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Propositions méthodologiques pour l’apprenant vietnamien du FLE (Nghiên cứu đối chiếu hệ thống nguyên 

âm tiếng Pháp và tiếng Việt. Đề xuất sư phạm cho người Việt học tiếng Pháp), Hội thảo toàn thế giới lần thứ 

hai về Ngôn ngữ học Pháp, Học viện Ngôn ngữ Pháp, New Orleans, Hoa Kỳ. 

Tiếng Việt là một ngôn ngữ đơn lập có sáu thanh, do đó người Việt Nam học tiếng Pháp thường đưa thanh 

điệu vào khi nói tiếng Pháp và gặp khó khăn khi phát những âm đặc thù chỉ có trong tiếng Pháp. Là giáo viên 

tiếng Pháp, chúng tôi mong muốn tìm ra phương pháp hiệu quả về ngữ âm tiếng Pháp cho người Việt. Bên 

cạnh các phương pháp truyền thống của ngữ âm học như phương pháp cấu âm, phương pháp dựa vào thính 

giác, ... chúng tôi xin trình bày phương pháp riêng được thiết kế cho người Việt, trên cơ sở phân tích đối chiếu 

các hệ thống âm vị của tiếng Pháp và tiếng Việt. 

Trong bối cảnh hạn chế của bài viết, chúng tôi chỉ đơn giản là xử lý lỗi nguyên âm. Chúng tôi tìm cách tận 

dụng lợi thế của các tính năng chung của cả hệ thống nguyên âm tiếng Pháp và tiếng Việt để phân biệt rõ ràng 

các tính năng để giúp họ nói lên những âm thanh của tiếng Pháp. Chúng tôi kiểm tra chặt chẽ các lỗi của các 

nguyên âm được sinh ra do giao thoa giữa tiếng Pháp và tiếng Việt như các nguyên âm mũi, nguyên âm trước, 

bán nguyên âm và các trường hợp nối âm, sau đó đề xuất các phương pháp điều chỉnh cho người Việt học 

tiếng Pháp. 
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Vietnamese is an analytic language with six tones. That is why Vietnamese people often apply Vietnamese 

tones to speaking French and have difficulties in pronouncing some specific vowels in French. As French 

language teachers, we want to find efficient methods to teach French phonetics to the Vietnamese. In addition 

to the traditional methods of phonetics such as articulatory method, auditory method, etc., we would like to 

present the method designed for Vietnamese people on the basis of comparing phonological systems between 

French and Vietnamese. 

In the limited context of the paper, we simply handle vowel errors. We take advantage of the common features 

of the vowel systems between French and Vietnamese to clearly distinguish features to help them pronounce 

French sounds. We closely examine the errors of the vowels created by the interference between French and 

Vietnamese such as the nasal vowels, front vowels, semi-vowels and linking sounds, followed by proposed 

adjustments for Vietnamese to learn French. 
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