
    BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO  

 TRƯỜNG ĐẠI HỌC MỞ  

 THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH  

 ----------------------  

ĐỀ CƯƠNG MÔN HỌC 

1. Thông tin chung về môn học: 

1.1. Tên môn học:  TIẾNG THÁI 2: Đọc – Viết 2        

1.2. Mã môn học:  THAI1302 

1.3. Khoa phụ trách:  Khoa Xã hội học – Công tác xã hội – Đông Nam Á. 

1.4. Số tín chỉ:   03 LT (03LT/0TH) 

2. Mô tả môn học: 

Môn Tiếng Thái:  Đọc – Viết 2 được thiết kế dựa trên nền tảng kiến thức của môn Tiếng Thái: 

Đọc - Hiểu 1, môn học bao gồm hai nội dung chính là phần đọc hiểu và phần viết. Phần đọc là tập 

hợp 9 bài đọc hiểu và các bài đọc thêm về cuộc sống sinh hoạt của người dân Thái Lan. Tất cả các 

bài đọc đều được viết bằng Tiếng Thái với lối viết rõ ràng dễ hiểu phù hợp với người học đặc biệt là 

người nước ngoài. Phần viết tương ứng với các bài tập phát triển kỹ năng viết tiếng Thái ở trình độ 

sơ cấp dựa trên nền tảng kiến thức của môn Tiếng Thái: Đọc – Viết 1. 

3. Mục tiêu của môn học: 

3.1 Mục tiêu chung 

Môn học sẽ cung cấp cho học viên những kiến thức về từ vựng, các mẫu câu và các bài 

đọc hiểu, giúp người học có cơ hội ứng dụng các kiến thức đã học ở môn đọc hiểu 1, bên 

cạnh đó người học sẽ được tìm hiểu các kiến thức về văn hóa xã hội Thái tạo tiền đề cho 

việc tìm hiểu ngôn ngữ, văn hóa, xã hội Thái ở những trình độ cao hơn. 

3.2 Mục tiêu cụ thể 

3.2.1. Về kiến thức: 

Giúp người học nắm chắc quy luật phát âm trong tiếng Thái, có thêm kiến thức về đời 

sống sinh hoạt, các trò chơi dân gian, các lễ hội và đời sống cộng đồng trong xã hội Thái 

Lan cũng như một bồi dưỡng một vốn từ vọng phong phú thông qua các bài đọc hiểu, là 

kiến thức nền để người học có thể đọc các bài đọc hiểu, các bài viết tiếng Thái ở trình độ 

cao hơn. Ngoài ra các bài tập viết được thiết kế đa dạng, giúp người cải thiện việc viết sai 

chính tả, làm quen vơi các câu trúc câu đơn giản. 

3.2.2. Về kỹ năng: 

Sau môn học, người học có thể phát âm tiếng Thái chính xác, tăng khả năng đọc hiểu 

các bài viết dài với phong giản dị, có thể ứng dụng các thức về đời sống qua mỗi bài học 

trong việc tìm hiểu con người và đất nước Thái Lan. Ứng dụng từ vọng vào việc viết những 

câu và đoạn văn giới thiệu bản thân, sở thích, thoái quen bằng tiếng Thái. Ứng dụng vốn từ 

và cấu trúc ngữ pháp trong giao tiếp với người bản xứ. 



3.2.3. Về thái độ: 

Nhìn nhận tiếng Thái như một ngôn ngữ gần gũi, dễ học nếu có tinh thần ham học hỏi. 

Giúp người học tích cực phát huy cũng như trao dồi tìm hiểu tiếng Thái, hiểu rõ và thêm 

yêu đời sống sinh hoạt của Thái Lan tự tin giao tiếp tiếng Thái với người bản xứ.  

4. Nội dung môn học: 

Bài học Mục 
Số tiết 

Tài liệu tự học 
TC LT BT TH 

Bài 1: ท าคุณบูชาโทษ 

โปรดสตัร์ไดบ้าป 

1.1 Bài đọc ท าคุณบูชาโทษ 

โปรดสตัร์ไดบ้าป 

1.2  Viết thực hành อ น า ย 

 

5 

   5.1 

5.2 

Bài 2 : บา้นแสนนุข 

 

 

2.1. Bài đọc บา้นแสนนุข 

2.2  Viết thực hành  ห น า 

 

5 

   5.1 

5.2 

Bài 3: กินดีมีสุข 

 

3.1 Bài đọc กินดีมีสุข 

3.2 Viết thực hành ห น า (tiếp theo) 

 

5 

   5.1 

5.2 

Bài 4: ผึ้งนอ้ยชมดง 4. 1 Bài đọc ผึ้งนอ้ยชมดง 

4.2 Viết thực hành ห น า 

 

5 

   5.1 

5.2 

Bài 5: 

จดหมายและข่าวสาร 
5.1 Bài đọc จดหมายและข่าวสาร 

5.2 Viết thực hành อกัษรสูงน าต ่า 

 

5 

   5.1 

5.2 

Bài 6 

สวนสม้ของลุงบุญ 
6.1 Bài đọc สวนสม้ของลุงบุญ 

6.2 Viết thực hành อกัษรสูงน าต ่า (tiếp 

theo) 

 

5 

   5.1 

5.2 

Bài 7 เด็กกรุงเก่า 7.1 Bài đọc เด็กกรุงเก่า 

7.2 Viết thực hành อกัษรกลางน าต ่า 

 

5 

   5.1 

5.2 

Bài 8 

รวมพลงัร่วมพฒันา 
8.1 Bài đọc รวมพลงัร่วมพฒันา 

8.2 Viết thực hành ใ - ไ 

 

5 

   5.1 

5.2 

Bài 9 ไชยเชษฐ ์ 9.1 Bài đọc ไชยเชษฐ ์

9.2 Đọc thêm  

 

5 

   5.1 

5.2 

Tổng cộng 45     



5. Học liệu: 

5.1. Tài liệu chính: 

[1] Anchalee Orachorn, Sách bồi dưỡng tiếng Thái lớp 3, Nxb Samnakphim Dokya 

Wichakan, 1999 

5.2. Tài liệu tham khảo: 

[1]  Nguyễn Tương Lai, Sách học tiếng Thái Lan, Nxb. Đại học Quốc gia Hà Nộ 

6. Đánh giá kết quả học tập: 

Quy định thang điểm : 10 

STT Hình thức đánh giá Tỉ lệ % 

1 Kiểm tra giữa kỳ (làm bài tự luận tại lớp) 40% 

2 Thi cuối kỳ (làm bài tự luận tại lớp) 60% 

 

7. Tổ chức giảng dạy và học tập: 

7.1. Kế hoạch giảng dạy lớp ngày : (4.5 tiết/buổi) 

 

STT Buổi học Nội dung Ghi chú 

 

 

1 

 

 

Buổi 1 

- Sinh viên đọc và dịch bài ท าคุณบูชาโทษ โปรดสตัร์ไดบ้าป 

- Làm bài tập thực hành 

+ Viết từ không có phụ âm cuối 

+ Viết từ có สระเปล่ียนรูปและลดรูป + phụ âm cuối 

 

 

 

2 

 

 

Buổi 2 

- Sinh viên đọc và dịch bài บา้นแสนสุข 

- Làm bài tập thực hành: viết từ có ห là อกัษรน า 
 

 

3 

 

 

Buổi 3 

- Sinh viên dịch và đọc bài กินดีมีสุข 

- Làm bài tập thực hành: viết từ có ห là อกัษรน า (tiếp theo) 

 

 

4 

 

 

Buổi 4 

- Sinh viên dịch và đọc bài ผึ้งนอ้ยชมดง 

- Làm bài tập thực hành: viết từ có ห là อกัษรน า (tiếp theo) 

 

5 

 

Buổi 5 
- Sinh viên đọc và dịch bài จดหมายและข่าวสาร 
- Làm bài tập thực hành 

  Viết từ có ข ฉ ถ là อกัษรน า 

 

 

6 

 

Buổi 6 
- Sinh viên dịch và đọc bài  สวนสม้ของลุงบุญ 
Làm bài tập thực hành: 

Từ có ผ ส là อกัษรน า 

 

 

 

7 

 

 

Buổi 7 

- Sinh viên dịch và đọc bài เด็กกรุงเก่า 

- Làm bài tập thực hành 

Từ có ก ต ป là อกัษรน า 

 

 

 

8 

 

 

Buổi 8 

- Sinh viên đọc và dịch bài รวมพลงัร่วมพฒันา 
- Làm bài tập thực hành 

ใ và ไ trong tiếng Thái 

 



STT Buổi học Nội dung Ghi chú 

 

9 

 

Buổi 9 
- Sinh viên đọc và dịch bài ไชยเชษฐ ์
- Làm bài tập thực hành 

Viết từ có สระ – ะ và không có สระ – ะ 

 

10 Buổi 10 - Làm bài ôn tập 

- sửa lỗi phát âm, chính tả, ngữ pháp 

 

 

8. Danh sách giảng viên, trợ giảng: 

 Họ và tên: LÊ THẾ HIỂN 

 Chức danh, học hàm, học vị: Cử nhân (GV Trường KHXH&NV TP. HCM) 

  

 PHỤ TRÁCH KHOA 

 

 

 

 HÀ MINH TRÍ 

 

 


