chuẩn bị

1. Máy ghi âm (ghi hình)
2. Các bộ thẻ trắc nghiệm (3 thẻ “Giao tiếp cơ bản”, 4 thẻ “Đối thoại”, 3~4 thẻ “Kiến thức và tư duy”
(HS lớp 1,2 thì sử dụng 2 thẻ)
3. Hướng dẫn thực hiện kiểm tra DLA〈Kỹ năng nói〉

【Thẻ tranh và độ tuổi】

Giao
tiếp
cơ bản

Đối
thoại

Kiến
thức
và tư
duy

Học sinh
Lớp 1,2

Học sinh
Lớp 3,4

Học sinh
Lớp 5,6

Học sinh
Cấp 2

1. Lớp học

〇

〇

〇

〇

2. Thể thao

〇

〇

〇

〇

3. Một ngày của em

〇

〇

〇

〇

4. Xin phép

〇

〇

〇

〇

5. Thầy giáo mới

〇

〇

〇

〇

6. Rủ bạn cùng chơi

〇

〇

〇

〇

7. Sự cố khi chơi bóng ném

〇

〇

〇

〇

8. Kể chuyện

〇

〇

9. Xe cứu hỏa

〇

〇

10. Trình bày về sự cố khi chơi bóng ném

〇

〇

〇

11. Vấn đề môi trường

〇

〇

〇

12. Động đất

〇

〇

〇

13. Vòng tuần hoàn nước

〇

〇

14. Vòng đời của bươm bướm

〇

〇

Các ô có dấu tròn là các thẻ và độ tuổi phù hợp, các ô không được đánh dấu tròn là các thẻ và độ tuổi
không phù hợp với nhau. (xem chi tiết ở trang sau, phần “Mục đích sử dụng của các thẻ tranh”)
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Mục đích sử dụng của các thẻ tranh

◇ Bộ thẻ「Giao tiếp cơ bản」dùng để đánh giá mức độ tiếp thu và vận dụng các mẫu câu cơ bản
của HS khi được phụ đạo tiếng Nhật ở giai đoạn ban đầu
（1） Tranh chủ đề 「Lớp học」
□ Mục đích： Xem HS có thể sử dụng các động từ 「ある・いる」 chỉ sự hiện
hữu để mô tả người hoặc đồ vật trong tranh hay không. Với
HS lớp 2 trở lên, sẽ hỏi thêm về thời gian hiển thị trên đồng hồ
trong tranh.

（3）Tranh chủ đề 「Một ngày của em ＜thức dậy＞＜đi học＞＜đi ngủ＞」
□ Mục đích: Xem HS có thể sử dụng đúng động từ thì hiện tại (diễn tả thói
quen), thì quá khứ và động từ thể 「～て、～て」 để mô tả trình
tự các hành động diễn ra như thế nào.

◇ Bộ thẻ「Đối thoại」dùng để đánh giá khả năng đối đáp, dẫn dắt câu chuyện theo tình huống của HS.
（4） Tranh chủ đề 「Xin phép」, tình huống A và B
□ Mục đích: Xem HS có thể xin phép giáo viên về một số vấn đề thường
gặp hay không. Ví dụ như: đi vệ sinh khi đang trong giờ học,
xin phép bạn xem nhờ sách giáo khoa khi lỡ quên sách ở nhà.
（5） Tranh chủ đề 「Thầy giáo mới」
□ Mục đích:

Xem HS có thể tự giới thiệu bản thân với thầy giáo mới, hoặc
có thể hỏi han thầy giáo mới ở mức độ như thế nào.

（6） Tranh chủ đề 「Rủ bạn cùng chơi」
□ Mục đích:

Xem HS có thể rủ bạn cùng chơi hay không, và quan sát cách
trò chuyện với bạn của HS (GVKS đóng giả làm bạn).

（7） Tranh chủ đề 「Sự cố khi chơi bóng ném」
□ Mục đích: Giả định tình huống rằng khi đang chơi trò bóng ném thì HS
đã ném vỡ kính cửa sổ của một gia đình nọ để xem HS có thể
trình bày sự việc và xin lỗi cô chủ nhà một cách lịch sự hay
không.
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（2） Tranh chủ đề 「Thể thao」
□ Mục đích: Xem HS có thể sử dụng các mẫu câu nói về điều đã trải
qua (「したことがあるか・ないか」), về khả năng có thể hay
không thể chơi môn thể thao nào đó (「できる・できない」), về sở
thích (「好きか・嫌いか」 hoặc 「どちらが好きか」（mẫu câu so
sánh)) để trả lời câu hỏi hay không.

◇ Bộ thẻ「Kiến thức và tư duy」dùng để quan sát xem HS có thể tóm tắt và trình bày lại nội dung kiến
thức có liên quan đến bài học đã được học trong sách giáo khoa với mức độ như thế nào. Tùy vào độ
tuổi và sự phát triển của HS mà GVKS có thể chọn ra 3-4 thẻ trong 7 thẻ của bộ thẻ này để thực hiện
(đối với HS lớp 1,2 thì sử dụng 2 thẻ)

（8） Tranh chủ đề 「Kể chuyện」
□ Mục đích： Cho HS chọn ra 1 trong 3 hình ảnh quen thuộc trong thẻ tranh,
và xem khả năng kể lại câu chuyện của HS. Có thể chọn câu
chuyện khác ngoài 3 câu chuyện được đề xuất.
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（9） Tranh chủ đề 「Xe cứu hỏa」
□ Mục đích： Quan sát HS mô tả về 2 chiếc xe cứu hỏa, về chức năng và
công dụng của 2 loại xe này, có điểm chung và điểm khác
nhau như thế nào.
（10） Tranh chủ đề 「Trình bày về sự cố khi chơi bóng ném」
□ Mục đích： Sử dụng thẻ tranh số 7 về “Sự cố khi chơi bóng ném” để yêu
cầu HS trình bày lại sự việc với giáo viên. Quan sát xem
HS trình bày lý do và kể lại sự việc như thế nào.
（11） Tranh chủ đề 「Vấn đề môi trường」
□ Mục đích： Quan sát khả năng giải thích về tình trạng của trái đất, khả
năng đưa ra ý kiến để bảo vệ trái đất của HS. Đối với HS cấp
2, quan sát thêm sự hiểu biết của HS về hiện tượng
trái đất nóng dần lên, cùng với nguyên nhân và quá trình xảy
ra hiện tượng đó.
（12） Tranh chủ đề 「Động đất」
□ Mục đích： Xem HS có thể kể lại kinh nghiệm gặp động đất của bản thân
và nêu ý kiến về những điều nên làm khi có động đất xảy ra
như thế nào. Đối với HS cấp 2, quan sát thêm sự hiểu biết của
HS về nguyên nhân và sự hình thành hiện tượng động đất ở
mức độ như thế nào.
（13） Tranh chủ đề 「Vòng tuần hoàn nước」
□ Mục đích： Xem HS có thể sử dụng các thuật ngữ đã được học trong sách
giáo khoa để trình bày về quá trình tuần hoàn của nước như
thế nào. Ngoài ra, quan sát xem HS sẽ lý luận và trả lời ra sao
đối với câu hỏi giả định rằng nếu như không có mặt trời (là
điều kiện cần của quá trình tuần hoàn nước) thì vấn đề gì sẽ
xảy ra.
（14） Tranh chủ đề 「Vòng đời của bươm bướm」
□ Mục đích： Xem HS có thể sử dụng thuật ngữ khoa học để mô tả về
vòng đời của bươm bướm diễn ra như thế nào, từ lúc
chỉ là một quả trứng đến giai đoạn ấu trùng, đóng kén thành
nhộng, và trưởng thành hóa bướm.
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(6) Trình tự thực hiện
Cách sử dụng bộ thẻ・Vị trí ngồi
・Sắp xếp các thẻ theo thứ tự ngược sao cho thẻ đầu tiên nằm dưới cùng, sau đó đặt bộ thẻ úp
xuống dưới, khi thực hiện thì bắt đầu lật ngược tuần tự từ tấm thẻ trên cùng.
・Vị trí ngồi: không ngồi đối diện với HS mà nên ngồi cạnh hoặc ngồi vuông góc với HS sao cho
cả hai cùng có thể nhìn rõ hình ảnh trên các thẻ.

Bật máy ghi âm
・Kiểm tra hoạt động của máy, bật máy, sau đó mới thực hiện kiểm tra DLA〈Kỹ năng nói〉
・Trường hợp thực hiện liền sau 〈Bước ban đầu〉, chú ý để nguyên chế độ ghi âm.

Tiến hành các bài trắc nghiệm

(7) Những điều lưu ý khi thực hiện

＜Không để thời gian trống nhiều trong quá trình thực hiện＞
・Cần thực hiện 3 bài trắc nghiệm liên tục không ngắt đoạn, do vậy GVKS cần ghi nhớ kỹ trình tự
và các câu hội thoại theo mẫu qui định.
・Không ngắt lời, phủ định, hoặc sửa sai cho HS trong suốt quá trình kiểm tra.
Khi HS không hiểu câu hỏi, GVKS cần lặp lại câu hỏi khoảng 3 lần (không thay đổi nội dung
câu chữ của câu hỏi). Nếu HS vẫn không hiểu hoặc không có câu trả lời, thì bỏ qua và tiếp tục
với câu hỏi tiếp theo, không được dừng lại giữa chừng.
＜Không chấm điểm trong lúc đang trò chuyện với HS＞
・Không đặt bảng đánh giá trước mặt và chấm điểm khi đang trò chuyện với HS. Việc này sẽ thực
hiện sau, dựa vào dữ liệu ghi âm để chấm điểm và đánh giá để đảm bảo độ chính xác.
＜Khen ngợi HS khi kết thúc kiểm tra＞
・Dù HS ở trình độ tiếng Nhật nào đi nữa, cũng cần khen ngợi HS đã nói được tiếng Nhật giỏi để
các em vui vẻ và có thêm động lực để tiếp tục cố gắng.

(8) Phương pháp đánh giá
・Vừa nghe lại dữ liệu ghi âm vừa chấm điểm và đánh giá.

Trình tự đánh giá
・Sử dụng bảng đánh giá (trang 31~34) để ghi nhận lại các câu trả lời đạt và không đạt, chấm
điểm và tính điểm trung bình của HS (đánh giá về số lượng). Tiếp đến, sử dụng kết quả này để
đánh giá về chất lượng (trang 35). Sau đó, dùng cả hai kết quả này để đối chiếu với “Khung tham
chiếu JSL - Kỹ năng nói” để nhận định về khả năng của HS.
・Đánh giá về số lượng có 2 hình thức “Đúng” và “Sai”. Nếu HS đưa ra câu trả lời đúng hoặc
tương tự với đáp án về mặt ý nghĩa thì đánh dấu vào ô “Đúng”. Nếu HS không hiểu câu hỏi,
không trả lời, trả lời sai hoặc không tương đồng ý nghĩa thì đánh dấu vào ô “Sai”.
・Đánh giá về chất lượng: khoanh tròn thích hợp vào các thang điểm: 5 điểm (rất tốt), 3 điểm
(bình thường), 1 điểm (thêm chút nữa).

Các tiêu chuẩn đánh giá và “Khung tham chiếu JSL
・Các tiêu chuẩn của bảng đánh giá về chất lượng có mối quan hệ tương ứng với các tiêu chuẩn
của “Khung tham chiếu JSL”
・Thực hiện đối chiếu kết quả đánh giá thu được cùng với “Khung tham chiếu JSL” để đưa ra
nhận định về khả năng tiếng Nhật của HS
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・Người khảo sát trò chuyện với HS theo mẫu phát ngôn soạn sẵn (phần có dấu mặt cười
)
・Lật từng tấm thẻ một và bắt đầu trò chuyện với HS.
・Quá trình kiểm tra khả năng của HS diễn ra theo trình tự các bài trắc nghiệm về “Giao tiếp cơ
bản”, “Đối thoại”, “Kiến thức và tư duy”. Tuy nhiên cũng có xảy ra tình trang HS lặng im
không hợp tác, thì việc kiểm tra có thể dừng lại ở bước trắc nghiệm “Giao tiếp cơ bản” hoặc
“Đối thoại”.

Hướng dẫn trắc nghiệm – Giao tiếp cơ bản
■ Giao tiếp cơ bản ■
Chú ý

Lời thoại của giáo viên
■ Thẻ tranh (1)「Lớp học」
○「Bây giờ con hãy xem bức tranh này và trò chuyện với cô
một chút có được không. Chỗ nào không biết thì con hãy nói
với cô là “con không biết” nhé. Giờ mình bắt đầu nhé」

・ Không thay đổi thứ tự câu hỏi

①「Đây là đâu thế nhỉ?」
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②「Ở trong phòng này con thấy có những gì?」
③「Có bàn của cô giáo không?」
④「Thế còn ghế của cô giáo thì sao?」
⑤「Có cô giáo ở đây không nhỉ?」
⑥「Thế còn học sinh thì sao?」
⑦「Cái bút nằm ở đâu con nhỉ?」
⑧「Thế đồng hồ thì có không nhỉ?」
⑨「Thế đồng hồ đang chỉ mấy giờ con có biết không?」

・ Có thể gợi ý bằng cách đưa cụm
từ あります/いますvào khi hỏi.
・ Chú ý không dùng tay chỉ vào
trong tranh “đây này, ở đây này”
・ Có thể gợi ý bằng cách đưa cụm
từ あります/いますvào khi hỏi.
・ Có thể hỏi “cái bút” / “bút chì”
・ Câu ② nếu HS trả lời là có đồng
hồ thì giáo viên xác nhận “ừ, có
đồng hồ nhỉ”.

■ Thẻ tranh (2)「Thể thao」
①「Con có thích chơi thể thao (trò chơi vận động) không?」
②「Con thì biết chơi môn (chơi trò) gì nhỉ?」
③「Còn “tên môn thể thao” thì sao?」
④「Con đã từng chơi “tên môn thể thao” bao giờ chưa?」
⑤「“tên môn thể thao” và “tên môn thể thao”, con thích cái
nào hơn?

・ Đ/v HS chưa từng chơi thể thao,
thì có thể chuyển sang hỏi về bố mẹ
hoặc anh chị của HS.
・ Có thể gợi ý bằng cách đưa cụm từ
できます/できませんvào khi hỏi.
・ Với các HS nhỏ chưa biết tên các
môn thể thao, GV có chỉ tay vào
tranh và nói “trò này, cái này” để
hỏi xem HS thích môn nào hơn.

■ Thẻ tranh (3)「Một ngày của em」(thức dậy, đi học, đi ngủ)
①「Sáng nay con thức dậy lúc mấy giờ?」

・Hỏi về thời gian.

②「Sau đó thì con làm gì?」

・Hỏi câu hỏi với thì quá khứ.

③「Bình thường thì mấy giờ con đi ngủ?」

・Hỏi về thói quen sinh hoạt.

④「Đi học về thì con thường làm gì ở nhà cho đến khi đi
ngủ? 」

・Quan sát xem HS có thể sử dụng
động từ dạng「て」để liệt kê các hoạt
động theo trình tự hay không.

* Nếu HS gần như không trả lời được thì tạm dừng tại đây.
「Thôi mình nghỉ ở đây nhé. Cô cảm ơn con nhé!」

Nếu HS có thể trả lời được gần như các câu hỏi thì nhanh chóng chuyển sang bài trắc nghiệm “Đối thoại”
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Hướng dẫn trắc nghiệm – Đối thoại
■ Đối thoại ■
Lời thoại của giáo viên

Chú ý

実施者の発話

留意点

■ Thẻ tranh (4)「Xin phép giáo viên」
・GV chỉ tay vào hình bên dưới của thẻ
tranh (đau bụng / nhà vệ sinh) và hỏi HS.
・Xem HS có nhận được sự cho phép của
GV hay không.

(4) Tình huống B – quên sách
①「Con nhỡ quên sách ở nhà rồi, nên là muốn được
xem nhờ sách của bạn bên cạnh. Vậy thì con nên
nói thế nào với bạn bên cạnh nhỉ?」

・Tiếp theo A, GV chỉ tay vào hình quyển
sách trong thẻ và đặt câu hỏi cho HS.
・Xem HS có được bạn đồng ý hay không.

■ Thẻ tranh (5)「Thầy giáo mới」
①「Từ hôm nay lớp mình sẽ có Thầy giáo mới. Bây
giờ con giới thiệu về mình cho thầy giáo biết nhé.
Sau đó, con thử hỏi thầy 2 câu hỏi có được không.
Cô sẽ đóng làm thầy giáo mới nhé.」

・GV khảo sát sẽ đóng vai làm thầy giáo
mới.

■ Thẻ tranh (6)「Rủ bạn cùng chơi」
①「Hôm nay, sau khi tan học thì con muốn chơi cùng
với bạn〇〇Con gặp bạn ở tủ thay giày, vậy con rủ
bạn cùng chơi thử xem?」

・Ở phần “Trò chuyện mở đầu” đã có hỏi
tên bạn của HS, giáo viên khảo sát dùng
đúng tên của bạn để đặt câu hỏi. Lúc này
GV sẽ đóng giả làm người bạn ấy của HS.
・GV cần lưu ý không được nắm thế chủ
động ở phần trắc nghiệm này, vì đây là
phần quan sát khả năng của HS về cách
mở đầu câu chuyện, rủ rê, chọn thời gian
và địa điểm, v.v và sau đó sẽ kết thúc câu
chuyện như thế nào.

■ Thẻ tranh (7)「Sự cố khi chơi ném bóng」
①「Bây giờ con và bạn đang chơi ném bóng này.
Nhưng xảy ra sự việc như thế này này. Con thử nói
với cô chủ nhà về việc đã làm và xin lỗi xem có
được không?」
ほとんど応答ができなかった場合にはここで終わる。
②「Các
con đã làm gì thế hả?」

・Chỉ tay vào tranh theo thứ tự trái, giữa,
phải để giải thích tình huống cho HS hiểu.
・GV đóng giả là cô chủ nhà và giả vờ thể
hiện sự khó chịu.

* Nếu HS gần như không trả lời được thì tạm dừng tại đây.
Thôi mình nghỉ ở đây nhé. Cô cảm ơn con nhé!

タスクがだいたいこなせたら、間を空けずにそのまま認知タスクへ進む。

Nếu HS có thể trả lời được gần như các câu hỏi thì nhanh chóng chuyển sang bài trắc nghiệm
“Kiến thức và tư duy”
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(4) Tình huống A – muốn đi vệ sinh
①「Ấy chết, đang trong giờ học mà con lại muốn đi vệ
sinh (bị đau bụng). Giả sử cô là cô giáo nhé. Thế lúc
này con nên nói gì với cô nhỉ?」

Hướng dẫn thực hiện – Kiến thức và tư duy
■ Kiến thức và tư duy ■
● Chọn ra 3-4 thẻ tranh phù hợp với độ tuổi để thực hành trắc nghiệm (với HS lớp 1,2 chỉ sử dụng 2 thẻ
tranh số 8 và 9).
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Lời thoại của GVKS
Lưu ý
■ Thẻ tranh (8)「Kể chuyện」(HS lớp 1,2,3,4)
①「Có một em nhỏ đang muốn nghe kể chuyện, con kể cho em nhé. ・Chọn 1 câu chuyện để kể. Nếu
có thể thì gợi ý cho HS câu
chuyện “Ba chú heo con”
■ Thẻ tranh (9)「Xe cứu hỏa」(HS lớp 1,2,3,4)
①「Xe này tên gọi là gì con có biết không?」
②「Xe này làm những việc gì nhỉ? Xe này dùng để làm gì nhỉ?」
③「Hai xe này giống nhau như nào / khác nhau như nào?」

・GV lần lượt chỉ tay vào hình hai
chiếc xe và hỏi HS
・Hỏi HS về sự giống và khác nhau
của 2 xe về nhiệm vụ hoạt động.

■ Thẻ tranh (10)「Trình bày về sự cố khi chơi bóng ném」(HS lớp 3,4 trở lên)
・Quan sát xem HS có thể kể về cả
① (Sử dụng thẻ tranh (7)
chuỗi các sự việc xảy ra, cùng với
「Con thử nhìn vào tranh này xem, sau đó con hãy nói lại cho cô giáo
nguyên nhân xảy ra hay không.
về sự việc đã xảy ra với nhé」
■ Thẻ tranh (11)「Vấn đề môi trường」(HS lớp 3,4 trở lên)
① 「Con nhìn xem, trái đất đang khóc này. Có biết vì sao không?」
②「Thế theo con thì chúng ta nên làm gì?」
③「Ở lớp con đã học về hiện tượng trái đất nóng dần lên chưa? Nói
cho cô nghe một chút về hiện tượng này với nhé」

■ Thẻ tranh (12)「Động đất」(HS lớp 3,4 trở lên)
①「Con gặp động đất bao giờ chưa?」
②「Kể cho cô nghe hôm ấy với nhé」
③「Nếu đang ở trường học mà có động đất thì con sẽ làm sao? 」
④「Ở trường con đã học về hiện tượng động đất chưa? Giải thích
cho cô về động đất được không? 」

■ Thẻ tranh (13)「Vòng tuần hoàn nước」(HS lớp 5,6, cấp 2)
①「Con nói một chút về dòng chảy của nước được không?」
②「Theo con thì nước mà chúng ta đang uống là lấy từ đâu nhỉ?」
③「Nếu như không có mưa, thì theo con trái đất sẽ ra sao? 」
④「Nếu không có mặt trời thì sao?」
■ Thẻ tranh (14)「Vòng đời của bươm bướm」(HS lớp 5,6, cấp 2)
①「Đây là gì nhỉ?」
②「Đúng rồi, đấy là con bướm. Con kể cho cô nghe về vòng đời
của chúng được không?」
Xong rồi. Cô cảm ơn con nhé!
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・Câu hỏi dành cho HS lớp 3,4 trở lên.
Xem cách HS dùng các thuật ngữ
đã được học để nói về nguyên nhân
và quá trình diễn ra hiện tượng.
・Nếu bản thân HS chưa gặp động
đất bao giờ, thì GV hướng cho
HS kể về kinh nghiệm của bố mẹ.
・Câu hỏi dành cho HS lớp 3,4 trở
lên. Xem cách HS dùng các thuật
ngữ đã được học để nói về nguyên
nhân và quá trình diễn ra hiện tượng.
・Câu hỏi dành cho HS lớp 5,6 và
cấp 2

Bảng đánh giá – Giao tiếp cơ bản
Họ tên HS

Lớp

(Nam・Nữ)

Ngày

■ Giao tiếp cơ bản ■
Nội dung

Đánh giá
Đánh dấu ☑ vào ô
□ Đúng □Sai

■ Thẻ tranh (1)「Lớp học」
(nhận biết nơi chốn)

□

□

②「Ở trong phòng này con thấy có những gì?」

(sự tồn tại của đồ vật)

□

□

③「Có bàn của cô giáo không?」

(vị trí của đồ vật)

□

□

④「Thế còn ghế của cô giáo thì sao?」

(phân biệt ある/いる)

□

□

⑤「Có cô giáo ở đây không nhỉ?」

(động từ phủ định)

□

□

⑥「Thế còn học sinh thì sao?」

(động từ phủ định)

□

□

⑦「Cái bút nằm ở đâu con nhỉ?」

(vị trí)

□

□

⑧「Thế đồng hồ thì có không nhỉ?」

(phân biệt ある/いる)

□

□

□

□

①「Con có thích chơi thể thao (trò chơi vận động) không?」 (thích / không thích)

□

□

②「Con biết chơi môn (chơi trò) gì nhỉ?」

(hiểu câu diễn tả khả năng)

□

□

③「Còn “tên môn thể thao” thì sao?」

(chọn dùng câu mô tả khả năng)

□

□

④「Con đã từng chơi “tên môn thể thao” bao giờ chưa?」(trải nghiệm trong quá khứ)

□

□

⑤「〇〇 và 〇〇 con thích cái nào hơn?

□

□

①「Sáng nay con thức dậy lúc mấy giờ?」 (thời gian, hoạt động đã diễn ra)

□

□

②「Sau đó thì con làm gì?」

□

□

③「Bình thường thì mấy giờ con đi ngủ?」 (thói quen)

□

□

④「Đi học về thì con thường làm gì ở nhà cho đến khi đi ngủ? 」
(các hoạt động liên tiếp)

□

□

(thời gian) *chỉ áp dụng
⑨「Thế đồng hồ đang chỉ mấy giờ con có biết không?」 cho HS đã học xong bài
xem đồng hồ.

Chương 3 「DLA 〈Kỹ năng nói〉」 Bảng đánh giá

①「Đây là đâu thế nhỉ?」

■ Thẻ tranh (2)「Thể thao」

(so sánh)

■ Thẻ tranh (3)「Một ngày của em」(thức dậy, đi học, đi ngủ)
(hoạt động đã diễn ra)

Cách đánh giá

Kết quả

□ Đúng: Hiểu câu hỏi và trả lời một cách tự nhiên
□ Sai: Không hiểu câu hỏi, trả lời không đúng, không trả lời
※ Các lỗi dùng từ, lỗi ngữ pháp đều không nằm trong phạm vi bị trừ điểm. Vấn đề
này sẽ được đánh giá ở mục “Mức độ sử dụng đúng ngữ pháp” trang 35.
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/18 câu =

%

Trường hợp dừng
giữa chừng:
( / câu =
%)

Bảng đánh giá – Đối thoại
Họ tên HS

(Nam・Nữ)

Lớp

Ngày

■ Đối thoại ■
Nội dung

Đánh giá
Đánh dấu ☑ vào ô
□ Đúng □Sai

Chương 3 「DLA 〈Kỹ năng nói〉」 Bảng đánh giá

■ Thẻ tranh (4)「Xin phép」tình huống A,B
(4) A ① Được giáo viên cho phép

□

□

(4) B ① Được bạn đồng ý

□

□

① HS tự giới thiệu bản thân

□

□

② Đặt câu hỏi thứ nhất

□

□

③ Đặt câu hỏi thứ hai

□

□

① Mở đầu cuộc trò chuyện

□

□

② Rủ bạn cùng chơi

□

□

③ Chọn thời gian và địa điểm

□

□

④ Kết thúc cuộc trò chuyện

□

□

① Trình bày lại sự việc đã xảy ra / việc mà mình đã làm

□

□

② Xin lỗi

□

□

■ Thẻ tranh (5)「Thầy giáo mới」

■ Thẻ tranh (6)「Rủ bạn cùng chơi」

■ Thẻ tranh (7)「Sự cố khi chơi ném bóng」

Cách đánh giá
□ Đúng: Hiểu câu hỏi và trả lời một cách tự nhiên
□ Sai: Không hiểu câu hỏi, trả lời không đúng, không trả lời
※ Các lỗi dùng từ, lỗi ngữ pháp đều không nằm trong phạm vi bị trừ điểm. Vấn đề
này sẽ được đánh giá ở mục “Mức độ sử dụng đúng ngữ pháp” trang 35.
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Kết quả
/11 câu =

%

Trường hợp dừng
giữa chừng:
( / câu =
%)

Bảng đánh giá – Kiến thức và tư duy (1)
Họ tên HS

(Nam・Nữ)

Lớp

Ngày

■ Đối thoại ■
Nội dung

Điểm / Đánh giá
Đánh dấu ☑ vào ô
□ Đúng □Sai

■ Thẻ tranh (8)「Kể chuyện」
□

□

② Mạch truyện 2

□

□

③ Mạch truyện 3 (phần kết truyện)

□

□

① Nói về vai trò nhiệm vụ của 2 loại xe cứu hỏa: xe cứu hỏa và xe thang cứu hỏa

□

□

② So sánh 2 loại xe, đưa ra điểm giống nhau và điểm khác nhau

□

□

① Trước sự cố (đang làm gì lúc ấy)

□

□

② Sự cố xảy ra (đã xảy ra việc gì)

□

□

③ Giải quyết vấn đề (xin lỗi)

□

□

① Nêu các nguyên nhân làm cho trái đất khóc

□

□

② Nêu giải pháp (giải quyết vấn đề)

□

□

③ Trình bày nguyên nhân dẫn đến hiện tương trái đất nóng lên *chỉ dùng cho HS
lớp 3,4

□

□

① Kể về kinh nghiệm gặp động đất

□

□

② Nêu ý kiến, giải pháp khi có các trường hợp nguy cấp

□

□

③ Trình bày quá trình xảy ra động đất

□

□

■ Thẻ tranh (9)「Xe cứu hỏa」

■ Thẻ tranh (10)「Trình bày về sự cố khi chơi bóng ném」

■ Thẻ tranh (11)「Vấn đề môi trường」

■ Thẻ tranh (12)「Động đất」

*chỉ dùng cho HS lớp 3,4
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① Mạch truyện 1 (phần mở đầu truyện)

Bảng đánh giá – Kiến thức và tư duy (2)
Họ tên HS

(Nam・Nữ)

Lớp

Ngày

■ Đối thoại ■
Nội dung

Điểm / Đánh giá
Đánh dấu ☑ vào ô
□ Đúng □Sai

Chương 3 「DLA 〈Kỹ năng nói〉」 Bảng đánh giá

■ Thẻ tranh (13)「Vòng tuần hoàn nước」
① Giải thích về vòng tuần hoàn của nước

□

□

② Nêu căn cứ để giải thích hệ quả đối với các giả định đưa ra

□

□

□

□

■ Thẻ tranh (14)「Vòng đời của bươm bướm」
① Trình bày về vòng đời của bươm bướm

Cách đánh giá

Kết quả

□ Đúng: Hiểu câu hỏi và trả lời một cách tự nhiên
□ Sai: Không hiểu câu hỏi, trả lời không đúng, không trả lời
※ Các lỗi dùng từ, lỗi ngữ pháp đều không nằm trong phạm vi bị trừ điểm. Vấn đề
này sẽ được đánh giá ở mục “Mức độ sử dụng đúng ngữ pháp” trang 35.
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/11 câu =

%

Bảng đánh giá về chất lượng – Kỹ năng nói
Họ tên HS

Lớp

(Nam・Nữ)

Ngày

Đánh dấu 〇 vào ô điểm thích hợp. Trường hợp thấy phân vân, có thể bổ sung thêm điểm 2,4 vào giữa các
điểm chuẩn để đánh giá.
■ Chuẩn đánh giá ■

5: rất tốt

3: bình thường

1: thêm chút nữa

DLA 〈Kỹ năng nói〉 《Đánh giá về chất lượng》
Nội dung và bố cục truyện
Đáp ứng tốt với các câu hỏi và yêu cầu đưa
ra.

5

3

1

Mức độ đạt trong “Kiến thức và tư duy”

Có thể trình bày câu chuyện với nội dung
phong phú, có bố cục mạch lạc, nêu lý do
để giải thích sự việc, đưa ý kiến cá nhân,v.v

5

3

1

Chất lượng của câu và phân đoạn
Chất lượng của câu văn

Có thể tự đặt câu đơn

5

3

1

Chất lượng của đoạn văn

Có thể dùng cả câu đơn, câu phức và tạo
thành đoạn văn

5

3

1

5

3

1

Mức độ sử dụng đúng ngữ pháp
Sử dụng đúng ngữ pháp

Có thể nói đúng ngữ pháp
Vốn từ và khả năng sử dụng

Từ vựng thông thường

Có thể sử dụng từ vựng quen thuộc trong
cuộc sống hằng ngày

5

3

1

Từ vựng học tập

Có thể dùng từ ngữ thích hợp với các chủ
đề (bao gồm cả thuật ngữ trong SGK)

5

3

1

Khả năng phát âm và trình bày lưu loát
Phát âm, ngữ điệu

Có thể phát âm và nói chuyện với ngữ điệu
tự nhiên, ai nghe cũng có thể hiểu được.

5

3

1

Trình bày lưu loát

Có thể giao tiếp một cách trôi chảy

5

3

1

5

3

1

Thái độ giao tiếp
Thái độ giao tiếp

Có thể làm chủ, dẫn dắt cuộc trò chuyện.
Tổng điểm =>

35

/10 câu = bình quân =>
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Mức độ đạt trong “ Giao tiếp cơ bản” và
“Đối thoại”

36

Chất lượng của câu
và phân đoạn

Sử dụng
đúng ngữ pháp
Vốn từ
Khả năng sử dụng
Khả năng phát âm
Trình bày lưu loát
Thái độ giao tiếp

□ Có thể sắp xếp nội □ Sử dụng ngữ pháp □ Sử dụng tương đối □ Phát âm tự nhiên, □ Có thể trò chuyện
linh động với nhiều
dung và kể lại câu tương đối chính xác
từ vựng trong SGK trình bày lưu loát
chủ đề khác nhau.
chuyện một cách
theo đúng độ tuổi.
tương đối.

□ Trật tự câu không □ Biết dùng những từ □ Trình bày kém
đúng, áp dụng sai câu. vựng cơ bản
□ Chỉ sử dụng từ để □ Biết dùng số ít từ □ Trình bày kém
vựng cơ bản.
diễn đạt.

□ Có thể “Giao tiếp □ Nói câu 2 chữ.
cơ bản” được

□ Có thể trả lời vài □Nói câu 1 chữ.
câu hỏi trong “Giao
tiếp cơ bản”

1

□ Giao tiếp chủ yếu
bằng động tác và
biểu cảm.

□ Giao tiếp chủ yếu
bằng từ hoặc mẫu
câu qui định.

□ Có thể “Đối □ Có thể trả lời câu □ Biết dùng câu đơn □ Biết sử dụng các từ □ Trình bày chưa □ Có thể trả lời câu
thoại” được.
được lưu loát
hỏi một cách tương
hỏi ở mức độ dùng nhưng có sai sót, dùng ngữ quen thuộc.
câu đơn.
trợ từ chưa đúng.
đối.

□ Có thể “Đối □ Biết đặt câu, và □ Hầu như không có □ Biết sử dụng từ □ Phát âm tự nhiên, □ Có thể trả lời tốt
thoại” tốt.
biết dùng câu liên kết sai sót khi liên kết câu. vựng dùng trong đời trình bày tương đối khi được hỏi.
một cách tương đối.
sống hằng ngày.
lưu loát.

□ Tương đối nắm
được kiến thức đã
học trong SGK theo
độ tuổi và làm bài
kiểm tra tương đối.

□ Nắm được kiến □ Có thể tự sắp xếp □ Sử dụng ngữ pháp □ Sử dụng tốt từ vựng □ Phát âm tự nhiên, □ Có thể tự bắt
thức đã học trong nội dung và kể lại câu rất chính xác
trong SGK theo đúng trình bày cực kỳ lưu chuyện và dẫn dắt
SGK theo độ tuổi, chuyện với bố cục tốt.
câu chuyện
loát
độ tuổi.
và hoàn thành tốt
bài kiểm tra có nội
dung tương tự.

Nội dung
Bố cục truyện

2

3

4

5

6

Cấp độ

Chương 3 「DLA 〈Kỹ năng nói〉」 Khung tham chiếu JSL về khả năng nói

〈Kỹ năng nói〉 - Khung tham chiếu JSL

