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Abstract: 

The Vietnamese-English bilingual math textbook set “Toán 5” (VBMT5) includes the grade 5 

Vietnamese bilingual math textbook first published in 2015 (G5VMT) and two workbooks 

published in 2016. This textbook set has been put into pilot use by Departments of Education in 

40 provinces and cities in Vietnam in an attempt to give students more access to the fifth-grade 

math content via English based on their understanding of concepts in Vietnamese. In this article, 

we present our research on the Vietnamese bilingual math textbook set “Toán 5” (VBMT5) in 

order to find out mismatches (errors) occurring in the English translational version of the 

VBMT5. The study focuses on three types of mismatches, namely syntactic mismatches, lexical 

mismatches and textual mismatches. These findings can help to facilitate the usage of the grade 5 

Vietnamese bilingual math textbook set and make a minor contribution to the improvement of 

the translation quality for the next editions. 
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Tóm tắt: 

Bộ sách toán song ngữ Việt – Anh “Toán 5” gồm sách giáo khoa “Toán 5” xuất bản lần đầu tiên 

vào năm 2015 và hai cuốn sách bài tập xuất bản năm 2016. Bộ sách này đã được các Sở Giáo 

dục ở 40 tỉnh thành của Việt Nam đưa vào sử dụng thí điểm nhằm giúp học sinh tiếp cận nhiều 

hơn với các nội dung của toán lớp 5 bằng tiếng Anh trên cơ sở nắm bắt được khái niệm bằng 

tiếng Việt. Trong bài báo này, chúng tôi trình bày việc khảo sát bộ sách toán song ngữ Việt- Anh 

lớp 5 nhằm tìm ra những điểm bất tương đồng (lỗi sai) xảy ra trong bản dịch tiếng Anh của bộ 

sách. Bài báo tập trung vào ba loại bất tương đồng trên các bình diện cú pháp, từ vựng và văn 

bản. Những phát hiện này có thể hỗ trợ cho việc sử dụng bộ sách Toán song ngữ Việt – Anh lớp 

5 cũng như góp phần cải thiện bản dịch để hướng đến chất lượng tốt hơn cho lần tái bản sau. 
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vựng; Bất tương đồng về văn bản. 

 


