9. Phát triển phát âm tiếng
Việt và tiếng Anh
Nhiều trẻ em Việt nam ở Úc nói giỏi cả tiếng Anh và tiếng Việt.
Kết quả nghiên cứu của dự án VietSpeech đã cho thấy:
•

Trẻ em học tiếng Việt và tiếng Anh có thể:
o Nói ở mức dễ hiểu thậm chí cho cả những người không hay nói chuyện với chúng,
ở độ tuổi 4-5
o Phát âm đúng hầu hết các nguyên âm tiếng Việt và tiếng Anh từ lúc còn bé
o Phát âm đúng hầu hết các thanh từ lúc còn bé, mặc dù thanh 3 (thanh ngã) và
thanh 4 (thanh hỏi) đối với một số trẻ là khó phát âm
o Phát âm một số phụ âm tiếng Việt và tiếng Anh dễ hơn các âm khác.
• Các phụ âm dễ phát âm trong tiếng Việt là những phụ âm có trong tiếng Anh (ký hiệu
có trong bảng Ký hiệu Ngữ âm Quốc tế (IPA). Có một bảng so sách chữ và phụ âm tiếng
Việt và tiếng Anh ở phần đầu sách).
o Âm tắc: /b, t̪ ʰ, d, c/ = b, th, đ, ch
o Âm mũi: /m, n, ɲ/ = m, n, nh
o Âm xát: /f, s, h/ = ph, x, h
o Âm vang bên: /l/ = l
o Bán nguyên âm: /w, j/ = w, u, o
•

Các phụ âm trong tiếng Việt khó phát âm với trẻ Việt nam ở Úc là:
o Âm tắc: /k, ʈ, ʔ/ = c, k, q, tr
o Âm mũi: /ŋ/ = ng
o Âm xát: /ɣ, z, ʂ, ʐ/ = gh, gi, d, s, r

•

Các phụ âm trong tiếng Anh dễ phát âm với trẻ Việt nam ở Úc là:
o Âm tắc: /b, p, t, d, k, ɡ/ = b, p, t, d, k, g
o Âm mũi: /n, m, ŋ/ = m, n, ng
o Âm xát: / f, v, ʃ, h/ = f, v, sh, h
o Âm tắc xát: /ʧ/ = ch
o Âm tiếp cận /w, j/ = w, y
o Âm vang bên: l/ = l

•

Các phụ âm tiếng Anh khó với trẻ em Việt nam ở Úc cũng tương tự như các phụ âm
khó với trẻ chỉ học tiếng Anh
o Âm xát: /θ, ð, s, z, ʃ, ʒ/ = th, th, s, z, sh, zh
o Âm tắc xát: /ʤ/ = j
o Âm tiếp cận: /ɹ/ = r

•

Các đặc điểm gây khó khăn trong tiếng Anh. Nhiều đặc điểm về phát âm trong tiếng
Anh khiến người nói tiếng Việt gặp khó khăn khi học nói tiếng Anh. Hầu hết là do
những đặc điểm này có ở tiếng Anh mà KHÔNG có trong tiếng Việt. Dưới đây là những
điểm chính:
o Các âm (như nguyên âm hay phụ âm) không giống nhau trong hai ngôn ngữ
o Các phụ âm kép: là tập hợp hai hay nhiều phụ âm cùng một lúc (ví dụ: spring,
play)
o Các đặc điểm ngữ pháp làm thay đổi đuôi từ như “-ed” để diễn tả thời quá khứ
hay “s” để diễn tả số nhiều
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o Các từ dài với nhiều âm tiết
o Trọng âm: là việc nhấn mạnh các âm tiết khác nhau trong cùng một từ làm thay
đổi nghĩa của từ
o Phát âm không theo quy luật, khác với cách viết
o Nối âm: là hiện tượng nối phụ âm của từ trước với nguyên âm của từ sau đó.
Trẻ ở miền Bắc Việt nam
Tiến sĩ Phạm Thị Bền và các đồng nghiệp đã nghiên cứu phát âm của trẻ nhỏ ở miền Bắc Việt
nam (ví dụ: Hà nội)
Đến 5 tuổi tròn, trẻ em nói tiếng Việt ở miền Bắc Việt Nam có thể
• Nói ở mức dễ hiểu hầu hết mọi lúc, thậm chí với cả những người không hay nói chuyện
với chúng
• Phát âm đúng tất cả các phụ âm đầu, trừ các phụ âm đầu: /ɲ/ (nh), /s/ (x), /z/ (d/gi/r),
and /x/ (kh)
• Phát âm đúng tất cả các phụ âm cuối
• Phát âm đúng tất cả các bán nguyên âm, trừ bán nguyên âm là âm đệm /w/ (u/o)
• Phát âm đúng tất cả các nguyên âm đơn và nguyên âm đôi
• Phát âm đúng tất cả các thanh điệu, trừ thanh ngã và thanh hỏi
Trẻ ở miền Nam Việt nam
Lê Thị Thanh Xuân và các đồng nghiệp đã nghiên cứu phát âm của trẻ nhỏ ở miền Nam Việt
nam (ví dụ: TP Hồ Chí Minh) và thấy đến 4 tuổi trẻ nói tiếng miền Nam có thể:
• Nói ở mức dễ hiểu hầu hết mọi lúc, thậm chí với cả những người không hay nói chuyện
với chúng
• Nói đúng hơn 90% thanh, nguyên âm, nguyên âm đơn và nguyên âm đôi, phụ âm đứng
đầu và cuối từ
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