ロールカード①
あなたは

日本の

八百屋で

買い物を

しています。

店の人に、 買いたい 野菜や 果物の
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名前と

数を

言ってください。

Bạn đang mua sắm ở cửa hàng
bách hóa của Nhật.
Bạn hãy nói với người bán hàng
về loại rau,tên hoa quả và số
lượng mà bạn muốn mua.
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ロールカード②
あなたは

職場で、体の

調子が

ロールカード③
あなたは

職場で、荷物を

運んで

悪くなりました。

いますが、とても

日本人の

近くに 日本人の 同僚が 来ました。

同僚に、そのことを

伝えてください。

Bạn cảm thấy khó chịu trong
người khi đang ở nơi làm việc.
Bạn hãy nói với đồng nghiệp
người Nhật về chuyện đó.
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手伝いを

重いです。

たのんでください。

Bạn đang chuyển đồ ở nơi làm
việc nhưng nó rất nặng.
Một người đồng nghiệp Nhật đang
đến gần.
Bạn hãy nhờ người đó giúp đỡ.
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ロールカード①
あなたは今、自分の国にいます。
日本人の友だちに、土曜日にピクニッ
ク に 行こ う と 誘わ れ ま し た。 ピ ク
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ニックに行く場所、待ち合わせをす
る時間と場所を決めてください。

Bây giờ bạn đang ở nước mình.
Bạn được một người bạn Nhật rủ
đi dã ngoại vào thứ bảy.
Hãy quyết định địa điểm đi dã
ngoại, thời gian và địa điểm các
bạn hẹn gặp nhau.
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ロールカード②

ロールカード③

あなたは今、日本にいます。デパー

あ な た は 仕事で 日本に 来て、明日

トで、とてもいい色の服を見つけま

帰国します。 急に具合が悪くなった

した。

ので病院に来ました。医者の質問に

しかし、サイズが合いません。お店

答えてください。

の人に相談してください。

Bây giờ bạn đang ở Nhật.
Ở trung tâm thương mại, bạn tìm
thấy bộ quần áo với màu sắc rất
đẹp.
Thế nhưng kích cỡ lại không phù
hợp với bạn.
Bạn hãy thảo luận với người bán
hàng.
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Bạn đến Nhật làm việc và ngày
mai bạn về nước.
Nhưng đột nhiên bạn ốm nên phải
vào bệnh viện.
Bạn hãy trả lời các câu hỏi của
bác sĩ.
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ロールカード①
あなたの町に来た日本人の友だちが、
食 料 品を買いに行きたいと言っていま
す。あなたが知っているお店を紹介し、
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どんな店か、なぜその店がいいのかな
ど、詳しく説明してください。

Bạn người Nhật đến thăm thành
phố của bạn và nói muốn đi mua
đồ thực phẩm.
Bạn hãy giới thiệu cửa hàng mà
bạn biết, giải thích rõ đó là cửa
hàng như thế nào, tại sao cửa
hàng đó lại tốt.
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ロールカード②

ロールカード③

日本人の友だちに、あなたの国の有名

あなたの町に来た日本人の友だちが、

な料理について聞かれました。

観光に行きたいと言っています。

どんな料理なのか、どうやって作るの

あなたのおすすめの場所を紹介し、そ

かなど、友達に詳しく説明してください。

こがどんなところか、なぜそこがいい

Một người bạn Nhật hỏi bạn về
món ăn nổi tiếng ở đất nước bạn.
Bạn hãy giải thích rõ đó là món
ăn như thế nào, nó được làm ra
sao.
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のかなど、詳しく説明してください。

Bạn người Nhật đến thăm thành
phố của bạn và nói muốn đi thăm
quan.
Bạn hãy giới thiệu về một địa
điểm nên đi, giải thích rõ đó là
nơi thế nào, tại sao đó lại là nơi
tốt.
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JF 日本語教育スタンダード準拠 ロールプレイテスト

ロールカード①
あ な た は 日本語の 先生で、昼休み に 日本人の
同僚とおしゃべりをしています。あなたが働
いている学校では、15年間同じ教科書を使っ
て い ま す が、最近、出版さ れ た 新し い 教科書
が話題になっています。教科書を新しいもの
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に変えた方がいいか、今までのものを使い続
けた方がいいか、自分の考えをどちらかに決
めて、理由を示しながら同僚と話してください。
Bạn là giáo viên tiếng Nhật và đang nói chuyện với
đồng nghiệp người Nhật trong lúc nghỉ trưa
Trường học nơi bạn đang làm việc sử dụng quyển
sách giáo khoa trong suốt 15 năm.
Tuy nhiên, gần đây quyển sách giáo khoa mới được
xuất bản đang trở thành chủ đề với nhiều ý kiến.
Theo cách suy nghĩ của mình bạn hãy chọn xem
chuyển sang sách mới hay là vẫn tiếp tục sử dụng
sách cũ thì tốt, rồi vừa nói chuyện với đồng nghiệp
bạn vừa giải thích lí do tại sao bạn lại chọn cách đó.
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ロールカード②

ロールカード③

あなたは、昼休みに日本人の同僚とおしゃべ

あなたは、昼休みに日本人の同僚とおしゃべりを

りをしています。あなたの職場では、全員が、

しています。最近、社内の連絡をメールで済ま

午前 9時から午後 6時まで働いていますが、他

せ、同僚達とほとんど話さない人が増えていま

の 会社に は、始ま る 時間と 終わ る 時間を 自分

す。 社内の連絡はできるだけ直接話をした方が

で決められる「フレックス制」という制度が

いいか、それともメールを中心にした方がいいか、

あるそうです。今までどおりの働き方がいい

自分の考えをどちらかに決めて、理由を示しな

か、フレックス制がいいか、自分の考えをど

がら同僚と話してください。

ちらかに決めて、理由を示しながら同僚と話
してください。
Bạn đang nói chuyện với đồng nghiệp người Nhật
trong lúc nghỉ trưa Ở nơi làm việc tất cả mọi người
làm việc từ 9h sáng đến 6h tối.Nhưng ở công ty
khác có chế độ làm việc " linh động" nghĩa là thời
gian bắt đầu làm việc và kết thúc tự do mình quyết
định.Theo cách suy nghĩ của mình bạn hãy chọn
xem vẫn tiếp tục theo cách làm việc đang làm hay
là làm theo chế độ làm việc "linh động" thì tốt, rồi
vừa nói chuyện với đồng nghiệp bạn vừa giải thích
lí do tại sao bạn lại chọn cách đó.
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Bạn đang nói chuyện với đồng nghiệp người
Nhật trong lúc nghỉ trưa Gần đây,ngày càng
nhiều đồng nghiệp trong công ty liên lạc với
nhau qua E-mail và hầu như không nói
chuyện trực tiếp với nhau.
Theo cách suy nghĩ của mình bạn hãy chọn
xem liên lạc trong công ty nên nói chuyện
trực tiếp với nhau hay là liên lạc chủ yếu qua
E-mail thì tốt, rồi vừa nói chuyện với đồng
nghiệp bạn vừa giải thích lí do tại sao bạn lại
chọn cách đó.
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