
                                                                                                                

  

 

 この世でいちばんつまらない本、それはズバリ…教科書!  

 これにうなずいている人は多いのではないでしょうか。教科書を読むと眠くなるとか、教科書

に書いてあることは頭に入らないという人もいるかもしれません。でもやっぱりたくさんの日本

語を読むことは、日本語を勉強するときには大切ですよね。そこで今回は、教科書じゃない日本

語の本を楽しみながらたくさん読む「多読」をご紹介します。 

多読って何? 

 NPO 多言語多読のウェブサイトによると、多読とは「外国語をごくやさしいものから楽しみながらどんどん読ん

でいくこと」だそうです。ただ、読み方にちょっと特徴があるようです。 

 多読では、わからない言葉があっても辞書で調べません。そのまま読んでいきます。その代わりにとても簡単な

ものから読み始めます。読むものは、教科書の「本文」ではありません。絵本やマンガなど、

読めそうだな、面白そうだなと思うものを読んでいきます。途中で分からなくなったり、面白

くないなと思ったりしたら、読むのをやめてほかの本に替えても OK です。このように気軽に

楽しく日本語の本を読むことができますから長く続けられますし、知らないうちにたくさんの

言葉や表現が身につきます。 

どんな本を読めばいいの? 

 NPO 多言語多読では多読のための本を出版していますが、ベトナムで手に入れるのは難しいですね。でも、ウェ

ブサイトから多読用に作られた本がダウンロードできます。そのサイトを 2 つご紹介します。 

国際交流基金関西国際センターKC よむよむ 

CEFR A1 レベルから A2/B1 レベルまで 24 の読み物があります。 

http://www.jfkc.jp/clip/yomyom/index.html 

日本語学習読本 

レベル 0 から 4 までたくさんの読み物があります。 

http://tadoku.org/learners/book_ja/yomimono_learners 

みなさんも、多読、始めてみませんか? 

 

引用サイト: NPO 多言語多読 http://tadoku.org/ 

 従来の読解や訳読のように、辞書を引きながら難しい外国語の文章をたくさん読むのではありません。 

ごくやさしく短い文の本からはじめて、わからない言葉が出てきても気にせずに、ぐいぐい読み進めて

いきます。 

 今ある力でとにかく読み始めればいいのです。自分がわかるレベルのもの、読みたいものを読んで、 

わからない言葉が出てきたら飛ばして、先を楽しみます。 

NPO 多言語多読ウェブサイトより(下線強調は筆者) http://tadoku.org/teachers/t-about 

国際交流基金関西国際センターKC よむよむ 

http://www.jfkc.jp/clip/yomyom/index.html 

 

日本語力アップ 第 5 回 

タドクのススメ 

―楽しみながら日本語を読もう!― 

国際交流基金 

ベトナム日本文化交流センター 

日本語専門家 黒田朋斎 



                                                                                                                

  

 

  

Cuốn sách nhàm chán nhất trên thế giới này, chắc chắn là… sách giáo khoa (SGK)!  

Chắc nhiều bạn sẽ gật đầu đồng ý với ý kiến trên nhỉ! Có bạn sẽ cảm thấy cứ đọc SGK là buồn ngủ, hay 

không thể cho vào đầu được những nội dung của SGK. Thế nhưng rõ ràng việc đọc nhiều tiếng Nhật là 

điều vô cùng cần thiết khi học tiếng Nhật phải không các bạn? Vậy thì, trong chuyên mục Nâng cao năng 

lực tiếng Nhật số này tôi sẽ giới thiệu tới các bạn việc “đọc nhiều” để các bạn vừa đọc sách tiếng Nhật (không phải là SGK), 

vừa có thể thư giãn được. 

 

Đọc nhiều là gì? 

Theo website “Đa ngôn ngữ đa đọc” từ” đọc nhiều” được định nghĩa là “việc vừa thư giãn, vừa đọc ngày càng nhiều từ có nội 

dung đơn giản của một ngoại ngữ nào đó”. Tuy nhiên trong cách đọc này có một vài đặc trưng riêng. 

Ở kỹ năng đọc nhiều, người đọc sẽ không tra từ điển với những từ chưa biết nghĩa mà cứ tiếp tục đọc. 

Và kỹ năng này sẽ được bắt đầu đọc từ những nội dung đơn giản. Khi đọc không bắt buộc cứ phải đọc 

những cuốn sách “chính thống” như SGK mà có thể lựa chọn những cuốn sách mà bản thân thấy có thể 

đọc được, có vẻ thú vị như truyện tranh, manga. Khi đang đọc, nếu bạn cảm thấy không hiểu được nữa 

hay không thấy thú vị nữa thì bạn có thể dừng đọc cuốn sách đó và chuyển sang đọc cuốn sách khác. 

Việc có thể đọc sách tiếng Nhật một cách chủ động và thoải mái sẽ giúp người đọc duy trì việc đọc của 

mình và ngay cả khi không hiểu thì người đọc cũng sẽ nhớ được nhiều từ và cách diễn đạt mới. 

 

Nên đọc cuốn sách như thế nào? 

Website “Đa ngôn ngữ đa đọc” NPO có xuất bản nhiều cuốn sách để đọc nhiều song rất khó để tìm mua tại Việt Nam. Tuy 

nhiên các bạn có thể tải sách điện tử E-book được làm với mục đích giúp người đọc áp dụng phương pháp đọc nhiều này. Tôi 

xin giới thiệu  hai website dưới đây để bạn đọc tham khảo. 

 

よむよむ (Yomu Yomu) của Trung tâm tiếng Nhật quốc tế Kansai 

KC Quỹ Giao lưu Quốc tế Nhật Bản 

Có 24 bài đọc từ trình độ A1 đến A2/ B1 theo khung CEFR  

http://www.jfkc.jp/clip/yomyom/index.html 

 

Sách đọc cho việc học tiếng Nhật 

Có nhiều bài đọc cho trình độ từ 0 đến 4 

http://tadoku.org/learners/book_ja/yomimono_learners 

Các bạn sẽ thử hình thức đọc này chứ?  

 

引用サイト: NPO多言語多読 http://tadoku.org/ 

 Không giống như cách đọc hiểu hay đọc dịch thông thường là vừa tra từ điển vừa đọc thật nhiều đoạn văn khó 

bằng tiếng nước ngoài. 

 Bắt đầu từ cuốn sách có các đoạn văn ngắn dễ đọc và cứ đọc liên tục, bỏ qua các từ không hiểu nghĩa.  

 Hãy bắt đầu đọc từ những cuốn sách phù hợp với năng lực hiện tại của bản thân. Đọc những nội dung mà mình 

có thể hiểu được và muốn đọc, đồng thời bỏ qua những từ chưa biết nghĩa để tìm kiếm điều thú vị ở phía trước. 
Theo website “Đa ngôn ngữ đa đọc NP0” (phần gạch chân là nhấn mạnh của tác giả) http://tadoku.org/teachers/t-about 

 

Nâng cao năng lực tiếng Nhật - Số 5 

      Khuyến khích việc đọc nhiều 

―Vừa thư giãn vừa đọc tiếng Nhật!― 

Trung tâm Giao lưu Văn hóa Nhậ  t Bậ n tậ i Việ  t Nam 

Quỹ  Giao lưu Quố c tệ  Nhậ  t Bậ n  
 

Chuyên gia tiệ ng Nhậ  t Tomonari Kuroda 

 

Yomu Yomu KC 

 http://www.jfkc.jp/clip/yomyom/index.html 

 

http://www.jfkc.jp/clip/yomyom/index.html

