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PHẦN MỞ ĐẦU 

1.Lý do chọn đề tài 

 Chúng ta đều biết rằng: dạy ngoại ngữ là quá trình bồi dưỡng và nâng 

cao các kỹ năng nghe, nói, đọc, viết cho học sinh, trong đó dạy nói có nhiệm vụ 

bồi dưỡng năng lực biểu đạt cho học sinh, đó cũng là mục đích và yêu cầu phải 

đạt được của quá trình dạy và học ngoại ngữ. Ngôn ngữ là công cụ để giao tiếp, 

giao tiếp bằng lời nói là hình thức cơ bản nhất. 

 Hiện nay, sự giao tiếp quốc tế ngày càng mở rộng và phát triển, do đó 

việc dùng ngôn ngữ thứ hai để giao tiếp vô cùng cần thiết. Coi trọng khẩu ngữ, 

nâng cao năng lực biểu đạt khẩu ngữ là một trong những đặc điểm chủ yếu của 

phương pháp dạy khẩu ngữ hiện đại. 

 Do đó, ở năm thứ 2, Khoa Ngôn ngữ và Văn hóa Trung Quốc, nhiệm vụ 

dạy khẩu ngữ, nâng cao năng lực biểu đạt cho học sinh được bộ môn thực hành 

tiếng II tập trung suy nghĩ, đổi mới phương pháp giảng dạy (nhất là theo hình 

thức đào tạo tín chỉ hiện nay), mục đích để nâng cao kỹ năng nói cho sinh viên. 

Đây cũng là mục đích chung của những người làm công tác giảng dạy ngoại 

ngữ. 

2.Nhiệm vụ của đề tài 

 Đề tài có những nhiệm vụ chủ yếu như sau: 

+ Đề tài tìm hiểu cơ sở lý luận liên quan đến việc giảng dạy khẩu ngữ 

cho sinh viên năm thứ 2. 

+ Khảo sát thực trạng dạy và học nói của sinh viên năm thứ 2 của Khoa 

Ngôn ngữ và Văn hóa Trung Quốc trong những năm vừa qua, chỉ rõ những ưu 

điểm, những hạn chế của giáo trình, của phương pháp dạy nói cũng như yêu 

cầu của phương pháp dạy nói hiện nay. 
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Trên cơ sở đó, đưa ra một số phương pháp dạy nói có hiệu quả nhất để 

góp phần nâng cao năng lực biểu đạt cho học sinh. 

3.Đối tượng nghiên cứu 

 Đối tượng nghiên cứu của đề tài là các phương pháp dạy nói cho học 

sinh năm thứ 2 bao gồm cả phương pháp truyền thống và phương pháp hiện đại. 

Từ đó nêu ra một số phương pháp có hiệu quả nhất. 

4.Phương pháp nghiên cứu 

 Đề tài đã sử dụng các phương pháp nghiên cứu sau: 

 - Phương pháp thống kê: Thống kê các phương pháp giảng dạy đã được 

sử dụng, các nội dung giảng dạy trong giáo trình làm cơ sở để tìm ra phương 

pháp phù hợp. 

 - Phương pháp phân tích: Phân tích quan điểm của các nhà nghên cứu về 

phương pháp giảng dạy và các kết quả điều tra có liên quan. 

 - Phương pháp tổng hợp: Tổng hợp các số liệu và các kết quả phân tích 

để rút ra các kết luận cuối cùng. 

5.Cấu trúc của đề tài 

 Ngoài phần mở đầu, kết luận và phụ lục,  đề tài bao gồm 3 chương: 

- Chương  1: Cơ sở lý luận 

- Chương 2: Tình hình dạy khẩu ngữ cho sinh viên năm thứ 2 của Khoa 

Ngôn ngữ và Văn hóa Trung Quốc trong những năm vừa qua. 

- Chương 3: Phương pháp dạy khẩu ngữ cho sinh viên năm thứ 2 của 

Khoa Ngôn ngữ và Văn hóa Trung Quốc theo hình thức đào tạo tín chỉ. 
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CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN 

1. Khẩu ngữ là gì? 

Khẩu ngữ là ngôn ngữ thường dùng, là công cụ giao tiếp chủ yếu của 

nhân loại. Trước khi chữ viết ra đời, loài người giao tiếp với nhau bằng khẩu 

ngữ, sau khi chữ viết ra đời, loài người sáng tạo ra ngôn ngữ viết cũng dựa trên 

cơ sở của khẩu ngữ. 

1.1. Đặc điểm của khẩu ngữ 

1.1.1. Biểu đạt khẩu ngữ phải có hoàn cảnh ngôn ngữ cụ thể và đối tượng đã 

xác định. 

Chúng ta biết rằng: Biểu đạt ngôn ngữ viết cũng phải có đối tượng, 

nhưng đối tượng của khẩu ngữ phải xác định và cụ thể hơn. Nội dung, phương 

thức biểu đạt, sử dụng từ ngữ của khẩu ngữ chịu sự ảnh hưởng rất lớn của hoàn 

cảnh ngôn ngữ và đối tượng giao tiếp. 

1.1.2. Ngữ pháp của khẩu ngữ mang sắc thái đặc thù 

Nếu như văn viết phải chú ý đến sự kết cấu hoàn chỉnh, chặt chẽ, thì 

khẩu ngữ thường dùng ngôn ngữ rất tự nhiên để biểu đạt, tốc độ biểu đạt của 

khẩu ngữ rất nhanh, cho nên câu nói thường ngắn gọn, tự nhiên, thành phần rút 

gọn nhiều… 

1.1.3. Phương pháp biểu đạt của khẩu ngữ phong phú đa dạng và có sắc thái 

đặc thù riêng. 

Ngữ điệu, ngữ khí trong biểu đạt khẩu ngữ còn mang ý nghĩa biểu hiện 

sắc thái của tình cảm. Người nói có thể dùng ngữ khí khác nhau, ngữ điệu thay 

đổi để biểu đạt tư tưởng, tình cảm của mình. Trong biểu đạt khẩu ngữ, người  

nói thường dùng sắc thái của vẻ mặt, động tác, tư thế, sử dụng thán từ… người 

ta thường gọi đó là “ngôn ngữ phụ” để nói lên hết sự suy nghĩ và tình cảm của 

mình. 
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1.2. Ý nghĩa và tác dụng của việc dạy khẩu ngữ 

Sự tiến bộ của xã hội và sự phát triển của nền kinh tế đã làm cho nhịp 

điệu của cuộc sống rất sôi động, khẩn trương, sự giao lưu trong xã hội ngày 

càng phong phú đa dạng. Hơn nữa, con người ngày càng chú ý đến tốc độ và 

hiệu quả của giao tiếp. Ngôn ngữ nói và ngôn ngữ viết cũng như vậy, đều là 

hình thức ngôn ngữ không thể thiếu được trong sự giao tiếp của con người. Do 

đó, dạy khẩu ngữ tiếng Hán xuất phát từ mục đích của việc dạy tiếng Hán, do 

mục đích này quyết định. 

Dạy tiếng Hán là bồi dưỡng, nâng cao trình độ tiếng Hán và năng lực 

giao tiếp tiếng Hán cho học sinh. Trình độ tiếng Hán biểu hiện ở trình độ nghe, 

nói, đọc, viết, 4 kỹ năng này được hình thành chủ yếu đều dựa vào quá trình 

dạy khẩu ngữ. 

Năng lực giao tiếp là khả năng vận dụng tri thức đã học được vào cuộc 

sống thực tiễn, năng lực biểu đạt được tư tưởng, tình cảm, sự hiểu biết của 

mình cho người khác hiểu, hoặc thông qua lời nói của mình để thuyết phục, lôi 

cuốn người khác.  

Do đó, đối với học sinh, ngoài việc nắm vững kiến thức chuyên ngành, 

phải không ngừng nâng cao năng lực biểu đạt khẩu ngữ của mình. Vì vậy, năng 

lực biểu đạt khẩu ngữ của giáo viên quyết định chất lượng của việc dạy học, 

ảnh hưởng trực tiếp đến sự phát triển ngôn ngữ của học sinh. Từ đó, có thể rút 

ra kết luận rằng: Dạy khẩu ngữ có vị trí rất quan trọng của  quá trình giảng dạy 

tiếng Hán. 

1.3. Mục đích và yêu cầu dạy ngoại ngữ 

Mục đích của dạy khẩu ngữ là bồi dưỡng và nâng cao năng lực biểu đạt 

lời nói cho học sinh, đó chính là khả năng nói của học sinh. Muốn đạt được 

mục đích đó, dạy khẩu ngữ phải đạt được những yêu cầu sau: 
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+ Chuẩn xác: Nội dung chuẩn xác, trọng điểm rõ ràng, phát âm chuẩn, 

dùng từ ngữ đúng, đặt câu cơ bản là phù hợp với quy tắc ngữ pháp. 

+ Rõ ràng: Ngôn ngữ phải rõ ràng, lưu loát, logic, ý hoàn chỉnh, mẫu câu 

ngắn gọn, có sức thuyết phục. 

+ Sinh động: Ngữ điệu tự nhiên, âm lượng thích hợp, từ ngữ phong phú, 

phương thức biểu đạt đa dạng… 

2.Tính chất và nhiệm vụ của dạy khẩu ngữ 

2.1. Yếu tố văn hoá dân tộc trong ngôn ngữ   

Mỗi dân tộc trên thế giới đều có nền văn hoá riêng, mang đậm bản sắc 

của dân tộc mình. Đồng thời, văn hoá của mỗi dân tộc lại nằm trong văn hoá 

cộng đồng của toàn nhân loại. Có thể nói, văn hoá là nhân tố căn bản cấu thành 

một dân tộc, kể cả dân tộc không có chữ viết. Con người với tư cách là chủ thể 

sáng tạo ra văn hoá và cũng là người thừa kế di sản văn hoá. Tuy thuộc các dân 

tộc khác nhau nhưng họ lại giống nhau về đặc trưng bản chất, như năng lực tư 

duy, óc sáng tạo để sáng tạo ra công cụ lao động, vận dụng kinh nghiệm vào 

cuộc sống lao động của mình, và từ đó làm cho nền văn hoá dân tộc càng thêm 

rực rỡ. 

 Ngôn ngữ và văn hoá là hai mặt gắn bó hữu cơ với nhau. Mỗi dân tộc 

trên thế giới đều có những đặc trưng văn hoá, bản sắc dân tộc khác nhau, thể 

hiện qua phương thức tư duy, phương thức sống, phong tục tập quán của họ. 

Đồng thời qua giao lưu văn hóa và sự ảnh hưởng lẫn nhau giữa các nền văn 

hoá, ta lại thấy giữa các dân tộc có các nét tương đồng. Đặc biệt là các dân tộc, 

các quốc gia nằm trên cùng một nền văn hoá. Tất cả những đặc trưng văn hoá 

ấy đều thể hiện rõ nét trong ngôn ngữ dân tộc. Một điểm dễ dàng nhận thấy 

được là các ngôn ngữ phương tây có nhiều nét tương đồng, các ngôn ngữ 

phương đông cũng có nhiều nét tương đồng. Song nếu so sánh một ngôn ngữ 

phương đông và một ngôn ngữ phương tây thì nét khác biệt lại là cơ bản, đồng 
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thời giữa các ngôn ngữ của cùng một vùng văn hóa cũng có nhữn nét di biệt, 

thể hiện bản sắc dân tộc độc đáo của họ. 

Là một dân tộc có bề dày lịch sử hơn 5000 năm, trong đó, thời kỳ xã hội 

phong kiến kéo dài hơn 2300 năm, với dân số chiếm khoảng 1/5 dân số thế giới, 

dân tộc Trung Hoa có một nền văn hoá đồ sộ, sán lạn. Trong đại gia đình dân 

tộc Trung Hoa, dân tộc Hán chiếm đa số. Dân tộc Hán có vai trò chủ đạo trong 

việc sáng tạo nên nền văn hoá Trung Hoa. Họ sống chủ yếu dựa vào nông 

nghiệp. Từ xa xưa, nền sản xuất nông nghiệp là thủ công, lạc hậu, năng suất 

thấp. Người ta phải sống dựa vào nhau trong địa bàn dân cư làng xã. Mỗi làng 

xã ấy là một đơn vị dân cư khá độc lập. Quan hệ giữa các thành viên trong làng 

xã vốn là quan hệ huyết thống, về sau mới có sự pha trộn. Thức ăn của người 

Trung Hoa truyền thống chính là lương thực. Sau đó, qua quá trình giao lưu với 

dân tộc anh em khác, trong mọi mặt đời sống sinh hoạt, trong đó có vấn đề ẩm 

thực trở nên phong phú như ngày nay. Cũng một phần do đi lên từ nên nông 

nghiệp lạc hậu, thiếu sức sản xuất, người ta phải dựa vào nhau, sống thành làng 

xã, cụm dân cư. Từ đó dần dần hình thành nên nền văn hoá truyền thống mang 

tính chất đại gia đình. Đó là nét tương đồng với dân tộc Việt Nam ta – Văn hoá 

Việt Nam cũng là văn hoá làng xã với nền văn minh lúa nước ngàn đời.  

Vai trò của giao tiếp ngôn ngữ trong mọi mặt đời sống xã hội, chẳng hạn 

như vấn đề văn hoá thăm hỏi là để xây dựng và củng cố, tăng cường quan hệ 

giữa người với người trong xã hội. Trong thực tế giao tiếp, có khi thăm hỏi chỉ 

mang tính chất xã giao thông thường, có khi thăm hỏi là khúc dạo đầu của cuộc 

thoại chính thức với những chủ đề nhất định, nhằm đặt được mục đích nhất 

định. Do đó, có khi chính thăm hỏi cũng được coi là chiến lược trong giao tiếp 

ngôn ngữ.  

Một vấn đề cần lưu ý nữa là, cùng với sự phát triển của kinh tế, văn hoá 

xã hội, tâm lý, nguyện vọng của cả cộng đồng cũng như mỗi người trong xã hội 

cũng có những biến đổi theo. Mặt khác, do ảnh hưởng của quá trình giao lưu 
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quốc tế, văn hoá phương Tây cũng có tác động nhất định đến tâm lý giao tiếp 

của người Trung Quốc hiện nay. Do đó, nội dung, phương thức thăm hỏi cũng 

có những thay đổi nhất định, phản ánh hiện thực xã hội hiện đại. Ví dụ, quan 

niệm hạnh phúc con đàn cháu đống trước đây, nay đã trở nên lạc hậu. Mỗi cặp 

vợ chồng chỉ sinh một con đã trở thành quy định chung của toàn xã hội được 

mọi người tuân thủ. Vấn đề cơm no, áo ấm cũng không còn là vấn đề cả cộng 

đồng quan tâm nữa, nhất là đối với đời sống của người dân thành thị. Đa số 

người dân thành thị và một phần người dân nông thôn Trung Quốc ngày nay đã 

vươn tới mức sống khấm khá. Do đó, điều mà người ta quan tâm và phấn đấu 

vươn lên chinh phục nó lại là những cái cao thượng hơn, vượt lên vấn đề cơm 

áo tầm thường.  

Chính những sự khác biệt trong văn hoá, tâm lí dân tộc đã tạo nên  rào 

cản trong quá trình giao tiếp. Sự chênh lệch trong ngôn ngữ, văn hoá giữa các 

dân tộc đó đòi hỏi người dạy và người học đi đôi với việc trau dồi các tri thức 

ngôn ngữ, phải chú trọng đúng mức đến các tri thức văn hoá dân tộc, trong đó 

có tri thức giao văn hoá, nhằm mục đích tránh được những mâu thuẫn trong quá 

trình giao tiếp do sự xung đột văn hoá gây ra.  

Dạy và học các kĩ năng giao tiếp tiếng Hán, nhất là dạy khẩu ngữ - hình 

thức giao tiếp trực tiếp nhất càng cần phải chú ý đến các nhân tố văn hoá trong 

ngôn ngữ.     

2.2.Sự khác nhau giữa ngôn ngữ lời nói và ngôn ngữ sách vở 

 Dạy tiếng Hán cho người nước ngoài tức là dạy cho họ học ngôn ngữ thứ 

hai, dạy bất kỳ ngôn ngữ nào cũng phải yêu cầu dạy tất cả các kỹ năng: nghe, 

nói, đọc, viết, phiên dịch. Nhưng trên thực tế, có những người học chỉ yêu cầu 

học nói và học nghe, không yêu cầu học chữ, và đương nhiên sẽ không đọc 

được vì không viết được. Những người được đào tạo theo kiểu này được ví như 

“người mù biết nói tiếng Trung Quốc”. Ngoài ra, có người học chỉ yêu cầu biết 

chữ, biết đọc và biết viết, họ không có nhu cầu học nói và đương nhiên cũng 
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không thể nghe được. Những người được đào tạo theo hình thức này được ví 

như “người câm nhưng đọc, viết được chữ Hán”. Xuất hiện tình hình trên là do 

xuất phát từ yêu cầu về nghiên cứu cũng như yêu cầu của nghề nghiệp. Do đó 

dẫn đến phương pháp dạy khác nhau giữa dạy “说的汉语” và “看的汉

语”. Đó cũng là sự khác nhau giữa dạy ngôn ngữ lời nói và ngôn ngữ sách vở. 

 Những nhà ngôn ngữ học công năng cho rằng: Lý luận nên đề cập đến 

nội dung trên 3 lĩnh vực của hoạt động giao tiếp, đó là:  

 + Nội dung và mục đích của bàn luận 

 + Phương thức bàn luận (nói hay viết) 

 + Người tham gia hoạt động thực tiễn với các quan hệ khác. 

 Trong đội ngũ những người dạy tiếng Hán đối ngoại, cũng có người cho 

rằng: Khẩu ngữ và bút ngữ là khái niệm về ngữ thể, ngôn ngữ lời nói và ngôn 

ngữ sách vở là khái niệm về ngữ dụng. Sự phân biệt này không những phản ánh 

được sự thay đổi trong việc ứng dụng ngữ thể mà còn xử lý một cách khoa học 

các mối quan hệ trong việc giảng dạy ngôn ngữ. Mối quan hệ giữa văn viết và 

văn nói giống như mối quan hệ giữa “công cụ” và “sử dụng công cụ”. 

 Từ sự biểu đạt khẩu ngữ của một người đến từng phần khẩu ngữ tiêu 

chuẩn rồi chuyển thành ngôn ngữ sách vở đòi hỏi phải có một quá trình chỉnh 

sửa rất công phu. Chúng ta có thể tóm tắt lại như sau: 

 (+): Lời nói của một người, biểu đạt khẩu ngữ - “ngữ có thanh” 

 (+): Viết từng chữ, biểu đạt khẩu ngữ - “ngữ có hình” 

 (+): Chỉnh lý thành bài văn có thể đọc được, biểu đạt văn viết – “văn có hình” 

 (+): Từ vựng, ngữ pháp … chữ viết quy phạm, ngôn ngữ viết, văn viết 

 Từ phân tích trên, chúng ta có thể thấy rằng: Ngôn ngữ lời nói (Khẩu 

ngữ) có những đặc điểm sau: 
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 + Tính ứng dụng cao trong cuộc sống thường ngày cũng như trong công 

việc của mỗi người trong xã hội. 

 + Rất linh hoạt: Nói trực tiếp hay nói theo hoàn cảnh, nói gì, nói như thế 

nào … đòi hỏi người nói phải tùy cơ ứng biến. 

 + Ngôn ngữ lời nói còn biểu hiện sắc thái tình cảm trong giao tiếp. 

 + Ngôn ngữ lời nói rất ngắn gọn, rõ ràng, kết cấu ngữ pháp không quy 

phạm như ngôn ngữ viết. 

Ví dụ: Khi đi xe buýt ở Bắc Kinh, người bán vé không nói một câu hoàn chỉnh 

như ngôn ngữ viết: “没票的同志请买票” – có nghĩa là “Ai chưa có vé đề 

nghị mua vé”, mà thường nói “没票买票” – tức là “Chưa có vé, mua vé”, 

hoặc là khi ôtô đi sát những người đi xe đạp, phụ xe hoặc lái xe không nói “注

意”- “Chú ý” hay “小心”- “Cẩn thận” mà thường nói “看车，看车”- 

“Nhìn xe, nhìn xe”… 

2.3. Tính chất và nhiệm vụ của dạy khẩu ngữ 

2.3.1.Tính chất của dạy khẩu ngữ. 

 Khẩu ngữ là một môn kỹ năng chuyên rèn luyện kỹ năng nói và kỹ năng 

giao tiếp ngôn ngữ tương ứng. Nhưng mục tiêu giảng dạy rất rõ ràng, nội dung 

biểu đạt ngôn ngữ nói không phải là ngôn ngữ sách vở, cũng không phải là 

ngôn ngữ lời nói, mà chỉ là một bộ phận của ngôn ngữ lời nói. 

2.3.2.Nhiệm vụ của dạy khẩu ngữ 

 Dạy khẩu ngữ có 2 nhiệm vụ: một là bồi dưỡng năng lực biểu đạt khẩu 

ngữ cho học sinh, hai là dạy học sinh nắm vững khẩu ngữ. 

 Nhưng dạy khẩu ngữ ở các trình độ khác nhau thì nhiệm vụ của giảng 

dạy cũng khác nhau. Ở đây chúng tôi chỉ tập trung nghiên cứu giảng dạy khẩu 

ngữ cho đối tượng là sinh viên năm thứ 2 của Khoa Ngôn ngữ và Văn hóa 

Trung Quốc (tương đương trình độ khẩu ngữ Trung cấp) 
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 Vậy nhiệm vụ của dạy khẩu ngữ cho trình độ trung cấp bao gồm những 

nội dung gì? 

 Nếu như chúng ta chỉ chú trọng nhiệm vụ cơ bản của dạy khẩu ngữ 

Trung cấp là tri thức ngữ dụng và kỹ năng là không đầy đủ, chúng ta cần nêu rõ 

những tri thức ngữ dụng trong giao tiếp khẩu ngữ và phương thức biểu hiện 

ngôn ngữ chủ yếu. 

 Nói một cách cụ thể, nội dung dạy khẩu ngữ Trung cấp nên tập trung vào 

một số nội dung sau: 

+ Về ngữ âm: Nếu ở giai đoạn dạy khẩu ngữ Sơ cấp chủ yếu là rèn luyện tri 

thức về ấm tố, thanh điệu… thì sang giai đoạn dạy khẩu ngữ Trung cấp chuyển 

sang rèn luyện tri thức về ngữ khí, ngữ điệu, không chỉ dừng lại ở việc sửa lỗi 

sai trong phát âm mà tập trung vào rèn luyện khả năng giao tiếp khẩu ngữ trong 

đời sống hiện thực. 

+ Về từ ngữ: Dạy khẩu ngữ Trung cấp chủ yếu là truyền thụ từ ngữ và phương 

thức biểu đạt thường dùng trong khẩu ngữ, bao gồm từ ngữ thường dùng có ý 

nghĩa thực tế hoặc có tác dụng liên kết. Do đó, dạy khẩu ngữ phải được tiến 

hành trên góc độ ngữ dụng và công năng giao tiếp của từ ngữ. 

+ Về lĩnh vực tổ chức ngôn ngữ lời nói: Phải tập trung vào giải quyết hai 

vấn đề: 

- Một là phải rèn luyện kỹ năng tổ hợp các câu đơn tương đối hoàn 

chỉnh, ví dụ như nắm vững thứ tự thời gian, không gian, quan hệ logic, 

phương thức kết hợp… Mục đích là giúp học sinh nắm vững kỹ năng 

của hoạt động ngôn ngữ. 

- Hai là giúp cho học sinh nắm được các loại hình thức biểu đạt ngôn 

ngữ có ý nghĩa tương đồng. Ví dụ cách nói biểu thị sự đồng ý hoặc 

khẳng định có “可不是嘛”, “那还用说”, “谁说不是”等..., có 
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thể liên kết lại để cho học sinh luyện tập. Bởi vì đây cũng là một 

trong những nền tảng của năng lực ngôn ngữ. 

3 nội dung kể trên cấu trúc nên nội dung chủ yếu của nhiệm vụ dạy khẩu 

ngữ ở giai đoạn Trung cấp. 

3.Nguyên tắc dạy khẩu ngữ 

 Phương pháp dạy khẩu ngữ trên lớp rất phong phú, đa dạng. Những 

phương pháp có hiệu quả đã được chứng minh trên thực tiễn, được nhiều giáo 

viên vận dụng vào giờ giảng của mình. Nhưng cũng còn khá nhiều giáo viên 

dạy khẩu ngữ vẫn theo cách thức dạy đọc hiểu, ví dụ như: học từ mới, giảng 

giải từ trọng điểm, đọc mẫu bài khóa, dẫn đọc, cả lớp đồng thanh đọc, đọc theo 

phân vai… Chỉ có điều khác nhau là trong phần luyện tập cho thêm một số bài 

tập như: đối thoại với tình huống, thảo luận một đoạn phát triển theo nôi dung 

bài khóa. Như vậy các giáo viên này không hiểu hoặc hiểu không sâu về tính 

chất, nhiệm vụ và đặc điểm của bài khẩu ngữ, phân biệt không rõ giới hạn và 

mục đích của dạy khẩu ngữ và dạy đọc hiểu, đã hao phí rất nhiều công sức để 

đi theo đường vòng. Cho nên, xác định rõ nguyên tắc của dạy khẩu ngữ có ý 

nghĩa thực dụng thiết thực. 

3.1. Nguyên tắc thứ nhất: Dạy khẩu ngữ phải chú ý đến sự chuyển đổi giữa 

ngôn ngữ và lời nói.  

Sự sinh ra khẩu ngữ và bồi dưỡng khẩu ngữ của ngôn ngữ đích có sự 

khác nhau nhất định. Trong thời gian học tập tương đối lâu dài, sự sinh ra khẩu 

ngữ của ngôn ngữ đích phải qua 2 lần chuyển đổi: 

+ Ý đồ lời nói của người nói  sự lựa chọn từ ngữ và mẫu câu của tiếng 

mẹ đẻ để tư duy và biểu đạt. 

+ Câu của tiếng mẹ đẻ  lựa chọn từ ngữ và mẫu câu của ngôn ngữ đích 

tương ứng với mẫu câu của tiếng mẹ đẻ được biểu đạt. Do đó, nhiệm vụ của bài 

khẩu ngữ là thúc đẩy nhanh quá trình chuyển đổi của 2 ngôn ngữ. Người dạy 
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khẩu ngữ trước tiên phải chú trọng đến nội dung luyện tập, nội dung của giáo 

trình khẩu ngữ hoặc những chủ điểm lựa chọn, không chỉ nghĩ tới tính thực 

dụng, tính giao tiếp mà còn phải chú ý tới ảnh hưởng của sự thay đổi giữa 2 

loại ngôn ngữ. 

 Ví dụ dạy khẩu những trong giai đoạn Sơ cấp, “购物”là một chủ điểm 

thường gặp. Bởi vì trong cuộc sống thường ngày, mua hàng là một việc rất cần 

thiết, chủ điểm này phù hợp với nguyên tắc “tính thực dụng”. Nói chung khi đi 

mua hàng thường sử dụng hai loại lời nói: 

+ Một là hỏi: “你要什么？”，“哪种好？”，“有….吗？”… 

+ Hai là con số và loại tiền: “价格多少？”，“用什么钱币来付款？”…. 

Cách chuyển đổi của hai loại ngôn ngữ như vậy phụ hợp với trình độ và 

năng lực của giai đoạn Sơ cấp. 

 Còn yêu cầu giới thiệu sản phẩm, hỏi về chất lượng và cách sử dụng của 

sản phẩm… thì không nên xuất hiện sớm, bởi vì nội dung này đã vượt qua năng 

lực chuyển đổi ngôn ngữ của họ. Do đó, sự bố trí bài khẩu ngữ hoặc chủ điểm 

nói phải lấy năng lực chuyển đổi ngôn ngữ của học sinh làm tiền đề. 

3.2 Nguyên tắc thứ hai: Dạy khẩu ngữ phải chú trọng và quán triệt quy tắc 

hợp tác 

 Chúng ta đều biết rằng: mục đích của dạy khẩu ngữ là rèn luyện và nâng 
cao năng lực biểu đạt khẩu ngữ cho học sinh. Nếu như cá nhân độc thoại chỉ cần 
chuẩn bị tốt nội dung của lời nói, nếu hội thoại phải chú ý đến sự hợp tác và điều 
tiết của hai bên. Hợp tác ở đây là phải nghĩ tới trình độ tri thức, năng lực tiếp thu 
thông tin và hoàn cảnh xã hội khi đang giao tiếp của đối phương. Nếu nội dung 
đàm thoại vượt qua phạm vi kiến thức của đối phương thì rất khó giao tiếp với 
nhau, lượng thông tin trong một đơn vị thời gian quá nhiều, hoặc chủ điểm đề 
cập tới không phù hợp với hoàn cảnh xã hội của đối phương… thì cũng rất khó 
để tiến hành giao tiếp. Trong giao tiếp phải triển khai, phát triển, chuyển đổi theo 
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chủ đề của đối phương, không nên mỗi người nói một nội dung khác nhau, 
không có liên quan với nhau. Trong bài khẩu ngữ, chúng ta thường gặp tình 
huống như vậy, giáo viên muốn tổ chức cho học sinh thảo luận theo một chủ 
điểm nào đó nhưng nhiều khi thực hiện rất khó, bởi những lý do sau đây:  

+ Trình độ tiếng Hán của học sinh có hạn, năng lực ngôn ngữ chưa đủ. 

+ Học sinh hoàn toàn không hiểu nội dung về lĩnh vực này (ví dụ như 
kinh kịch, hội họa Trung Quốc…) 

+ Có sự khác nhau về môi trường văn hóa – xã hội. 

+ Học sinh không có sự hứng thú với chủ đề nói. 

 Những nguyên nhân trên đã gây ra rất nhiều khó khăn khi giáo viên vận 

dụng nguyên tắc trong giờ hội thoại, Đó là những điều rất quan trọng mà giáo 

viên dạy khẩu ngữ phải chú ý tới. 

3.3. Nguyên tắc thứ ba: Dạy khẩu ngữ phải có đầy đủ thời gian để luyện tập 

 Khẩu ngữ có nhiều đặc điểm khác các kỹ năng khác, ví dụ như: thời gian 

ngắn, vừa nghĩ vừa nói, vừa chuyển đổi… Từ ý niệm trong đầu chuyển thành 

lời nói, đặc biệt là biểu đạt ngôn ngữ đích phải trải qua trình tự rất nhiều khâu 

để chuyển đổi, nếu không có một thời gian nhất định thì không thể đạt được tới 

trình độ đó. Do đó dạy khẩu ngữ trên lớp, sự giảng giải của giáo viên không thể 

thay thế được sự luyện tập của học sinh  phải có một thời gian nhất định để 

cho học sinh luyện tập. 

 Tóm lại: Khẩu ngữ thuộc phạm trù ngôn ngữ lời nói, ngoài cái chung, 

khẩu ngữ còn có những đặc điểm riêng của nó. Cho nên muốn dạy tốt khẩu ngữ 

phải nắm được điều này, đồng thời phải nắm chắc những nguyên tắc, nhiệm vụ 

của việc dạy khẩu ngữ. Đó là những yêu cầu giáo viên dạy thực hành tiếng nói 

chung, dạy khẩu ngữ nói riêng cần phải chú ý và ghi nhớ. 



 16

CHƯƠNG 2: 

 TÌNH HÌNH DẠY KHẨU NGỮ CHO SINH VIÊN 

NĂM THỨ HAI KHOA NGÔN NGỮ VÀ VĂN HÓA 

TRUNG QUỐC TRONG NHỮNG NĂM VỪA QUA 

1.Giáo trình sử dụng 

 Từ trước tới nay, giáo trình dạy khẩu ngữ được dùng cho năm thứ hai 

đều thuộc loại giáo trình tổng hợp, ví dụ như giáo trình tiếng Hán trung cấp, 

giáo trình “桥梁”- “Nhịp cầu Hán ngữ”. 

 Ưu điểm của loại giáo trình này là: Phần từ ngữ và ngữ pháp giải thích 

rất rõ ràng, các chủ điểm đa dạng, phong phú ví dụ như: chủ điểm về gia đình, 

xã hội, giao thông, kinh tế… 

 Song, vì là giáo trình tổng hợp nên giờ dạy nói chủ yếu thể hiện ở giờ 

giảng bài khóa, nhiều từ ngữ, văn phong, cấu trúc thuộc loại hình văn viết, 

không mang tính chất của văn nói, cho nên đã xuất hiện rất nhiều khó khăn 

trong cách giảng của giáo viên cũng như luyện tập nói cho sinh viên. 

Luyện khẩu ngữ chủ yếu dựa vào nội dung bài khoá. Một ưu điểm đáng 

kể trong các giáo trình của Trung Quốc biên soạn, trong đó có Nhịp cầu Hán 

ngữ là mỗi bài khoá tập trung vào một chủ điểm. Bài viết hay, ý nghĩa xã hội 

sâu sắc, có tác dụng mở rộng tầm hiểu biết của học sinh về đất nước, con người, 

văn hoá, xã hội Trung Quốc. Từ đó xây dựng cho mình một nhân sinh quan 

lành mạnh và cách đối nhân xử thể. Bài khoá có giá trị giáo dục nhân cách con 

người rõ nét. 

 Trên cơ sở từ mới, từ trọng điểm, ngữ pháp và nội dung văn hoá giáo dục 

của mỗi bài, bài khoá là sự thể hiện tập trung đầy đủ nhất về các trọng tâm 
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ngôn ngữ và nội dung tư tưởng, tiện cho việc rèn luyện các kỹ năng nghe, nói, 

đọc, viết. Trong đó nói là kỹ năng dễ khai thác nhất qua bài khoá. 

 Mỗi bài khoá lại gồm nhiều đoạn tự nhiên. Dưới dạng câu chuyện thì có 

nhân vật, có tình tiết diễn biến câu chuyện. Duới dạng một vấn đề văn hoá, xã 

hội thì có nêu vấn đề, giải quyết, mở rộng vấn đề. Thông qua các câu hỏi gợi 

mở, câu hỏi yêu cầu phát hiện vấn đề, tóm tắt vấn đề, tìm đại ý, tìm luận điểm... 

Có thể áp dụng hình thức quy nạp hoặc diễn dịch để thể hiện sự hiểu biết, nắm 

bắt nội dung bài khoá hoặc liên hệ với thực tiễn. Cũng có thể sắm vai nhân vật 

trong bài khoá hoặc dùng lời của mình thuật lại. 

 Hai tập giáo trình Nhịp cầu Hán ngữ mỗi tập được thiết kế thành 15 bài, 

mỗi bài đều có những trọng điểm ngôn ngữ và chủ đề nội dung tư tưởng khác 

nhau, rất tiện cho việc sắp xếp lịch trình giảng dạy, tương ứng với mỗi tuần là 

một bài học. Sau khi học từ mới, ngữ pháp, từ trọng điểm, việc luyện nói cần 

được dựa vào bài khóa là chính. Luyện viết cũng có thể tiến hành theo nội dung 

bài khóa, nhưng nội dung viết luận cần được tiến hành sau khi các khâu luyện 

tập xoay quanh nội dung bài khoá trong đó có luyện nói đã hoàn tất. Nếu có thể, 

không cần tách phần dạy từ mới, từ trọng điểm, ngữ pháp ra, mà sau khi học 

sinh đã chuẩn bị bài ở nhà dưới sự hướng dẫn của giáo viên, trên lớp có thể lấy 

bài khóa làm trung tâm, tất cả mọi nội dung giảng luyện đều xoay quanh bài 

khó, bởi vì bài khoá có chứa kiến thức tổng hợp nhất. Nó gồm cả từ ngữ, trọng 

điểm ngữ pháp và các nội dung ngôn ngữ, văn hoá khác đã giới thiệu trong 

bảng từ mới, ngữ pháp và phần chú giải từ vựng, chú thích về văn hoá v.v...     

 Vì vậy, giáo trình Nhịp cầu Hán ngữ nói chung, đặc biệt là bài khoá thiết 

kế có lợi cho việc rèn luyện các kĩ năng tổng hợp cho học sinh, nhất là kĩ năng 

diễn đạt nói dưới nhiều hình thức đa dạng. Có điều, tuỳ từng bài cụ thể mà cần 

có sự điều chỉnh cần thiết từ ngôn ngữ viết sang ngôn ngữ nói cho việc diễn đạt 

nói của học sinh phù hợp năng lực, đạt hiệu quả cao. 
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2.Một số phương pháp dạy khẩu ngữ đã sử dụng tại Khoa NN&VH 

Trung Quốc 

 Như trên đã trình bày, vì giáo trình tổng hợp được dùng để dạy nói, cho 

nên trong những năm vừa qua, phương pháp dạy khẩu ngữ vẫn mang đậm nét 

của phương pháp dạy khẩu ngữ truyền thống, thường dùng thường sử dụng một 

số thủ pháp sau: 

2.1.Giáo viên đọc mẫu 

 Đây là phương pháp biến ngôn ngữ sách vở trong khi nhìn thành hoạt 

động sáng tạo ngôn ngữ lời nói trong khi nghe. Nói một cách dễ hiểu, đó là đọc 

to bài khóa bằng tiếng phổ thông. 

 Đọc rõ ràng, đọc truyền cảm cũng là một phương pháp của dạy học, nếu 

đọc chính xác, rõ ràng, có sức truyền cảm… sẽ có tác dụng tái hiện nội dung tư 

tưởng của tác phẩm, từ đó sẽ khích lệ hứng thú học tập của học sinh, giúp học 

sinh hiểu chính xác nội dung bài khóa. 

 Đọc mẫu phải chính xác, rõ ràng, tự nhiên, có sức truyền cảm, trong khi 

đọc phải vận dụng tổng hợp các kỹ xảo ngữ âm như: ngắt ngừng, trọng âm, tốc 

độ nhanh chậm, ngữ điệu…, đồng thời phải thể hiện rõ bố cục kết cấu của bài 

văn, trình tự biểu đạt. 

Các bước tiến hành của phương pháp này thông thường là: 

+ Giáo viên đọc mẫu. 

+ Giáo viên dẫn đọc (đối với sinh viên năm thứ nhất). 

+ Học sinh đọc cá nhân (có thể đọc theo từng đoạn hoặc phân vai đọc). 

+ Nhận xét của giáo viên đối với quá trình đọc của học sinh (về ngữ âm, 

ngữ điệu, ngắt ngừng…). 
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2.2.Diễn giảng 

 Diễn giảng là một hình thức lấy ngôn ngữ lời nói là chính trong khi dạy 

bài khóa. Giáo viên thông qua giảng giải nội dung bài khóa để truyền đạt tri 

thức và kỹ năng ngôn ngữ cho học sinh. Đây là hình thức biểu đạt ngôn ngữ cơ 

bản nhất, thường gặp nhất, là chủ thể của việc dạy ngôn ngữ. 

 Phương pháp giảng giải bao gồm các hình thức như: khái lươc, thuật lại, 

miêu tả, nhận xét, tranh luận… 

2.3. Nêu câu hỏi 

 Đây là phương pháp rất có hiệu quả mà trong giảng dạy giáo viên thường 

dùng, đó là việc giáo viên theo yêu cầu của bài dạy nói và tình hình thực tế của 

học sinh đề ra câu hỏi. 

 Tác dụng chủ yếu của phương pháp này là kích thích tư duy của học sinh, 

tập trung sự chú ý của học sinh, làm cho không khí giờ giảng sôi nổi. Yêu cầu 

của phương pháp này là: câu hỏi phải rõ ràng, chuẩn xác, phù hợp với trình độ 

của học sinh, hỏi từ dễ đến khó… 

 Phương pháp nêu câu hỏi đòi hỏi phải tuân thủ theo các nguyên tắc từ dễ 

đến khó, từ trực quan đến trừu tượng, từ cụ thể đến khái quát hoặc từ khái quát 

đến cụ thể. Câu hỏi phải đa dạng, phong phú, xoay quanh nội dung bài khoá. Vì 

vậy, hơn ai hết, giáo viên phải là người làm chủ bài khoá, thấm nhuần nội dung 

bài khoá và các kiến thức ngôn ngữ hữu quan. 

 Nội dung câu hỏi vừa có thể xoay quanh kiến thức ngôn ngữ, vừa xoay 

quanh nội dung tư tưởng của bài khoá. Ví dụ: Sau mỗi đoạn tự nhiên có thể đặt 

câu hỏi: Đại ý đoạn này nói gì? Sau đó đến những câu hỏi về giải thích từ ngữ, 

cấu trúc ngữ pháp. 

 Những câu hỏi luyện nói mang tính chất tìm hiểu, khai thác nội dung bài 

khoá như: 
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Như thế nào? Tại sao? Có cảm nhận gì? Chú ý chi tiết nào nhất? Ví sao? 

Em thích nhân vật nào? Đặc điểm ngoại hình, tính cách, ngôn ngữ của nhân vật 

như thế nào? Dụng ý của tác giả là gì? Ý nghĩa xã hội của câu chuyện như thế 

nào? v.v... là những câu hỏi có giá trị khai thác bài khoá cả về hình thức ngôn 

ngữ và nội dung tư tưởng.  

 Ví dụ: bài 热爱绿色 Yêu màu xanh（bài khoá bài 11), giáo viên có thể 

đặt câu hỏi khai thác về yếu tố ngôn ngữ như： 

1． 在一个挨一个的菜摊中的“挨” 是什么意思？ 

2． 卖菜的是一个郊区农民， 看上去挺老实。“上去 ”可以用哪

个词代替。“看上去 ”用来表示什么？ 

Những câu hỏi khai thác nội dung tư tưỏng bài khoá có thể là: 

1．这个菜市场的菜怎么样？ 

2．走在菜市场中， 这位老人的心情怎么样？ 为什么他有这样的心

情？ 

3．“绿色 ” 的本意是什么？文中的比喻意思是什么？ 

Những  câu hỏi liên hệ nhằm rèn luyện năng lực vận dụng ngôn ngữ để trình 

bày những vấn đề thực tế, thiết thực với đời sống xã hội hoặc của chính học 

sinh như: 

1．你常常去市场买菜吗？你去买菜时，你喜欢买怎么样的菜？ 

2．你们那儿的菜市场怎么样？你去买菜时， 担心的是什么？ 为什

么？ 

Những câu hỏi thảo luận xoay quanh nội dung bài khoá như: 

1．谈谈我国的食品现状？ 

2．为什么现在食品安全已经成为全球热门问题？ 
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3．为了提供全食品， 我们应该怎么办？ 

Phần đặt câu hỏi không nhất thiết trong suốt quá trình lên lớp đều là giáo 

viên hỏi, học sinh trả lời. Có thể dành một phần thời lượng cho học sinh đạt câu 

hỏi theo nội dung bài khoá hoặc hai, ba học sinh căn cứ vào nội dung bài khoá 

để đối thoại hoặc hội thoại. Cuối cùng, có thể luyện nói bằng các cách sau: 

- Thuật lại nội dung bài khoá. 

- Tóm tắt nội dung bài khóa. 

- Phát biểu cảm tưởng sau khi học xong bài khóa 

- Phát biểu cảm nghĩ về một nhân vật trong bài khoá 

- Từ vấn đề xã hội được đề cập trong bài khoá, liên hệ đến tình hình thực 

tiễn trong nước, trong nhà trường, gia đình và bản thân mình để trình bày về 

một vấn đề xã hội hữu quan. 

2.4. Dạy nói theo bối cảnh 

 Tức là giáo viên đưa ra một bối cảnh nhất định, yêu cầu học sinh vận 

dụng những kiến thức đã học vào lời nói của mình. Ví dụ: Khi mua hàng, nếu 

người bán nói giá rất cao, bạn không đồng ý thì nói như thế nào?... 

Bối cảnh đưa ra cho học sinh luyện nói không thể ngẫu hứng, tuỳ tiện. 

Bối cảnh đó phải gắn liền với bài khoá, có như vậy mới có tác dụng củng cố và 

mở rộng bài học chính, kích thích học sinh trên cơ sở nắm vững kiến thức xung 

quanh bài học, tiến tới mở rộng và liên hệ. 

Ví dụ: bài 醉人的春   Đêm xuân say đắm lòng người（ bài khoá bài 4), 

giáo viên có thể đưa ra tình huống ngôn ngữ như: 

1． 如果你处在陈静的境遇， 你怎么办？ 

2． 如果你是这个小伙子， 你会不会像他那样帮助陈静？ 
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3． 你遇到过类似这样的情况吗? 那时你怎么想？ 怎么办？ 

Câu hỏi cho học sinh tranh luận cũng là hình thức câu hỏi cần thiết giúp 

học sinh phát huy trí thông minh, tăng cường khả năng phản ứng nhanh nhạy và 

phát triển khâu ngữ. Ví dụ:  

1． 陈静这么骂小伙子是对还是错？ 为什么？ 

2． 小伙子给陈静修车后如果多收点儿钱，行吗？为什么？ 

Với loại câu hỏi tranh luận, giáo viên nên tránh áp đặt mà nên có đáp án 

mở cho học sinh phát huy khả năng ứng xử của mình. Như vậy, giờ học mới sôi 

nổi, các ý kiến mới đa dạng, thu hút được đông đảo học sinh tham gia. Mỗi 

quan điểm phải được đưa ra ý kiến bảo vệ cho mình. Do đó, thông qua tranh 

luận, rèn luyện khă năng lập luận của học sinh. 

Cuối cùng giáo viên mới đưa ra ý kiến của mình hoặc tổng kết ý kiến, 

đánh giá tổng quan. 

Đối với sinh viên năm thứ 2, nhất là từ đầu học kì 2 của năm thứ 2, luyện 

nói không chỉ dừng lại ở  câu mà nên dần dần nghiêng về coi trọng diễn đạt 

đoạn, kết hợp với việc trình bày một vấn đề trọn vẹn, có mở đề, có giải thích, 

chứng minh và kết luận. Đồng thời tập đưa ra ý kiến đánh giá của mình. Giáo 

viên có thể yêu cầu học sinh nói tự do không hạn chế số câu chữ cũng có thể 

kết hợp với cách trình bày vấn đề có giới hạn câu chữ hoặc trong đoạn văn có 

chú ý dùng một số từ, ngữ, cấu trúc cho sẵn. 

Ví dụ, yêu cầu học sinh trình bày ý kiến của mình làm thể nào để hạn chế 

tai nạn giao thông ở thành phố lớn hiện nay. Bài nói trong khoảng 10 câu. 

Trong đó, có dùng từ, ngữ, mẫu câu như: 

（1）甚至 （2）无论如何  （3）对........来说  

（4）既............又   （5）除了.............以外  
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Cách luyện nói theo yêu cầu này có thể khống chế thời gian trình bày 

cho mỗi học sinh nhằm tạo điều kiện cho nhiều học sinh được nói, vừa có thể 

giúp học sinh  phát triển tư duy, triển khai vấn đề, lại có thể hướng vào việc 

luyện tập từ ngữ, mẫu câu, củng cố các tri thức ngôn ngữ vừa được học. 

Để thu hút tất cả học sinh vào hoạt động tích cực trên lớp. Khi một học 

sinh nói hay một nhóm học sinh hội thoại hoặc tranh luận, giáo viên yêu cầu 

các em khác chú ý nghe, phát hiện lỗi. Sau đó nhận xét và cải chính. 

Do trình độ tư duy, mở rộng, khái quát vấn đề, đặc biệt là khả năng ngôn 

ngữ của học sinh còn hạn chể, giáo viên cần phải nói mẫu đối với trường hợp 

diễn đạt đoạn hoặc diễn đạt một vấn đề hoàn chỉnh. Việc nói mẫu của giáo viên 

có thể tiến hành trước khi học sinh luyện nói cá nhân hoặc sau khi học sinh 

luyện. Bài nói mẫu của giáo viên phải chuẩn cả về nội dung và về hình thức 

nhằm giúp học sinh có được cái chuẩn cao nhất để làm đích phấn đấu của mình. 

Có như vậy, trình độ diễn đạt nói của học sinh mới được nâng cao nhanh chóng 

về mọi mặt. 

2.5. Dạy nói theo chủ điểm nhất định 

 Giáo viên đưa ra những chủ điểm thường gặp trong cuộc sống, yêu cầu 

học sinh trình bày. Ví dụ: Em có nhận xét gì về môi trường Hà Nội hiện nay?… 

 Qua nhiều năm giảng dạy, chúng tôi thấy rằng một số phương pháp dạy 

nói truyền thống như trên đã trình bày có một số ưu điểm như sau: 

+ Học sinh nắm chắc được cách dùng các từ ngữ, các cấu trúc ngữ 

pháp xuất hiện trong bài. 

+ Học sinh hiểu được nội dung chính của mỗi bài khóa. 

+ Giúp học sinh dần dần nâng cao trình độ khẩu ngữ của mình. 

Tuy vậy, các phương pháp dạy nói truyền thống có một số nhược điểm 

như sau: 
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  + Thời gian giảng giải của giáo viên chiếm mất nhiều thời gian. 

  + Học sinh ở thế bị động, hoàn toàn làm theo yêu cầu của thầy. 

+ Học sinh chỉ nói được nội dung theo giáo trình (giáo điều)  

khả năng giao tiếp xã hội kém. 

+ Trong ngôn ngữ nói của học sinh còn mang nặng tính chất của 

ngôn ngữ sách vở. 

Làm thế nào để khắc phục được những mặt hạn chế đã nêu ở trên? Đó là 

một nhiệm vụ rất nặng nề đặt ra cho những giáo viên ở bộ môn thực hành tiếng, 

đặc biệt là giáo viên giảng dạy kỹ năng nói. Một số ý kiến của chúng tôi được 

sơ lược trình bày ở chương kế tiếp sau. 

2.6. Biểu diễn 

Mục đích của phương pháp này là bồi dưỡng năng lực khẩu ngữ, giúp 

học sinh nhớ được các cấu trúc câu, từ ngữ trong bài khoá để vận dụng vào 

giao tiếp. Phương pháp này tiến trình như sau: 

+ Chuẩn bị: Phân vai, chuẩn bị đạo cụ, thiết kế động tác… 

+ Bước tiến hành: Yêu cầu học sinh biểu diễn theo phân vai cho trước, 

nếu như có học sinh mất bình tĩnh quên mất từ ngữ, giáo viên có thể gợi ý từng 

bước, từ dễ đến khó, từ đơn giản đến phức tạp. Khi nhóm 1 biểu diễn xong, 

nhóm 2, 3… tiếp tục. 

+ Tổng kết: giáo  viên có thể nói lại hoặc nhấn mạnh nội dung cần biểu 

đạt chủ yếu nhất, khuyến khích học sinh nhiệt tình tham gia, đồng thời giáo 

viên giúp học sinh sửa lại những lỗi trong khi nói. 

2.7. Thảo luận 

Thảo luận trên lớp: Dưới sự chỉ đạo của thầy, yêu cầu học sinh phát biểu 

ý kiến của mình về vấn đề nào đó, hoặc tranh luận với người khác về vấn đề đó. 

Tiến trình thực hiện như sau: 
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+ Mục đích: - Nâng cao hiệu quả của dạy học. 

 - Nâng cao trình độ khẩu ngữ cho học sinh. 

 - Kích thích sự hứng thú học tập trong học sinh. 

+ Câu hỏi thảo luận: 

 - Câu hỏi thảo luận phải có độ khó nhất định. 

 - Câu hỏi phải là vấn đề đại đa số học sinh chú ý và hứng 

thú. Ví dụ như: gia đình, du lịch, sở thích, tình yêu… 

+ Quá trình chuẩn bị: Trưng cầu ý kiến của học sinh hứng thú về vấn đề 

gì để xác định chủ đề của buổi thảo luận, công bố chủ đề cần được thảo luận 

trước lớp, xác định thời gian, giới thiệu tài liệu nghiên cứu cho học sinh, yêu 

cầu học sinh viết đề cương để phát biểu. 

Giáo viên nên gợi ý cho học sinh một số từ ngữ và mẫu câu thường dùng. 

Ví dụ: “Tôi cảm thấy…”, “Tôi cho rằng…” hoặc  “Bởi vì…cho nên…”… 

+ Thảo luận: Giáo viên gợi ý cho học sinh khi phát biểu phải có nội dung, 

phải có ý, nói ngắn gọn, xúc tích, chú ý liên hệ với thực tiễn. Trong giờ thảo 

luận, giáo viên cố gắng để cho tất cả học sinh đều có cơ hội để luyện nói. Nếu 

học sinh nào trình bày quá dài thì giáo viên nên điều chỉnh để học sinh đó nói 

trong thời gian đã quy định. 

+ Kết luận: Khi hết giờ thảo luận, giáo viên nên tổng kết một cách toàn 

diện, sửa những lỗi sai của học sinh về ngữ âm, ngữ điệu, ngữ pháp,…, nói lại 

một số câu quan trọng nhất. 

Ví dụ: Thảo luận về chủ điểm: “Hạnh phúc là gì?” 

+ Chuẩn bị: Giáo viên có thể phân lớp thành 3 nhóm, cho học sinh chuẩn 

bị từ 10-15 phút, sau đó đại biểu của mỗi nhóm nêu ra ý kiến của nhóm mình, 

các thành viên khác của nhóm có thể bổ sung. 

+ Nội dung thảo luận:  
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- Học sinh A (đại diện nhóm 1) nêu ra ý kiến: Không thể nói có nhiều 

tiền, có quyền lực là hạnh phúc nhất, cũng không thể nói có nhiều người thân, 

có nhiều bạn bè là hạnh phúc nhất. Chúng tôi cho rằng: Hạnh phúc là một sự 

cảm nhận của cá nhân, mỗi người đều có hạnh phúc riêng của mình, chỉ cần ở 

bạn có sự cảm nhận về hạnh phúc. 

- Học sinh B (đại diện nhóm 2): Nói rằng một người có hạnh phúc hay 
không, tiêu chuẩn bình thường nhất là xem anh ấy có niềm vui hay không, lúc 
đó hạnh phúc với tiền tài, quyền lực, địa vị hoàn toàn không có mối quan hệ gì 
với nhau. Trong cuộc sống hiện nay có rất nhiều người lao động bình thường, 
do họ yêu nghề, mà đã tạo ra được rất nhiều kỳ tích, đó là niềm vui và hạnh 
phúc của họ. 

Chúng ta cũng đã xem câu truyện ngụ ngôn: “Ông vua và thằng ăn mày”: 
Người ăn mày cảm thấy  mình rất tự do, rất dễ để thoả mãn lòng mình cho nên cảm 
thấy sung sướng hơn làm vua nhiều. Do đó tự do và vui vẻ là hạnh phúc nhất. 

- Học sinh C (đại diện nhóm 3): Quan niệm về hạnh phúc của mỗi người 
đều khác nhau. Hạnh phúc chịu ảnh hưởng của các nhân tố như: vật chất, tinh 
thần, tâm lý, tình cảm… Cuộc sống là một quá trình đi tìm hạnh phúc, mà hạnh 
phúc là một khái niệm phong phú và đa dạng. Nói một cách tự tin, hạnh phúc là 
một niềm vui, đáp ứng đầy đủ về yêu cầu mà mình mong muốn. Ví dụ: Là học 
sinh hạnh phúc nhất là học giỏi, thi tốt nghiệp đạt kết quả cao, là công nhân 
hạnh phúc nhất là mức thu nhập cao, ổn định, có nhà cửa… 

- Tổng kết: Như  nội dung thảo luận ở trên, có ba quan điểm xoay quanh 
vấn đề: “Hạnh phúc là gì?”: 

• Trong lòng mình có cảm nhận hạnh phúc thì đó là hạnh phúc. 

• Hạnh phúc là được tự do, được thoả mãn một cách đầy đủ. 

•  Hạnh phúc là niềm vui, yêu cầu của mình được thoả mãn. 

2.8. Tranh luận 
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Nghĩa là phương pháp hai bên dựa trên sự hiểu biết của mình về một việc 

hoặc một vấn đề nào đó để chỉ ra mâu thuẫn của đối phương, mục đích cuối 

cùng để có được một nhận thức chính xác và ý kiến đồng thuận.  

+ Mục đích của phương pháp này: Nâng cao năng lực biểu đạt khẩu ngữ, 

năng lực nghe hiểu cho học sinh. 

+ Yêu cầu: -  Mỗi lần tổ chức tranh luận, phải đề ra được mục đích, yêu 

cầu rõ ràng về chủ đề, từ vựng, ngữ pháp, kỹ năng biểu đạt (lý 

do đưa ra ý kiến của mình, luận chứng, thuyết minh như thế 

nào để phản đối ý kiến của người khác). 

- Vấn đề tranh luận: Nên là những vấn đề dễ tranh luận, 

những vấn đề học sinh đang chú ý, hoặc dễ thu hút mọi người 

chú ý. Ví dụ tranh luận về vấn đề: “Phụ nữ tham gia công tác 

xã hội tốt hay không tốt”, “ Vấn đề tìm việc làm của thanh niên 

hiện nay”… 

- Tổ chức các bước tiến hành tranh luận: Cho trước chủ đề 

tranh luận, chia sẵn tổ, nhóm tranh luận. Ngôn ngữ tranh luận 

phải có tính logic, ngắn gọn, rõ ràng, mạch lạc. 

- Khi giờ tranh luận kết thúc, giáo viên có nhận xét chung về 

luận chứng, luận điểm, phương pháp trình bày của hai bên. 

Không nên ủng hộ hoặc phản đối bên nào, biểu dương cổ vũ 

những học sinh mạnh dạn phát biểu ý kiến. 

Ví dụ chủ đề tranh luận: “Phụ nữ nên đi làm hay ở nhà nội trợ” 

* A (đại diện  một nhóm): Ủng hộ việc phụ nữ đi làm, vì: 

• Tham gia công tác xã hội, đó là con đường để giải phóng phụ nữ. 

• Chỉ có tham gia công tác xã hội, phụ nữ mới đảm bảo được sự độc 

lập về kinh tế và cuộc sống tự lập của mình. 
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• Tham gia công tác xã hội phụ nữ sẽ phát huy được tài năng của 

mình. 

• Tham gia công tác xã hội khiến cho phụ nữ ngày càng thông minh, 

tiến bộ… 

           * B (Đại diện một nhóm): Ủng hộ việc phụ nữ ở nhà nội trợ. vì: 

• Phụ nữ ở nhà nội trợ sẽ giảm bớt áp lực tìm việc làm cho toàn xã 

hội. 

• Phụ nữ ở nhà nội trợ tạo điều kiện cho nam giới có nhiều thời gian 

đầu tư công sức vào công việc, sẽ đóng góp được nhiều cho xã hội. 

• Phụ nữ ở nhà nội trợ vừa phù hợp với sức khoẻ vừa phù hợp với 

phong tục tập quán của người phụ nữ phương Đông. 

Tóm lại: Trên đây là một số phương pháp dạy khẩu ngữ truyền thống đã 

được sử dụng ở khoa NN – VH Trung Quốc trong những năm trước đây. Tuỳ 

từng bài, từng đối tượng cụ thể, mà giáo viên vận dụng một phương pháp hoặc 

một nhóm phương pháp. Nhưng từ năm học 2008 – 2009 tới nay, Khoa NN -  

VH Trung Quốc bắt đầu áp dụng đào tạo theo hình thức tín chỉ, phương pháp 

dạy khẩu ngữ truyền thống đã nêu ở trên còn có phù hợp nữa hay không? Nội 

dung cụ thể chúng tôi sẽ trình bày ở chương tiếp theo. 
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CHƯƠNG 3:  

PHƯƠNG PHÁP DẠY KHẨU NGỮ CHO  
SINH VIÊN NĂM THỨ HAI KHOA NGÔN NGỮ VÀ  

VĂN HÓA TRUNG QUỐC THEO HÌNH THỨC 
 ĐÀO TẠO TÍN CHỈ 

 

1. Khái quát về đào tạo theo hình thức tín chỉ 

Nếu như trước đây Khoa Ngôn ngữ Văn hoá nói riêng Trường Đại học  

Ngoại ngữ - Đại học Quốc gia nói chung đều áp dụng hình thức đào tạo theo 

hình thức niên chế (học trong 4 năm, mỗi năm hai học kỳ). Từ 2008 đến nay 

bắt đầu áp dụng đào tạo theo hình thức tín chỉ (các môn học được quy định theo 

từng tín chỉ. Ví dụ: Môn Khẩu ngữ 3: 2 tín chỉ; Khẩu ngữ 4: 2 tín chỉ). Đặc 

điểm của hình thức đào tạo này là giảm bớt giờ giảng dạy trên lớp của giáo viên, 

tăng cường giờ tự học của học sinh. Đây là lần đầu tiên được áp dụng nên khó 

khăn rất nhiều đối với giáo viên dạy ngoại ngữ nói chung, giáo viên dạy thực 

hành tiếng nói riêng. 

2.Đặc điểm tình hình 

 Từ năm học 2007-2008, Bộ môn thực hành tiếng II bắt đầu thực hiện 

giảng dạy theo hình thức đào tạo tín chỉ cho tất cả các kỹ năng: nghe, nói, đọc, 

viết. Trong đó kỹ năng nói theo khung chương trình quy định là 02 tín chỉ (mỗi 

tuần 03 tiết nói/ 1 lớp). Trong khi đó giáo viên dạy nói vẫn sử dụng giáo trình 

tổng hợp “Nhịp cầu Hán ngữ”. Thuận lợi và khó khăn đã được trình bày ở phần 

1 chương II. Mặt khác, do phân phối chương trình cho nên dạy nói ở học kỳ I 

có phần thuận lợi hơn (Phần từ mới và ngữ pháp đã được kỹ năng viết giải 

quyết), học kỳ II phần từ mới và ngữ pháp học sinh phải tự học. Với số lượng 

từ vựng và ngữ pháp tương đối nhiều, nếu như học sinh không chăm chỉ tự học 
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thì rất khó khăn cho giờ dạy nói. Làm thế nào để dạy nói có hiệu quả trong tình 

hình như vậy? 

 Theo chúng tôi, phải nhanh chóng đổi mới phương pháp dạy nói theo 

những hướng sau đây: 

+ Giáo viên chỉ giảng dạy những vấn đề cốt lõi, chủ yếu thời gian trên 

lớp là cho học sinh luyện nói. 

+ Trong giờ dạy nói, học sinh là trung tâm, là chủ yếu, nhiệm vụ của 

giáo viên chỉ mang tính chất gợi mở, tổng kết. 

+ Trong giờ dạy nói, ở mỗi bài cần phải đạt được những yêu cầu: 

- Học sinh hiểu và nắm chắc những từ ngữ cốt lõi, những hiện tượng ngữ 

pháp chủ yếu xuất hiện trong bài thông qua biểu đạt bằng lời nói của mình. 

- Học sinh hiểu và trình bày đươc nội dung chủ yếu của bài khóa. 

- Học sinh biết vận dụng kiến thức trong bài khóa (từ ngữ, ngữ pháp, nội 

dung…) để nói về một vấn đề xã hội có chủ đề tương đương. Đây là mục đích 

cuối cùng của dạy nói (học nói để giao tiếp). 

 Như trên đã trình bày, do quy định của khung chương trình, cho nên dạy 

nói ở học kỳ I và dạy nói ở học kỳ II cũng có một số điểm khác nhau nhất định. 

3.Phương pháp dạy khẩu ngữ ở học kỳ I 

3.1.Hiểu nội dung bài khóa 

 Nói chung, bài khóa là trọng tâm của bài khẩu ngữ, hiểu và nắm chắc nội 

dung bài khóa là điểm then chốt của bài khẩu ngữ. Phương pháp tiến hành như sau: 

+ Cho từng học sinh phân đoạn bài khóa đọc. 

+ Qua từng đoạn bài khóa, yêu cầu học sinh nêu lên những từ ngữ hoặc 

kết cấu ngữ pháp mà học sinh không hiểu và cách lý giải của học sinh (điều này 

hạn chế được sự lười học của học sinh). 
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+ Yêu cầu các học sinh khác giải thích. 

+ Ý kiến kết luận của thầy. 

3.2.Rèn luyện kỹ năng nói cho học sinh 

3.2.1.Giáo viên nêu câu hỏi:  

 Thông thường có 2 cách hỏi: 

+ Câu hỏi định hướng: Dó là dạng bài tập luyện nói theo nội dung bài 

khóa, trả lời các câu hỏi cho sẵn (phần này ở các bài đều đã có bài luyện tập). 

Ví dụ: Bài 1 giáo trình “Nhịp cầu Hán ngữ”, chủ đề là “Công trình hy 

vọng” thì các câu hỏi định hướng như: 

 - Thế nào là “Công trình hy vọng”? 

 - Tâm trạng của tác giả khi nhận được gói bưu kiện? 

 - Người gửi bưu kiện là ai? Tại sao lại gửi bưu kiện cho tác giả? 

 - Tại sao nói: Chính cháu là “Công trình hy vọng” của chú?  

… 

+ Câu hỏi tự do: Loại câu hỏi này có thể là học sinh hỏi giáo viên, hoặc 

học sinh hỏi học sinh. Ưu điểm của phương pháp này là: học sinh thường hỏi 

các vấn đề mình hứng thú hoặc mình không hiểu, sau khi được giáo viên giải 

đáp, không khí học tập trên lớp sẽ sôi nổi, phấn khởi. Nhưng nhược điểm là nếu 

giáo viên không có phương pháp khoa học sẽ mất rất nhiều thời gian. Tuy vậy 

cũng góp phần nâng cao trình độ nghe nói cho học sinh. 

3.2.2.Cho học sinh luyện nói về một vấn đề xã hội, có nội dung liên quan đến 

bài khẩu ngữ 

 Đây là phần ứng dụng cơ bản nhất theo quan điểm của chúng tôi. Một 

sinh viên học ngoại ngữ dù thành tích học tập ở trường có tốt đến đâu chăng 

nữa, nếu trong xã hội, trong cuộc sống không giao tiếp được, đó có thể coi là sự 
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thất bại của những người thầy dạy ngoại ngữ nói chung và của những thầy dạy 

thực hành tiếng nói riêng. Do đó, từ năm thứ hai khi dạy nói cho học sinh 

chúng tôi đã chú trọng tới vấn đề này.  

Vậy phương pháp chúng này áp dụng như thế nào? 

 Trước hết, trong mỗi bài đều có phần bài tập giao tiếp, yêu cầu giáo viên 

phải dành nhiều thời gian cho bài luyện tập này. Ví dụ như bài 1 – “Công trình 

hy vọng” trong giáo trình “Nhịp cầu Hán ngữ”, giáo viên phải cho học sinh 

luyện nói theo các chủ điểm sau: 

 + Bạn có nhận xét gì về “Công trình hy vọng” của Trung Quốc? 

+ Ở Việt Nam có tổ chức xã hội nào giống như “Công trình hy vọng” của 

Trung Quốc? 

+ Giới thiệu sơ qua tình hình phát triển giáo dục của Việt Nam. 

+ Quan niệm của bạn về hiện tượng học sinh đi làm thêm?  

… 

 Thông qua những bài tập luyện nói như vậy, giáp cho học sinh vận dụng 

được những kiến thức đã học trong bài “Công trình hy vọng” vào trong cuộc sống 

thực tiến của xã hội. Đây cũng là mục tiêu phải đạt được của kỹ năng dạy nói. 

4.Phương pháp dạy khẩu ngữ ở học kỳ II 

 Như phần đặc điểm tình hình đã trình bày, ở ọhc kỳ II năm thứ hai, giáo 

trình dạy khẩu ngữ vẫn sử dụng giáo trình tổng hợp “Nhịp cầu Hán ngữ”, 

nhưng không có phần hỗ trợ của kỹ năng viết, có nghĩa là phần từ mới, cấu trúc 

ngữ pháp… học sinh phải tự học ở nhà trước khi vào học bài khẩu ngữ. 

 Đặc điểm này đối với giáo viên dạy nói đã khó lại càng khó hơn. Vậy 

dạy nói ở học kỳ II thì dạy như thế nào mới có hiệu quả? Phương pháp thì cũng 

giống như học kỳ I, nhưng các bước tiến hành khác nhau. 
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4.1.Hiểu nội dung bài khóa 

 Nếu như ở học kỳ I, trên giờ khẩu ngữ cho học sinh phân đoạn, giải thích 

từ ngữ chưa hiểu… thì ở học kỳ II nội dung này học sinh phải chuẩn bị trước 

khi lên lớp. Như vậy trước khi giảng dạy bài khẩu ngữ, giáo viên phải giao các 

bài tập về từ ngữ, ngữ pháp, trả lời câu hỏi theo nội dung cho học sinh chuẩn bị 

trước. 

 Giờ khẩu ngữ trên lớp, tiến hành sẽ như sau: 

+ Chỉ định (hoặc cho học sinh xung phong) trả lời bài tập về từ ngữ, ngữ 

pháp, nội dung (theo phân đoạn bài khóa). 

+ Yêu cầu học sinh theo nội dung bài khóa trả lời câu hỏi (đã cho học 

sinh chuẩn bị trước). 

+ Giáo viên sửa lỗi và tiểu kết sau khi mỗi học sinh trình bày về một nội 

dung nào đó.  

+ Cho học sinh luyện tập nói về một vấn đề thực tiễn có nội dung liên 

quan đến bài khóa. 

Ví dụ: Khi dạy nói bài 7 – “吸烟者的烦恼” trong giáo trình “Nhịp 

cầu Hán ngữ”, tiến trình của bài dạy nói như sau: 

+ Yêu cầu từng học sinh dùng tiếng Hán để giải thích ý nghĩa của các từ 

trong bài như: 十有八九、无可奈何、难怪、不在乎、反正、几乎、所谓、

为难、…只好委屈口福了. 

+ Yêu cầu học sinh (chỉ định hoặc cho xung phong) theo nội dung bài 

khóa trả lời các câu hỏi: 

- Tại sao nói hút thuốc lá có hại? 

 - Tại sao cai thuốc rất khó? 

- Nỗi buồn nhất của người hút thuốc là gì? 
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4.2.Bài tập ứng dụng 

 Ví dụ cho học sinh nói theo chủ đề: 

+ Hiện tượng hút thuốc lá của thanh niên Việt Nam. 

+ Theo bạn, làm thế nào để chấm dứt  được nạn hút thuốc lá hiện nay? 

5. Điểm cốt lõi của phương pháp dạy khẩu ngữ là lấy học sinh làm trung tâm 

5.1. Thế nào là lấy học sinh làm trung tâm? 

Trên cơ sở của giáo trình và tình hình thực tế của học sinh, tổ chức các 

hoạt động ngôn ngữ một cách có hiệu quả, giúp học sinh biết cách phát hiện ra 

vấn đề, giải quyết vấn đề. Từ đó hoàn thành nhiệm vụ và đạt được mục đích 

của việc dạy học. Phương pháp này giúp học sinh học tập một cách chủ động, 

tự chủ, học sinh chuyển từ thế học thụ động sang thế chủ động. Trong phương 

pháp lấy học sinh là trung tâm thì vị trí của người thầy cũng thay đổi: Từ 

“Nhân vật trung tâm phải có quyền uy, phải có địa vị” trở thành người có vai 

trò chỉ đạo, phải giúp đỡ, có quan hệ hợp tác với học sinh trình độ cao, quan hệ 

thầy trò bình đẳng hơn. 

5.2. Nhiệm vụ của giáo viên và học sinh 

+ Nhiệm vụ của giáo viên:  

 - Theo quan điểm của nhà giáo dục người Đức: “Tri thức khoa học 

không nên truyền thụ cho học sinh mà là hướng dẫn học sinh tự mình phát hiện 

ra và nắm vững tri thức đó”. Theo chúng tôi, đó là ý kiến đóng góp rất bổ ích 

đối với việc dạy ngoại ngữ, đặc biệt là dạy khẩu ngữ.  

 - “Lấy học sinh làm trung tâm” có nghĩa là học sinh là chủ thể, 

nhưng không được coi nhẹ tác dụng chỉ đạo của giáo viên. Giáo viên có những 

nhiệm vụ sau: 

• Tạo ra tình huống, kích thích sự hứng thú cho học sinh, trong quá 
trình dạy khẩu ngữ, để nâng cao năng lực giao tiếp khẩu ngữ của 
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học sinh, giáo viên có thể nêu ra những chủ điểm có liên quan đến 
đời sống thực tiễn, yêu cầu học sinh thảo luận, sau đó gợi ý 
phương pháp giải quyết vấn đề cho học sinh. 

• Giao nhiệm vụ, xác định rõ phương pháp học tập cho học sinh: 
Sau khi đã tạo ra tình huống, giáo viên phải nêu ra nhiệm vụ học 
tập, mục tiêu học tập, phương pháp học tập một cách cụ thể. 

• Nêu ra câu hỏi, gợi ý phương pháp trả lời cho học sinh. 

• Giúp đỡ, chỉ đạo học sinh thông qua việc khuyến khích, sửa lỗi 
cho học sinh. 

+ Nhiệm vụ của học sinh: Học sinh là chủ thể của quá trình học tập, cho 
nên học sinh phải tích cực, dày công khổ luyện. Nói chung, đại bộ phận học 
sinh còn e ngại, không mạnh dạn. Trong giờ khẩu ngữ chỉ thích làm người nghe, 
không thích tham gia thảo luận, cho nên rất khó nâng cao năng lực biểu đạt 
khẩu ngữ. Đây là nhược điểm khá phổ biến trong học sinh. Vậy trong giờ khẩu 
ngữ, dưới sự chỉ đạo của giáo viên, học sinh phải tích cực hoạt động, mạnh dạn 
đưa ra ý kiến của mình, phát huy tính chủ động sáng tạo của cá nhân. Bài khẩu 
ngữ chính là cơ hội tốt nhất cho học sinh thể hiện quan điểm, tư tưởng của 
mình, góp phần nâng cao trình độ tiếng Hán. 

5.3. Tác dụng của phương pháp “lấy học sinh làm trung tâm” trong 
việc dạy khẩu ngữ 

+ Phát huy tính chủ động, tích cực của học sinh: Trong giờ thảo luận, 
giáo viên có thể chia lớp ra thành nhiều nhóm, giao nhiệm vụ cụ thể cho từng 
nhóm, sau đó yêu cầu học sinh thảo luận. Như vậy, tất cả học sinh đều có cơ 
hội nêu ra ý kiến, quan điểm của mình. 

+ Phát huy tính sáng tạo của học sinh, giảm bớt áp lực về tâm lý cho học 
sinh. Theo tâm lý chung, học sinh rất ngại nói sai, cho nên trong giờ khẩu ngữ 
không dám nêu ra ý kiến của riêng mình, đã tạo ra áp lực nặng nề về tâm lý. 
Trong giờ khẩu ngữ, giáo viên nên áp dụng nhiều phương pháp để phát huy 
tính sáng tạo của học sinh. 
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+ Nâng cao năng lực biểu đạt khẩu ngữ cho học sinh: Mục đích của dạy 
khẩu ngữ là bồi dưỡng năng lực giao tiếp khẩu ngữ cho học sinh. Trước đây, 
giờ khẩu ngữ thì “thầy là nhân vật trung tâm” cho nên học sinh ít có cơ hội 
luyện nói dẫn đến khả năng nói rất kém. Vận dụng phương pháp “lấy học sinh 
làm trung tâm”, trong giờ khẩu ngữ, học sinh có cơ hội biểu đạt ý kiến riêng 
của mình, có cơ hội để luyện nói. Từ đó dần dần nâng cao năng lực giao tiếp 
khẩu ngữ cho học sinh. 

6. Kiểm tra đánh giá 

 Xuất phát từ mục đích, nhiệm vụ của dạy khẩu ngữ (như đã trình bày ở 
trên). Nội dung kiểm tra phải toàn diện, trong đó chú trọng kỹ năng giao tiếp, vì 
suy cho cùng, dạy nói mục đích cuối cùng là để nâng cao khả năng và trình độ 
giao tiếp. Nhưng theo khung chương trình tín chỉ, kỹ năng nói ở năm thứ hai 
chỉ có 3 tiết/tuần. Vậy kiểm tra như thế nào? Theo chúng tôi trong mỗi học kỳ 
cần có ba hình thức kiểm tra như sau: 

+ Kiểm tra thường xuyên: Trong mỗi giờ dạy khẩu ngữ, giáo viên phải chuẩn bị 
kế hoạch và nội dung kiểm tra, hình thức phải phong phú và đa dạng, ví dụ như: 

• Yêu cầu học sinh trả lời những bài tập đã được chuẩn bị. 

• Ý kiến bổ sung của các học sinh khác. 

•  Trả lời những câu hỏi tại lớp. 

• Khuyến khích ý kiến tranh luận của học sinh đối với cách giải thích hoặc 
các luận điểm của giáo viên nêu ra. 

+  Kiểm tra giữa kỳ: Khi học hết tuần 8 của mỗi kỳ, giáo viên xác định rõ 
những nội dung chủ yếu, nêu ra những nội dung về từ ngữ, ngữ pháp, chủ điểm 
nói cho học sinh chuẩn bị trước. Trong giờ nói của tuần 8, có thể kiểm tra dưới 
hai hình thức: 

• Yêu cầu từng học sinh trả lời. 

• Phân ra  từng nhóm, yêu cầu 2 nhóm một tranh luận với nhau về chủ đề 
đã cho sẵn. 
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Nội dung kiểm tra thường xuyên và kiểm tra giữa kỳ do giáo viên dạy nói từng 
lớp chịu trách nhiệm. 

+ Thi kết thúc tín chỉ: Toàn khối thống nhất thi cùng một đề.  

Yêu cầu của đề thi: 

• Học sinh phải nắm chắc được cách dùng của một số từ ngữ, hiện tượng 
ngữ pháp quan trọng trong bài. 

• Học sinh hiểu và trình bày được nội dung chủ yếu của bài khoá. 

• Học sinh biết vận dụng kiến thức của bài khoá để trình bày một vấn đề 
thực tiễn của xã hội.  

Cho nên cấu trúc đề thi nói thường gồm những nội dung sau: 

• Giải thích từ ngữ. 

• Trả lời vấn đề theo nội dung bài khoá. 

• Trình bày một vấn đề thực tiễn có chủ điểm tương tự bài khoá. 

• Hỏi đáp giữa thầy và trò (nội dung xoay quanh chủ điểm đề thi). 

Ví dụ: 

ĐỀ THI NÓI SỐ 1 

1.解释词语         2 điểm 

 a.力不从心 

 b.你真精神 

2.回答问题         6 điểm 

 a.为什么退休老人不喜欢出门？ 

 b.简单的介绍河内的交通现状。 

3.师生对话         2 điểm 
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ĐỀ THI NÓI SỐ 2 

1.解释词语         2 điểm 

a.赔不是 

 b.法号 

2.回答问题         6 điểm 

 “差不多先生”这篇课文的教育意义是什么？ 

3.师生对话         2 điểm 

ĐỀ THI NÓI SỐ 3 

1.解释词语         2 điểm 

 a.无可奈何 

 b.会者不难 

2.回答问题         6 điểm 

 读完了《醉人的春夜》这篇课文后，你学到什么？ 

3.师生对话         2 điểm 

 

ĐỀ THI NÓI SỐ 4 

1.解释词语         2 điểm 

 a.不在乎 

 b.没完没了 

2.回答问题         6 điểm 

 为什么说吸烟有害？ 

3.师生对话         2 điểm 
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ĐỀ THI NÓI SỐ 5 

1.解释词语         2 điểm 

 a.无可奈何 

 b.实事求是 

2.回答问题         6 điểm 

 你对理想工作的看法？ 

3.师生对话         2 điểm 

 

 

 

ĐỀ THI NÓI SỐ 6 

1.解释词语         2 điểm 

 a.书信不断 

 b.有缘多珍惜，无缘莫勉强 

2.回答问题         6 điểm 

 你对将来的偶像提出什么标准？ 

3.师生对话         2 điểm 
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ĐỀ THI NÓI SỐ 7 

1.解释词语         2 điểm 

 a.共同语言 

 b.会者不难 

2.回答问题         6 điểm 

 “眼光”这篇课文里，作者的那位妻子更有眼光？为什么? 

3.师生对话         2 điểm 

 

 

ĐỀ THI NÓI SỐ 8 

1.解释词语         2 điểm 

 a.实事求是 

 b.弄虚作假 

2.回答问题         6 điểm 

 做广告的目的和方法？ 

3.师生对话         2 điểm 

 Qua khảo sát đánh giá, đề thi như vậy vừa yêu cầu học sinh phải chăm 

chỉ học tập, vừa kích thích được khả năng tư duy sáng tạo của học sinh, đồng 

thời cũng phù hợp với trình độ của học sinh năm thứ hai. 

 Tóm lại: Trước tình hình đổi mới hình thức đào tạo (từ hình thức đào tạo 

theo niên chế chuyển sang đào tạo tín chỉ) đòi hỏi giáo viên phải đổi mới 

phương pháp giảng dạy, học sinh phải đổi mới phương pháp học tập, có như 
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vậy mới nâng cao được chất lượng của các kỹ năng thực hành tiếng nói chung, 

kỹ năng khẩu ngữ nói riêng: 

* Đối với giáo viên: 

 - Phải có đề cương bài giảng chi tiết và khoa học. 

- Phương pháp lên lớp của giáo viên phải vừa đa dạng, vừa linh hoạt, làm 

thế nào để kích thích được học sinh luyện nói. 

- Câu hỏi phát vấn của giáo viên phải phù hợp với từng trình độ của học 

sinh (từ kém đến khá, giỏi). 

- Trong giờ luyện nói, khuyến khích học sinh nói theo tư duy của mình, 

không nên áp đặt học sinh nói theo tư duy của giáo viên. 

- Sau mỗi lần trả lời của học sinh, giáo viên nên tổng kết với những nét 

cơ bản nhất, khái quát nhất. 

* Đối với học sinh: 

- Lấy tự học là chính, chuẩn bị bài tốt ở nhà trước khi lên lớp theo yêu 

cầu của giáo viên (nhất là phần từ mới, ngữ pháp, nội dung chính của 

bài). 

- Trên lớp cần mạnh dạn nói, nói theo sự hiểu biết và tư duy của mình, 

tránh quá lệ thuộc vào bài khóa hoặc sự sắp đặt của giáo viên. 

- Trong bài nói, có thể có những ý trái ngược với nội dung của bài (hoặc 

của giáo viên), học sinh được trình bày thoải mái, tự do, nói theo quan 

điểm cá nhân của mình. Có như vậy mới phát huy được khả năng sáng 

tạo cũng như năng lực giao tiếp cho học sinh. 

 

7.Một số kiến nghị 

 - Phải thay đổi giáo trình khẩu ngữ cho phù hợp với đặc trưng của giáo 

trình nói (Bao năm nay vẫn dùng giáo trình tổng hợp để dạy nói). 
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 - Khoảng thời gian cho dạy nói quá ít (03 tiết/ tuần), rất khó triển khai 

phương pháp cho hiệu quả nhất. 

 - Nên có sự thống nhất phương pháp dạy khẩu ngữ cho sinh viên ở các 

năm thứ nhất, thứ hai, thứ ba, thứ tư. 
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KẾT LUẬN 

Dạy khẩu ngữ là quá trình bồi dưỡng và nâng cao năng lực giao tiếp cho học 
sinh, qua rèn luyện phải đạt được yêu cầu nói chuẩn xác, rõ ràng và sinh động. 

 Vậy dạy nói như thế nào để đạt được mục đích nêu trên? Nhất là dạy nói 
theo hình thức đào tạo tín chỉ như hiện nay? 

Giáo viên phải phát huy vai trò là người tổ chức hoạt động dạy học, tạo 
cơ hội cho học sinh phát huy tính chủ động sáng tạo trong giờ lên lớp, tận dụng 
đến mức tối đa cơ hội được luyện khẩu ngữ trên lớp. 

 Giáo viên hướng đạo cho học sinh trên cơ sở kiến thức nắm được trên lớp kết 
hợp với tự học, tự tham khảo tài liệu, tăng cường luyện nói ở nhà, biết cách tự tạo ra 
môi trường giao tiếp ngôn ngữ sau giờ lên lớp ở mọi lúc, mọi nơi. 

 Bài nói mẫu của giáo viên trình bày tự nhiên trên lớp có tác dụng tích 
cực trong việc tạo cho học sinh có được cách diễn đạt chuẩn, mẫu mực, lý 
tưởng. Mặt khác gây niềm tin của học sinh với giáo viên. Muốn đạt được điều 
đó, hơn ai hết, giáo viên phải tích cực chuẩn bị bài, chủ động hoà nhập vào hoạt 
động giao tiếp với học sinh trong giờ lên lớp. Mặt khác phải chú ý đến việc 
hướng dẫn học sinh tự học, tự tham khảo tài liệu và khai thác các điều kiện cơ 
sở vật chất khác như băng, đĩa, phim ảnh để nâng cao năng lực diễn đạt nói 
theo đúng ting thần của việc học theo tín chỉ. Biến quá trình đào tạo thành quá 
trình tự đào tạo. 

 Qua kinh nghiệm thực tiễn của nhiều năm giảng dạy, đề tài xin nêu lên 
một vài phương pháp nhằm góp phần nâng cao năng lực biểu đạt cho sinh viên 
năm thứ hai Khoa Ngôn ngữ và Văn hóa Trung Quốc. Do hạn chế về thời gian 
cũng như năng lực có hạn, sự thiếu sót và hạn chế của đề tài chắc không thể 
tránh khỏi, mong được tiếp nhận ý kiến đóng góp, bổ sung của các đồng nghiệp. 

 Chân thành cảm ơn! 
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PHỤ LỤC 

ĐỀ CƯƠNG BÀI GIẢNG Ở HỌC KỲ I 
第三课：我记忆中的两个女孩 

Nội dung bài giảng nói: 

I. Giải thích từ ngữ và các kết cấu ngữ pháp chủ yếu trong bài (giải thích bằng 

tiếng Hán) 

1.做贼似的逃走了 

2.一….就…. 

3.借口 

4.无所谓 

5.一下子 

6….脚下发软 

7.从….中解脱出来 

8.那天我伟大极了 

9.有缘多珍惜，无缘莫勉强 

II. Dựa theo nội dung bài khóa trả lời câu hỏi 

1.“我”为什么拒绝了那个湖南女孩？ 

2.“我”为什么喜欢那个苏州女孩？ 

3.失恋后，“我”对爱情有了什么新的认识？ 

III Luyện nói theo chủ đề giao tiếp 

1.谈谈你对爱情的认识？ 

2.谈恋爱的时候，你相信缘分吗？ 
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ĐỀ CƯƠNG BÀI GIẢNG Ở HỌC KỲ II 

第十六课：地球的主人 

Như đã trình bày ở trên, do khung chương trình quy định, học kỳ II năm 

thứ hai không có giờ học từ và ngữ pháp, nhưng dạy nói với bài khóa của giáo 

trình tổng hợp “Nhịp cầu Hán ngữ”. Nếu như học sinh không tự học phần từ 

ngữ và ngữ pháp thì giáo viên dạy nói gặp rất nhiều khó khăn. Cho nên tiến 

trình của bài dạy nói ở học kỳ 2, theo chúng tôi nên tuân thủ những thứ tự sau: 

 1.Dành một khoảng thời gian ngắn (5 đến 10 phút) để giải đáp những 

phần từ ngữ, ngữ pháp trong bài khóa. 

 2.Nếu học sinh không hỏi, giáo viên nêu ra những từ ngữ và cấu trúc ngữ 

pháp quan trọng, yêu cầu học sinh trả lời (chỉ định hoặc xung phong). 

 3.Giáo viên tiểu kết những ý kiến trên. 

 4.Trực tiếp dạy nói theo nội dung bài khóa. 

Ví dụ bài 16 “地球的主人” giáo trình “Nhịp cầu Hán ngữ”: 

 1.Nếu học sinh không nêu câu hỏi thì giáo viên có thể yêu cầu học sinh 

giải thích một số từ ngữ hoặc kết cấu ngữ pháp như sau: 

 + 优越感 

 + 缺少同情心 

 + 任意的捕杀野生动物 

 + 深信 

 +至于… 

 2.Dạy nói theo nội dung bài khóa (yêu cầu học sinh trả lời các câu hỏi 

trong phần bài tập). Ví dụ: 

 + 野生动物灭绝的基本情况？ 
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 + 野生动物正面临的第六次灭绝与前五次有什么不同？ 

 + 人类与动物的差别有多大？ 

 + 动物研究专家辛格的基本主张。 

 + 现代人和黑猩猩的关系 

 +反对给星星“人权”的人的想？ 

 3.Bài tập ứng dụng: 

 +地球的真正主人是谁？ 

 +依你的看法怎么样才能控制任意捕杀野生动物的行为？ 
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