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ĐỀ CƯƠNG MÔN HỌC 

1. Thông tin chung về môn học: 

1.1. Tên môn học:  TIẾNG THÁI 3: Nghe – Nói 1         

1.2. Mã môn học:  THAI1303 

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

1.4. Số tín chỉ:   03LT (03LT/0TH) 

2. Mô tả môn học: 

Tiếng Thái Nghe – Nói 1 là tập hợp 6 bài đàm thoại tương ứng với 6 tình huống 

thường gặp trong cuộc sống như Quốc tịch, Ngôn ngữ, Hoạt động hằng ngày…. Tất cả các 

bài đàm thoại điều được viết bằng tiếng Thái. Mở đầu phầm đàm thoại là phần đọc hiểu 

nhóm từ mới sẽ xuất hiện trong bài đàm thoại. Phần đàm thoại thường gắng liền với các 

nhân vật chịu trách nhiệm triển khai nội dung đàm thoại. Sau phần đàm thoại là các dạng bài 

tập thực hành cách cấu trúc ngữ pháp, quy tắc sử dụng từ trong bài đàm thoại đó và cuối 

cùng là phần thực hành của sinh viên. 

3. Mục tiêu của môn học: 

3.1 Mục tiêu chung 

Môn học giúp người học làm quen với tiếng Thái thông qua các bài giao tiếp về đời 

sống hằng ngày, người học có thể hiểu và giao tiếp với người Thái trong những tình huống 

cơ bản như chào hỏi, giới thiệu bản thân, tuổi tác, đặc biệt là người học có thể am hiểu các 

kiến thúc văn hóa gia tiếp đặc trưng của người Thái. 

3.2 Mục tiêu cụ thể 

3.2.1. Về kiến thức: 

Mỗi bài học là một tập hợp các thức về từng vựng, các câu nói phục vụ cho đời sống sinh 

hoạt, văn hóa giao tiếp thông thường từ cách chấp tay chào, lối xưng hôi mang tính trang trọng của 

người Thái, cách chào hỏi giới thiệu bản thân, công việc gia đình sở thích thời tiết..Vì vậy, môn 

học sẽ giúp người học biết cách sử dụng ngôn ngữ tiếng Thái phù hợp với đời sống thực tế 

kể cả về mặt sự dụng từ ngữ cho đến văn hóa giao tiếp của người Thái. Hiểu được văn hóa 

giao tiếp của người Thái để tránh rơi vào các tình huống giao tiếp khiếm nhã, thiếu lịch sự. 

3.2.2. Về kỹ năng: 

Người học sẽ có cơ hội ứng dụng tiếng Thái một cách thực tế và sinh động nhất trong đời 

sống hằng ngày thông qua các giờ đàm thoại trên lớp, tăng khả năng nghe tiếng Thái thông qua các 

bài đàm thoại ghi âm, tăng khả năng phản xạ và có thể tự tin giao tiếp với người bản xứ với các chủ 

đề đơn giản, tạo thêm hứng khởi cho việc học tập và nghiên cứu tiếng Thái. 

3.2.3. Về thái độ: 



Người học có thêm tự tin, nhìn nhận tiếng Thái như một ngôn ngữ gần gũi, để tiếp thu, 

nếu có sự đầu tư và rèn luyện tích cực. Giúp người học thêm yêu tiếng Thái và có kế hoạch 

học tập hiệu quả. Có thái độ lịch sự, tự tin khi giao tiếp với người bản xứ. 

4. Nội dung môn học: 

Bài học Mục 
Số tiết 

Tài liệu tự học 
TC LT BT TH 

 

Bài 1 Chào hỏi và giới 

thiệu bản thân 

1.1 Cung cấp các từ vựng mới liên quan 

tới chủ đề chào hỏi và giới thiệu bản thân 

1.2 Các bài đàm thoại mẫu 

1.3 Các cấu trúc ngữ pháp liên quan tới 

chủ đề đàm thoại 

 

5 

   5.1 

5.2 

Bài 2 Quốc tịch, quốc 

gia, và ngôn ngữ 

2.1 Cung cấp các từ vựng mới liên quan 

tới chủ đề quốc tịch quốc gia ngôn ngữ. 

2.2 Các bài đàm thoại mẫu 

2.3 Các cấu trúc ngữ pháp liên quan tới 

chủ đề đàm thoại 
 

 

5 

   5.1 

5.2 

Bài 3 Bạn nói tiếng 

Thái giỏi quá 

3.1 Cung cấp các từ vựng mới liên quan 

tới chủ đề 

3.2 Các bài đàm thoại mẫu 

3.3 Các cấu trúc ngữ pháp liên quan tới 

chủ đề đàm thoại 

    5.1 

5.2 

Bài 4 Nghề nghiệp 4.1 Cung cấp các từ vựng mới liên quan 

tới chủ đề nghề nghiệp 

4.2 Các bài đàm thoại mẫu 

4.3 Các cấu trúc ngữ pháp liên quan tới 

chủ đề đàm thoại 

 

10 

   5.1 

5.2 

Bài 5 Gia đình và họ 

hang 
5.1 Cung cấp các từ vựng mới liên quan 

tới chủ đề gia đinh và họ hàng 

5.2 Các bài đàm thoại mẫu 

5.3 Các cấu trúc ngữ pháp liên quan tới 

chủ đề đàm thoại 

 

 

5 

   5.1 

5.2 

  
Bài 6 Ngày – Tháng 

– Năm 

6.1 Cung cấp các từ vựng mới liên quan 

tới chủ đề ngày tháng năm 

6.2 Các bài đàm thoại mẫu 

6.3 Các cấu trúc ngữ pháp liên quan tới 

chủ đề đàm thoại 

 

10 

   5.1 

5.2 

Tổng cộng 45     

5.  Học liệu: 

5.1. Tài liệu chính: 

[1]  Huỳnh Văn Phúc, Tiếng Thái đàm thoại 

5.2. Tài liệu tham khảo: 

[1] Lê Văn Cẩn, Huỳnh Văn Phúc, Tự học giao tiếp tiếng Thái trong mọi tình huống, 

Nxb. Tổng hợp thành phố Hồ Chí Minh  



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 hiểu từ vựng liên quan tới chủ đề 

chào hỏi và giới thiệu bản thân 

- Đọc hiểu các bài đàm thoại mẫu 

- Làm các bài tập ngữ pháp được sử dụng trong 

các bài đàm thoại mẫu 

- Sinh viên thực hành các bài đàm thoại tại lớp. 

 

2.  Buổi 2  - Sinh viên đọc hiểu từ vựng liên quan tới chủ đề  

- Đọc hiểu các bài đàm thoại mẫu 

- Làm các bài tập ngữ pháp được sử dụng trong 

các bài đàm thoại mẫu 

- Sinh viên thực hành các bài đàm thoại tại lớp. 

 

3.  Buổi 3 - Sinh viên đọc hiểu từ vựng liên quan tới chủ đề 

quốc tịch, quốc gia, và ngôn ngữ  

- Đọc hiểu các bài đàm thoại mẫu 

- Làm các bài tập ngữ pháp được sử dụng trong 

các bài đàm thoại mẫu 

- Sinh viên thực hành các bài đàm thoại tại lớp. 

 

4.  Buổi 4 - Sinh viên đọc hiểu từ vựng liên quan tới chủ đề 

nghề nghiệp  

- Đọc hiểu các bài đàm thoại mẫu 

- Làm các bài tập ngữ pháp được sử dụng trong 

các bài đàm thoại mẫu 

- Sinh viên thực hành các bài đàm thoại tại lớp. 

 

5.  Buổi 5 - Làm các bài tập ngữ pháp được sử dụng trong 

các bài đàm thoại mẫu về nghề nghiệp 

- Sinh viên thực hành các bài đàm thoại tại lớp. 

 

6.  Buổi 6 - Sinh viên đọc hiểu từ vựng liên quan tới chủ đề 

gia đình và họ hàng  

- Tìm hiểu ngữ pháp sử dụng trong bài 

 

7.  Buổi 7 - Đọc hiểu các bài đàm thoại mẫu 

- Làm bài tập về chủ đề gia đình 

 

8.  Buổi 8 - Sinh viên đọc hiểu từ vựng liên quan tới chủ đề 

ngày tháng năm trong tiếng Thái 

- Đọc hiểu các bài đàm thoại mẫu 

 

9.  Buổi 9 - Làm các bài tập ngữ pháp được sử dụng trong  



STT Buổi học Nội dung Ghi chú 

các bài đàm thoại mẫu về ngày tháng năm. 

- Sinh viên thực hành các bài đàm thoại tại lớp. 

10.  Buổi 10 - Làm bài kiểm tra ôn tập  

- Sửa lỗi  dùng từ 

 

 

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 

 

 


