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Dịch không chỉ là hoạt động nhằm làm cho mọi người không cùng cộng đồng ngôn ngữ có thể hiểu được nhau, 

đây là loại dịch ngôn bản. mà còn là một trong những hoạt động có mặt trong hầu hết các chương trình dạy-

học ngoại ngữ. Ở mỗi lĩnh vực, dịch có đặc điểm và mục đích khác nhau. Mục đích chính của dịch trong dạy-

học ngoại ngữ là giúp cho người học nhớ từ vựng và thuộc ngữ pháp; người dạy sử dụng dịch để kiểm tra xem 

người học đã đạt được hai mục tiêu này chưa. Vì vậy, hoạt động này được gọi tên là dịch sư phạm hay dịch 

ngôn ngữ vì các yếu tố ngôn ngữ được đặt lên hàng đầu. Dịch ngôn bản là một hoạt động giao tiếp đích thực vì 

phải tính đến tất cả các yếu tố cấu thành của tình huống giao tiếp nơi xuất hiện phát ngôn. Để góp phần giảm 

thiểu những sai sót do nhầm lẫn giữa hai loại dịch, bài viết trình bày rõ đặc điểm của từng loại hoạt động cũng 

như những biện pháp cần thiết để phát huy tối đa tác dụng của dịch ngôn ngữ và dịch ngôn bản. 

Đinh Hồng Vân. Linguistic translation vs. textual translation. Language. No.10 (2810, pp.32-39, 2012. 

Translation is not only an act to help speakers of different languages understand one another, which is textual 

translation, but also is given in most, if not all, language learning/teaching programs. In each sphere, 

translation has different characteristics and serves different purposes. The main aims of translation practice in 

foreign language learning/teaching are to help learners memorize vocabulary and internalize grammar, and the 

teacher uses translation to check whether the learners have achieved these two aims. Therefore, this type of 

activity is referred to as pedagogical or linguistic translation because linguistic factors are considered of prime 

importance. Textual translation is a communicative activity proper since every factor involved in the 

communicative situation in which the utterance occurred must be taken into account. To help minimize errors 

due to confusion between these two types of translation, the paper clarifies characteristics of each activity as 

well as necessary measures to maximize impacts of linguistic and textual translation. 
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