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「専門家の部屋」とは、ベトナム在住の JF派遣専門家が、毎

回、日本語教授法に関するさまざまなテーマで書くコーナー

です。 

 

 

みなさん、「やさたく」という言葉を聞いたことがありますか。日本のアイドルの名前？ 

日本の食べ物の名前？いいえ、「やさしいものをたくさん読む」という「多読」のことです。 
 

◆「多読」って何ですか。 

「多読」とは、言葉のとおり、たくさん読むことです。でも、辞書を引きながら難しい日本語の文をがんばってたくさ

ん読むわけではありません。やさしい日本語から始めて、わからない言葉は飛ばして、楽しみながらどんどん読

み進めていく読み方です。やさしいものをたくさん読むことで自然に読解力がついてきます。「多読」を進めていく

と、読解力だけではなく日本語そのものの力を高めることにつながります。 
 

◆読み方の 4つのルール 

「多読」の授業では、クラスの一人一人が、次のルールにしたがって、それぞれ別の本を読みます。 

①やさしいレベルから読む：やさしいものはわかる、だからうれしい。この達成感が次の「読む」につながります。   

 また、簡単なので頭の中で母語に訳さず日本語のまま理解できます。 

②辞書を引かないで読む：辞書を引きながら読むと読むスピードが落ちて、読んでいる内容がだんだんつまら 

 なくなってしまいます。楽しみながら読むためにも辞書を引かないで読みます。 

③わからないところは飛ばして読む：全部わからなくても先に進めば全体が見えてきます。それを続けていくと、 

 やがて、わからなかったことがわかってきます。 

④進まなくなったら、他の本を読む：辞書を使わず、わからない言葉を飛ばしていったら、わけがわからなくなっ 

 た、ということがあります。そんなときは、その本を読むのをやめます。その本はレベルが合わないということで 

 す。「いつか読める」と思って後の楽しみにとっておきます。 
 

◆教師は何をしますか。 

授業で学習者は、一人ずつ好きな本を手にして読みます。教師が文法を説明したり、読み取りを確認する質問

をしたりすることはありません。「多読」の授業では、「教えないこと」がとても重要なのです。でも、教師は何もしな

くてもいい、というわけではありません。教師は学習者を応援する支援者になることが大切です。一人一人をよく

見て、一人一人に声をかけ、感想を聞いたり、本について会話をしたりするという役割です。 
 

◆何を読ませればいいですか。 

「やさしいもの」といっても、日本人の子ども向けの絵本や童話などは、あまりふさわしくありません。語彙の推測

を補うような絵が入っていたり、同じような場面に同じような言葉が繰り返されているものなら使えるものがありま

すが、多読に一番ふさわしいのは、やはり、多読用にリライトされた本です。「NPO法人日本語多読研究会」とい

うところが、多読のための本をつくり、出版しています。JFの図書室や VJCC-HCMCに何冊かそろっていますの

で、興味のある方はぜひ、手に取ってみてください。まずは、先生ご自身が「やさたく」を試してみませんか。 
 

「多読」についてもっと知りたい方は、以下を参照してください。 

にほんごよむよむ文庫 http://www.nihongo-ask.jp/tadoku/book.html 

NPO法人日本語多読研究会 http://www.nihongo-yomu.jp/ 

NPO法人日本語多読研究会監修 （2012）『日本語教師のための多読授業入門』アスク 
 

 



 

 

Góc chuyên gia 
 

Buổi 3 “ Nâng cao năng lực tiếng Nhật bằng 「やさたく」” 
 

 Tác giả số lần này 

Chuyên gia tiếng Nhật Trung tâm Giao lưu 

Văn hóa Nhật Bản tại Việt Nam - Quỹ Giao 

lưu Quốc tế   Yukiyo FUJISHIMA  

 

 

 

“Góc chuyên gia”  là nơi để các chuyên gia do JF cử tới 

hiện đang làm việc ở Việt Nam viết với nhiều đề tài liên 

quan đến phương pháp giảng dạy tiếng Nhật. 

 

Chào các bạn. Các bạn đã từng nghe thấy từ 「やさたく」chưa? Liệu có phải là tên của 1 thần tượng của Nhật không? 

Hay là tên của 1 món ăn Nhật? Không phải, từ đó có nghĩa là “đọc nhiều” tức là “đọc nhiều thứ dễ đọc”. 
 

◆“Đọc nhiều” là gì? 

“Đọc nhiều” đúng như nghĩa của 2 từ ghép lại là việc đọc thật nhiều. Tuy nhiên đó không phải là việc vừa tra từ 

điển vừa cố gắng đọc thật nhiều câu tiếng Nhật khó. Đây là cách đọc bắt đầu từ tiếng Nhật đơn giản, bỏ qua những 

từ không hiểu và cứ tiếp tục đọc một cách vui vẻ. Cứ đọc nhiều những thứ đơn giản thì khả năng đọc hiểu sẽ tự 

nhiên ngấm vào mình. Cứ tiếp tục việc “đọc nhiều” thì không chỉ khả năng đọc và cả năng lực tiếng Nhật cũng sẽ 

được nâng cao.  
 

◆4 quy tắc đọc 

Trong giờ học “đọc nhiều” mỗi người trong lớp sẽ tuân theo các quy tắc dưới đây và đọc những quyển sách khác 

nhau. 

①  Đọc từ mức dễ: Hiểu được những thứ dễ nên thấy vui. Cảm giác đạt được thành tích này sẽ kết nối với việc 

“đọc” tiếp theo. Hơn nữa vì đơn gian nên có thể hiểu được tiếng Nhật và không cần phải dịch sang tiếng mẹ 

đẻ ở trong đầu. 

② Đọc không tra từ điển: Nếu vừa tra từ điển vừa đọc thì tốc độ đọc sẽ chậm đi, nội dung đọc sẽ dần dần trở 

nên nhàm chán. Đọc một cách vui vẻ là đọc mà không tra từ điển. 

③ Đọc bỏ qua những từ không hiểu: Dù không hiểu hêt nhưng cứ tiếp tục đọc thì sẽ nhìn được toàn bộ bố cục. 

Nếu cứ tiếp tục như vậy thì chẳng mấy chốc sẽ hiểu được những chỗ chưa hiểu. 

④ Nếu không có tiến bộ thì đọc quyển khác: Có những lúc việc không tra từ điển, bỏ qua những từ không hiểu 

sẽ dẫn đến việc không hiểu cốt truyện. Những lúc như vậy hãy bỏ cuốn sách đó đi. Cuốn sách đó không phù 

hợp với trình độ. Chúng ta hãy nghĩ rằng “lúc nào đó mình sẽ đọc được” và vui vẻ đọc lại nó sau. 

◆Giáo viên làm gì? 

Mỗi học viên sẽ đọc 1 quyển sách yêu thích trong giờ học. Giáo viên không phải giải thích ngữ pháp hay đặt câu 

hỏi để kiểm tra việc đọc hiểu. Trong giờ học “Đọc nhiều” “việc không dạy” là rất quan trọng. Tuy nhiên điều đó 

không có nghĩa giáo viên không làm gì cả. Giáo viên cần phải là người hỗ trợ khích lệ học viên. Giáo viên có vai 

trò quan sát kỹ từng học viên, gọi từng người và lắng nghe cảm nhận của họ cũng như nói chuyện về cuốn sách. 
 

◆Nếu đọc cái gì thì  tốt? 

Dù nói là “những thứ dễ đọc” nhưng truyện tranh cho trẻ em nhật hay truyện thần thoại thì không phù hợp lắm. 

Nếu là những cuốn sách có tranh để bổ trợ cho việc suy đoán từ hay có những từ ngữ giống nhau được lặp lại ở 

những bối cảnh giống nhau thì cũng có chỗ có thể sử dụng được nhưng sách phù hợp nhất cho việc đọc nhiều là 

cuốn sách được viết lại cho việc đọc nhiều. “Cơ quan pháp nhân NPO Hội nghiên cứu đọc nhiều tiếng Nhật” có 

soạn và xuất bản các cuốn sách cho đọc nhiều. Tại thư viện của JF và VJCC HCM cũng có 1 số cuốn sách như thế 

này nên nếu các bạn có quan tâm hãy tới mượn nhé. Trước hết các bạn giáo viên hãy thử 「やさたく」. 
 

Nếu các bạn muốn hiểu rõ hơn về “Đọc nhiều” xin tham khảo thông tin dưới đây. 

Nhà sách にほんごよむよむ  http://www.nihongo-ask.jp/tadoku/book.html 

Cơ quan pháp nhân NPO Hội nghiên cứu đọc nhiều tiếng Nhật  http://www.nihongo-yomu.jp/ 

Cơ quan pháp nhân NPO Quan sát Hội nghiên cứu đọc nhiều tiếng Nhật  (2012）『日本語教師のための多読授業入

門』アスク 
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