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I. ĐẶC ĐIỂM MÔN HỌC  

Tiếng Thái là môn học thuộc lĩnh vực Giáo dục ngôn ngữ, là môn học tự chọn trong chƣơng trình Giáo dục phổ thông 

áp dụng đối với học sinh có nhu cầu học Tiếng Thái.  

Tiếng Thái là môn học mang tính thẩm mĩ - nhân văn, giúp học sinh có phƣơng tiện giao tiếp, làm cơ sở để hiểu biết và 

lƣu giữ bản sắc văn hóa của dân tộc; đồng thời cũng là công cụ quan trọng để giáo dục học sinh những giá trị cao đẹp về văn 

hóa và ngôn ngữ dân tộc; phát triển ở học sinh những cảm xúc lành mạnh, tình cảm nhân văn, lối sống nhân ái, vị tha,... 

Thông qua các văn bản ngôn từ và những hình tƣợng nghệ thuật sinh động trong các tác phẩm văn học, bằng hoạt động 

đọc, viết, nói và nghe, môn Tiếng Thái có vai trò to lớn trong việc góp phần hình thành và phát triển những phẩm chất tốt 

đẹp cũng nhƣ các năng lực cốt lõi cho học sinh để sống và làm việc hiệu quả suốt đời. 

Môn Tiếng Thái cũng liên quan mật thiết với cuộc sống, giúp học sinh biết quan tâm, gắn bó hơn với đời sống của dân 

tộc Thái, biết liên hệ và có kĩ năng giải quyết các vấn đề nảy sinh trong thực tiễn. 

Nội dung cốt lõi của môn học bao gồm các mạch kiến thức và kĩ năng cơ bản, thiết yếu về Tiếng Thái và văn hóa Thái, 

đáp ứng các yêu cầu cần đạt về phẩm chất và năng lực của học sinh ở từng cấp học đƣợc phân chia theo hai bậc: bậc A và 

bậc B. Trong đó bậc A chia ra hai trình độ A1 và A2; bậc B có một trình độ (trình độ B); ba trình độ này ứng với 03 cấp học.  

Bậc A: Chƣơng trình đƣợc thiết kế theo các mạch chính tƣơng ứng với các kĩ năng đọc, viết, nói, nghe. Kiến thức 

Tiếng Thái và văn hóa Thái đƣợc tích hợp trong quá trình dạy học đọc, viết, nói, nghe. Các ngữ liệu đƣợc lựa chọn và sắp 

xếp phù hợp với khả năng tiếp nhận của học sinh ở mỗi cấp học. Mục tiêu của giai đoạn này là giúp học sinh sử dụng Tiếng 

Thái và chữ Thái thành thạo để giao tiếp hiệu quả trong cuộc sống và các hoạt động giáo dục khác. 

Bậc B: Chƣơng trình củng cố, kế thừa và phát triển các kết quả giáo dục thông qua các chủ đề, chủ điểm, giúp học sinh 

nâng cao năng lực ngôn ngữ, phát triển và bảo tồn văn hóa dân tộc Thái; tiếp tục bồi dƣỡng tƣ tƣởng, tình cảm, tâm hồn, 

nhân cách để học sinh trở thành ngƣời công dân có trách nhiệm.  
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II. QUAN ĐIỂM XÂY DỰNG CHƢƠNG TRÌNH 

Chƣơng trình môn Tiếng Thái tuân thủ các quy định cơ bản tại Chƣơng trình tổng thể trong Chƣơng trình giáo dục phổ 

thông theo Thông tƣ số 32/2018/BGDĐT ngày 26/12/2018 của Bộ trƣởng Bộ Giáo dục và Đào tạo, thể hiện ở một số quan 

điểm sau: 

1. Chƣơng trình môn học và hoạt động giáo dục là văn bản xác định vị trí, vai trò và hoạt động giáo dục trong việc thực 

hiện mục tiêu giáo dục phổ thông; mục tiêu, yêu cầu cần đạt, nội dung giáo dục cốt lõi của môn học ở mỗi lớp học, cấp học 

đƣợc xây dựng trên nền tảng lí luận và thực tiễn, cập nhật thành tựu nghiên cứu về giáo dục học, tâm lí học và phƣơng pháp 

dạy học, thực tiễn xã hội, giáo dục, điều kiện kinh tế và truyền thống văn hoá dân tộc Thái, đặc biệt là sự đa dạng của đối 

tƣợng học sinh xét về phƣơng diện vùng miền, điều kiện và khả năng học tập. 

2. Chƣơng trình Tiếng Thái lấy việc rèn luyện các kĩ năng đọc, viết, nói và nghe làm trục chính xuyên suốt cả 3 cấp học 

nhằm đáp ứng yêu cầu của chƣơng trình theo định hƣớng năng lực và bảo đảm tính chỉnh thể, sự nhất quán liên tục trong tất 

cả các cấp học, lớp học. Các kiến thức cơ bản về Tiếng Thái và chữ Thái, đƣợc hình thành qua hoạt động dạy học và giao 

tiếp phục vụ trực tiếp cho yêu cầu rèn luyện các kĩ năng đọc, viết, nói và nghe.  

3. Chƣơng trình đƣợc xây dựng theo hƣớng mở, thể hiện ở việc không quy định chi tiết về nội dung, thời gian, đối 

tƣợng dạy học mà chỉ quy định những yêu cầu cần đạt về đọc, viết, nói và nghe cho từng giai đoạn; quy định một số kiến 

thức cơ bản, cốt lõi về tiếng và chữ Thái đối với ngƣời học.  

4. Chƣơng trình vừa đáp ứng yêu cầu đổi mới, vừa chú trọng kế thừa và phát huy những ƣu điểm của chƣơng trình môn 

Tiếng Thái hiện có của Việt Nam.  

5. Việc tổ chức dạy và học tiếng dân tộc Thái thực hiện theo "Quy định việc dạy và học tiếng nói, chữ viết của dân tộc 

thiểu số trong các cơ sở giáo dục phổ thông và trung tâm giáo dục thƣờng xuyên ban hành kèm Nghị định số 82/2010/NĐ-
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CP ngày 15/7/2010 của Chính Phủ và Thông tƣ Liên tịch số 50/TTLT-BGDĐT-BNV-BTC ngày 03/11/2011 của Bộ Giáo 

dục và Đào tạo, Bộ Nội vụ và Bộ Tài chính, cho đến khi có nghị định khác thay thế. 

6. Biên soạn sách giáo khoa môn Tiếng Thái đƣợc sử dụng bộ chữ Thái cổ truyền của dân tộc Thái và đƣợc cộng đồng 

dân tộc Thái sử dụng qua nhiều thế hệ.   

III. MỤC TIÊU CỦA CHƢƠNG TRÌNH 

1. Mục tiêu chung 

a) Góp phần hình thành và phát triển cho học sinh những phẩm chất chủ yếu: yêu nƣớc, nhân ái, chăm chỉ, trung thực 

và trách nhiệm; bồi dƣỡng tâm hồn, hình thành nhân cách và phát triển cá tính. Môn Tiếng Thái giúp học sinh khám phá bản 

thân và thế giới xung quanh, thấu hiểu con ngƣời, có đời sống tâm hồn phong phú, có quan niệm sống và ứng xử nhân văn; 

có tình yêu đối với Tiếng Thái và văn hóa Thái; có ý thức về bản sắc dân tộc, góp phần giữ gìn, phát triển các giá trị văn hoá 

Thái nói riêng và văn hóa Việt Nam nói chung; có tinh thần tiếp thu tinh hoa văn hoá nhân loại và khả năng hội nhập quốc 

tế. 

b) Góp phần giúp học sinh phát triển các năng lực chung: năng lực tự chủ và tự học, năng lực giao tiếp và hợp tác, năng 

lực giải quyết vấn đề và sáng tạo. Môn Tiếng Thái giúp học sinh phát triển năng lực ngôn ngữ, phát triển và bảo tồn văn hóa 

dân tộc; rèn luyện các kĩ năng đọc, viết, nói và nghe; có hệ thống kiến thức cơ bản về Tiếng Thái và văn hóa Thái; biết tạo 

lập các văn bản thông dụng; biết tiếp nhận, đánh giá các tác phẩm về văn học dân gian dân tộc Thái nói riêng, các sản phẩm 

giao tiếp và các giá trị thẩm mĩ nói chung trong đời sống văn hóa Thái. 

2. Mục tiêu cụ thể 

2.1. Mục tiêu bậc A trình độ A1 (cấp Tiểu học)  

Sau khi kết thúc trình độ A1, học sinh đạt đƣợc: 
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- Một số kiến thức đơn giản về ngữ âm, từ vựng, ngữ pháp Tiếng Thái. 

- Phát triển năng lực ngôn ngữ ở tất cả các kĩ năng đọc, viết, nói và nghe với mức độ căn bản: Đọc đúng âm, vần, tiếng, 

từ và một số văn bản ngắn. 

- Hiểu đƣợc nghĩa của từ, nội dung, thông tin chính của một số văn bản ngắn. 

- Viết đúng chính tả, ngữ pháp; viết đƣợc một số câu, đoạn, bài văn ngắn (chủ yếu là bài văn kể và tả). 

- Yêu thích cái đẹp, cái thiện và có cảm xúc lành mạnh; có hứng thú học tập, ham thích lao động. 

- Thật thà, ngay thẳng trong học tập và đời sống; có ý thức thực hiện trách nhiệm đối với bản thân, gia đình, xã hội và 

môi trƣờng xung quanh, bình đẳng giới.  

- Bồi dƣỡng tình yêu Tiếng Thái; góp phần bảo tồn, phát triển bản sắc văn hóa dân tộc Thái. 

2.2. Mục tiêu bậc A trình độ A2 (cấp Trung học cơ sở)  

Sau khi kết thúc trình độ A2, học sinh đạt đƣợc: 

- Phát triển năng lực ngôn ngữ ở tất cả các kĩ năng đọc, viết với mức độ vững chắc, nói và nghe thành thạo: Đọc đúng 

âm, vần, tiếng, từ khó; phát biểu rõ ràng, mạch lạc; đọc đƣợc một số văn bản với số lƣợng câu, chữ lớn hơn ở trình độ A1. 

- Đọc, hiểu đƣợc nội dung một số văn bản theo chủ đề. 

- Viết đƣợc đoạn và bài văn ngắn về thể loại tự sự, miêu tả một cách mạch lạc, logic, đúng quy trình; nói dễ hiểu, có 

thái độ tự tin trong giao tiếp; nghe hiểu ý kiến ngƣời nói với thái độ phù hợp.  

- Có trí tƣởng tƣợng, hiểu và biết rung động trƣớc cái đẹp, cái thiện của con ngƣời và thế giới xung quanh đƣợc thể 

hiện trong các văn bản. 



7 
 

- Tiếp tục phát triển những phẩm chất tốt đẹp đã đƣợc hình thành ở trình độ A1; nâng cao và mở rộng yêu cầu phát 

triển về phẩm chất với các biểu hiện cụ thể nhƣ: yêu thiên nhiên, gia đình, quê hƣơng; có ý thức đối với cội nguồn; biết tự 

hào về lịch sử dân tộc và văn hóa dân tộc; có ƣớc mơ và khát vọng, có tinh thần tự học và tự trọng, có ý thức công dân, tôn 

trọng pháp luật, bình đẳng giới,... 

- Mở rộng hiểu biết về con ngƣời, cuộc sống, truyền thống văn hóa của dân tộc Thái và các dân tộc khác ở Việt Nam. 

2.3. Mục tiêu bậc B trình độ B (cấp Trung học phổ thông) 

Sau khi kết thúc trình độ B, học sinh đạt đƣợc: 

- Phát triển các năng lực đã hình thành ở trình độ A2 với các yêu cầu cần đạt cao hơn: đọc hiểu đƣợc nội dung các văn 

bản theo chủ đề với mức độ khó hơn thể hiện qua dung lƣợng, nội dung và yêu cầu đọc; đọc hiểu với yêu cầu phát triển tƣ 

duy phản biện (biết nhận xét, đánh giá, đƣa ra quan điểm của mình sau khi học xong chủ đề).  

- Viết đƣợc những văn bản ngắn theo chủ đề; kỹ năng đọc, viết thành thạo; nói và nghe linh hoạt; có khả năng nghe và 

đánh giá đƣợc nội dung của bài thuyết trình; có thái độ tranh luận phù hợp. 

- Phát triển những phẩm chất đã đƣợc hình thành ở trung học cơ sở; mở rộng và nâng cao yêu cầu phát triển phẩm chất, 

năng lực với các biểu hiện cụ thể: có bản lĩnh, cá tính, có lí tƣởng và hoài bão, biết giữ gìn và phát huy các giá trị văn hoá 

dân tộc Thái nói riêng và văn hóa các dân tộc Việt Nam nói chung; liên hệ, so sánh ngoài văn bản; có tinh thần hội nhập và ý 

thức công dân toàn cầu. 

IV. CẤU TRÚC CHƢƠNG TRÌNH 

1. Cấu trúc 

 Cấu trúc chƣơng trình môn Tiếng Thái theo bậc và trình độ. Chƣơng trình Tiếng Thái trong trƣờng phổ thông gồm 

02 bậc (bậc A, bậc B) cơ cấu bằng 3 trình độ đầu ra: 
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- Bậc A có 2 trình độ A1 và trình độ A2. 

- Bậc B có 01 trình độ: trình độ B 

2. Thời lƣợng chƣơng trình 

- Tổng thời lƣợng: 1085 tiết 

- Phân phối chƣơng trình: 

 + Trình độ A1: 350 tiết 

 + Trình độ A2: 420 tiết 

 + Trình độ A1: 315 tiết 

3. Khung kế hoạch dạy học 

Thời lƣợng chƣơng trình Khung kế hoạch dạy học 

Bậc Trình độ Năm thứ Tiểu học THCS THPT 

A - 770 tiết A1 - 350 tiết Năm thứ nhất - 70 tiết lớp 1   

Năm thứ hai - 70 tiết lớp 2   

Năm thứ ba - 70 tiết lớp 3   

Năm thứ tƣ - 70 tiết lớp 4   

Năm thứ năm - 70 tiết lớp 5   
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Thời lƣợng chƣơng trình Khung kế hoạch dạy học 

Bậc Trình độ Năm thứ Tiểu học THCS THPT 

A2 - 420 tiết Năm thứ sáu - 105 tiết  lớp 6  

Năm thứ bảy - 105 tiết  lớp 7  

Năm thứ tám - 105 tiết  lớp 8  

Năm thứ chín - 105 tiết  lớp 9  

B - 315 tiết B - 315 tiết Năm thứ mƣời - 105 tiết   lớp 10 

Năm thứ mƣời một - 105 tiết   lớp 11 

Năm thứ mƣời hai - 105 tiết   lớp 12 

4. Thời lƣợng dành cho các nội dung giáo dục 

Thời lƣợng dành cho các nội dung giáo dục do tác giả sách giáo khoa và giáo viên chủ động sắp xếp căn cứ vào yêu 

cầu cần đạt ở mỗi lớp và thực tế dạy học. Tuy nhiên cần bảo đảm tỷ lệ hợp lý giữa các thành phần sau: 

- Giữa trang bị kiến thức và rèn luyện kỹ năng (trọng tâm là rèn luyện kỹ năng thực hành, vận dụng). 

- Giữa các kiểu loại văn bản dùng làm ngữ liệu để đọc, viết, nói, nghe có tỷ lệ thời lƣợng phù hợp cho các kiểu loại văn 

bản văn học, văn bản thông tin, văn bản nghị luận: 
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Trình độ Văn bản văn học Văn bản thông tin Văn bản nghị luận 

A1 khoảng 40% khoảng 60%  

A2 khoảng 40% khoảng 60%  

B khoảng 50% khoảng 30%  20% 

- Thời lƣợng dành cho các  kĩ năng đọc, viết, nói và nghe Tiếng Thái ở từng trình độ nhƣ sau: 

Trình độ Đọc Viết Nói và nghe Kiến thức Tiếng Thái 

A1 khoảng 45% khoảng 30% khoảng 15% 10% 

A2 khoảng 40% khoảng 30% khoảng 20% 10% 

B khoảng 30% khoảng 40% khoảng 15% 15% 

V. YÊU CẦU CẦN ĐẠT 

1. Yêu cầu cần đạt về phẩm chất và năng lực chung 

Môn Tiếng Thái cũng nhƣ các môn học khác trong Chƣơng trình giáo dục phổ thông 2018, góp phần hình thành, phát 

triển ở học sinh những phẩm chất chủ yếu và năng lực chung theo các mức độ phù hợp với môn học, cấp học đã đƣợc quy 

định tại Chƣơng trình tổng thể trong Chƣơng trình giáo dục phổ thông. Bao gồm: Kĩ năng ngôn ngữ; kiến thức ngôn ngữ; 

năng lực giao tiếp văn hóa; phƣơng pháp học ngôn ngữ. 

2. Yêu cầu cần đạt về năng lực đặc thù 
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2.1. Yêu cầu cần đạt về kỹ năng Tiếng Thái 

Đọc hiểu 

Bậc A Bậc B 

Trình độ A1 Trình độ A2 Trình độ B 

- Đọc đúng âm, vần, tiếng, từ, câu. - Đọc và trả lời đƣợc nội dung chính 

của các văn bản theo chủ đề. 

- Đọc diễn cảm, trả lời đƣợc nội dung 

chính của các văn bản theo chủ đề. 

- Đọc hiểu nghĩa của từ, câu, đoạn, bài 

văn ngắn có nội dung đơn giản. 

- Rút ra đƣợc các thông tin chính về 

nhân vật, sự kiện trong văn bản và ghi 

lại đƣợc một cách chính xác. 

- Rút ra đƣợc các thông tin chính về nhân 

vật, sự kiện từ những văn bản đã học và 

văn bản thông dụng trong cuộc sống; ghi 

lại đƣợc một cách chính xác. 

- Đọc và giải nghĩa đƣợc một số từ ngữ; 

nhận biết đƣợc các từ láy, từ nhiều 

nghĩa, từ đồng âm, từ đồng nghĩa; các 

ký tự đặc biệt. 

- Bƣớc đầu biết phân tích, đánh giá 

nội dung và hình thức của văn bản; 

nhận biết đƣợc tình cảm, cảm xúc của 

ngƣời viết thể hiện qua ngôn ngữ văn 

bản. 

- Biết phân tích, đánh giá nội dung và 

hình thức biểu đạt của văn bản; thể hiện 

đƣợc cách đánh giá riêng về con ngƣời 

và cuộc sống theo quan điểm của mình; 

thấy đƣợc vai trò và tác dụng của việc 

đọc đối với bản thân. 

- Bƣớc đầu hiểu đƣợc nội dung đơn giản 

của văn bản, nêu đƣợc tình cảm suy 

nghĩ của bản thân sau khi đọc văn bản. 

- Bƣớc đầu biết liên hệ với những trải 

nghiệm của bản thân. 

- Bƣớc đầu đƣa ra đƣợc những dự đoán 

có cơ sở thông qua việc phân tích nội 

dung văn bản. 
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Viết 

Bậc A Bậc B 

Trình độ A1 Trình độ A2 Trình độ B 

- Viết đúng các nét chữ cơ bản, đặt 

nguyên âm và dấu thanh đúng vị trí. 

Viết  đúng các âm, vần, tiếng, từ; viết 

rõ ràng, đều nét, tƣơng đối nhanh 

theo cỡ chữ quy định. 

- Viết đúng chính tả các từ, cụm từ đã 

học. 

- Ghi chép đƣợc nội dung chính khi nghe, 

đọc. 

- Viết đúng chính tả đoạn thơ, đoạn 

văn. 

- Viết đƣợc một số câu đơn giản về 

những chủ đề quen thuộc đã học (bản 

thân, gia đình...). 

- Tóm tắt đƣợc nội dung chính của bài văn 

thuộc chủ đề đã học. 

- Biết viết câu đúng ngữ pháp, liên 

kết câu thành đoạn, bài văn ngắn. 

- Bƣớc đầu biết viết bài văn tự sự, nghị 

luận và thuyết minh. 

- Biết viết bài thuyết trình ngắn gọn, đơn 

giản; thể hiện đƣợc cảm xúc; những trải 

nghiệm, kinh nghiệm của bản thân. 

- Biết viết đoạn văn  đơn giản (miêu 

tả, kể, thuật việc...) theo gợi ý.  

- Biết viết đoạn văn ngắn kể về cuộc 

sống  thƣờng nhật và những sự việc 

diễn ra xung quanh; thuật lại các công 

việc thƣờng nhật theo trình tự thời 

gian. 

- Viết đúng quy trình, kết hợp phƣơng 

thức biểu đạt và kiểu lập luận chặt chẽ; có 

quan điểm cá nhân về vấn đề cần viết. 

- Biết viết đoạn văn ngắn giới thiệu - Bƣớc đầu biết tìm tài liệu để đáp ứng - Bƣớc đầu biết tìm tài liệu để đáp ứng yêu 

cầu viết văn bản; có hiểu biết về quyền sở 
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Bậc A Bậc B 

Trình độ A1 Trình độ A2 Trình độ B 

về bản thân, gia đình, trƣờng học. yêu cầu viết văn bản.  hữu trí tuệ và biết cách trích dẫn văn bản. 

Nói (hội thoại) 

Bậc A Bậc B 

Trình độ A1 Trình độ A2 Trình độ B 

- Biết nói câu theo mẫu. 
- Biết giới thiệu về các hoạt động đoàn 

thể mà mình tham gia. 

- Biết lựa chọn từ ngữ đúng, biểu cảm 

trong khi nói. 

- Biết nói lời cảm ơn, xin lỗi. 
-  Đặt đƣợc câu và trả lời các câu hỏi 

đơn giản trong học tập và giao tiếp. 

- Đặt đƣợc câu và biết trả lời câu hỏi 

trong trao đổi, thảo luận về bài học hoặc 

một số vấn đề trong cuộc sống. 

- Biết đặt câu và trả lời các câu hỏi đơn 

giản trong học tập và giao tiếp. 

- Kể lại đƣợc câu chuyện đã nghe, đã 

đọc, hoặc sự kiện đã biết một cách 

mạch lạc; nhận xét đúng về các nhân 

vật hoặc sự kiện đó. 

- Biết bày tỏ ý kiến, thái độ và quan 

điểm của mình về vấn đề đang trao đổi. 

- Giới thiệu đƣợc về gia đình, bạn bè, 

đoàn thể mình tham gia theo gợi ý. 

- Biết cách nói thích hợp với mục đích 

giao tiếp; Biết sử dụng hình ảnh, kí 

hiệu, biểu đồ... để trình bày một vấn đề 

một cách có hiệu quả. 

- Biết tranh luận về những vấn đề tồn 

tại; có thái độ cầu thị và văn hóa tranh 

luận; có khả năng thuyết trình và đánh 

giá đƣợc nội dung và hình thức của bài 

thuyết trình. 
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Bậc A Bậc B 

Trình độ A1 Trình độ A2 Trình độ B 

- Biết kể lại câu chuyện đơn giản đã 

nghe, đã đọc. 

- Giới thiệu đƣợc về con ngƣời, lịch sử, 

văn hóa địa phƣơng. 

- Trình bày vấn đề một cách khoa học, 

tự tin, có sức thuyết phục; biết sử dụng 

hình ảnh, kí hiệu, biểu đồ... để trình bày 

một vấn đề một cách có hiệu quả 

-  Biết nói lời phù hợp với hoàn cảnh 

giao tiếp. 

- Sử dụng ngôn ngữ, cử chỉ, điệu bộ phù 

hợp với hoàn cảnh giao tiếp. 

- Sử dụng ngôn ngữ, cử chỉ, điệu bộ, lời 

nói biểu cảm phù hợp với hoàn cảnh 

giao tiếp. 

Nghe hiểu    

Bậc A Bậc B 

Trình độ A1 Trình độ A2 Trình độ B 

- Nghe nhận biết đƣợc các âm, tiếng, 

từ; nhận biết các phụ âm tổ thấp, tổ 

cao. 

- Nghe, hiểu chủ đề và những chi tiết 

quan trọng trong văn bản. 

- Nghe, hiểu và phân tích đƣợc những chi tiết 

quan trọng trong văn bản. 

- Nghe và phân biệt đƣợc một số phụ 

âm ghép và khó. 

- Bƣớc đầu biết nghe và ghi lại những 

nội dung quan trọng khi nghe ý kiến 

phát biểu của ngƣời khác. 

- Nghe và ghi lại đƣợc những nội dung quan 

trọng khi nghe ý kiến phát biểu của ngƣời khác. 

- Nghe, hiểu câu hỏi, lời yêu cầu, lời 

hƣớng dẫn, lời kể trong đối thoại với 

- Nghe, hiểu và nhớ đƣợc nội dung - Rút ra đƣợc những thông tin cơ bản qua nội 

dung bài học và những văn bản thông dụng trên 
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Bậc A Bậc B 

Trình độ A1 Trình độ A2 Trình độ B 

thái độ phù hợp. bài thơ, bài văn ngắn các phƣơng tiện nghe, nhìn khác. 

- Hiểu đƣợc nội dung cơ bản của văn 

bản; nhận biết đƣợc cảm xúc của 

ngƣời nói. 

- Biết nhận xét về nhân vật trong bài 

học qua các chủ đề: Bản thân; gia 

đình, nhà trƣờng, bản mƣờng.   

- Biết nhận xét về các nhân vật trong 

bài học qua các chủ đề: Bản thân; gia 

đình, dòng tộc; bản mƣờng, quê 

hƣơng; nhà trƣờng; văn hóa xã hội; 

trò chơi dân gian; văn hóa nghệ thuật 

dân tộc, chăm sóc sức khỏe; giáo dục; 

ngƣời Thái ơn Đảng, Bác Hồ; thiên 

nhiên môi trƣờng. 

- Nghe, hiểu và nhớ đƣợc nội dung bài thơ, bài 

văn; nhận xét, đánh giá đƣợc về các nhân vật; 

rút ra bài học cho bản thân qua các chủ đề: Bản 

sắc văn hóa; chăm sóc sức khỏe; khoa học giáo 

dục; lao động sản xuất; đất nƣớc, con ngƣời; 

danh lam thắng cảnh; truyền thống lịch sử; 

truyền thống yêu nƣớc và bảo vệ tổ quốc; chính 

sách pháp luật. 

- Bƣớc đầu biết phản hồi những gì 

đã nghe. 

- Biết phản hồi những gì đã nghe. - Biết phản hồi và dùng lý lẽ của mình để 

thuyết phục ngƣời nghe về một vấn đề cụ thể 

nào đó. 

 2.2. Yêu cầu cần đạt về kiến thức Tiếng Thái 

- Ngữ âm: học sinh phát âm đƣợc rõ ràng âm, vần, tiếng, từ; sử dụng đúng ngữ điệu. 

- Chính tả: học sinh viết đúng chính tả âm, vần, tiếng, từ, cụm từ; cách sử dụng dấu câu; viết đƣợc đoạn, bài văn ngắn 

đúng quy tắc chính tả.  
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- Từ vựng: học sinh biết đƣợc một số vốn từ thông qua các từ ứng dụng và các chủ đề đã học; biết xác định từ đơn, từ 

ghép, từ láy, ghép phụ âm đôi, ghép phụ âm 3, ghép nguyên âm với phụ âm, ghép phụ âm với nguyên âm; nhận biết đƣợc 

danh từ, động từ, tính từ, các đại từ chỉ ngôi trong Tiếng Thái. 

- Ngữ pháp: học sinh biết viết và sử dụng câu đúng ngữ pháp.  

2.3. Yêu cầu cần đạt về kiến thức văn hóa 

- Môn  Tiếng Thái giúp học sinh biết thực hiện một số nghi thức chào hỏi và giao tiếp theo phong tục dân tộc Thái. 

- Hiểu biết giá trị văn hóa của ngƣời Thái thông qua các chủ đề; bảo tồn và phát triển ngôn ngữ dân tộc Thái nói riêng 

và ngôn ngữ các dân tộc nói chung; yêu quý và giữ gìn bản sắc văn hóa của dân tộc Thái 

VI. NỘI DUNG GIÁO DỤC 

1. Nội dung khái quát 

Nội dung dạy học môn Tiếng Thái đƣợc xác định dựa trên các yêu cầu cần đạt của mỗi bậc và mỗi trình độ, gồm: đọc, 

viết, nói và nghe; kiến thức (ngữ âm, chữ viết, các biến thể con chữ, từ, tiếng, ngữ pháp, biến thể ngôn ngữ, văn hóa dân tộc 

Thái...); ngữ liệu.  

1.1. Yêu cầu cần đạt về các kĩ năng đọc, viết, nói, nghe  

a) Về kĩ năng đọc 

- Kĩ thuật đọc: gồm các yêu cầu về tƣ thế đọc, kĩ năng đọc thành tiếng, kĩ năng đọc thầm, đọc lƣớt, kĩ năng ghi chép 

trong khi đọc.  

- Đọc hiểu:  

+ Đọc hiểu nội dung văn bản thể hiện qua chi tiết, chủ đề, chủ điểm,... ngôn ngữ biểu đạt. 
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+ Liên hệ, so sánh giữa các văn bản, kết nối văn bản với bối cảnh lịch sử, văn hoá, xã hội, kết nối văn bản với trải 

nghiệm cá nhân ngƣời đọc; đọc hiểu văn bản đa phƣơng thức,…  

+ Đọc mở rộng, học thuộc lòng một số đoạn, bài văn, bài thơ chọn lọc.  

b) Về kĩ năng viết 

– Kĩ thuật viết: gồm các yêu cầu về tƣ thế viết, kĩ năng viết chữ và viết chính tả, kĩ năng trình bày bài viết...  

– Viết câu, đoạn, văn bản: gồm các yêu cầu về quy trình viết văn bản theo các chủ đề, chủ điểm,...  

c) Về kĩ năng nghe: gồm các yêu cầu về cách nghe, nghe có ghi chép, hỏi đáp, thái độ, sự kết hợp các cử chỉ, điệu bộ 

khi nghe, nghe qua các phƣơng tiện kĩ thuật khác,… 

 d) Về kĩ năng nói: Gồm các yêu cầu về âm lƣợng, tốc độ, sự liên tục, cách diễn đạt, trình bày, thái độ, sự kết hợp các 

cử chỉ, điệu bộ, phƣơng tiện hỗ trợ khi nói.   

1.2. Kiến thức Tiếng Thái 

- Kiến thức ngữ âm và chữ viết  

+ Ngữ âm và chữ viết: âm, chữ cái, dấu thanh, âm vực, vần và cấu tạo của vần, quy tắc chính tả, một số tiếng, từ khó 

viết, khó phát âm; một số kí tự đặc biệt. 

+ Từ vựng: mở rộng vốn từ về chủ điểm bản thân, gia đình, trƣờng học, quê hƣơng - đất nƣớc, văn hóa - dân tộc... 

 + Ngữ pháp: nghi thức lời nói (chào hỏi, cảm ơn, xin lỗi); dấu câu, từ loại, cấu trúc câu, các kiểu câu và cách dùng. 

+ Hoạt động giao tiếp: đoạn văn, văn bản và một số kiểu văn bản. 
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+ Sự phát triển của ngôn ngữ và các biến thể ngôn ngữ: từ mƣợn, từ ngữ mới và nghĩa mới của từ ngữ, chữ viết Tiếng 

Thái, các biến thể ngôn ngữ phân biệt theo phạm vi địa phƣơng, xã hội, chức năng, trong đó có văn bản đa phƣơng thức 

(ngôn ngữ trong sự kết hợp với hình ảnh, kí hiệu, số liệu, biểu đồ, sơ đồ,...) nhƣ là một biến thể của giao tiếp ngôn ngữ. 

- Phân bổ các mạch kiến thức Tiếng Thái ở từng trình độ: 

+ Trình độ  A1: một số hiểu biết sơ giản về ngữ âm, chữ viết, từ vựng, ngữ pháp, hoạt động giao tiếp và biến thể ngôn 

ngữ (ngôn ngữ kết hợp với hình ảnh, số liệu); hiểu nội dung một số hiện tƣợng ngôn ngữ đơn giản, ngắn gọn; có khả năng 

nhận biết, bƣớc đầu hiểu đƣợc các hiện tƣợng ngôn ngữ có liên quan và vận dụng trong giao tiếp. Vốn từ theo chủ đề: Bản 

thân; gia đình, nhà trƣờng, bản mƣờng. 

+ Trình độ A2: bƣớc đầu hiểu đƣợc nội dung các hiện tƣợng ngôn ngữ có liên quan và vận dụng trong giao tiếp với các 

chủ đề: bản thân; gia đình, dòng tộc, bản mƣờng, quê hƣơng; nhà trƣờng; văn hóa xã hội; chăm sóc sức khỏe; trò chơi dân 

gian; ngƣời Thái ơn Đảng, Bác Hồ; giáo dục; thiên nhiên, môi trƣờng và một số tác phẩm văn học dân gian của ngƣời Thái, 

các sáng tác văn học nghệ thuật trong giai đoạn hiện nay (tác phẩm phản ánh tƣ tƣởng, văn hóa, văn học dân tộc, thái độ yêu 

quý và giữ gìn bản sắc dân tộc).  

+ Trình độ B: hiểu biết về nội dung các chủ đề và các hiện tƣợng ngôn ngữ có liên quan; vận dụng vào giao tiếp; chú 

trọng cách diễn đạt sáng tạo, có sức thuyết phục với các chủ đề: bản sắc văn hoá dân tộc Thái; chăm sóc sức khỏe; khoa học 

và giáo dục; lao động sản xuất; truyền thống yêu nƣớc, bảo vệ Tổ quốc của dân tộc Thái; truyền thống lịch sử; danh lam 

thắng cảnh; đất nƣớc, con ngƣời; chính sách và pháp luật; một số tác phẩm văn học dân gian của ngƣời Thái, các sáng tác 

văn học nghệ thuật trong giai đoạn hiện nay. 

1.3. Ngữ liệu 

- Ngữ liệu đƣợc xây dựng theo các chủ điểm: bản thân; quan hệ gia đình, dòng tộc, bản mƣờng quê hƣơng; nhà trƣờng;  

văn hóa xã hội; trò chơi dân gian; ngƣời Thái ơn Đảng, Bác Hồ; thiên nhiên, môi trƣờng; bản sắc văn hoá dân tộc Thái; 
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chăm sóc sức khỏe; khoa học và giáo dục; lao động sản xuất; truyền thống yêu nƣớc, bảo vệ Tổ quốc của dân tộc Thái; 

truyền thống lịch sử; danh lam thắng cảnh; đất nƣớc, con ngƣời; chính sách và pháp luật,... Ngữ liệu phù hợp với tâm lý, 

nhận thức của ngƣời học. Nguồn ngữ liệu chủ yếu đƣợc lấy từ ngôn ngữ thông dụng, văn học dân gian (thần thoại, truyện 

cổ, truyền thuyết, ngụ ngôn, ca dao, đồng dao, thành ngữ, tục ngữ…) và các sáng tác văn học nghệ thuật của ngƣời Thái, 

phản ánh đời sống, văn hóa của dân tộc Thái.  

- Tiêu chí lựa chọn ngữ liệu: để đáp ứng yêu cầu hình thành và phát triển phẩm chất và năng lực cho học sinh, ngữ liệu 

đƣợc lựa chọn bảo đảm các tiêu chí sau: 

+  Phục vụ trực tiếp cho việc phát triển các phẩm chất và năng lực theo mục tiêu, yêu cầu cần đạt của chƣơng trình. 

+  Phù hợp với kinh nghiệm, năng lực nhận thức, đặc điểm tâm - sinh lí của học sinh ở từng giai đoạn. Từ ngữ dùng 

làm ngữ liệu dạy Tiếng Thái ở giai đoạn giáo dục cơ bản đƣợc chọn lọc trong phạm vi vốn từ vựng cơ bản, có ý nghĩa tích 

cực, bảo đảm mục tiêu giáo dục phẩm chất, giáo dục ngôn ngữ, giáo dục thẩm mĩ và phù hợp với tâm lí học sinh. 

+  Có giá trị đặc sắc về nội dung và nghệ thuật, tiêu biểu cho văn hóa dân tộc, chuẩn mực và sáng tạo về ngôn ngữ.  

+  Phản ánh đƣợc thành tựu về tƣ tƣởng, văn học, văn hoá dân tộc; thể hiện tinh thần yêu nƣớc, độc lập dân tộc, ý thức 

về chủ quyền quốc gia; có tính nhân văn, giáo dục lòng nhân ái, khoan dung, tình yêu chân thiện mĩ, tình yêu thiên nhiên, 

tinh thần hội nhập quốc tế, hƣớng đến những giá trị phổ quát của nhân loại.  

- Chƣơng trình có định hƣớng mở về ngữ liệu.  

2. Nội dung cụ thể 

Trình độ A1. Năm học thứ 1 
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Yêu cầu cần đạt Nội dung giáo dục 

1. Đọc 

- Ngồi (hoặc đứng) thẳng lƣng; sách, vở mở rộng 

trên mặt bàn (hoặc trên hai tay); giữ khoảng cách 

giữa mắt với sách, vở khoảng 25cm.  

- Biết đánh vần và ghép vần. 

- Đọc đƣợc 6 âm khi sử dụng thanh điệu. 

- Biết đọc tiếng, từ khi ghép 1 phụ âm với 1 

nguyên âm. 

- Đọc đúng âm, vần, tiếng, từ, câu (gồm từ khóa, 

từ ứng dụng, câu ứng dụng và bài đọc ứng dụng). 

- Đọc đúng âm khó: aƣ  

- Phát âm đúng một số cặp phụ âm  b - v;  đ - l. 

- Biết đọc và ngắt nghỉ hơi theo dấu câu một đoạn 

văn bản có độ dài 30- 50 chữ. Tốc độ đọc khoảng 

30 - 35 tiếng/1 phút.  

- Đọc thuộc một số đoạn văn và đoạn thơ ngắn 

khoảng 30 chữ. 

2. Viết 

- Biết ngồi viết đúng tƣ thế: ngồi thẳng lƣng; hai 

chân đặt vuông góc với mặt đất; một tay úp đặt lên 

I. KIẾN THỨC TIẾNG THÁI 

1. Ngữ âm và chữ viết  

1.1.  Phụ âm: gồm 24 cặp phụ âm (48 phụ âm):  o, O; c, C; b, B;  h, 

H; l, L; p, P; n, N; m, M; x, X; t, T; g, G; w, W; v, V; z, Z; s, S; 

d, D; k, K; f, F; j, J; \, |; r, R; =, +; @, %; ], }. 

(phân biệt đƣợc các âm vực thấp, âm vực cao)  

1.2. Nguyên âm: 

- Gồm 10 Nguyên âm đơn: ◌o◌; [◌; ◌a◌; e◌; A◌, #◌; <◌; u◌; U◌ ; i◌;  

- Gồm 12 Nguyên âm kép (vần): ◌>◌ (ua); E◌ (ƣa); y◌ (ay); Y◌ (aƣ); 

E◌a (au); {◌ (ăm); I◌ (ia); ◌$ (ăn); ◌}c (ăc); ◌}G (ăng); ◌}d (ăt); ◌{b 

(ăp);    

- Phân biệt đƣợc vị trí đứng của các nguyên âm trong một từ 

+ Có 2 nguyên âm đứng sau nếu từ có 2 chữ cái, đứng giữa nếu từ có 3 

chữ cái ◌a◌; ◌>◌ 
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Yêu cầu cần đạt Nội dung giáo dục 

góc vở, một tay cầm bút; không tì ngực vào mép 

bàn; khoảng cách giữa mắt và vở khoảng 25cm; 

cầm bút bằng ba ngón tay (ngón cái, ngón trỏ, 

ngón giữa). 

- Biết viết đúng các nét chữ cơ bản, dấu thanh và 

quy trình viết. 

- Viết đúng chữ cái, độ cao thấp, độ rộng của chữ; 

các nét cơ bản, biết viết các ký tự đặc biệt. 

- Biết đặt dấu thanh điệu (mai xiêng) và nguyên 

âm (may) đúng vị trí.  

- Viết đúng chính tả câu thơ, chuỗi câu, đoạn văn 

có độ dài khoảng 25- 30 chữ theo hình thức nhìn - 

viết (tập chép). Tốc độ viết khoảng 25- 30 chữ/15 

phút. 

- Trình bày bài viết sạch sẽ, đúng quy định. 

3. Nói 

-  Biết nói rõ ràng, âm lƣợng phù hợp với ngƣời 

nghe (biết nhìn vào ngƣời nghe khi nói). 

- Phát âm đúng các các âm vần, từ tiếng, câu đúng 

theo chuẩn ngữ Thái (Ví dụ: âm aƣ, âm cao có 

+ Có 01 nguyên âm chỉ đứng giữa: ◌o◌ (lớp 2 mới học đến nguyên 

âm này). 

+ Có 6 nguyên âm đứng trên phụ âm: [◌; U◌; i◌; {◌; I◌; }◌. 

+ Có 7 nguyên âm đứng trƣớc phụ âm:  e◌; A◌, #◌; <◌; E◌; y◌; Y◌. 

+ Có 01 nguyên âm nằm dƣới phụ âm: u◌. 

+ Có 01 nguyên âm bao lấy phụ âm: E◌a. 

+ Nguyên âm đứng sau phụ âm thành từ (tiếng): ◌$; ◌}c; ◌}G; ◌}d; ◌{b;  

+ Nguyên âm kết hợp với phụ âm thành từ, (tiếng): [◌; E◌a; y◌; Y◌; 

◌$; ◌}c; ◌}G; ◌}d; ◌{b. 

1.3. Dấu thanh điệu: Có 2 dấu thanh đó là: ◌&; ◌*. 

1.4. Các ký tự đặc biệt: q, Q, ^  
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Yêu cầu cần đạt Nội dung giáo dục 

thanh 1...) 

- Phát âm đúng các phụ âm tổ thấp, tổ cao. 

- Biết trả lời các câu hỏi đơn giản trong nội dung 

bài học. 

- Biết nói lời chào hỏi, xin phép, cảm ơn, xin lỗi. 

- Biết nói câu theo mẫu. 

4. Nghe 

- Biết chú ý lắng nghe ngƣời khác nói (nhìn vào 

ngƣời nói, có tƣ thế nghe phù hợp). 

- Nghe và phân biệt đƣợc các phụ âm tổ thấp, tổ 

cao. 

- Nghe và phân biệt đƣợc các nguyên âm đơn, 

nguyên âm kép 

- Nghe hiểu đƣợc các từ khóa, từ ứng dụng, câu 

ứng dụng.  

- Nghe hiểu một bài thơ hoặc bài hát có trong bài 

học.  

- Nghe hiểu và trả lời đƣợc các câu hỏi, lời yêu 

cầu, lời hƣớng dẫn đơn giản trong đối thoại. 

5. Kiến thức Tiếng Thái 

1.5. Ghép 1 phụ âm với 1 nguyên âm và dấu thanh để tạo thành từ, 

tiếng. 
2. Từ vựng, ngữ pháp 

- Học sinh đƣợc học khoảng 50- 70 từ vựng. bao gồm từ khóa, từ ứng 

dụng và câu ứng dụng. 

- Từ chỉ sự vật, hoạt động, tính chất, đặc điểm.   

- Tên gọi các dấu câu và cách đặt dấu câu (dấu phẩy, dấu chấm và dấu 

ba chấm,…) trong văn bản. 

- Biết sử dụng dấu thanh điệu đúng âm: Thanh 1 (mai xiêng 1 ◌&) đi với 

phụ âm là tổ thấp thì đọc nhƣ dấu sắc; đi với tổ cao đọc nhƣ dấu 

huyền, hay hạ giọng xuống. Thanh 2 (mai xiêng 2 ◌*) đi với phụ âm tổ 

thấp đọc nhƣ dấu hỏi, đi với phụ âm tổ cao đọc gần giống dấu nặng. 

Dấu thanh luôn luôn đặt trên phụ âm chính. 

- Biết nghi thức chào hỏi, cảm ơn, xin lỗi. 

3. Hoạt động giao tiếp 

- Từ xƣng hô thông dụng khi giao tiếp ở nhà trƣờng và xã hội 

- Một số nghi thức giao tiếp thông dụng ở nhà, ở trƣờng và trong cuộc 

sống hằng ngày: Chào hỏi, xin phép, cảm ơn, xin lỗi. 
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Yêu cầu cần đạt Nội dung giáo dục 

- Hiểu đƣợc nghĩa các từ trong bài học. 

- Dịch đƣợc nghĩa các từ đã học từ Tiếng Thái 

sang tiếng Việt và ngƣợc lại. 

- Nhận biết đƣợc các từ chỉ sự vật, hoạt động, đặc 

điểm, tính chất. 

- Nhận biết ý chính của đoạn văn, đoạn thơ. 

6. Kiến thức văn hóa 

- Nhận biết các câu thành ngữ, tục ngữ, đồng dao 

trong bài học. 

- Nhận biết hình thức đoạn văn, đoạn thơ. 

- Bƣớc đầu giáo dục học sinh biết yêu cái hay, cái 

đẹp của ngôn ngữ Thái. 

II. KIẾN THỨC VĂN HÓA THÁI  

Tục ngữ, thành ngữ, đồng dao, ca dao, các bài thơ và sáng tác mới có 

chứa các âm vần đã học.  

III. NGỮ LIỆU 

1. Bảng chữ cái Tiếng Thái. Bảng vần. 

2. Từ khóa, câu ứng dụng có chứa âm, vần, từ, tiếng có liên quan trong 

bài học. 

3. Hình ảnh: trang phục và đồ dùng truyền thống,... của dân tộc Thái 

(kèm lời giải thích dƣới tranh). 

4. Bảng từ, từ điển. 

Trình độ A1. Năm học thứ 2 

Yêu cầu cần đạt Nội dung giáo dục 

1. Đọc 

- Ngồi (hoặc đứng) thẳng lƣng; sách, vở mở rộng trên mặt bàn 

(hoặc trên hai tay); giữ khoảng cách giữa mắt với sách, vở 

khoảng 25cm.  

- Đọc đúng âm, vần, tiếng, từ, câu (gồm từ khóa, từ ứng dụng, 

I. KIẾN THỨC TIẾNG THÁI 

1. Ngữ âm và chữ viết  

1.1. Các vần với nguyên âm o, a, ua, ƣa, e. ơ (◌o◌; ◌a; ◌>; 
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Yêu cầu cần đạt Nội dung giáo dục 

câu ứng dụng và bài đọc ứng dụng). 

- Đọc đúng từ, tiếng có chữ c đứng sau cùng: 

+ Chữ c là âm thƣờng thì đọc nhƣ dấu sắc nếu từ có phụ âm 

chính tổ thấp có thanh 1; Đọc nhƣ dấu nặng nếu từ có phụ âm 

chính là tổ cao có thanh 2.  

+ Chữ c đứng sau có chức năng nhƣ âm tắc, thì đọc nhƣ dấu 

sắc nếu phụ âm chính là tổ thấp, đọc gần giống dấu nặng nếu 

phụ âm chính là tổ cao (không có dấu thanh). 

- Học sinh đọc đúng các từ có chữ b, d đứng sau cùng (<t b, d 

kod haG)  nếu phụ âm chính là tổ thấp thì đọc nhƣ dấu sắc, 

phụ âm chính là tổ cao thì đọc nhƣ dấu nặng.  

            (ví dụ: pad - Pad; Eld - ELd; #lb - #Lb; tub - Tub). 

- Đọc đúng 6 âm khi sử dụng thanh điệu. 

- Đánh vần và đọc đƣợc 44 vần. 

- Đọc tối thiểu 3- 5 văn bản có thể loại và độ dài tƣơng đƣơng 

với các văn bản đã học. 

- Đọc đúng và rõ ràng đoạn văn hoặc văn bản ngắn. Tốc độ 

đọc khoảng 35 – 40 tiếng trong 1 phút. Biết ngắt hơi ở chỗ có 

dấu phẩy, dấu kết thúc câu hay ở chỗ kết thúc dòng thơ. 

E◌; e◌; A◌) 

◌oN; ◌oM; ◌oG; ◌oJ; ◌ob; ◌od; ◌&oc; ◌*oc; ◌oc; ◌aN; 

◌aM; ◌aG; ◌aJ; ◌ab; ◌ad; ◌aV; ◌Va; ◌&ac; ◌*ac; ◌ac; ◌VaN; 

◌VaM; ◌VaG; ◌VaJ; ◌Vad; ◌Vac; ◌>N; ◌>M; ◌>G; ◌>J; ◌>b; 

◌>d; ◌&>c; ◌*>c; ◌>c; E◌N; E◌M; E◌G; E◌J; E◌b; E◌d; E◌&c; 

E◌*c; E◌c; e◌N; e◌M; e◌G; e◌b; e◌d; e◌V; e◌VN; e◌VJ; 

e◌VG; e◌&c; e◌*c; e◌c; e◌Vc; A◌N; A◌M; A◌G; A◌J; A◌b; A◌d; 

A◌&c; A◌*c; A◌c;   

1.2. Đánh vần, đọc trơn các từ khóa, từ ứng dụng câu ứng 

dụng và bài khóa ngắn. 

1.3. Dấu thanh điệu, vị trí đặt dấu thanh điệu và cách phát âm 

khi có dấu thanh điệu (Dấu thanh điệu luôn luôn đặt trên phụ 

âm chính). Ví dụ: eC&VJ, <t&c, c&VaN, eC*VG, t&aG .... 
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Yêu cầu cần đạt Nội dung giáo dục 

- Đọc thuộc lòng 3- 5 đoạn thơ hoặc bài thơ đã học, mỗi đoạn 

thơ, bài thơ có độ dài khoảng 30 – 40 chữ. 

2. Viết 

- Viết đúng chữ Thái, độ cao thấp, độ rộng của chữ cái, biết 

viết ký tự đặc biệt. 

- Biết đặt nguyên âm (may) đúng vị trí (Trên, dƣới, trƣớc, 

sau).  

- Biết đặt dấu thanh điệu (mai xiêng) trên phụ âm chính. 

- Viết đúng quy tắc các chữ cái biến thể: b (b), đ (d), d (J), v 

(V), o (o, [◌   ).  

- Biết cách viết và sử dụng bán nguyên âm: V (V), J (J) 

- Biết sử dụng quan hệ từ khi viết câu, đoạn văn.   

- Viết đúng chính tả đoạn thơ, đoạn văn có độ dài khoảng 30 - 

40 chữ theo các hình thức nhìn - viết (tập chép), nghe - viết 

chính tả. Tốc độ viết khoảng 30- 35 chữ /15 phút. 

- Viết đúng một số từ dễ viết sai do đặc điểm phát âm địa 

phƣơng. 

- Điền đƣợc phần thông tin còn trống, viết đƣợc câu trả lời, 

1.4. Vị trí đặt nguyên âm (Trên, dƣới, trƣớc, sau, và bao lấy 

phụ âm).  

1.5. Một số chữ cái biến âm khi tạo vần: ví dụ  

Nguyên âm ƣa (E◌) khi tạo vần với ng (G) thì biến thành âm 

ƣơng (E◌G) hoặc nguyên âm ƣa (E◌) khi tạo vần với m thì biến 

thành âm ƣơm (E◌M),.... 

Nguyên âm ua (◌>◌) nếu có âm cuối biến âm uô thành âm 

uân, uông: VD: ◌>G - uông, x>N (xuân); p>G (puông) .... 

1.6. Các chữ cái biến thể: 

- Khi đứng sau cùng thì các phụ âm: b (b) biến thể thành P; đ 

(d) biến thể thành t; d (J) biến thể thành i;  

- Khi đứng giữa hoặc sau cùng:  phụ v (V) biến thể thành 

nguyên âm o,u. 

- Những từ trong tiếng Việt không có phụ âm đầu thì chữ Thái 
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viết câu dƣới tranh phù hợp với nội dung câu chuyện đã đọc 

hoặc đã nghe. 

- Viết đƣợc 4- 5 câu giới thiệu về bản thân; một đồ vật quen 

thuộc hoặc sự việc dựa vào gợi ý. 

- Biết viết lời cảm ơn, lời xin lỗi. 

- Viết đƣợc đoạn văn ngắn miêu tả đồ vật gần gũi theo gợi ý. 

- Trình bày bài viết sạch sẽ, đúng quy định. 

3. Nói 

- Nói rõ ràng, thành câu, có thói quen nhìn vào ngƣời nghe khi 

nói. 

- Biết đặt câu hỏi đơn giản; trả lời các câu hỏi trong nội dung 

bài học. 

- Nói và đáp lại đƣợc lời chào hỏi, xin phép, cảm ơn, xin lỗi, 

lời mời, lời đề nghị, chúc mừng, an ủi, khen ngợi, bày tỏ sự 

ngạc nhiên; đồng ý, không đồng ý, từ chối phù hợp với đối 

tƣợng ngƣời nghe. 

- Kể lại đƣợc một đoạn hoặc cả câu chuyện đơn giản đã đọc, 

xem hoặc nghe (dựa vào các tranh minh hoạ và lời gợi ý dƣới 

tranh). Biết nhận xét về nhân vật, các chi tiết trong câu 

chuyện). 

sử dụng nguyên âm o giữ chức năng là phụ âm o.  

Ví dụ:  
ooN - on (chữ o đứng đầu là phụ âm, o đứng giữa là nguyên 

âm);  

oaN - an (o đứng đầu là phụ âm);  

boN - bon (o là nguyên âm). 

2. Từ vựng, ngữ pháp 

- Học sinh biết vị trí đặt nguyên âm trƣớc, sau, trên, dƣới 

đúng quy định. 

- Phân biệt giữa chữ c thƣờng với chữ c thay cho âm tắc, bằng 

cách: chữ c đứng sau nếu có chức năng là âm c bình thƣờng 

thì cho dấu thanh 1 vào từ có phụ âm chính là tổ thấp và đọc 

nhƣ dấu sắc; từ có phụ âm chính là tổ cao thì cho dấu thanh 2 

và đọc gần giống nhƣ dấu nặng. Chữ c đứng sau có chức năng 

nhƣ âm tắc thì không cho dấu thanh, nếu phụ âm chính là tổ 

thấp đọc nhƣ dấu sắc, tổ cao đọc gần giống dấu nặng. 

- Học sinh hiểu đƣợc các từ có chữ b, d đứng sau cùng (<t b, 
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- Giới thiệu đƣợc về gia đình, bạn bè, đoàn thể mình tham gia 

theo gợi ý. 

- Đặt đƣợc một vài câu hỏi để hỏi lại những điều chƣa rõ. 

4. Nghe 

- Có thói quen và thái độ chú ý lắng nghe ngƣời khác nói 

(nhìn vào ngƣời nói, có tƣ thế nghe phù hợp). 

- Nghe hiểu đúng các âm vần, từ tiếng. 

- Nghe hiểu từ khóa, từ ứng dụng, câu ứng dụng và bài khóa. 

- Nghe hiểu và trả lời đƣợc các câu hỏi, lời yêu cầu, lời hƣớng 

dẫn, lời kể đơn giản. trong đối thoại. 

- Nghe hiểu các thông báo, hƣớng dẫn, yêu cầu, nội quy trong 

lớp học. 

- Nghe hiểu nội dung đoạn thơ, bài thơ, đoạn văn, bài văn 

ngắn. 

- Nghe hiểu về một câu chuyện có nội dung đơn giản do thầy 

(cô) kể. 

5. Kiến thức Tiếng Thái 

- Đọc và hiểu nghĩa của các từ khóa, từ ứng dụng, câu ứng 

dụng và bài khóa. 

- Hỏi và trả lời đƣợc những câu hỏi đơn giản liên quan đến 

d kod haG) sẽ không dùng dấu thanh điệu, nếu phụ âm chính 

là tổ thấp thì đọc nhƣ dấu sắc, phụ âm chính là tổ cao thì đọc 

nhƣ dấu nặng (ví dụ: pad - Pad; Eld - ELd; #lb - #Lb; tub - 

Tub).. 

- Học sinh đƣợc học khoảng 70- 100 từ vựng, bao gồm từ 

khóa, từ ứng dụng, câu ứng dụng và bài khóa. 

- Biết đặt dấu thanh điệu trên phụ âm chính. 

- Nhận biết đƣợc từ đơn; từ ghép; từ đa âm.   

- Nhận biết đƣợc từ đơn: Khảu - Ek*a, nặm - {N*; cẵm - {C; kin - 

ciN;  

- Từ ghép: Khảu nặm - Ek*a {N*; cẵm kin - {C ciN,  

- Biết sử dụng quan hệ từ (nối các từ trong 1 câu) 

- Sử dụng dấu câu và cách đặt dấu câu (dấu phẩy, dấu chấm 

và dấu ba chấm,…) trong văn bản. 

- Biết đặt câu có đủ thành phần chủ ngữ - vị ngữ. 

3. Hoạt động giao tiếp 

- Từ xƣng hô thông dụng khi giao tiếp trong cuộc sống hằng 
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các chi tiết đƣợc thể hiện tƣờng minh trong bài học. 

- Đọc và đánh vần  đúng các chữ cái biến thể b (b), đ (d), v (V), 

d (J), o (o, …[…) 

- Phân biệt đƣợc lời nhân vật trong đối thoại và lời ngƣời kể 

chuyện để đọc với ngữ điệu phù hợp. 

- Nhận biết đƣợc từ đơn, từ ghép. 

- Hiểu điều tác giả muốn nói qua văn bản đơn giản dựa vào 

gợi ý. 

- Nhận biết đƣợc chủ đề văn bản ngắn. 

- Biết đọc thầm, bƣớc đầu biết đọc diễn cảm các văn bản. 

- Nêu đƣợc nhân vật yêu thích nhất và bƣớc đầu biết giải thích 

vì sao. 

6. Kiến thức văn hóa 

- Bƣớc đầu biết cảm nhận chữ viết, tiếng nói của dân tộc Thái, 

ngữ pháp theo văn hóa dân tộc Thái, nhân vật, chi tiết chính 

trong văn bản. 

- Bƣớc đầu biết nhận xét và thể hiện quan điểm yêu, ghét đối 

với nhân vật. 

- Giáo dục học sinh biết yêu cái hay, cái đẹp của ngôn ngữ Thái. 

ngày ở nhà trƣờng và xã hội. 

- Một số nghi thức giao tiếp thông dụng trong cuộc sống hằng 

ngày ở nhà và ở trƣờng: chào hỏi, giới thiệu, cảm ơn, xin lỗi, 

xin phép… 

- Đoạn văn ngắn miêu tả cảnh thiên nhiên, đồ vật gần gũi… 

II. KIẾN THỨC VĂN HÓA 

1. Cách ứng xử hằng ngày thông qua một số nghi thức giao 

tiếp... 

2. Nhân vật trong truyện 

3. Chủ đề (viết, kể về điều gì). 

4. Hình dáng, điệu bộ, lời thoại của nhân vật. 

5. Tình cảm, thái độ của mình qua các nhân vật. 

III. NGỮ LIỆU 

1. Bảng chữ cái Tiếng Thái. Bảng vần. 

2. Văn bản văn hóa, văn học. 

- Đồng dao, ca dao, tục ngữ, thành ngữ, lời răn dạy, câu đố, 

truyện cƣời, truyện ngụ ngôn, truyện tranh, đoạn văn miêu tả. 

- Đoạn thơ, bài thơ.  

3. Gợi ý chọn văn bản: xem danh mục gợi ý. 
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1. Đọc 

- Đọc và đánh vần đúng âm, vần, tiếng, từ, câu (gồm từ 

khóa, từ ứng dụng, câu ứng dụng và bài đọc ứng dụng). 

- Đọc và đánh vần đúng các từ có phụ âm ghép. 

- Đọc hiểu từ ứng dụng, câu ứng dụng, bài tập đọc trong bài 

học. 

- Đọc đúng từ, tiếng có chữ c đứng sau cùng, có chức năng 

nhƣ âm tắc và có chức năng nhƣ âm thƣờng.   

- Đọc và đánh vần  đúng các chữ cái biến thể b (b), đ (d), v 

(V), d (J), o (o, [◌) 

- Đọc đúng và rõ ràng đoạn văn hoặc văn bản ngắn. Tốc độ 

đọc khoảng 40- 45 tiếng/1 phút. Biết ngắt hơi ở chỗ có dấu 

phẩy, dấu kết thúc câu hay ở chỗ kết thúc dòng thơ. 

- Nhận biết đƣợc điệu bộ, hành động của nhân vật qua một 

số từ ngữ trong văn bản. 

- Đọc tối thiểu 5- 7  văn bản có thể loại và độ dài tƣơng 

đƣơng với các văn bản đã học. 

I. KIẾN THỨC TIẾNG THÁI 

1. Ngữ âm và chữ viết  

1.1. Các vần với nguyên âm ê, ô, ia, i, ƣ, u (#◌; <◌; I◌; i◌; U◌; 

u◌): 

#◌N; #◌M; #◌G; #◌V; #◌b; #◌d; #◌VN; #◌VJ; #◌&c; #◌*c; #◌c; 

#◌Vc; <◌N; <◌M; <◌G; <◌J; <◌b; <◌d; <◌&c; <◌*c; <◌c; ◌IN; 

◌IM; ◌ IG; ◌Ib; ◌IV; ◌Id; ◌IVN; ◌IVd; ◌&Ic; ◌*Ic; ◌Ic; ◌ iN; ◌ iM; ◌ iG; 

◌ iV; ◌ ib; ◌ id; ◌ iVd; ◌ iVJ; ◌ iVG; ◌ iVN; ◌ &ic; ◌*ic; ◌ ic; ◌ iVc; ◌UN; 

◌UM; ◌UG; ◌Ub; ◌UJ; ◌Ud; ◌&Uc; ◌*Uc; ◌Uc; ◌uN; ◌uM; ◌uG; ◌uJ; ◌ub; 

◌ud; ◌ &uc; ◌*uc; ◌uc    

1.2. Quy tắc ghép phụ âm:  phụ âm tổ thấp ghép với tổ thấp, 
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- Thuộc lòng 5- 7 đoạn thơ hoặc bài thơ đã học, mỗi đoạn 

thơ, bài thơ có độ dài khoảng 40- 50 chữ. 

- Biết đọc thầm bài thơ, bài văn ngắn; bƣớc đầu biết đọc diễn 

cảm các văn bản. 

2. Viết 

- Viết đúng chữ Thái, độ cao thấp, độ rộng của chữ cái, biết 

viết ký tự đặc biệt. 

- Viết rõ ràng, đều nét, đúng chính tả đoạn thơ, đoạn văn. 

- Viết đúng quy trình ghép các phụ âm đôi, ghép 3 phụ âm, 

ghép phụ âm với nguyên âm, nguyên âm với phụ âm. 

- Viết đƣợc đoạn thơ, đoạn văn có độ dài khoảng 40 – 50 

chữ theo các hình thức nhìn viết (tập chép), nghe - viết chính 

tả. Tốc độ viết khoảng 35- 40 chữ/15 phút. 

- Biết viết câu đúng ngữ pháp, liên kết các câu thành đoạn, 

bài. 

- Viết đúng một số từ dễ viết sai do đặc điểm phát âm địa 

phƣơng. 

- Điền đƣợc phần thông tin còn trống, viết đƣợc câu trả lời, 

viết câu dƣới tranh phù hợp với nội dung câu chuyện đã đọc 

tổ cao ghép với tổ cao: xm, pl, CL, OZ, XL…  

- Phụ âm ghép đôi: xlac <xlG - xlák xlông  (dịp hiếm hoi), 

xlaJ - xlai (thèm muốn), PLad - plạt (trƣợt), B*UJ B&J}G -bdự 

bdăng (nhếch nhác),... 

- Ghép ba phụ âm: klmuc - khlmúk (thấp lè tè), mốn <klTc- 
khltộk (mốc thếch),... 

- Ghép phụ âm + nguyên âm: hoM Exoa - s-au (rau thơm), 

Axo&c - x-ớc (nấc).... 

- Ghép nguyên âm + phụ âm: <OL*c <OL - ôlộc ôlỗ (nhớp 

nháp), ElG eOMb - lƣơng emẹp (vàng vọt,...)  

1.3. Đánh vần, đọc trơn các từ khóa, từ ứng dụng câu ứng 

dụng và bài khóa ngắn. 

1.4. Dấu thanh điệu, vị trí đặt dấu thanh điệu và cách phát 

âm khi có dấu thanh điệu (Dấu thanh điệu luôn luôn đặt trên 

phụ âm chính). Ví dụ: eC&VJ, <t&c, UM*, c&VaN, eC*VG, t&aG.... 

1.5. Vị trí đặt nguyên âm (Trên, dƣới, trƣớc, sau, và bao lấy 
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hoặc đã nghe.   

- Viết đƣợc 2- 4 câu ứng dụng cho mỗi loại vần dựa vào gợi 

ý.   

- Viết đƣợc đoạn văn ngắn kể lại một câu chuyện đã đọc 

hoặc một việc đã làm. 

-  Viết đƣợc đoạn văn ngắn tả cảnh, miêu tả các hoạt động, 

đồ vật… 

- Viết đƣợc đoạn văn ngắn  nêu tình cảm, cảm xúc của bản 

thân về con ngƣời, cảnh vật dựa vào gợi ý. 

- Trình bày bài viết sạch sẽ, đúng quy định. 

3. Nói 

- Biết nói lời phù hợp với mục đích giao tiếp, quy tắc giao 

tiếp của ngƣời Thái. 

- Biết lựa chọn từ ngữ đúng trong khi nói. 

- Đặt đƣợc câu hỏi đơn giản và trả lời đúng vào nội dung câu 

hỏi. 

- Kể lại đƣợc một đoạn hoặc cả câu chuyện đơn giản đã đọc, 

xem hoặc nghe (dựa vào các tranh minh hoạ và lời gợi ý 

dƣới tranh). Biết nhận xét về nhân vật, các chi tiết trong câu 

phụ âm):  

- Từ có 2 chữ cái thì nguyên âm ở trên và ở dƣới, đƣợc đặt 

đúng vịt trí trên dƣới phụ âm. Ví dụ: ip, iM, Ux. Is*, um, up&, ut ... 

- Từ có 3 chữ cái thì nguyên âm trên/dƣới sẽ đặt trên/dƣới 

phụ âm cuối. Ví dụ: pIV, biN, h&uN, s*uM  ... 

- Từ có 4 chữ cái  thì nguyên âm trên/dƣới sẽ đặt trên/dƣới 

phụ âm thứ 2. Ví dụ: CIVN, ciVG, c&iVJ ... 

2. Từ vựng, ngữ pháp 

- Học sinh đƣợc học khoảng 100-120 từ vựng, bao gồm từ 

khóa và từ ứng dụng..    

- Nhận biết đƣợc các từ láy:  

     + Láy bộ phận 

     + Láy vần: EFG ElG 

     + Láy âm: edG eC eLd - edG eCLd 

     + Láy toàn phần 

     + Láy 3: ejG ejG, ALG ALG 
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chuyện). 

- Nói ngắn gọn về nội dung một câu chuyện hoặc bài thơ đã 

đọc theo lựa chọn của cá nhân (tên văn bản, nội dung văn 

bản, nhân vật yêu thích). 

4. Nghe 

- Nghe rõ và xác định đƣợc các vần mới học. 

- Nghe hiểu từ khóa, từ ứng dụng, câu ứng dụng và bài khóa. 

- Nghe hiểu một câu chuyện và trả lời đƣợc các câu hỏi; 

tƣởng tƣợng và diễn tả lại đƣợc dáng vẻ và hành động, lời 

nói của nhân vật. 

- Biết hỏi và đáp kết hợp với cử chỉ, điệu bộ thích hợp. 

- Nghe và hiểu đƣợc các từ có phụ âm ghép, cách đánh vần 

các phụ âm ghép.  

5. Kiến thức Tiếng Thái 

- Đọc và hiểu nghĩa của các từ khóa, từ ứng dụng, câu ứng 

dụng và bài khóa. 

- Hỏi và trả lời đƣợc những câu hỏi đơn giản liên quan đến 

các chi tiết đƣợc thể hiện tƣờng minh. 

- Xác định đƣợc từ láy; quan hệ từ có trong văn bản. 

     +  Láy 4: F*aV F*aV uF uF 

- Từ loại: nhận biết đƣợc các từ loại 

+ Danh từ: o*aJ #OM, EHN H*aN, up pa, uo& vaJ... 

+ Động từ: uo& N*oG NoN, ciN Ek*a, eob et*M ... 

+ Tính từ:  K*$ S&$, edG LaV, H*aJ o&>J  ... 

- Đặt câu có đủ thành phần chủ ngữ; vị ngữ 

- Biết sử dụng các dấu câu và cách đặt dấu câu (dấu phẩy, 

dấu chấm và dấu ba chấm,…) trong văn bản. 

3. Hoạt động giao tiếp 

- Hội thoại: lắng nghe, đối thoại – đóng vai. 

- Viết đoạn văn miêu tả đồ vật. 

- Viết đoạn văn kể lại một câu chuyện đã đọc hoặc một việc 

đã làm. 

- Viết đoạn văn ngắn nêu cảm xúc, tình cảm của bản thân. 

- Thông tin bằng hình ảnh (phƣơng tiện giao tiếp phi ngôn 

ngữ).  

II. KIẾN THỨC VĂN HÓA 



33 
 

Yêu cầu cần đạt Nội dung giáo dục 

- Trả lời đƣợc các câu hỏi đơn giản về nội dung của văn bản 

dựa vào gợi ý, hỗ trợ.  

- Biết nêu và trả lời câu hỏi về một số chi tiết nội dung trong 

văn bản nhƣ: Ai? Cái gì? Làm gì? Khi nào? Ở đâu? Nhƣ thế 

nào? Vì sao? 

- Hiểu điều tác giả muốn nói qua văn bản đơn giản dựa vào 

gợi ý. 

- Nhận biết đƣợc chủ đề văn bản ngắn. 

- Nêu đƣợc tình cảm, suy nghĩ của bản thân sau khi đọc văn 

bản 

6. Kiến thức văn hóa 

- Bƣớc đầu cảm nhận ngôn ngữ chữ viết của dân tộc Thái, 

cách giao tiếp đúng với văn hóa của dân tộc Thái. Cảm nhận 

đƣợc nhân vật và các chi tiết chính trong văn bản. 

- Biết nhận xét và thể hiện quan điểm yêu, ghét đối với nhân 

vật. 

- Giáo dục học sinh biết yêu cái hay, cái đẹp của ngôn ngữ 

Thái. 

1. Bài học rút ra từ văn bản. 

2. Nhân vật trong truyện. 

3. Cảm xúc, suy nghĩ, ứng xử của bản thân.. 

III. NGỮ LIỆU 

1. Bảng chữ cái Tiếng Thái, bảng vần. 

2. Văn bản văn hóa, văn học. 

- Đồng dao, ca dao, tục ngữ, thành ngữ, lời răn dạy, câu đố, 

truyện cƣời, truyện ngụ ngôn, truyện tranh, đoạn văn miêu 

tả. 

- Đoạn thơ, bài thơ.  

- Độ dài của văn bản: truyện và đoạn văn miêu tả khoảng 90 

– 100 chữ, thơ khoảng 50 – 70 chữ. 

3. Văn bản thông tin: giới thiệu những sự vật, sự việc gần 

gũi với học sinh, độ dài của văn bản: khoảng 90 chữ. 

4. Các từ ngữ có ý nghĩa tích cực, phù hợp với học sinh. 

5. Gợi ý chọn văn bản: xem danh mục gợi ý. 
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Yêu cầu cần đạt Nội dung giáo dục 

1. Đọc 

- Đánh vần và đọc đúng và trôi chảy các văn bản truyện, thơ, văn bản miêu tả; 

nhấn giọng đúng từ ngữ; thể hiện cảm xúc qua giọng đọc. Tốc độ đọc khoảng 40 

- 50 tiếng/1 phút. 

- Đọc đúng âm khi có dấu thanh điệu và không thanh điệu. 

- Đọc chuẩn các âm b - v, l - đ; âm tắc, âm thƣờng, các âm đặc biệt (aƣ-Y) 

- Đọc thầm với tốc độ nhanh. 

2. Viết 

- Viết đúng chính tả các từ, cụm từ đã học. 

- Tập viết, nhìn chép, nghe chép các bài tập đọc ngắn. 

- Viết đƣợc một số câu đơn giản với những từ gợi ý. 

- Bƣớc đầu biết hình thành ý chính cho đoạn viết. 

- Viết đƣợc đoạn văn theo đúng yêu cầu; các câu, đoạn có mối liên kết với nhau. 

- Viết đƣợc đoạn văn ngắn về tả ngƣời, tả phong cảnh. 

- Trình bày bài viết sạch sẽ, đúng quy định 

3. Nói 

- Kể lại đƣợc một đoạn hoặc cả câu chuyện đơn giản đã đọc, xem hoặc nghe 

I. KIẾN THỨC TIẾNG THÁI 

1. Có kiến thức cơ bản về các chủ điểm 

- Bản thân: giới thiệu về bản thân, giữ 

gìn sức khỏe, biết các bộ phân trên cơ 

thể, giữ gìn vệ sinh thân thể; các đại từ 

nhân xƣng,...  

- Gia đình: ông bà, bố mẹ, anh chị em, cô 

dì chú bác,.... (tình cảm, giao tiếp) 

- Học tập: đồ dùng học tập, các hoạt động 

liên quan đến học tập, học đếm bằng 

Tiếng Thái, làm quen với các từ chỉ thời 

gian ….  

- Bản làng: nơi ở, chỉ đƣờng về nhà, cảnh 

đẹp bản làng, bạn bè hàng xóm, vệ sinh 

bản làng...     

2.Từ ngữ, ngữ pháp 

- Mở rộng vốn từ theo chủ điểm: Bản 

thân; gia đình; học tập, bản làng...   

- Nghĩa của một số câu tục ngữ, thành ngữ dễ 
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(dựa vào các tranh minh hoạ và lời gợi ý dƣới tranh). 

- Nói ngắn gọn về một câu chuyện hoặc bài thơ đã đọc theo lựa chọn của cá nhân 

(tên văn bản, nội dung văn bản, nhân vật yêu thích). 

- Biết trao đổi trong nhóm để chia sẻ những ý nghĩ và thông tin đơn giản, về các 

nhân vật trong một câu chuyện dựa vào gợi ý. 

- Biết trao đổi trong nhóm về một vấn đề; chú ý lắng nghe ngƣời khác đóng góp 

ý kiến của mình, không nói chen ngang khi ngƣời khác đang nói. 

- Phát âm chính xác các từ, cụm từ đã học. 

- Nói rõ ràng, tập trung vào mục đích và đề tài, có thái độ tự tin. Biết điều chỉnh 

lời nói cho phù hợp với ngƣời nghe. 

- Biết cách đặt câu hỏi và trả lời những câu hỏi về bản thân (tên, tuổi, các bộ 

phận trên cơ thể, sở thích cá nhân…) 

4. Nghe 

- Nghe và hiểu nội dung chính, nội dung chi tiết của các văn bản. 

- Nghe và hiểu nội dung cuộc đối thoại ngắn. 

- Nghe - viết chính tả đoạn thơ, đoạn văn. 

- Nghe hiểu chủ đề, những chi tiết quan trọng, nội dung chính khi ngƣời khác 

trình bày. 

- Biết đƣa tay xin phát biểu, chờ đến lƣợt đƣợc phát biểu. 

- Biết trao đổi trong nhóm về một vấn đề, chú ý lắng nghe ngƣời khác, đóng góp 

hiểu, thông dụng. 

- Nghĩa của một số từ mƣợn, từ đồng âm 

khác nghĩa. 

- Từ đồng nghĩa.  

- Từ đa nghĩa và nghĩa của từ đa nghĩa 

trong văn bản. 

- Xác định các đại từ chỉ ngôi trong 

Tiếng Thái 

-  Cách sử dụng một số từ chỉ vị trí 

- Phân biệt đƣợc các loại câu: câu kể; câu 

hỏi; câu cầu khiến,…  

3. Hoạt động giao tiếp 

- Viết đoạn văn kể lại một sự việc đã 

đƣợc chứng kiến. 

-.Viết đoạn văn kể lại một câu chuyện đã 

nghe, đã đọc kèm tranh ảnh minh họa 

(phƣơng tiện giao tiếp phi ngôn ngữ). 

- Viết thƣ thăm hỏi ngƣời thân, bạn bè 

- Nêu ý kiến cá nhân về một câu chuyện, 

một nhân vật. 
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ý kiến của mình, không nói chen ngang khi ngƣời khác đang nói 

5. Kiến thức Tiếng Thái 

- Biết đƣợc nghĩa của các từ theo chủ điểm (Bản thân; gia đình; học tập, bản 

làng). 

- Biết cách sử dụng đại từ nhân xƣng, đại từ chỉ ngôi và một số từ chỉ vị trí trong 

Tiếng Thái.  

- Bƣớc đầu đọc và hiểu đƣợc nghĩa của các cụm từ quen thuộc và đơn giản. 

- Bƣớc đầu rút ra đƣợc các thông tin chính từ các đoạn văn ngắn, đơn giản với 

các chủ đề đã học. 

- Nhận biết đƣợc số tiếng, số dòng, vần, nhịp thơ, ca dao, đồng dao, lời răn dạy. 

- Bƣớc đầu nhận biết đƣợc tính cách nhân vật thể hiện qua cử chỉ, hành động, lời 

thoại. 

- Bƣớc đầu biết thể hiện thái độ đồng tình hoặc không đồng tình với thái độ, tình 

cảm và cách giải quyết vấn đề của tác giả. 

- Trong 1 năm học, đọc tối thiểu 5 văn bản, có thể loại và độ dài tƣơng đƣơng 

với các văn bản đã học.  

- Học thuộc lòng một số đoạn thơ, bài thơ, đồng dao, tục ngữ, lời răn dạy... yêu 

thích trong chƣơng trình. 

6. Kiến thức văn hóa 

- Biết yêu quý bản thân, ông bà, cha mẹ và những ngƣời xung quanh. 

II. KIẾN THỨC VĂN HÓA 

1. Bài học về cách ứng xử trong cuộc 

sống, những điều hay, lẽ phải; tình cảm 

của bản thân đối với con ngƣời, quê 

hƣơng, đất nƣớc 

2. Các yếu tố: cốt truyện, nhân vật, lời 

ngƣời kể chuyện và lời nhân vật trong 

văn bản.  

3. Cách cảm nhận cuộc sống, con ngƣời 

của cá nhân.. 

III. NGỮ LIỆU 

1. Văn bản về chủ đề: bản thân; gia đình; 

học tập, bản làng. 

- Truyện cổ tích, truyện thần thoại, ngụ 

ngôn, truyền truyền thuyết, truyện ngắn, 

đoạn (bài) văn miêu tả 

- Bài thơ, đoạn thơ, đồng dao, ca dao, tục 

ngữ, truyện cƣời, câu đố 

- Độ dài của văn bản văn xuôi: khoảng 

100 – 150 chữ, văn bản thơ khoảng 30 – 
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- Biết yêu trƣờng, lớp, quê hƣơng, thôn xóm. 

- Biết vệ sinh trƣờng lớp, thôn xóm sạch đẹp. 

- Giáo dục học sinh yêu quý quê hƣơng, đất nƣớc. 

50 chữ 

2. Gợi ý chọn văn bản: xem danh mục 

gợi ý. 

Trình độ A1.  Năm học thứ 5 

Yêu cầu cần đạt Nội dung giáo dục 

1. Đọc 

- Đọc đúng và trôi chảy các văn bản truyện, thơ, văn bản miêu tả; nhấn giọng đúng 

từ ngữ; thể hiện cảm xúc qua giọng đọc. Tốc độ đọc khoảng 40 - 50 tiếng/1 phút. 

- Đọc đúng âm b-v; l-đ, âm tắc và âm aƣ Y,... 

- Đọc thầm với tốc độ nhanh. 

2. Viết 

- Viết đúng chính tả các từ, cụm từ đã học. 

- Viết đƣợc một số câu đơn giản theo các từ gợi ý. 

- Viết chính tả: nhìn chép, nghe viết chính tả. 

- Bƣớc đầu biết hình thành ý chính cho đoạn viết. 

- Viết đƣợc đoạn văn theo đúng yêu cầu; các câu, đoạn có mối liên kết với nhau. 

- Viết đƣợc đoạn văn ngắn về tả ngƣời, tả phong cảnh. 

- Viết đƣợc đoạn văn thể hiện tình cảm, cảm xúc của bản thân trƣớc một sự việc, một 

I. KIẾN THỨC TIẾNG THÁI 

1. Có kiến thức cơ bản về các chủ 

điểm 

- Bản thân: công việc hằng ngày; sự 

phấn đấu của bản thân,… 

- Gia đình: kính trọng và biết ơn ông 

bà, cha mẹ; tình cảm anh em; họ 

hàng,…  

- Bản mƣờng: giới thiệu bản làng 

ngƣời Thái; tình cảm quê hƣơng, 

xóm giềng; đổi mới quê hƣơng; đoàn 

kết; cuộc sống sinh hoạt hằng ngày...  

- Nhà trƣờng: giới thiệu nhà trƣờng, 

cô giáo, học sinh, khuyên nhau học 
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bài thơ hoặc một câu chuyện. 

- Viết đƣợc đoạn văn ngắn nêu lý do của mình (đồng ý hay phản đối) về một hiện 

tƣợng, sự việc có ý nghĩa trong cuộc sống theo gợi ý.    

- Trình bày bài viết sạch sẽ, đúng quy định 

3. Nói 

- Phát âm chính xác các từ, cụm từ đã học. 

- Nói rõ ràng, tập trung vào mục đích và đề tài, có thái độ tự tin. Biết điều chỉnh lời 

nói cho phù hợp với ngƣời nghe. 

- Biết cách đặt câu hỏi và trả lời những câu hỏi về bản thân (tên, tuổi, sở thích cá 

nhân…). 

- Bƣớc đầu nói đƣợc các vấn đề liên quan đến chủ đề đã học. 

- Kể lại đƣợc một số hoạt động đƣợc chứng kiến hoặc tham gia. 

4. Nghe 

- Nghe và hiểu nội dung cuộc đối thoại ngắn. 

- Nghe - viết chính tả đoạn thơ, đoạn văn. 

- Nghe và hiểu nội dung chính, nội dung chi tiết theo nghĩa tƣờng minh các văn bản. 

- Nghe hiểu hiểu chủ đề, những chi tiết quan trọng, nội dung chính khi ngƣời khác 

trình bày. 

- Biết đƣa tay xin phát biểu, chờ đến lƣợt đƣợc phát biểu. 

tập, gƣơng ngƣời Thái học tập tốt, số 

đếm ...  

2.Từ ngữ, ngữ pháp 

-  Mở rộng vốn từ theo chủ điểm: 

bản thân; gia đình; bản mƣờng; nhà 

trƣờng... 

- Nghĩa của một số câu tục ngữ, 

thành ngữ dễ hiểu, thông dụng.  

- Nghĩa của một số từ mƣợn, từ đồng 

âm khác nghĩa, từ đồng nghĩa,từ đa 

nghĩa và nghĩa của từ đa nghĩa trong 

văn bản về các chủ đề, chử điểm. 

- Biết sử dụng đại từ nhân xƣng 

trong Tiếng Thái.    

- Cách sử dụng một số từ chỉ vị trí 

3. Hoạt động giao tiếp 

- Viết đoạn văn tả ngƣời, tả phong 

cảnh. 

- Viết đoạn văn thể hiện tình cảm, 

cảm xúc trƣớc một sự việc, một bài 
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- Biết trao đổi trong nhóm về một vấn đề, chú ý lắng nghe ngƣời khác, đóng góp ý 

kiến của mình, không nói chen ngang khi ngƣời khác đang nói 

5. Kiến thức Tiếng Thái 

- Biết đƣợc nghĩa của các từ theo chủ điểm (Bản thân; gia đình; bản mƣờng; nhà 

trƣờng). 

- Biết cách sử dụng một số từ chỉ vị trí.  

- Bƣớc đầu đọc và hiểu đƣợc nghĩa của các cụm từ quen thuộc và đơn giản. 

- Bƣớc đầu rút ra đƣợc các thông tin chính từ các đoạn văn ngắn, đơn giản với các 

chủ đề đã học. 

- Bƣớc đầu nhận biết đƣợc đặc điểm nhân vật thể hiện qua hình dáng, cử chỉ, hành 

động, ngôn ngữ, ý nghĩ của nhân vật. 

- Nhận biết đƣợc số tiếng, số dòng, vần, nhịp thơ, ca dao, đồng dao, lời răn dạy. 

- Bƣớc đầu nhận biết đƣợc tính cách nhân vật thể hiện qua cử chỉ, hành động, lời 

thoại. 

- Bƣớc đầu biết rút ra bài học về cách nghĩ và cách ứng xử của cá nhân qua nội dung 

văn bản. 

- Bƣớc đầu biết thể hiện thái độ đồng tình hoặc không đồng tình với thái độ, tình 

cảm và cách giải quyết vấn đề của tác giả. 

- Trong 1 năm học, đọc tối thiểu 8 văn bản, có thể loại và độ dài tƣơng đƣơng với 

các văn bản đã học.  

thơ hay một câu chuyện. 

- Viết đoạn văn nêu ý kiến của mình 

về một hiện tƣợng xã hội theo chủ 

đề. 

II. KIẾN THỨC VĂN HÓA 

1. Bài học về cách ứng xử trong 

cuộc sống, những điều hay, lẽ phải; 

tình cảm của bản thân đối với con 

ngƣời, quê hƣơng, đất nƣớc,… 

2. Các yếu tố: cốt truyện, nhân vật, 

lời ngƣời kể chuyện và lời nhân vật 

trong văn bản.  

3. Cách cảm nhận cuộc sống, con 

ngƣời của cá nhân.. 

III. NGỮ LIỆU 

1. Văn bản về chủ đề: bản thân; gia 

đình; bản mƣờng; nhà trƣờng. 

- Truyện cổ tích, truyện thần thoại, 

ngụ ngôn, truyền truyền thuyết, 

truyện ngắn, đoạn (bài) văn miêu tả. 
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- Học thuộc lòng một số đoạn thơ, bài thơ, đồng dao, tục ngữ, lời răn dạy,... yêu 

thích trong chƣơng trình. 

6. Kiến thức văn hóa 

- Biết yêu quý bản thân, ông bà, cha mẹ và những ngƣời xung quanh. 

- Biết yêu trƣờng, lớp, quê hƣơng, thôn xóm. 

- Biết vệ sinh trƣờng lớp, thôn xóm sạch đẹp. 

- Giáo dục học sinh yêu quý quê hƣơng, đất nƣớc. 

- Bài thơ, đoạn thơ, đồng dao, ca 

dao, tục ngữ, truyện cƣời, câu đố 

- Độ dài của văn bản văn xuôi: 

khoảng 100 – 150 chữ, văn bản thơ 

khoảng 30 – 50 chữ 

2. Gợi ý chọn văn bản: xem danh 

mục gợi ý. 

Trình độ A2.  Năm học thứ 6 

Yêu cầu cần đạt Nội dung giáo dục 

1. Đọc 

- Đọc đúng và trôi chảy các văn bản truyện, thơ, văn bản miêu tả; nhấn giọng 

đúng từ ngữ; thể hiện cảm xúc qua giọng đọc. Tốc độ đọc khoảng 40 - 50 

tiếng trong 1 phút. 

- Đọc thầm với tốc độ nhanh hơn A1. 

- Trong 1 năm học, đọc tối thiểu 8 văn bản,  có thể loại và độ dài tƣơng 

đƣơng với các văn bản đã học.  

- Học thuộc lòng một số đoạn thơ, bài thơ, đồng dao, tục ngữ, lời răn dạy,... 

yêu thích trong chƣơng trình. 

2. Viết 

I. KIẾN THỨC TIẾNG THÁI 

1. Có kiến thức cơ bản về các chủ điểm 

1. Bản thân: mối quan hệ và tình cảm của  

bản thân với bạn bè, xã hội, gia đình và họ 

hàng,… 

2. Gia đình: giới thiệu về gia đình, nơi ở, chỉ 

đƣờng về nhà, công việc của các thành viên 

trong gia đình, miêu tả các thành viên và 

cuộc sống gia đình,... 

3. Bản mƣờng: miêu tả cảnh đẹp bản làng 



41 
 

Yêu cầu cần đạt Nội dung giáo dục 

- Viết đúng chính tả các từ, cụm từ đã học. 

- Viết đƣợc một số câu đơn giản về những chủ đề đã học. 

- Trình bày bài viết sạch sẽ, đúng quy định 

- Bƣớc đầu biết viết câu có đủ thành phần ngữ pháp. 

- Bƣớc đầu biết hình thành ý chính cho đoạn viết. 

- Viết đƣợc bài văn ngắn kể lại một trải nghiệm của bản thân và thể hiện cảm 

xúc cá nhân trƣớc sự việc đƣợc kể. 

- Biết viết đoạn văn ghi lại cảm xúc khi đọc một bài thơ hay một câu chuyện 

hay, gần gũi với cuộc sống hằng ngày. 

- Bƣớc đầu biết viết bài văn ngắn trình bày ý kiến của mình về một hiện 

tƣợng trong học tập và đời sống mà mình quan tâm. Bƣớc đầu trình bày đƣợc 

suy nghĩ của mình, đƣa ra lý lẽ, bằng chứng để làm sáng tỏ ý kiến đã nêu. 

3. Nói     

- Phát âm chính xác các từ, cụm từ đã học. 

- Biết cách đặt câu hỏi và trả lời những câu hỏi về bản thân (tên, tuổi, sở 

thích cá nhân…) 

- Bƣớc đầu nói đƣợc các vấn đề liên quan đến chủ đề đã học. 

- Kể lại đƣợc một số hoạt động đƣợc chứng kiến hoặc tham gia. 

4. Nghe 

ngƣời Thái; mối quan hệ, tình cảm của 

ngƣời Thái trong bản, mƣờng; tình đoàn kết; 

cuộc sống sinh hoạt hằng ngày,...  

4. Nhà trƣờng: việc đi học ở bản và vận 

động học sinh đi học, ơn thầy cô giáo, học 

sinh gƣơng mẫu, khuyên nhau học tập,...  

 2. Từ vựng, ngữ pháp 

- Cách sử dụng một số từ chỉ vị trí. 

- Mở rộng vốn từ theo chủ điểm: Bản thân; 

gia đình; bản mƣờng; nhà trƣờng. 

- Nghĩa của một số câu tục ngữ, thành ngữ 

dễ hiểu, thông dụng.  

- Nghĩa của một số từ mƣợn của dân tộc 

khác thuộc các chủ điểm. 

- Từ đồng âm khác nghĩa, từ đồng nghĩa, từ 

trái nghĩa, từ đa nghĩa và nghĩa của từ đa 

nghĩa trong văn bản thuộc các chủ điểm. 

- Nhận biết đƣợc đại từ, danh từ, động từ …  

trong Tiếng Thái. 

- Đại từ nhân xƣng trong Tiếng Thái.   
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- Nghe và hiểu nội dung cuộc đối thoại ngắn. 

- Nghe và hiểu nội dung theo nghĩa tƣờng minh đoạn thơ, bài thơ, đoạn văn, 

bài văn theo các chủ đề. 

- Nghe hiểu và nhớ đƣợc nội dung chính khi ngƣời khác trình bày 

5. Kiến thức Tiếng Thái 

- Biết đƣợc nghĩa của các từ theo chủ điểm (Bản thân; gia đình; bản mƣờng; 

nhà trƣờng). 

- Biết cách sử dụng một số từ chỉ vị trí  

- Bƣớc đầu đọc và hiểu đƣợc nghĩa của các cụm từ quen thuộc và đơn giản. 

- Nhận biết đƣợc đại từ, danh từ, động từ …  trong Tiếng Thái. 

- Nhận biết từ đồng âm, đồng nghĩa, trái nghĩa và từ vay mƣợn. 

- Đọc hiểu các câu ngắn, đơn giản. 

- Bƣớc đầu rút ra đƣợc các thông tin chính từ các đoạn văn ngắn, đơn giản 

với các chủ đề đã học. 

- Bƣớc đầu nhận biết đƣợc đặc điểm nhân vật thể hiện qua hình dáng, cử chỉ, 

hành động, ngôn ngữ, ý nghĩ của nhân vật. 

- Nhận biết đƣợc số tiếng, số dòng, vần, nhịp thơ, ca dao, đồng dao, lời răn 

dạy. 

- Bƣớc đầu nhận biết đƣợc một số yếu tố của tục ngữ: số lƣợng câu, chữ, vần. 

3. Hoạt động giao tiếp 

- Viết đoạn văn ngắn kể lại một trải nghiệm 

của bản thân. 

- Viết đoạn văn ghi lại cảm xúc khi đọc một 

bài thơ hay một câu chuyện hay, gần gũi với 

cuộc sống hằng ngày. 

- Viết đoạn văn nêu ý kiến của mình về một 

hiện tƣợng trong học tập và đời sống theo 

chủ đề. 

II. KIẾN THỨC VĂN HÓA 

1. Bài học về cách ứng xử trong cuộc sống, 

những điều hay, lẽ phải; tình cảm của bản 

thân đối với gia đình, nhà trƣờng và xã hội. 

2. Các yếu tố: cốt truyện, nhân vật, lời ngƣời 

kể chuyện và lời nhân vật trong văn bản.  

3. Nội dung phản ánh và cách nhìn cuộc 

sống, con ngƣời của tác giả. 

III. NGỮ LIỆU 

1.Văn bản về chủ đề: Bản thân; gia đình; 

bản mƣờng; nhà trƣờng. 
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- Bƣớc đầu nhận biết đƣợc tính cách nhân vật thể hiện qua cử chỉ, hành động, 

lời thoại. 

6. Kiến thức văn hóa 

- Biết thực hiện một số nghi thức chào hỏi và giao tiếp theo phong tục dân 

tộc Thái. 

- Học đƣợc những điều hay, điều tốt thông qua các nhân vật. 

- Yêu quý và giữ gìn bản sắc văn hóa của dân tộc Thái. 

- Truyện cổ tích, truyện thần thoại, ngụ 

ngôn, truyền truyền thuyết, truyện ngắn, 

đoạn (bài) văn miêu tả 

- Bài thơ, đoạn thơ, đồng dao, ca dao, tục 

ngữ, truyện cƣời, câu đố 

- Độ dài của văn bản văn xuôi: khoảng 100 

– 150 chữ, văn bản thơ khoảng 30-50 chữ 

2. Gợi ý chọn văn bản: xem danh mục gợi ý. 

Trình độ A2. Năm học thứ 7 

Yêu cầu cần đạt Nội dung giáo dục 

1. Đọc 

- Đọc đúng và diễn cảm các văn bản truyện, thơ, văn bản miêu tả; nhấn giọng đúng từ 

ngữ; thể hiện cảm xúc qua giọng đọc.  

- Tốc độ đọc khoảng 60 - 70 tiếng trong 1 phút. 

- Trong 1 năm học, đọc tối thiểu 16 văn bản, có thể loại và độ dài tƣơng đƣơng với 

các văn bản đã học.  

- Học thuộc lòng một số đoạn thơ, bài thơ, câu nói có vần… trong chƣơng trình. 

2. Viết 

- Viết đúng chính tả các từ, cụm từ đã học. 

I. KIẾN THỨC TIẾNG THÁI 

1. Có kiến thức cơ bản về các chủ 

điểm 

- Gia đình: giới thiệu về gia đình; 

mối quan hệ dòng tộc; công lao bố 

mẹ; đồ dùng trong gia đình,... 

- Văn hóa xã hội: trang phục; ẩm 

thực; nhạc cụ dân tộc; dân ca; dân 

vũ,… 
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- Viết đƣợc bài văn ngắn kể lại sự việc có thật liên quan đến bản thân theo chủ đề. 

- Viết đƣợc đoạn văn ghi lại cảm xúc sau khi đọc xong bài thơ theo chủ đề đã học. 

- Bƣớc đầu biết viết một đoạn văn nghị luận về vấn đề trong đời sống. 

- Bƣớc đầu biết viết bản thuyết minh về luật lệ trong trò chơi hay hoạt động.. 

- Trình bày bài viết sạch sẽ, rõ ràng, đầy đủ, đúng quy định. 

3. Nói     

- Phát âm chính xác các từ, cụm từ đã học. 

- Trao đổi đƣợc với ngƣời khác về cảm xúc yêu, ghét của bản thân về những nhân vật 

đƣợc thể hiện trong các văn bản. 

- Trình bày đƣợc các vấn đề liên quan đến chủ đề đã học. 

- Kể tên một số làn điệu dân ca, điệu xòe, biết hát các bài hát đồng dao dân tộc Thái, 

biết  múa xòe,...  

- Kể tên đƣợc một số nhạc cụ dân tộc Thái và công dụng của chúng. 

- Kể tên và nêu đƣợc cách chơi một số trò chơi dân gian của dân tộc Thái. 

- Kể lại đƣợc một số hoạt động đƣợc chứng kiến hoặc tham gia. 

4. Nghe 

- Hiểu đƣợc câu hỏi và các thông tin gắn với chủ đề đã học. 

- Nghe hiểu nội dung chính khi ngƣời khác trình bày. 

- Nghe hiểu các bài hát đồng dao. 

- Bản mƣờng: giới thiệu bản làng 

ngƣời Thái; tình cảm quê hƣơng, đổi 

mới quê hƣơng; đoàn kết; cuộc sống 

sinh hoạt hằng ngày,...  

- Trò chơi dân gian: các trò chơi ném 

còn, đánh đu, kéo co (lạk bai), luồn 

luồn chổng dế (num num tảu tảu), tó 

mak lẹ,… 

2. Từ vựng, ngữ pháp 

- Mở rộng vốn từ theo chủ điểm đã 

học. 

- Câu đơn và câu ghép.    

- Liên kết giữa các câu trong một 

đoạn văn, một số biện pháp liên kết 

câu và các từ ngữ liên kết. 

3. Hoạt động giao tiếp 

- Viết bài văn ngắn kể lại sự việc có 

thật liên quan đến bản thân theo chủ 

đề. 

- Viết đoạn văn ghi lại cảm xúc sau 
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5. Kiến thức Tiếng Thái 

- Hiểu đƣợc nghĩa của từ theo các chủ điểm (Gia đình; văn hóa xã hội; bản mƣờng; trò 

chơi dân gian). 

- Hiểu đƣợc nghĩa của các cụm từ quen thuộc và đơn giản. 

- Hiểu đƣợc những bảng hƣớng dẫn ngắn, đơn giản đặc biệt là khi có sự hỗ trợ của 

hình họa. 

- Hiểu đƣợc các thông tin chính từ các đoạn văn ngắn, đơn giản với các chủ đề đã học. 

- Nhận biết đƣợc chủ đề của văn bản. 

- Nhận biết đƣợc tình cảm, cảm xúc của ngƣời viết thể hiện qua ngôn ngữ văn bản. 

- Nhận biết đƣợc đặc điểm nhân vật thể hiện qua hình dáng, cử chỉ, hành động, ngôn 

ngữ, ý nghĩ của nhân vật. 

- Nhận biết đƣợc một số yếu tố của tục ngữ: số lƣợng câu, chữ, vần. 

- Nhận biết và cảm nhận đƣợc tính cách nhân vật thể hiện qua cử chỉ, hành động, lời thoại. 

- Nhận biết đúng câu đơn, câu ghép trong đoạn thơ, đoạn văn, bài văn. 

- Biết nhận xét nét độc đáo của bài thơ thể hiện qua từ ngữ, hình ảnh, vần, nhịp và 

biện pháp tu từ. 

- Biết rút ra bài học về cách nghĩ và cách ứng xử của cá nhân qua nội dung văn bản. 

- Biết thể hiện thái độ đồng tình hoặc không đồng tình với thái độ, tình cảm và cách 

giải quyết vấn đề của tác giả. 

khi đọc xong bài thơ theo chủ đề đã 

học. 

- Viết đoạn văn nghị luận về vấn đề 

trong đời sống. 

- Viết bản thuyết minh về luật lệ 

trong trò chơi hay hoạt động. 

II. KIẾN THỨC VĂN HÓA 

1. Bài học về cách ứng xử trong 

cuộc sống, những điều hay, lẽ phải; 

tình cảm của bản thân đối với gia 

đình, nhà trƣờng và xã hội. 

2. Các yếu tố: cốt truyện, nhân vật, 

lời ngƣời kể chuyện và lời nhân vật 

trong văn bản.  

3. Bảo tồn và lƣu giữ các trò chơi 

dân gian của dân tộc Thái. 

4. Nội dung phản ánh và cách nhìn 

cuộc sống, con ngƣời của tác giả. 

III. NGỮ LIỆU 

1.Văn bản về chủ đề: gia đình; văn 



46 
 

Yêu cầu cần đạt Nội dung giáo dục 

- Bƣớc đầu nêu đƣợc những thay đổi trong suy nghĩ, tình cảm hoặc cách sống của bản 

thân sau khi đọc tác phẩm.  

- Liên hệ các hoạt động phong trào của trƣờng nhằm bảo tồn các trò chơi dân gian dân 

tộc Thái. 

- Cảm nghĩ của bản thân về các trò chơi dân gian mà mình yêu thích. 

6. Kiến thức văn hóa 

- Thực hiện đƣợc một số nghi thức chào hỏi và giao tiếp theo phong tục dân tộc Thái. 

- Học đƣợc những điều hay, điều tốt thông qua các nhân vật; bảo tồn và lƣu giữ các 

trò chơi dân gian; trang phục; ẩm thực; nhạc cụ dân tộc, dân ca, dân vũ…của dân tộc 

Thái.  

- Biết thể hiện thái độ đồng tình hoặc không đồng tình với thái độ, tình cảm và cách 

giải quyết vấn đề của tác giả. 

- Hiểu biết giá trị văn hóa của ngƣời Thái thông qua các chủ đề; yêu quý và giữ gìn 

bản sắc văn hóa của dân tộc Thái,... 

hóa xã hội; bản mƣờng; trò chơi dân 

gian,... 

- Truyện cổ tích, truyện thần thoại, 

ngụ ngôn, truyền truyền thuyết, 

truyện ngắn, đoạn (bài) văn miêu 

tả,... 

- Bài thơ, đoạn thơ, đồng dao, ca 

dao, tục ngữ, truyện cƣời, câu đố,... 

- Độ dài của văn bản văn xuôi: 

khoảng 150-200 chữ, văn bản thơ 

khoảng 50-80 chữ. 

2. Gợi ý chọn văn bản: xem danh 

mục gợi ý. 

 

Trình độ A2. Năm học thứ 8 

Yêu cầu cần đạt Nội dung giáo dục 

1. Đọc 

- Đọc đúng và diễn cảm các văn bản truyện, thơ, văn bản miêu tả; nhấn giọng 

I. KIẾN THỨC TIẾNG THÁI 

1. Có kiến thức cơ bản về các chủ 
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đúng từ ngữ; thể hiện cảm xúc qua giọng đọc.  

- Trong 1 năm học, đọc tối thiểu 24 văn bản, có thể loại và độ dài tƣơng đƣơng với 

các văn bản đã học.  

- Học thuộc lòng một số đoạn thơ, bài thơ yêu thích trong chƣơng trình. 

2. Viết 

- Biết viết đúng tên ngƣời địa phƣơng; biết đặt dấu câu đúng cú pháp. 

- Viết đƣợc bài văn ngắn kể lại sự việc; một chuyến đi hay một hoạt động xã hội 

để lại cho bản thân nhiều tình cảm tốt đẹp. 

 - Viết đƣợc đoạn văn nghị luận về một vấn đề trong đời sống, trình bày rõ vấn đề 

và ý kiến (đồng tình hay phản đối) của ngƣời viết. 

- Viết đƣợc bản thuyết minh về việc tuyên truyền giữ gìn vệ sinh; chăm sóc sức 

khỏe; phòng bệnh, chữa bệnh. 

3. Nói 

- Trao đổi đƣợc với ngƣời khác về cảm xúc yêu, ghét của bản thân về những nhân 

vật đƣợc thể hiện trong các văn bản.  

- Điều chỉnh đƣợc lời nói (từ ngữ, tốc độ, âm lƣợng) cho phù hợp với ngƣời nghe. 

- Kể lại đƣợc một số hoạt động đƣợc chứng kiến hoặc tham gia. 

điểm 

- Gia đình, dòng tộc: quan hệ và tình 

cảm gia đình, họ hàng, làng xóm; công 

việc gia đình, làm kinh tế gia đình, gia 

đình với chính sách sinh đẻ có kế hoạch, 

luật Hôn nhân và gia đình,…  

- Văn hóa xã hội: lễ hội và một số phong 

tục tập quán tốt đẹp của ngƣời Thái 

(sinh hoạt văn hóa văn nghệ (múa hát, 

các làn điệu dân ca,...), bảo tồn và phát 

triển di sản văn hóa Thái; bài trừ mê tín 

dị đoan,... 

- Bản làng, quê hƣơng: các dân tộc anh 

em, đoàn kết dân tộc, mối quan hệ xóm 

bản; các quy ƣớc, hƣơng ƣớc của bản 

làng; những thay đổi của bản làng hiện 

nay; gia đình văn hóa, xây dựng nếp 

sống văn hóa mới, bản làng văn hóa ở 

vùng ngƣời Thái,... 

- Chăm sóc sức khỏe: rèn luyện thân thể, 
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 - Trình bày đƣợc ý tƣởng rõ ràng, có cảm xúc; có thái độ tự tin khi nói trƣớc 

nhiều ngƣời; sử dụng lời nói, cử chỉ, điệu bộ thích hợp. 

4. Nghe 

- Nghe hiểu nội dung chính khi ngƣời khác trình bày. 

- Biết vừa nghe vừa tóm tắt đƣợc những nội dung thuyết trình của ngƣời khác. 

5. Kiến thức Tiếng Thái 

- Hiểu đƣợc nghĩa của từ theo các chủ điểm (Gia đình, dòng tộc; bản làng, quê 

hƣơng; thiên nhiên). 

- Hiểu đƣợc nghĩa của các cụm từ quen thuộc và đơn giản. 

- Hiểu đƣợc những bảng hƣớng dẫn ngắn, đơn giản đặc biệt là khi có sự hỗ trợ của 

hình họa. 

- Nêu đƣợc nội dung bao quát của văn bản. 

- Nhận biết và phân tích đƣợc tình cảm, cảm xúc của ngƣời viết thể hiện qua ngôn 

ngữ văn bản.  

- Nhận biết đƣợc chủ đề và thông điệp mà văn bản muốn gửi gắm đến ngƣời đọc; 

phân tích đƣợc một số căn cứ để xác định chủ đề. 

- Hiểu đƣợc các thông tin chính từ các đoạn văn ngắn, đơn giản với các chủ đề đã 

phòng bệnh, chữa bệnh, vệ sinh ăn uống, 

vệ sinh cá nhân, nhà ở, bản mƣờng,... 

2. Từ vựng, ngữ pháp 

- Mở rộng vốn từ theo chủ điểm đã học. 

- Liên kết giữa các câu trong một đoạn 

văn, một số biện pháp liên kết câu và các 

từ ngữ liên kết. 

3. Hoạt động giao tiếp 

- Viết bài văn ngắn kể lại sự việc, một 

chuyến đi hay một hoạt động xã hội,... 

 - Viết đoạn văn nghị luận về một vấn đề 

trong đời sống. 

- Viết bản thuyết minh về việc tuyên 

truyền giữ gìn vệ sinh; chăm sóc sức 

khỏe; phòng bệnh, chữa bệnh,… 

4. Viết đoạn văn ngắn theo chủ đề đã 

học. 

II. KIẾN THỨC VĂN HÓA 
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học. 

- Nhận biết và phân tích đƣợc đặc điểm nhân vật thể hiện qua hình dáng, cử chỉ, 

hành động, ngôn ngữ, ý nghĩ của nhân vật. 

- Nhận biết đƣợc cốt truyện và một số biện pháp nghệ thuật đƣợc tác giả sử dụng 

trong văn bản. 

- Nhận biết và cảm nhận đƣợc tính cách nhân vật thể hiện qua cử chỉ, hành động, 

lời thoại. 

- Nhận xét đƣợc nét độc đáo của bài thơ thể hiện qua từ ngữ, hình ảnh, vần, nhịp 

và biện pháp tu từ. 

- Biết rút ra bài học về cách nghĩ và cách ứng xử của cá nhân qua nội dung văn 

bản. 

- Thể hiện đƣợc thái độ đồng tình hoặc không đồng tình với thái độ, tình cảm và 

cách giải quyết vấn đề của tác giả. 

- Nêu đƣợc những thay đổi trong suy nghĩ, tình cảm hoặc cách sống của bản thân 

sau khi đọc tác phẩm.  

- Cảm nghĩ của bản thân về quê hƣơng, gia đình, dòng tộc,... 

6. Kiến thức văn hóa 

- Hiểu biết về phong tục tập quán của dân tộc Thái; có cách ứng xử đúng trong 

1. Bài học về cách ứng xử trong cuộc 

sống, những điều hay, lẽ phải; tình cảm 

của bản thân đối với gia đình và xã 

hội,... 

2. Bảo tồn và giữ gìn một số nét đẹp về 

văn hóa, lễ hội, phong tục của ngƣời 

Thái. 

3.Bài trừ một số hủ tục lạc hậu, không 

lành mạnh. 

III. NGỮ LIỆU 

1.Văn bản về chủ đề: Gia đình, dòng tộc; 

văn hóa xã hội; bản làng, quê hƣơng; 

thiên nhiên. 

- Truyện cổ tích, truyện thần thoại, ngụ 

ngôn, truyền truyền thuyết, truyện ngắn, 

đoạn (bài) văn miêu tả,... 

- Bài thơ, đoạn thơ, đồng dao, ca dao, 

tục ngữ, truyện cƣời, câu đố,... 

- Độ dài của văn bản văn xuôi: khoảng 
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cuộc sống; biết đƣợc những điều hay, lẽ phải; thể hiện đƣợc tình cảm của bản thân 

đối với gia đình và xã hội.  

- Bảo tồn và giữ gìn đƣợc một số nét đẹp về văn hóa, lễ hội, phong tục của Ngƣời 

Thái; bài trừ một số hủ tục lạc hậu không lành mạnh. 

- Hiểu biết đƣợc giá trị văn hóa của ngƣời Thái thông qua các chủ đề; yêu quý và 

giữ gìn bản sắc văn hóa của dân tộc Thái. 

200-250 chữ, văn bản thơ khoảng 80-

100 chữ. 

2. Gợi ý chọn văn bản: xem danh mục 

gợi ý. 

Trình độ A2. Năm học thứ 9 

Yêu cầu cần đạt Nội dung giáo dục 

1. Đọc 

- Đọc đúng và diễn cảm các văn bản truyện, thơ, văn bản miêu tả; tƣờng 

thuật; tƣờng minh,… nhấn giọng đúng từ ngữ; thể hiện cảm xúc qua giọng 

đọc.  

- Trong 1 năm học, đọc tối thiểu 30 văn bản, có thể loại và độ dài tƣơng 

đƣơng với các văn bản đã học.  

- Học thuộc lòng một số đoạn thơ, bài thơ yêu thích trong chƣơng trình. 

2. Viết 

- Viết đƣợc đoạn văn, bài văn đảm bảo theo đúng yêu cầu; các câu, đoạn có 

I. KIẾN THỨC TIẾNG THÁI 

1. Có kiến thức cơ bản về các chủ điểm 

- Ngƣời Thái ơn Đảng, Bác Hồ: những mẩu 

chuyện về Bác; gƣơng đảng viên ƣu tú ngƣời 

Thái; tình cảm của ngƣời Thái với Đảng, Bác 

Hồ; cuộc sống của ngƣời Thái từ khi có 

Đảng,… 

- Chăm sóc sức khỏe: Các cây thuốc của dân 

tộc Thái, những tập quán có hại cho sức khỏe; 
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mối liên kết với nhau; xem lại và chỉnh sửa, rút kinh nghiệm. 

- Biết cách trích dẫn văn bản của ngƣời khác. 

- Viết đƣợc những đoạn văn ngắn về nội dung liên quan chủ đề đã học. 

- Bƣớc đầu biết viết một truyện kể sáng tạo. 

- Viết đƣợc bài thuyết minh về một danh lam thắng cảnh hay một di tích lịch 

sử ở địa phƣơng, có sử dụng hình ảnh minh họa. 

3. Nói     

- Kể lại đƣợc rõ ràng, mạch lạc một câu chuyện đƣợc chứng kiến hoặc tham 

gia. 

 - Trình bày đƣợc ý kiến về một sự việc có tính thời sự 

- Bƣớc đầu biết thuyết minh về cách chăm sóc sức khỏe; cách phòng ngừa tai 

nạn trong trƣờng học. 

4. Nghe 

Bƣớc đầu nghe và nhận xét đƣợc tính thuyết phục của một ý kiến; chỉ ra 

đƣợc những lập luận thiếu logic không liên quan. 

5. Kiến thức Tiếng Thái 

- Nêu đƣợc nội dung khái quát của văn bản. 

cách phòng chữa bệnh theo cây thuốc dân tộc 

Thái; vệ sinh phòng dịch, rèn luyện thân thể, 

phòng bệnh, chữa bệnh, phòng tránh xa ma 

tuý, phòng chống bệnh HIV/AIDS,...  

- Giáo dục: Chủ trƣơng, chính sách của Đảng 

và Nhà nƣớc về việc bảo tồn ngôn ngữ tiếng 

dân tộc thiểu số; tấm gƣơng học tập; gƣơng 

các nhà giáo tiêu biểu ngƣời Thái,… 

- Thiên nhiên, môi trƣờng: Mùa, thời tiết, khí 

hậu, núi, rừng, nƣơng, suối, sông, biển, chim 

rừng, thú rừng, vật nuôi cây trồng, bảo vệ tài 

nguyên, môi trƣờng (theo tập tục và theo 

pháp luật),… 

2. Từ vựng, ngữ pháp 

- Mở rộng vốn từ theo chủ điểm đã học. 

- Các từ vay mƣợn của tiếng dân tộc khác về 

các chủ đề, chủ điểm.  

- Từ đồng âm khác nghĩa, từ đồng nghĩa, từ 

đa nghĩa và nghĩa của từ đa nghĩa trong văn 



52 
 

Yêu cầu cần đạt Nội dung giáo dục 

- Hiểu và phân tích đƣợc các thông tin chính từ các đoạn văn ngắn, đơn giản 

với chủ đề đã học. 

- Nêu đƣợc ấn tƣợng chung về văn bản; rút ra đƣợc kinh nghiệm cho bản 

thân qua nội dung các văn bản. 

- Tóm tắt đƣợc văn bản một cách ngắn gọn. 

- Nhận biết và phân tích đƣợc một số yếu tố nhƣ không gian, thời gian, cốt 

truyện, nhân vật chính. 

- Nhận biết và cảm nhận đƣợc tính cách nhân vật thể hiện qua cử chỉ, hành 

động, lời thoại. 

- Nhận biết đƣợc các từ vay mƣợn. 

- Nhận xét và phân tích đƣợc nét độc đáo của bài thơ thể hiện qua từ ngữ, 

hình ảnh, vần, nhịp và biện pháp tu từ. 

- Biết rút ra bài học về cách nghĩ và cách ứng xử của cá nhân qua nội dung 

văn bản. 

- Nêu đƣợc những trải nghiệm trong cuộc sống, giúp bản thân hiểu thêm về 

nhân vật, sự việc trong tác phẩm. 

- Cảm nghĩ của bản thân qua các tấm gƣơng ngƣời thật việc thật. 

bản,... thuộc các chủ điểm, chủ điểm. 

- Liên kết giữa các câu trong một đoạn văn, 

một số biện pháp liên kết câu và các từ ngữ 

liên kết. 

3. Từ điển: Cách tìm từ, nghĩa của từ, cách 

dùng từ và tra cứu thông tin khác.    

4. Viết đoạn văn ngắn theo chủ đề đã học. 

II. KIẾN THỨC VĂN HÓA 

1. Bài học về cách ứng xử trong cuộc sống; 

học tập những điều hay, lẽ phải; lòng biết ơn; 

có ý thức bảo vệ thiên nhiên, môi trƣờng,... 

2. Bảo tồn và giữ gìn một số nét đẹp về văn 

hóa, lễ hội, phong tục của Ngƣời Thái,... 

3. Bài trừ một số hủ tục lạc hậu, không lành 

mạnh. 

III. NGỮ LIỆU 

1.Văn bản về chủ đề: ngƣời Thái ơn Đảng, 

Bác Hồ; chăm sóc sức khỏe; giáo dục. 
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6. Kiến thức văn hóa 

- Hiểu biết về phong tục tập quán của dân tộc Thái; cách ứng xử trong cuộc 

sống,... 

- Học tập đƣợc những điều hay, lẽ phải qua các chủ đề đã học. 

- Biết thể hiện lòng biết ơn đối với Đảng, Bác Hồ bảo vệ, bảo tồn thiên nhiên 

và môi trƣờng thông qua một số việc làm cụ thể,… 

- Hiểu đƣợc giá trị văn hóa của ngƣời Thái thông qua các chủ đề; yêu quý và 

giữ gìn bản sắc văn hóa của dân tộc Thái; bảo tồn và phát triển ngôn ngữ dân 

tộc Thái nói riêng và ngôn ngữ các dân tộc thiểu số nói chung.  

- Truyện ngắn, đoạn, bài văn... 

- Bài thơ, đoạn thơ, đồng dao, ca dao, tục 

ngữ, câu đố về chủ đề... 

- Độ dài của văn bản văn xuôi: khoảng 250 – 

300 chữ, văn bản thơ khoảng 100 – 130 chữ 

2. Gợi ý chọn văn bản: xem danh mục gợi ý. 

Trình độ B. Năm học thứ 10 

Yêu cầu cần đạt Nội dung giáo dục 

1. Đọc 

- Nhận biết và phân tích đƣợc một số yếu tố của truyện nhƣ: nhân vật, 

câu chuyện, ngƣời kể chuyện,...  

-  Phân tích và đánh giá đƣợc giá trị thẩm mĩ của một số yếu tố trong thơ 

nhƣ từ ngữ, hình ảnh, vần, nhịp, đối, chủ thể trữ tình, nhân vật trữ tình,... 

- Trong 1 năm học, đọc tối thiểu 20 văn bản văn học, có thể loại và độ dài 

tƣơng đƣơng với các văn bản đã học.  

I. KIẾN THỨC TIẾNG THÁI 

1. Có kiến thức cơ bản về các chủ đề 

- Văn hoá dân tộc Thái: giới thiệu những nét 

khái quát về dân tộc Thái; việc bảo tồn, phát 

triển và giữ gìn phong tục tập quán dân tộc 

Thái; truyền thống văn hóa, lễ hội, phong tục 

tập quán, xây dựng nếp sống mới; văn hóa giao 
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- Học thuộc lòng một số đoạn thơ, bài thơ yêu thích trong chƣơng trình. 

3. Viết 

- Viết đoạn văn kể chuyện, thuật việc đơn giản, chỉ dẫn, thuyết minh (giới 

thiệu, tuyên truyền),... những nội dung thuộc chủ điểm. 

- Viết bản tin, thông báo, đoạn văn thuyết minh (giới thiệu, tuyên truyền) 

về bảo tồn ngôn ngữ, chữ viết dân tộc Thái, vận động trẻ em đến trƣờng, 

gƣơng về ngƣời giáo viên, gƣơng học sinh học tốt; bảo vệ sức khỏe, vệ 

sinh phòng bệnh, nghề truyền thống, chuyển đổi cơ cấu vật nuôi cây 

trồng,... 

- Viết đƣợc văn bản đúng quy trình, bảo đảm các bƣớc đã đƣợc hình 

thành và rèn luyện ở các lớp trƣớc; có hiểu biết về vấn đề quyền sở hữu 

trí tuệ và tránh đạo văn. 

- Viết đƣợc một văn bản nghị luận về: văn hóa truyền thống của dân tộc 

Thái, cây thuốc quý, về bảo vệ sức khỏe, vệ sinh phòng bệnh, nghề 

truyền thống, chuyển đổi cơ cấu vật nuôi cây trồng,… 

- Viết đoạn văn ngắn tuyên truyền giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc, phong 

tục tập quán, các lễ hội của dân tộc Thái; giới thiệu về văn hóa dân tộc; 

nghề truyền thống, bảo quản nông sản,...  

- Bài văn kể lại câu chuyện đã đọc, đã nghe với những chi tiết sáng tạo; 

bài tả phong cảnh có sử dụng so sánh, nhân hoá và những từ ngữ gợi tả 

để làm nổi bật đặc điểm của đối tƣợng đƣợc tả; viết đƣợc đoạn văn thể 

tiếp (giao tiếp thông thƣờng, nghi thức giao tiếp, 

giao tiếp vai vế trong gia đình, thói quen ăn 

uống,...); kiến trúc nhà sàn; cách bài trí trong 

nhà theo phong tục của ngƣời Thái,… 

- Chăm sóc sức khỏe: các dƣợc liệu truyền 

thống trong dân gian và điều trị bệnh bằng y học 

cổ truyền; khám chữa bệnh tại trạm y tế, bệnh 

viện (Ngƣời bệnh mang ơn thầy thuốc, ngƣời 

thầy thuốc nhƣ mẹ hiền); phòng chống ma 

túy,… 

- Khoa học và giáo dục: truyền thống hiếu học; 

giáo dục thế hệ trẻ; đƣa khoa học vào đời sống; 

bài trừ mê tín, dị đoan…  

- Lao động sản xuất: truyền thống lao động cần 

cù; chuyển đổi cơ cấu cấu vật nuôi cây trồng; 

phát triển sản xuất; phát triển nghề truyền 

thống; gƣơng làm ăn kinh tế,…   

 

2. Từ vựng, ngữ pháp 

- Mở rộng vốn từ về chủ điểm: văn hóa dân tộc 

Thái; chăm sóc sức khỏe; khoa học giáo dục và 
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hiện tình cảm, cảm xúc của bản thân trƣớc một sự việc hoặc một bài thơ, 

câu chuyện,... 

3. Nói 

- Trình bày đƣợc ý kiến về một sự việc có tính thời sự. 

- Hỏi đáp về văn hoá dân tộc Thái; nói lời khen, chê; giới thiệu về những 

nét văn hóa dân tộc Thái; giới thiệu phong tục tập quán, kiến trúc nhà 

sàn, cách bài trí trong nhà,…  

- Nói lời chỉ dẫn về bài trừ những hủ tục lạc hậu ở địa phƣơng. 

- Hỏi đáp về bệnh tật và khám chữa bệnh. Nói lời chỉ dẫn phòng và chữa 

bệnh, lời chỉ dẫn dùng thuốc, lời chỉ dẫn trồng cây thuốc dân gian,… 

- Hỏi đáp về việc học tập ở địa phƣơng.  

- Hỏi đáp về giá cả; nói lời chỉ dẫn về trồng trọt, chăn nuôi, làm nghề 

truyền thống, làm kinh tế gia đình, bảo quản nông sản; giới thiệu về 

những điển hình tiên tiến trong lao động ở địa phƣơng,… 

4. Nghe 

-  Nghe và nắm bắt đƣợc nội dung truyết trình, quan điểm của ngƣời nói.  

- Biết nhận xét về nội dung và hình thức thuyết trình. 

- Biết đặt câu hỏi về những điểm cần làm rõ. 

5. Kiến thức Tiếng Thái 

- Củng cố cách đọc một số âm vần, thanh điệu Tiếng Thái đã học: các âm 

lao động sản xuất,… 

- Lỗi dùng từ và cách sửa (lỗi về nghĩa của từ, 

về phong cách). 

3. Kiểu văn bản và thể loại  

- Văn bản tự sự: truyện kể, mô phỏng một 

truyện đã đọc; truyện kể chuyển nội dung từ 

một truyện tranh,... 

- Văn bản biểu cảm: thơ, ca dao, đồng dao, ngụ 

ngôn,...   

- Văn bản nghị luận: giới thiệu về văn hóa dân 

tộc Thái; chăm sóc sức khỏe; khoa học giáo dục 

và lao động sản xuất,... 

- Văn bản thông tin: cách trình bày các ý tƣởng 

và thông tin trong văn bản; văn bản giải thích 

một hiện tƣợng xã hội; văn bản thuyết minh về 

việc bảo tồn văn hóa, chăm sóc sức khỏe, lao 

động sản xuất và bảo tồn ngôn ngữ chữ viết, 

phong trào học tập,... 

4. Phƣơng tiện giao tiếp phi ngôn ngữ: hình ảnh, 

số liệu, biểu đồ,... 
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không có trong tiếng Việt, các chữ cái biến thể. 

- Hiểu biết về truyền thống văn hóa, việc bảo tồn, phát triển bản sắc văn 

hóa dân tộc Thái; hiểu biết các lễ hội, phong tục tập quán, xây dựng nếp 

sống mới; văn hóa giao tiếp (giao tiếp thông thƣờng, giao tiếp sang trọng, 

giao tiếp vai vế trong gia đình, thói quen ăn uống,...); kiến trúc nhà Sàn, 

bài trí trong nhà theo phong tục,... 

- Bƣớc đầu hiểu biết về vấn đề bảo vệ, chăm sóc sức khỏe; các dƣợc liệu 

truyền thống trong dân gian và điều trị bệnh bằng y học cổ truyền, phòng 

chống ma túy,... 

- Biết đƣợc một số gƣơng truyền thống hiếu học của dân tộc Thái; biết 

đƣa khoa học vào đời sống; bài trừ mê tín, dị đoan; gƣơng lao động cần 

cù; kinh nghiệm chuyển đổi cơ cấu cấu vật nuôi cây trồng, phát triển sản 

xuất; phát triển nghề truyền thống; gƣơng làm ăn kinh tế,...   

6. Kiến thức văn hóa 

- Hiểu biết về phong tục tập quán của dân tộc Thái gắn với các chủ đề. 

- Thể hiện đƣợc thái độ đồng tình hoặc không đồng tình với thái độ, tình 

cảm và cách giải quyết vấn đề của tác giả. 

- Hiểu biết giá trị văn hóa của ngƣời Thái thông qua các chủ đề; yêu quý 

và giữ gìn bản sắc văn hóa của dân tộc Thái. 

- Có ý thức bảo tồn và phát triển ngôn ngữ dân tộc Thái nói riêng và ngôn 

II. KIẾN THỨC VĂN HÓA 

- Hiểu biết về phong tục tập quán của dân tộc 

Thái về các chủ đề. 

- Thể hiện thái độ đồng tình hoặc không đồng 

tình với thái độ, tình cảm và cách giải quyết vấn 

đề của tác giả. 

- Hiểu biết giá trị văn hóa của ngƣời Thái thông 

qua các chủ đề; yêu quý và giữ gìn bản sắc văn 

hóa của dân tộc Thái. 

- Có ý thức bảo tồn và phát triển ngôn ngữ dân 

tộc Thái nói riêng và ngôn ngữ các dân tộc thiểu 

số nói chung; yêu quý và giữ gìn bản sắc văn 

hóa của dân tộc Thái, các lễ hội truyền thống, 

ngôi nhà sàn và thiết kế bài trí trong ngôi nhà, 

cây dƣợc liệu quý của dân tộc. 

III. NGỮ LIỆU 

1. Văn bản văn học 

- Thần thoại, truyền thuyết, truyện cổ tích, 

truyện ngụ ngôn,... 

- Tục ngữ, thành ngữ, câu đố, dân ca, truyện 
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ngữ các dân tộc thiểu số nói chung; Yêu quý và giữ gìn bản sắc văn hóa 

của dân tộc Thái, các lễ hội truyền thống, ngôi nhà sàn và thiết kế bào trí 

trong ngôi nhà, cây dƣợc liệu quý của dân tộc 

thơ, đồng dao, lời răn dạy,… 

2. Văn bản nghị luận xã hội. 

3. Văn bản thông tin. 

4. Gợi ý chọn văn bản: xem danh mục gợi ý. 

Trình độ B. Năm học thứ 11 

Yêu cầu cần đạt Nội dung giáo dục 

1. Đọc 

- Luyện đọc, đọc để hiểu nội dung trả lời câu hỏi và tóm tắt bài khoá.  

- Phân tích đƣợc một số yếu tố của truyện nhƣ: nhân vật, câu chuyện, ngƣời kể 

chuyện.  

- Phân tích và đánh giá đƣợc giá trị thẩm mĩ của một số yếu tố trong thơ nhƣ từ 

ngữ, hình ảnh, vần, nhịp, đối, chủ thể trữ tình, nhân vật trữ tình. 

- Trong 1 năm học, đọc tối thiểu 20 văn bản văn học, có thể loại và độ dài 

tƣơng đƣơng với các văn bản đã học.  

- Học thuộc lòng một số đoạn thơ, bài thơ yêu thích trong chƣơng trình. 

2. Viết 

- Viết chính tả trích đoạn hoặc bài khoá ngắn có trong bài học.   

- Viết đoạn văn kể chuyện, thuật việc đơn giản, chỉ dẫn, thuyết minh (giới thiệu, 

tuyên truyền) những nội dung thuộc chủ điểm. 

I. KIẾN THỨC TIẾNG THÁI 

1. Có kiến thức cơ bản về các chủ đề 

- Bản sắc văn hoá dân tộc Thái: giới 

thiệu không gian văn hóa của dân tộc 

Thái; lễ nghi, phong tục, luật tục (lễ 

cúng nhà, cúng bản, cúng mƣờng,  lễ cầu 

mƣa, lễ hội hoa ban, lễ ăn cơm mới, lễ 

gội đầu…), phong tục tập quán (phong 

tục cƣới xin, phong tục ma chay...); nghệ 

nhân dân tộc Thái (nhà văn tiêu biểu 

ngƣời dân tộc Thái, nghệ nhân chế tác 

nhạc cụ dân tộc, nghệ nhân hát ...),... 

- Truyền thống lịch sử: truyền thống anh 

hùng của ngƣời Thái; gƣơng anh hùng 
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- Viết bản tin, thông báo, đoạn văn thuyết minh, giới thiệu bản sắc văn hóa của 

dân tộc Thái (lễ nghi, phong tục, luật tục (lễ cúng nhà, cúng bản, cúng mƣờng;  

lễ cầu mƣa, lễ hội hoa ban, lễ ăn cơm mới, lễ gội đầu…); phong tục tập quán 

(phong tục cƣới xin; phong tục ma chay...); nghệ nhân dân tộc Thái (nhà văn 

tiêu biểu ngƣời dân tộc Thái, nghệ nhân chế tác nhạc cụ dân tộc, nghệ nhân 

hát,...),… 

- Viết đƣợc bản tin, bản thông báo, đoạn văn thuyết minh, giới thiệu, tuyên 

truyền về truyền thống anh hùng của ngƣời Thái; gƣơng anh hùng dân tộc Thái; 

các di tích lịch sử,... 

- Viết đƣợc một văn bản nghị luận về: bản sắc văn hóa dân tộc; truyền thống 

lịch sử; danh lam thắng cảnh, đất nƣớc, con ngƣời,… 

- Viết đƣợc văn bản đúng quy trình, bảo đảm các bƣớc đã đƣợc hình thành và 

rèn luyện ở các lớp trƣớc; có hiểu biết về vấn đề quyền sở hữu trí tuệ và tránh 

đạo văn. 

- Bài văn kể lại câu chuyện đã đọc, đã nghe với những chi tiết sáng tạo; bài tả 

phong cảnh có sử dụng so sánh, nhân hoá và những từ ngữ gợi tả để làm nổi bật 

đặc điểm của đối tƣợng đƣợc tả; viết đƣợc đoạn văn thể hiện tình cảm, cảm xúc 

của bản thân trƣớc một sự việc hoặc một bài thơ, câu chuyện,... 

3. Nói 

- Trình bày đƣợc ý kiến về một sự việc có tính thời sự. 

- Hỏi đáp về văn hoá dân tộc Thái; nói lời khen, chê; nói lời giới thiệu về bản 

dân tộc Thái; các di tích lịch sử,... 

- Danh lam thắng cảnh của bản mƣờng 

dân tộc Thái: giới thiệu danh lam thắng 

cảnh, bảo tồn, giữ gìn và phát triển du 

lịch các khu danh lam thắng cảnh,... 

- Đất nƣớc, con ngƣời: nƣớc Việt Nam 

và các nƣớc láng giềng, các dân tộc anh 

em, đoàn kết dân tộc, các anh hùng dân 

tộc,…  

2. Từ vựng, ngữ pháp 

- Mở rộng vốn từ về chủ điểm: bản sắc 

văn hóa dân tộc; truyền thống lịch sử; 

danh lam thắng cảnh, đất nƣớc, con 

ngƣời,… 

- Lỗi về cấu tạo câu (cấu tạo ngữ pháp, 

câu thiếu thông tin, dấu câu, phong 

cách). 

3. Kiểu văn bản và thể loại  

- Văn bản tự sự: truyện kể, mô phỏng 

một truyện đã đọc; truyện kể chuyển nội 

dung từ một truyện tranh,... 
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sắc văn hóa dân tộc Thái, giới thiệu các nghi lễ truyền thống, ca ngợi các nghệ 

nhân tiêu biểu trong chế tác nhạc cụ, nghệ nhân hát dân ca,... 

- Nói lời chỉ dẫn về bài trừ những hủ tục lạc hậu ở địa phƣơng. 

- Giới thiệu đƣợc truyền thống lịch sử của dân tộc Thái, giới thiệu đƣợc các di 

tích lịch sử của địa phƣơng, ca ngợi các anh hùng dân tộc Thái tiêu biểu,... 

- Ca ngợi danh lam thắng cảnh của địa phƣơng, giới thiệu nét đẹp và phát triển 

kinh tế thông qua du lịch cộng đồng ở địa phƣơng,... 

- Ca ngợi đất nƣớc việt Nam, nêu đƣợc mối quan hệ với các nƣớc láng giềng, 

các dân tộc anh em. 

4. Nghe 

- Nghe hiểu câu hỏi, lời yêu cầu, lời hƣớng dẫn, lời kể của ngƣời đối thoại. 

- Nghe hiểu nội dung đoạn thơ, bài thơ, đoạn văn, bài văn ngắn. 

- Nghe hiểu và nhớ câu chuyện có nội dung đơn giản do thầy cô kể. 

- Nghe viết chính tả, nghe điền từ vào chỗ trống, nghe sắp xếp lại trình tự của 

câu,... 

- Nghe và kể lại một số ý chính trong câu chuyện đã nghe có nội dung hợp với 

chủ đề.  

5. Kiến thức Tiếng Thái 

- Củng cố và khắc sâu cách đọc một số âm vần, thanh điệu Tiếng Thái đã học 

(các âm không có trong tiếng Việt, các chữ cái biến thể). 

- Văn bản biểu cảm: thơ, ca dao, đồng 

dao, ngụ ngôn,…    

- Văn bản nghị luận: giới thiệu về văn 

hóa dân tộc Thái, di tích lịch sử, anh 

hùng dân tộc Thái, danh lam thắng cảnh, 

Việt Nam đất nƣớc con ngƣời và các 

nƣớc láng giềng,… 

- Văn bản thông tin: cách trình bày các ý 

tƣởng và thông tin trong văn bản; văn 

bản giải thích một hiện tƣợng xã hội; 

văn bản thuyết minh về việc bảo tồn văn 

hóa, giới thiệu về văn hóa dân tộc Thái, 

di tích lịch sử, anh hùng dân tộc Thái, 

danh lam thắng cảnh, Việt Nam đất 

nƣớc con ngƣời và các nƣớc láng 

giềng,… 

4. Phƣơng tiện giao tiếp phi ngôn ngữ: 

hình ảnh, số liệu, biểu đồ,... 

II. KIẾN THỨC VĂN HÓA 

1. Bài học về cách ứng xử trong cuộc 

sống; học tập những điều hay, lẽ phải; 
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- Hiểu đƣợc một số thành ngữ, tục ngữ, đồng dao, ca dao nói về văn hóa dân 

tộc, bản sắc văn hóa, di tích lịch sử, danh lam thắng cảnh, Việt Nam đất nƣớc 

con ngƣời,... 

- Hiểu và sƣu tầm đƣợc một số nét văn hóa, nghệ thuật (văn hoá nghệ thuật 

chung và văn hoá nghệ thuật Thái).   

- Biết ơn công lao của anh hùng dân tộc Thái hy sinh bảo vệ bản mƣờng, biết 

thêm về các di tích lịch sử ở địa phƣơng mình; biết đƣợc một số thành ngữ, tục 

ngữ, ca dao,…nói về chủ điểm. 

- Biết các địa danh có danh lam thắng cảnh giúp cho việc phát triển du lịch công 

đồng. Một số thành ngữ, tục ngữ, ca dao, truyện nói về chủ điểm. 

- Có hiểu biết về đất nƣớc Việt Nam, mối quan hệ với các nƣớc láng giềng và 

các dân tộc anh em.  

6. Kiến thức văn hóa 

- Hiểu biết về phong tục tập quán của dân tộc Thái về các chủ đề. 

- Thể hiện đƣợc thái độ đồng tình hoặc không đồng tình với thái độ, tình cảm và 

cách giải quyết vấn đề của tác giả. 

- Hiểu biết giá trị văn hóa của ngƣời Thái thông qua các chủ đề; yêu quý và giữ 

gìn bản sắc văn hóa của dân tộc Thái. 

- Hiểu các đặc trƣng văn hóa truyền thống (giao tiếp, thói quen ăn uống, ở, mặc, 

sinh hoạt, tín ngƣỡng, lễ hội, phong tục tập quán của ngƣời Thái). 

lòng biết ơn; có ý thức bảo vệ thiên 

nhiên, môi trƣờng,... 

2. Bảo tồn và giữ gìn một số nét đẹp về 

văn hóa, lễ hội, phong tục của Ngƣời 

Thái. 

3. Bài trừ một số hủ tục lạc hậu, không 

lành mạnh. 

III. NGỮ LIỆU 

1. Văn bản về chủ đề: Bản sắc văn hóa 

dân tộc, truyền thống lịch sử, danh lam 

thắng cảnh, đất nƣớc con ngƣời,... 

- Truyện cổ tích, truyện thần thoại, ngụ 

ngôn, truyền thuyết, truyện ngắn, đoạn 

(bài) văn miêu tả,... 

- Bài thơ, đoạn thơ, đồng dao, ca dao, 

tục ngữ, truyện cƣời, câu đố,... 

- Độ dài của văn bản văn xuôi: khoảng 

100-150 chữ, văn bản thơ khoảng 30-50 

chữ. 

2. Gợi ý chọn văn bản: xem danh mục 

gợi ý. 
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1. Đọc 

- Luyện đọc, và trả lời câu hỏi, tóm tắt bài khoá.  

- Phân tích đƣợc một số yếu tố của truyện nhƣ: nhân vật, côt chuyện, ngƣời 

kể chuyện.  

- Phân tích và đánh giá đƣợc giá trị thẩm mĩ của một số yếu tố trong thơ nhƣ 

từ ngữ, hình ảnh, vần, nhịp, đối, chủ thể trữ tình, nhân vật trữ tình. 

- Trong 1 năm học, đọc tối thiểu 20 văn bản văn học, có thể loại và độ dài 

tƣơng đƣơng với các văn bản đã học.  

- Học thuộc lòng một số đoạn thơ, bài thơ yêu thích trong chƣơng trình. 

2. Viết 

- Viết chính tả trích đoạn hoặc bài khoá ngắn có trong bài học.   

 - Viết đoạn văn kể chuyện, thuật việc đơn giản, chỉ dẫn, thuyết minh (giới 

thiệu, tuyên truyền) những nội dung thuộc chủ điểm. 

- Viết tóm tắt đƣợc mẩu truyện, một số tác phẩm tiêu biểu trong văn học dân 

gian dân tộc Thái. 

- Viết đƣợc bản tin, bản thông báo, đoạn văn thuyết minh, giới thiệu, tuyên 

truyền về bảo vệ và giữ gìn an ninh ở bản, ở vùng biên giới,... 

- Viết đƣợc văn bản có nội dung tuyên truyền thực hiện đƣờng lối của Đảng, 

I. KIẾN THỨC TIẾNG THÁI 

1. Có kiến thức cơ bản về các chủ đề: 

- Giới thiệu và phân tích một số tác phẩm 

văn học dân gian của dân tộc Thái: truyện 

thơ; thần thoại, truyện cổ tích,… 

- Truyền thống yêu nƣớc, bảo vệ Tổ quốc 

của dân tộc Thái: thủ đoạn chia rẽ dân tộc và 

phá hoại hoà bình của những kẻ thù địch; 

bảo vệ biên cƣơng; giữ gìn trật tự an ninh ở 

bản làng ngƣời Thái; những gƣơng tốt ngƣời 

Thái bảo vệ Tổ quốc, giữ gìn trật tự an ninh 

bản làng, quê hƣơng,... 

- Chính sách và pháp luật: Chủ trƣơng của 

Đảng, chính sách của Nhà nƣớc đối với 

đồng bào dân tộc; các quyền cơ bản và 

nghĩa vụ công dân; một số vấn đề về pháp 

luật; ngƣời Thái sống và làm việc theo hiến 

pháp và pháp luật,... 

2. Từ vựng, ngữ pháp 
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chính sách, pháp luật của Nhà nƣớc. 

- Viết đƣợc văn bản đúng quy trình, bảo đảm các bƣớc đã đƣợc hình thành và 

rèn luyện ở các lớp trƣớc; có hiểu biết về vấn đề quyền sở hữu trí tuệ và tránh 

đạo văn. 

- Bài văn kể lại câu chuyện đã đọc, đã nghe với những chi tiết sáng tạo; bài tả 

phong cảnh có sử dụng so sánh, nhân hoá và những từ ngữ gợi tả để làm nổi 

bật đặc điểm của đối tƣợng đƣợc tả; viết đƣợc đoạn văn thể hiện tình cảm, 

cảm xúc của bản thân trƣớc một sự việc hoặc một bài thơ, câu chuyện,... 

3. Nói 

- Trình bày đƣợc ý kiến về một sự việc có tính thời sự. 

- Hỏi đáp về văn hoá dân tộc Thái; nói lời khen, chê; nói lời giới thiệu về bản 

sắc văn hóa dân tộc Thái, giới thiệu các nghi lễ truyền thống, ca ngợi các 

nghệ nhân tiêu biểu trong chế tác nhạc cụ, nghệ nhân hát dân ca,... 

- Kể tóm tắt đƣợc những mẩu truyện đã nghe đã đọc. 

- Giới thiệu đƣợc truyền thống yêu nƣớc, bảo vệ Tổ quốc của dân tộc Thái.  

- Biết dùng lời lẽ có tính thuyết phục để tuyên truyền thực hiện chủ trƣơng, 

chính sách pháp luật của nhà nƣớc. 

4. Nghe 

-  Hiểu đƣợc nội dung khi nghe tóm tắt một số thể loại văn học dân gian dân 

tộc Thái.   

- Mở rộng vốn từ theo chủ đề, chủ điểm.   

- Một số thành ngữ, tục ngữ, ca dao, đồng 

dao, chuyện kể,... theo chủ đề. 

- Liên kết các đoạn văn.  

- Lỗi về câu; liên kết đoạn văn và văn bản: 

dấu hiệu nhận biết và cách chỉnh sửa. 

- Bài văn kể chuyện, thuật việc đơn giản.  

3. Kiểu văn bản và thể loại  

- Văn bản tự sự: truyện kể, mô phỏng một 

truyện đã đọc; truyện kể chuyển nội dung từ 

một truyện tranh,... 

- Văn bản biểu cảm: thơ, ca dao, đồng dao, 

ngụ ngôn,...   

- Văn bản nghị luận: giới thiệu về một số tác 

phẩm văn học tiêu biểu của dân tộc Thái. 

Truyền thống yêu nƣớc, bảo vệ bản mƣờng, 

bảo vệ biên cƣơng. Tuyên truyền ngƣời dân 

thực hiện tốt đƣờng lối của Đảng và chính 

sách pháp luật của Nhà nƣớc,… 

- Văn bản thông tin: cách trình bày các ý 
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- Nhớ tên tác giả, tác phẩm và các thể loại tiêu biểu của văn học Thái. 

- Hiểu giá trị nội dung, nghệ thuật các tác phẩm văn học dân gian, văn học 

hiện đại tiêu biểu của ngƣời Thái. 

- Nghe - kể lại mẩu chuyện hoặc bản tin phù hợp với chủ đề. 

- Nghe hiểu bản tin hoặc văn bản phổ biến chính sách pháp luật có nội dung 

phù hợp với trình độ nhận thức của lứa tuổi. 

- Nghe hiểu và ghi nhớ nội dung các bài thơ, bài văn, câu chuyện đã học, đã 

đọc; nhận xét đƣợc về nhân vật và sự kiện,... 

- Nghe và nhận diện thái độ, cảm xúc trong giao tiếp (thông qua lời lẽ, ngữ 

điệu, cử chỉ, nét mặt),... 

- Nghe hiểu và ghi nhớ nội dung các tục ngữ, thành ngữ, bài thơ, bài văn, câu 

chuyện đã học, đã đọc; nhận xét đƣợc về nhân vật và sự kiện,... 

- Nghe viết bài chính tả, nghe điền từ chỗ trống, nghe sắp xếp lại trật tự các 

câu thơ,... 

- Nghe và kể lại một số ý chính trong câu chuyện đã nghe có nội dung hợp 

với chủ đề.  

5. Kiến thức Tiếng Thái 

- Có kiến thức về một số thể loại văn học dân gian tiêu biểu của dân tộc Thái: 

Truyện thần thoại, cổ tích, truyền thuyết, ngụ ngôn, truyện cƣời; lời nói có 

vần (đồng dao, ca dao, dân ca, thành ngữ, tục ngữ, câu đố); sử thi; luật tục,… 

tƣởng và thông tin trong văn bản; văn bản 

giải thích một hiện tƣợng xã hội; văn bản 

thuyết minh về việc giới thiệu về một số tác 

phẩm văn học tiêu biểu của dân tộc Thái; 

truyền thống yêu nƣớc, bảo vệ bản mƣờng, 

bảo vệ biên cƣơng; tuyên truyền ngƣời dân 

thực hiện tốt đƣờng lối, chính sách của 

Đảng và pháp luật của Nhà nƣớc,…  

 

4. Phƣơng tiện giao tiếp phi ngôn ngữ: 

hình ảnh, số liệu, biểu đồ,... 

II. KIẾN THỨC VĂN HÓA 

1. Đề tài, chủ đề của văn bản; tình cảm, cảm 

xúc của ngƣời viết đƣợc thể hiện qua văn 

bản. 

2. Các yếu tố: cốt truyện, nhân vật, lời ngƣời 

kể chuyện và lời nhân vật trong văn bản.  

3. Nội dung phản ánh và cách nhìn cuộc 

sống, con ngƣời của tác giả. 

III. NGỮ LIỆU 
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- Biết đƣợc truyền thống yêu nƣớc, bảo vệ bản mƣờng, bảo vệ biên cƣơng 

của dân tộc Thái, thông qua tục ngữ, thành ngữ, bài thơ, bài văn phù hợp với 

chủ đề chủ điểm.   

- Ngƣời dân tộc Thái giữ gìn an ninh ở bản mƣờng theo luật tục và theo pháp 

luật của Nhà nƣớc. 

6. Kiến thức văn hóa 

- Hiểu biết văn hóa, văn học dân gian và văn học hiện đại của dân tộc Thái. 

- Thể hiện đƣợc thái độ đồng tình hoặc không đồng tình với thái độ, tình cảm 

và cách giải quyết vấn đề của tác giả. 

- Hiểu biết giá trị văn hóa của ngƣời Thái thông qua các chủ đề; yêu quý và 

giữ gìn bản sắc văn hóa của dân tộc Thái. 

- Hiểu các đặc trƣng văn hóa truyền thống (giao tiếp, thói quen ăn uống, ở, 

mặc, sinh hoạt, tín ngƣỡng, lễ hội, phong tục tập quán của ngƣời Thái). 

1. Văn bản về chủ đề: truyền thống yêu 

nƣớc, bảo vệ bản mƣờng, bảo vệ biên 

cƣơng. Tuyền truyền ngƣời dân thực hiện tốt 

đƣờng lối, chính sách của Đảng và pháp luật 

của Nhà nƣớc,…  

- Truyện cổ tích, truyện thần thoại, ngụ 

ngôn, truyền thuyết, truyện ngắn, đoạn (bài) 

văn miêu tả,... 

- Bài thơ, đoạn thơ, đồng dao, ca dao, tục 

ngữ, truyện cƣời, câu đố,... 

- Độ dài của văn bản văn xuôi: khoảng 100-

150 chữ, văn bản thơ khoảng 30-50 chữ. 

2. Gợi ý chọn văn bản: xem danh mục gợi ý. 

VII. PHƢƠNG PHÁP GIÁO DỤC 

1. Định hƣớng chung 

Chƣơng trình môn Tiếng Thái vận dụng các phƣơng pháp giáo dục theo định hƣớng chung là dạy học tích hợp và phân 

hóa; đa dạng hoá các hình thức tổ chức, phƣơng pháp và phƣơng tiện dạy học; phát huy tính tích cực, chủ động, sáng tạo 

trong học tập và vận dụng kiến thức, kĩ năng của học sinh. 

Căn cứ vào chƣơng trình, giáo viên chủ động, linh hoạt xây dựng và tổ chức các bài học theo định hƣớng sau: 
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a) Thực hiện yêu cầu tích hợp nội môn (cả kiến thức và kĩ năng), tích hợp liên môn và tích hợp những nội dung giáo 

dục ƣu tiên (xuyên môn); thực hiện dạy học phân hóa theo đối tƣợng học sinh ở tất cả các cấp và phân hóa góp phần định 

hƣớng nghề nghiệp ở trung học phổ thông.  

b) Rèn luyện cho học sinh phƣơng pháp đọc, viết, nói và nghe; thực hành, trải nghiệm việc tiếp nhận và vận dụng kiến 

thức Tiếng Thái, văn hóa Thái thông qua các hoạt động học bằng nhiều hình thức trong và ngoài lớp học; chú trọng sử dụng 

các phƣơng tiện dạy học, khắc phục tình trạng dạy theo kiểu đọc chép, phát triển tƣ duy, rèn luyện kĩ năng sử dụng các 

phƣơng tiện cho học sinh. 

c) Tăng cƣờng, phát huy tính tích cực, tự lực của học sinh; dành nhiều thời gian cho học sinh nghiên cứu sách giáo 

khoa và tài liệu học tập, luyện tập, thực hành, trình bày, thảo luận, bảo vệ kết quả học tập để học sinh biết tự đọc, viết, nói và 

nghe theo những yêu cầu và mức độ khác nhau; kiểm tra, đánh giá việc thực hiện nhiệm vụ học tập của học sinh. 

Ngoài ra tuỳ theo điều kiện dạy học cụ thể, ngƣời dạy nên phối hợp tổ chức dạy học trong lớp với tổ chức dạy học tại 

địa phƣơng của học sinh (trong các đợt tham quan hoặc đi thực tế). 

2. Định hƣớng về phƣơng pháp hình thành, phát triển các phẩm chất chủ yếu và năng lực chung 

Để góp phần hình thành, phát triển các phẩm chất chủ yếu và năng lực chung tại Chƣơng trình tổng thể trong Chƣơng 

trình giáo dục phổ thông, giáo viên lựa chọn những phƣơng pháp giáo dục phù hợp với môn tiếng dân tộc và đối tƣợng học 

sinh; không chỉ thông qua những nội dung dạy học đa dạng, phong phú, giàu tính thẩm mĩ - nhân văn mà còn bằng các 

phƣơng pháp, hình thức tổ chức dạy học và cách kiểm tra, đánh giá trong hoạt động tiếp nhận và tạo lập văn bản với việc 

chú trọng phát huy tính chủ động, sáng tạo của học sinh.  

a) Phƣơng pháp hình thành, phát triển các phẩm chất chủ yếu 

Thông qua phƣơng pháp và hình thức tổ chức dạy đọc, viết, nói và nghe các kiểu, loại văn bản đa dạng, môn Tiếng 

Thái trực tiếp góp phần hình thành và phát triển cho học sinh các phẩm chất chủ yếu với những biểu hiện chính sau đây: 
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- Biết yêu thiên nhiên, yêu đất nƣớc với những biểu hiện phong phú trong cuộc sống cũng nhƣ trong văn hóa; yêu quý 

và tự hào về truyền thống của gia đình, quê hƣơng, đất nƣớc; kính trọng, biết ơn ngƣời lao động, ngƣời có công với đất 

nƣớc; biết trân trọng và bảo vệ cái đẹp; giới thiệu và giữ gìn các giá trị văn hoá, các di tích lịch sử; có lí tƣởng sống, có ý 

thức sâu sắc về chủ quyền quốc gia và tƣơng lai của dân tộc. 

- Biết yêu tiếng nói, chữ viết và văn hóa của dân tộc Thái 

- Biết quan tâm đến những ngƣời thân, tôn trọng bạn bè, thầy cô; biết nhƣờng nhịn, vị tha; biết xúc động trƣớc những 

con ngƣời và việc làm tốt, giữ đƣợc mối quan hệ hài hoà với ngƣời khác; biết cảm thông, chia sẻ niềm vui, nỗi buồn, tình 

yêu thƣơng đối với những ngƣời xung quanh cũng nhƣ đối với các nhân vật trong tác phẩm; tôn trọng sự khác biệt về hoàn 

cảnh và văn hoá, biết tha thứ, độ lƣợng với ngƣời khác.  

- Chăm đọc truyện, thơ, tục ngữ, thành ngữ, ca dao, đồng dao của dân tộc Thái; thƣờng xuyên hoàn thành nhiệm vụ học 

tập, siêng năng trong công việc gia đình, nhà trƣờng; yêu lao động, có ý chí vƣợt khó; tích cực rèn luyện để chuẩn bị nghề 

nghiệp cho tƣơng lai.  

- Sống thật thà, ngay thẳng với bản thân và ngƣời khác; yêu lẽ phải, trọng chân lí; thẳng thắn trong việc thể hiện những 

suy nghĩ, tình cảm của mình.  

- Biết giữ lời hứa, dám chịu trách nhiệm về lời nói, hành động và hậu quả do công việc mình đã làm; có thái độ và hành 

vi tôn trọng các quy định chung nơi công cộng; có ý thức sẵn sàng thực hiện trách nhiệm công dân; biết giữ gìn tƣ cách, bản 

sắc của công dân Việt Nam; đồng thời, biết tiếp thu có chọn lọc tinh hoa văn hoá nhân loại để hội nhập quốc tế, trở thành 

công dân toàn cầu.  

b) Phƣơng pháp hình thành, phát triển các năng lực chung 

Môn Tiếng Thái góp phần hình thành và phát triển toàn diện các năng lực chung nêu tại Chƣơng trình tổng thể trong 

Chƣơng trình giáo dục phổ thông. Những năng lực chung này đƣợc hình thành và phát triển không chỉ thông qua nội dung 
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dạy học mà còn thông qua phƣơng pháp và hình thức tổ chức dạy học mới với việc chú trọng phát huy tính tích cực, chủ 

động, sáng tạo của học sinh trong hoạt động tiếp nhận và tạo lập văn bản. 

- Năng lực tự chủ và tự học: 

Môn Tiếng Thái hình thành, phát triển các kĩ năng đọc, viết, nói và nghe. Đây là công cụ quan trọng để học sinh học 

các môn học khác và tự học. Học sinh biết tự tìm kiếm, đánh giá và lựa chọn nguồn tài liệu phù hợp với các mục đích, 

nhiệm vụ học tập khác nhau; biết lƣu trữ và xử lí thông tin bằng các hình thức phù hợp. 

Thông qua đọc, viết, nói và nghe các kiểu, loại văn bản đa dạng, môn Tiếng Thái mang lại cho học sinh những trải 

nghiệm phong phú; góp phát triển đƣợc vốn sống cho học sinh; có khả năng nhận biết cảm xúc, tình cảm, sở thích, cá tính và 

khả năng của bản thân; biết tự làm chủ để có hành vi phù hợp, sự tự tin và tinh thần lạc quan trong học tập và đời sống. Môn 

Tiếng Thái cũng giúp học sinh có khả năng suy ngẫm về bản thân, tự nhận thức, tự học và tự điều chỉnh để hoàn thiện bản 

thân. 

- Năng lực giao tiếp và hợp tác: 

Môn Tiếng Thái là môn học góp phần hình thành, phát triển năng lực giao tiếp cho học sinh đối với cộng đồng ngƣời 

dân tộc nơi mình sinh sống. 

Qua môn Tiếng Thái, học sinh biết xác định mục đích giao tiếp, lựa chọn nội dung, kiểu văn bản và thể loại, ngôn ngữ 

và các phƣơng tiện giao tiếp khác phù hợp với ngữ cảnh và đối tƣợng giao tiếp để thảo luận, lập luận, phản hồi, đánh giá về 

các vấn đề trong học tập và đời sống; biết tiếp nhận các kiểu văn bản và thể loại đa dạng; chủ động, tự tin và biết kiểm soát 

cảm xúc, thái độ trong giao tiếp. 

Cũng qua môn Tiếng Thái, học sinh phát triển khả năng nhận biết, thấu hiểu và đồng cảm với suy nghĩ, tình cảm, thái 

độ của ngƣời khác; biết sống hoà hợp và hoá giải các mâu thuẫn; thiết lập và phát triển mối quan hệ với ngƣời khác; phát 

triển khả năng làm việc nhóm, làm tăng hiệu quả hợp tác. 
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- Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo: 

Năng lực giải quyết vấn đề trong môn Tiếng Thái đƣợc thể hiện ở khả năng đánh giá nội dung của văn bản, biết làm rõ 

thông tin, ý tƣởng mới và phức tạp từ các nguồn thông tin khác nhau; biết phân tích các nguồn thông tin độc lập để thấy 

đƣợc khuynh hƣớng, độ tin cậy của những thông tin và ý tƣởng mới; biết quan tâm tới các chứng cứ khi nhìn nhận, đánh giá 

sự vật, hiện tƣợng; biết đánh giá vấn đề, tình huống dƣới những góc nhìn khác nhau. 

Môn Tiếng Thái đề cao vai trò của học sinh với tƣ cách là ngƣời đọc tích cực, chủ động, không chỉ trong hoạt động tiếp 

nhận mà còn trong việc tạo nghĩa cho văn bản. Khi viết, học sinh cần phải bắt đầu từ việc hình thành ý tƣởng và triển khai ý 

tƣởng một cách sáng tạo. Qua việc học môn Tiếng Thái, nhất là đọc và viết về văn học, học sinh có đƣợc khả năng đề xuất ý 

tƣởng, tạo ra sản phẩm mới; suy nghĩ không theo lối mòn, biết cách giải quyết vấn đề một cách sáng tạo, phù hợp với tình 

huống, bối cảnh. 

3. Định hƣớng về phƣơng pháp hình thành, phát triển các năng lực đặc thù  

3.1. Phương pháp dạy đọc 

Mục đích chủ yếu của dạy đọc Tiếng Thái trong nhà trƣờng phổ thông là giúp học sinh biết đọc và tự đọc đƣợc văn bản 

bằng Tiếng Thái; thông qua đó mà bồi dƣỡng, giáo dục phẩm chất, nhân cách học sinh.  

Yêu cầu học sinh đọc trực tiếp toàn bộ văn bản, chú ý quan sát các yếu tố hình thức của văn bản, từ đó có ấn tƣợng 

chung và tóm tắt đƣợc nội dung chính của văn bản; tổ chức cho học sinh tìm kiếm, phát hiện, phân tích, suy luận ý nghĩa các 

thông tin, thông điệp, quan điểm, thái độ, tƣ tƣởng, tình cảm, cảm xúc,... đƣợc gửi gắm trong văn bản; hƣớng dẫn học sinh 

liên hệ, so sánh giữa các văn bản, kết nối văn bản với bối cảnh lịch sử, văn hoá, xã hội, kết nối văn bản với trải nghiệm cá 

nhân học sinh,... để hiểu sâu hơn giá trị của văn bản, biết vận dụng, chuyển hoá những giá trị ấy thành niềm tin và hành vi 

ứng xử của cá nhân trong cuộc sống hằng ngày. 
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Phƣơng pháp dạy đọc phải tập trung kích hoạt việc đọc tích cực, sáng tạo ở ngƣời đọc. Hƣớng dẫn và khích lệ học sinh 

chủ động, tự tin, phát huy vai trò “đồng sáng tạo” trong tiếp nhận tác phẩm; hứng thú tham gia kiến tạo nghĩa cho văn bản; 

biết so sánh đối chiếu, liên hệ mở rộng, huy động vốn hiểu biết cá nhân, sử dụng trải nghiệm cuộc sống của bản thân để đọc 

hiểu, trải nghiệm văn học, phát hiện những giá trị đạo đức, văn hoá và triết lí nhân sinh, từ đó biết vận dụng, chuyển hoá 

thành giá trị sống. Khi dạy học đọc hiểu, giáo viên chú ý giúp học sinh tự phát hiện thông điệp, ý nghĩa. Giáo viên có những 

gợi ý, nhƣng không lấy việc phân tích, bình giảng của mình thay thế cho những suy nghĩ của học sinh; tránh đọc chép và 

hạn chế ghi nhớ máy móc. Sử dụng đa dạng các loại câu hỏi ở những mức độ khác nhau để thực hiện dạy học phân hóa và 

hƣớng dẫn học sinh đọc hiểu văn bản, hình thành kĩ năng đọc.  

Tuỳ vào đối tƣợng học sinh ở từng cấp học, lớp học và thể loại của văn bản văn học mà vận dụng các phƣơng pháp, kĩ 

thuật và hình thức dạy học đọc hiểu cho phù hợp nhƣ: đọc diễn cảm, đọc phân vai, kể chuyện, đóng vai để giải quyết một 

tình huống, sử dụng câu hỏi,... tổ chức cho học sinh thảo luận về văn bản, trải nghiệm thực tế,... Một số phƣơng pháp dạy 

học khác nhƣ đàm thoại, vấn đáp, diễn giảng, nêu vấn đề,... cũng cần đƣợc vận dụng một cách phù hợp theo yêu cầu phát 

triển năng lực cho học sinh. 

3.2. Phương pháp dạy viết 

Mục đích của dạy viết là rèn luyện tƣ duy và cách viết, qua đó mà giáo dục phẩm chất và phát triển nhân cách học sinh. 

Vì thế khi dạy viết, giáo viên chú trọng yêu cầu tạo ra ý tƣởng và biết cách trình bày ý tƣởng một cách mạch lạc, sáng tạo và 

có sức thuyết phục.  

Ở trình độ A1, dạy viết có hai yêu cầu: dạy kĩ thuật viết và dạy viết đoạn văn, văn bản. Dạy kĩ thuật viết (tập viết, chính 

tả) chủ yếu sử dụng phƣơng pháp thực hành theo mẫu. Dạy viết đoạn văn, bài văn, có thể sử dụng các phƣơng pháp nhƣ rèn 

luyện theo mẫu, đặt câu hỏi, thảo luận nhóm, viết sáng tạo,...  

Ở trình độ A2 và trình độ B, giáo viên yêu cầu học sinh thực hiện những nhiệm vụ phức tạp hơn nhƣ thu thập thông tin 

cho bài viết từ nhiều nguồn (tài liệu in, tài liệu trên mạng, phỏng vấn, thu thập dữ liệu từ thực tế); thảo luận, phân tích về 
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tiêu chí đánh giá bài viết; biết tự chỉnh sửa, trao đổi trong nhóm để hoàn thiện bài viết và rút kinh nghiệm sau mỗi lần viết 

bài,... Ở hai trình độ này, ngoài việc tiếp tục phƣơng pháp phân tích mẫu các kiểu văn bản, giáo viên chú ý hƣớng dẫn kĩ 

thuật viết tích cực nhằm giúp học sinh vừa thành thạo kĩ năng tạo lập theo từng kiểu văn bản, vừa phát triển tƣ duy phê 

phán, năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo thể hiện qua bài viết. Bên cạnh các văn bản thông thƣờng, học sinh còn đƣợc 

rèn luyện tạo lập văn bản điện tử và văn bản đa phƣơng thức. 

Giáo viên sử dụng những kỹ thuật nhƣ phân tích mẫu, đặt câu hỏi, nêu vấn đề, gợi mở,… để hƣớng dẫn học sinh hình 

thành dàn ý, lựa chọn cách triển khai, diễn đạt; tổ chức cho học sinh thực hành viết văn bản, có thể viết từng phần: mở bài, 

kết bài, một hoặc một số đoạn trong thân bài.  

Tổ chức dạy viết đoạn và bài văn thƣờng gồm các hoạt động chủ yếu nhƣ: nêu nhiệm vụ mà học sinh cần thực hiện; 

yêu cầu học sinh làm việc cá nhân, cặp đôi hoặc theo nhóm; tổ chức trình bày kết quả làm việc, thảo luận về các nhiệm vụ 

đƣợc giao và tự rút ra nội dung bài học; nhận xét, đánh giá,...; sau khi viết xong, học sinh cần có cơ hội nói, trình bày những 

gì đã viết. 

Tùy từng giai đoạn học, đối tƣợng ngƣời học, giáo viên có thể hƣớng dẫn viết từ đơn giản và nâng cao dần theo cấp 

học, cụ thể: 

- Tập viết, tập chép, nghe viết, điền từ vào chỗ trống,... 

- Điền đƣợc phần thông tin còn trống, viết đƣợc câu trả lời, viết câu dƣới tranh phù hợp với nội dung câu chuyện đã đọc 

hoặc đã nghe. 

- Gạch nối hình với chữ, gạch nối cụm từ cột trái với cột phải để thành câu có nghĩa, đặt câu với các từ cho trƣớc. 

- Điền đƣợc vào phần thông tin còn trống, viết câu nói về hình dáng hoặc hoạt động của nhân vật dƣới tranh trong câu 

chuyện đã học dựa trên gợi ý. 

- Dịch từ Tiếng Thái sang Tiếng Việt và từ Tiếng Việt sang Tiếng Thái. 
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- Viết đƣợc một văn bản nghị luận về: bản thân, gia đình; bài thuyết minh về danh lam thắng cảnh của địa phƣơng; giới 

thiệu công việc hằng ngày của bản thân hoặc của ngƣời thân trong gia đình; giới thiệu văn hóa ẩm thực, trang phục, trò chơi 

dân gian, các lễ hội của dân tộc Thái; đất nƣớc, con ngƣời; văn hóa dân tộc; lao động sản xuất; khoa học và giáo dục; hƣớng 

dẫn chăm sóc sức khỏe; truyền thống yêu nƣớc và bảo vệ Tổ quốc của dân tộc Thái; bài văn kể lại câu chuyện đã đọc, đã 

nghe với những chi tiết sáng tạo; bài văn tả phong cảnh có sử dụng biện pháp so sánh, nhân hóa và những từ ngữ gợi tả để 

làm nổi bật đặc điểm của đối tƣợng đƣợc tả; viết đƣợc đoạn văn thể hiện tình cảm, cảm xúc của bản thân trƣớc một sự vật, 

sự việc hoặc một bài thơ, câu chuyện,... 

3.3. Phương pháp dạy nói và nghe 

Mục đích của dạy nói và nghe là nhằm giúp học sinh có khả năng diễn đạt, trình bày bằng ngôn ngữ nói một cách rõ 

ràng, tự tin; có khả năng hiểu đúng; biết tôn trọng ngƣời nói, ngƣời nghe; có thái độ phù hợp trong trao đổi, thảo luận. Dạy 

nói và nghe không chỉ phát triển năng lực giao tiếp mà còn giáo dục phẩm chất và nhân cách học sinh. 

Trong dạy nói, giáo viên hƣớng dẫn cho học sinh quan sát, phân tích mẫu đồng thời hƣớng dẫn cách làm và tổ chức cho 

học sinh thực hành; hƣớng dẫn cách thức, quy trình chuẩn bị một bài thuyết trình và trình bày trƣớc nhóm, tổ, lớp; cách thức 

và quy trình chuẩn bị một cuộc thảo luận, tranh luận và cách tham gia thảo luận, tranh luận.  

Trong dạy nghe, giáo viên hƣớng dẫn học sinh cách nắm bắt đƣợc nội dung nghe, cách hiểu và đánh giá quan điểm, ý 

định của ngƣời nói; cách kiểm tra những thông tin chƣa rõ; có thái độ nghe tích cực và tôn trọng ngƣời nói, tôn trọng những 

ý kiến khác biệt; cách hợp tác, giải quyết vấn đề với thái độ tích cực.  

Đối với kĩ năng nói nghe tƣơng tác, giáo viên hƣớng dẫn học sinh biết lắng nghe và biết đặt câu hỏi để hiểu nội dung 

nghe, biết nói theo lƣợt lời trong hội thoại, biết dùng các phƣơng tiện nghe nhìn khác để hỗ trợ cho lời trình bày miệng. 

Thực hành nghe nói là hoạt động chính, nhằm rèn kĩ năng nghe nói cho học sinh. Để tạo điều kiện cho mọi học sinh 

đƣợc thực hành nói, giáo viên linh hoạt trong việc tổ chức các hoạt động học tập nhƣ: yêu cầu từng cặp học sinh nói cho 
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nhau nghe hoặc học sinh trình bày bài nói trƣớc nhóm, lớp; tổ chức cho học sinh thảo luận, tranh luận, qua đó hiểu đƣợc tính 

chất tƣơng tác của ngôn ngữ nói và hình thành thái độ tích cực, hợp tác khi trao đổi, thảo luận và có khả năng giải quyết vấn 

đề qua trao đổi, thảo luận; chia nhóm, lắng nghe nhận xét, rút kinh nghiệm dựa trên những hƣớng dẫn cụ thể về tiêu chí đánh 

giá mà giáo viên cung cấp. 

VIII. ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ GIÁO DỤC  

1. Mục tiêu đánh giá 

Đánh giá kết quả giáo dục trong môn Tiếng Thái nhằm cung cấp thông tin chính xác, kịp thời, có giá trị về mức độ đáp 

ứng yêu cầu cần đạt về phẩm chất, năng lực và những tiến bộ của học sinh trong suốt quá trình học tập môn học, để hƣớng 

dẫn hoạt động học tập, điều chỉnh các hoạt động dạy học, quản lí và phát triển chƣơng trình, bảo đảm sự tiến bộ của từng 

học sinh và nâng cao chất lƣợng giáo dục. 

2. Căn cứ đánh giá 

Căn cứ đánh giá kết quả giáo dục trong môn Tiếng Thái là các yêu cầu cần đạt về phẩm chất, năng lực đối với học sinh 

mỗi lớp học, cấp học đã quy định trong chƣơng trình. 

3. Nội dung đánh giá 

Trong môn Tiếng Thái, giáo viên đánh giá phẩm chất, năng lực chung, năng lực đặc thù và sự tiến bộ của học sinh 

thông qua các hoạt động đọc, viết, nói, nghe. 

Đánh giá hoạt động đọc: Tập trung vào yêu cầu học sinh hiểu nội dung, chủ đề của văn bản, quan điểm và ý định của 

ngƣời viết; xác định các đặc điểm thuộc về phƣơng thức thể hiện, nhất là về mặt kiểu văn bản, thể loại và ngôn ngữ sử dụng; 

trả lời các câu hỏi theo những cấp độ tƣ duy khác nhau; lập luận, giải thích cho cách hiểu của mình; nhận xét, đánh giá về 

giá trị và sự tác động của văn bản đối với bản thân; thể hiện cảm xúc đối với những vấn đề đƣợc đặt ra trong văn bản; liên 

hệ, so sánh giữa các văn bản và giữa văn bản với đời sống. 



73 
 

Đánh giá hoạt động viết: Tập trung vào yêu cầu học sinh tạo lập các kiểu văn bản: tự sự, miêu tả, biểu cảm, nghị luận, 

thuyết minh, nhật dụng. Việc đánh giá kĩ năng viết cần dựa vào các tiêu chí chủ yếu nhƣ nội dung, kết cấu bài viết, khả năng 

biểu đạt và lập luận, hình thức ngôn ngữ và trình bày,... 

Đánh giá hoạt động nói và nghe: Tập trung vào yêu cầu học sinh nói đúng chủ đề và mục tiêu; sự tự tin, năng động của 

ngƣời nói; biết chú ý đến ngƣời nghe; biết tranh luận và thuyết phục; có kĩ thuật nói thích hợp; biết sử dụng các phƣơng tiện 

giao tiếp phi ngôn ngữ và phƣơng tiện công nghệ hỗ trợ. Đối với kĩ năng nghe, yêu cầu học sinh nắm bắt nội dung do  ngƣời 

khác nói; nắm bắt và đánh giá đƣợc quan điểm, ý định của ngƣời nói; biết đặt câu hỏi, nêu vấn đề, trao đổi để kiểm tra 

những thông tin chƣa rõ; có thái độ nghe tích cực và tôn trọng ngƣời nói; biết lắng nghe và tôn trọng những ý kiến khác biệt. 

Đánh giá phẩm chất chủ yếu và năng lực chung trong môn Tiếng Thái tập trung vào các hành vi, việc làm, cách ứng xử, 

những biểu hiện về thái độ, tình cảm của học sinh khi đọc, viết, nói và nghe; thực hiện chủ yếu bằng định tính, thông qua 

quan sát, ghi chép, nhận xét,... 

4. Cách thức đánh giá 

Đánh giá trong môn Tiếng Thái thực hiện bằng hai cách: đánh giá thƣờng xuyên và đánh giá định kì.  

Đánh giá thƣờng xuyên đƣợc thực hiện liên tục trong suốt quá trình dạy học, do giáo viên môn học tổ chức; hình thức 

đánh giá gồm: giáo viên đánh giá học sinh, học sinh đánh giá lẫn nhau, học sinh tự đánh giá. Để đánh giá thƣờng xuyên, 

giáo viên có thể dựa trên quan sát và ghi chép hằng ngày về học sinh, việc học sinh trả lời câu hỏi hoặc thuyết trình làm bài 

kiểm tra, viết phân tích và phản hồi văn học, viết bài theo các chủ đề,... 

Đánh giá định kì đƣợc thực hiện ở thời điểm cuối một giai đoạn học tập (cuối mỗi học kỳ và kết thúc một chƣơng trình) 

do cơ sở giáo dục tổ chức thực hiện để phục vụ công tác quản lí hoạt động dạy học, bảo đảm chất lƣợng giáo dục và phục vụ 

công tác phát triển chƣơng trình, tài liệu học tập. Đánh giá định kì thƣờng thông qua các đề kiểm tra hoặc đề thi viết. Đề thi, 

kiểm tra có thể yêu cầu hình thức viết tự luận (một hoặc nhiều câu); có thể kết hợp hình thức trắc nghiệm khách quan (câu 
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hỏi trắc nghiệm khách quan) và hình thức tự luận (câu hỏi mở) để đánh giá đọc hiểu và yêu cầu viết bài văn về một chủ đề 

nào đó theo từng kiểu văn bản đã học trong chƣơng trình. Có thể sử dụng hình thức kiểm tra vấn đáp để đánh giá nói và 

nghe. Trong việc đánh giá kết quả học tập cuối mỗi giai đoạn, cần đổi mới cách thức đánh giá (cấu trúc đề, cách nêu câu hỏi, 

phân giải độ khó,...); sử dụng và khai thác ngữ liệu bảo đảm yêu cầu đánh giá đƣợc năng lực của học sinh, khắc phục tình 

trạng học sinh chỉ học thuộc bài hoặc sao chép tài liệu có sẵn; tránh dùng lại các văn bản ngữ liệu đã học để đánh giá đƣợc 

chính xác khả năng đọc hiểu của học sinh.    

Dù đánh giá theo hình thức nào cũng đều phải bảo đảm nguyên tắc học sinh đƣợc bộc lộ, thể hiện phẩm chất, năng lực 

ngôn ngữ, năng lực văn học, tƣ duy hình tƣợng và tƣ duy logic, những suy nghĩ và tình cảm của chính học sinh, không vay 

mƣợn, sao chép; khuyến khích các bài viết có cá tính và sáng tạo. Học sinh cần đƣợc hƣớng dẫn tìm hiểu để có thể nắm 

vững mục tiêu, phƣơng pháp và hệ thống các tiêu chí dùng để đánh giá các phẩm chất, năng lực này. 

IX. GIẢI THÍCH VÀ HƢỚNG DẪN THỰC HIỆN CHƢƠNG TRÌNH 

1. Giải thích thuật ngữ  

Các thuật ngữ dùng trong chƣơng trình Tiếng Thái thống nhất với các thuật ngữ dùng tại Chƣơng trình môn Ngữ văn 

trong Chƣơng trình giáo dục phổ thông 2018. 

2. Thiết bị dạy học và tài liệu tham khảo 

Thiết bị dạy học là một điều kiện quan trọng đảm bảo tính khả thi của việc thực hiện chƣơng trình. Thiết bị dạy học của 

môn Tiếng Thái là tủ sách tham khảo ở mỗi lớp, thƣ viện của mỗi trƣờng. Trong tủ sách, thƣ viện có các kiểu loại văn bản 

Tiếng Thái nhƣ: báo, tác phẩm văn học (truyện, thơ, tục ngữ, thành ngữ, đồng dao, câu đố, kịch bản, sân khấu, ký, bài văn 

miêu tả, văn nghị luận, văn bản thông tin); một số tranh ảnh nhƣ chân dung các nhà thơ, nhà văn, các danh nhân văn hóa là 

ngƣời Thái hoặc dân tộc khác. Những trƣờng có điều kiện nối mạng Internet, có máy tính, màn hình và máy chiếu 

(Projector); trang bị thêm một số phần mềm dạy học Tiếng Thái; các CD, video clip có nội dung giới thiệu các danh lam 
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thắng cảnh, di tích lịch sử của những địa phƣơng có ngƣời Thái sinh sống; một số bộ phim hoạt hình, phim truyện đƣợc 

chuyển thể từ các tác phẩm văn học hoặc các đĩa CD, video clip ghi một số vở diễn từ các kịch bản văn học, các băng đĩa 

CD ghi bản nhạc đƣợc phổ từ các bài thơ đã học làm ngữ liệu dạy học hay một số văn bản đọc mở rộng, các cuộc giao lƣu, 

nói chuyện của các nhà văn, nhà nghiên cứu về văn hóa Thái; các sách giáo khoa Tiếng Thái dạng in và dạng điện tử. 

Việc cung cấp thiết bị dạy học tối thiểu cho học Tiếng Thái theo các quy định hiện hành. 

3. Về biên soạn sách giáo khoa  

Chƣơng trình môn Tiếng Thái là chƣơng trình đƣợc thực hiện thống nhất trong các trƣờng học trên toàn quốc có dạy 

học Tiếng Thái cho học sinh. Căn cứ vào chƣơng trình này, có thể có nhiều nhóm tác giả sẽ biên soạn những bộ sách giáo 

khoa Tiếng Thái khác nhau. Việc biên soạn sách giáo khoa và lựa chọn sách giáo khoa Tiếng Thái để dạy trong trƣờng học 

tuân theo các quy định hiện hành.  

4. Về giáo viên 

Giáo viên là điều kiện hàng đầu quyết định chất lƣợng dạy học Tiếng Thái. Do đó khi thực hiện chƣơng trình này, các 

giáo viên đƣợc phân công dạy môn Tiếng Thái phải đạt chuẩn trình độ đào tạo và chuẩn nghề nghiệp giáo viên cơ sở giáo 

dục phổ thông theo quy định hiện hành. 

Giáo viên đƣợc tạo điều kiện để tham gia các chƣơng trình, khóa bồi dƣỡng về dạy Tiếng Thái và đƣợc thụ hƣởng các 

chế độ chính sách dành cho giáo viên dạy tiếng dân tộc thiểu số theo quy định của Nhà nƣớc. 

5. Về tổ chức thực hiện chƣơng trình tại trƣờng phổ thông 

Các trƣờng học căn cứ vào chƣơng trình, đội ngũ giáo viên để lập kế hoạch dạy học môn học Tiếng Thái cho phù hợp 

với điều kiện thực tế của trƣờng. Kế hoạch dạy học của trƣờng phải đƣợc cơ quan quản lí giáo dục địa phƣơng đƣợc phân 

cấp phê chuẩn mới đƣợc đƣa vào thực hiện. 
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X. NGỮ LIỆU 

1. Bảng chữ cái Tiếng Thái đƣợc sử dụng trong Chƣơng trình 

 b*aG <t: iM 24 <dJ <t – p$ #pN 2 um& : um& {t& ec&G um& xuG   

TT 
Tổ thấp Tổ cao 

Tƣơng ứng chữ Việt 
Chữ Thái Tên gọi Chữ Thái Tên gọi 

1 b bo B bŏ b 

2 c co C cŏ c,k,q 

3 j do J dŏ d, gi, r, j 

4 d đo D đŏ đ 

5 h ho H hŏ h 

6 l lo L lŏ l 

7 m mo M mŏ m 

8 n no N nŏ n 

9 p po P pŏ p 

10 g ngo G ngŏ ng, ngh 

11 x xo X xŏ x, s 

12 t to T tŏ t 

13 w tho W thŏ th 
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TT 
Tổ thấp Tổ cao 

Tƣơng ứng chữ Việt 
Chữ Thái Tên gọi Chữ Thái Tên gọi 

14 v vo V vŏ v 

15 f pho F phŏ ph,f 

16 s cho S chŏ ch, tr 

17 z nho Z nhŏ nh 

18 k kho K khŏ kh 

19 o o O ŏ o 

20 \ Go | gŏ g (chữ Thái mới bổ sung) 

21 r Ro R Rŏ r (chữ Thái mới bổ sung) 

22 ] khho } khhŏ kh  (phát theo âm của Thái trắng) 

23 = Tso + Tsŏ Tr  (phát theo âm của Thái trắng) 

24 @ phho % phhŏ ph (phát theo âm của Thái trắng) 

 b*aG ym: iM xib Ec*a ym 

TT Nguyên âm tên gọi tƣơng ứng chữ 

Việt Vị trí của nguyên âm 

1 ◌a  may ca a 
Đứng giữa nếu từ có 3 chữ cái, đứng sau nếu từ có 2 

chữ cái  
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TT Nguyên âm tên gọi tƣơng ứng chữ 

Việt Vị trí của nguyên âm 

2 
◌>  may cua ua, uô 

Đứng giữa nếu từ có 3 chữ cái, đứng sau nếu từ có 2 

chữ cái 

3 
◌o◌ may o o Đứng giữa nếu từ có 3 chữ cái. 

4 E◌ may cƣa ƣa Đứng trƣớc phụ âm 

5 e◌ may ke e Đứng trƣớc phụ âm 

6 y◌ may cay ay 
Đứng trƣớc phụ âm (Kết hợp trực tiếp với phụ âm 

thành từ) 

7 #◌ may kê ê Đứng trƣớc phụ âm 

8 A◌ may cơ ơ, â Đứng trƣớc phụ âm 

9 <◌ may cô ô Đứng trƣớc phụ âm 

10 Y◌ may caƣ aƣ 
Đứng trƣớc phụ âm (Kết hợp trực tiếp với phụ âm 

thành từ) 

11 i◌ may ki i, y Đứng trên phụ âm 

12 I◌ may kia ia, iê Đứng trên phụ âm 

13 {◌ may căm ăm Đứng trên phụ âm 
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TT Nguyên âm tên gọi tƣơng ứng chữ 

Việt Vị trí của nguyên âm 

14 U◌ may cƣ ƣ Đứng trên phụ âm 

15 [◌ may khít o 
Đứng trên phụ âm (Kết hợp trực tiếp với phụ âm 

thành từ) 

16 u◌ may cu u Đứng dƣới phụ âm 

17 
◌$ may căn ăn 

Đứng sau phụ âm (Kết hợp trực tiếp với phụ âm 

thành từ) 

18 E◌a may cau lọm au 
Bao lấy phụ âm (Kết hợp trực tiếp với phụ âm thành 

từ) 

19 }◌ May căng   

◌}G May căng ăng 
Đứng sau phụ âm (Kết hợp trực tiếp với phụ âm 

thành từ) 

◌}d may cắt ăt 
Đứng sau phụ âm (Kết hợp trực tiếp với phụ âm 

thành từ) 

◌}c May cắc, ăc 
Đứng sau phụ âm (Kết hợp trực tiếp với phụ âm 

thành từ) 

 Một số ký tự đặc biệt : 

  q : Viết tắt chữ "ngƣời" = <CN  
  Q : Viết tắt chữ "một" = N&UG  
  ^ : LaJ {X*  (Nhắc lại từ đã viết phía trƣớc ) 
 maJ xIG:  ..&.  ;  ..*. (dấu thanh điệu một và dấu thanh điệu hai) 
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 - maJ xIG Q (...& ) V&a yp T&oJ PUG <t um& {t& UH <L&N EXG Ej&a x}c Va& yp T&oJ PUG <t um& xuG UH Eoa xIG <LG  - dấu thanh điệu một: nếu đi 

theo phụ âm (tô) tổ thấp, thì tƣơng đƣơng với dấu sắc, nếu đi theo phụ âm (tô) tổ cao gần giống dấu huyền tiếng phổ thông 

(hay hạ giọng khi đọc). 

 - maJ xIG xoG (...* ) Va& yp T&oJ PUG <t um& {t& UH <L&N EXG Ej&a h*oJ; Va& yp T&oJ PUG <t um& xuG UH <L&N EXG Ej&a N*}G - dấu thanh điệu hai: 

nếu đi theo phụ âm (tô) tổ thấp, thì tƣơng đƣơng với dấu hỏi, nếu đi theo phụ âm (tô) tổ cao gần giống dấu nặng tiếng phổ 

thông.  

2. Về chọn ngữ liệu   

Ngoài việc đảm bảo các tiêu chí đã nêu ở mục VI, ngữ liệu dạy học Tiếng Thái cần đảm bảo các yêu cầu sau: 

a. Bảo đảm tỷ lệ hợp lý giữa văn bản văn học với văn bản nghị luận và văn bản thông tin đã nêu ở mục IV. Trong văn 

bản văn học, chú ý đảm bảo có đủ các thể loại truyện, thơ, ký, kịch bản; bên cạnh những văn bản thuộc về văn học của dân 

tộc Thái, cần có những văn bản văn học của một số dân tộc khác ở Việt Nam. Cần chọn một tỷ lệ thích đáng các văn bản có 

nội dung phản ánh cuộc sống hiện tại của đồng bào dân tộc Thái và đồng bào các dân tộc anh em ở Việt Nam. 

Hạn chế hiện tƣợng một văn bản đƣợc sử dụng lặp lại ở nhiều trình độ. 

b. Bảo đảm sự phù hợp của văn bản với yêu cầu phát triển và thời lƣợng học tập của chƣơng trình. Độ khó của các văn 

bản đƣợc tăng dần qua từng trình độ. Thời gian để dạy một văn bản phải tƣơng thích với độ dài và độ phức tạp của nó để 

bảo đảm giáo viên có thể giúp học sinh tiếp cận đầy đủ và sâu sắc văn bản, cho học sinh có cơ hội đọc trực tiếp và trọn vẹn 

văn bản đƣợc chọn học. Hạn chế việc dạy học trích đoạn, trừ trƣờng hợp những tác phẩm văn học có dung lƣợng lớn nhƣ 

trƣờng ca, tiểu thuyết. 
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