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Tóm tắt: 
 

Bài viết này nhằm khảo sát việc thể hiện âm nối trong lối nói liên kết của sinh viên năm hai, 
Khoa tiếng Anh (KTA), Trường Đại học Ngoại ngữ (ĐHNN), Đại học Đà Nẵng (ĐHĐN). 
Nghiên cứu được tiến hành bằng phương pháp mô tả định tính và định lượng. Dữ liệu được thu 
từ 108 sinh viên (SV) năm hai KTA, ĐHNN-ĐHĐN thông qua bảng câu hỏi và bài kiểm tra chẩn 
đoán về phương diện nhận biết và phát âm âm nối. Kết quả nghiên cứu cho thấy phần lớn SV 
năm hai, KTA, ĐHNN-ĐHĐN đều mắc lỗi nối âm. Những khó khăn và lỗi sai về nối âm của 
sinh viên cũng được xác định và phân tích để có thể tìm ra nguyên nhân nhằm có biện pháp khắc 
phục. Cuối cùng, bài viết đề xuất một số giải pháp giúp SV cải thiện sự thể hiện âm nối để có thể 
giao tiếp lưu loát, tự nhiên và có thể nâng cao khả năng nghe hiểu.            
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Abstract: 
 

This article attempts to investigate the performance of linking sounds in connected speech by 
sophomores at English Department (ED), the University of Foreign Language Studies (UFL), 
University of Danang (UD). The study was conducted with qualitative and quantitative methods. 
The data was collected from 108 sophomores at ED, UFL-UD through the questionnaire and the 
diagnostic test onthe students’ perception and production of linking sounds. The study results 
show that most of the sophomores at ED, UFL-UD make errors in linking sounds. Their 
difficulties and errors in linking sounds are detected and analyzed in order to find out the causes 
and solutions. Finally, the article suggests some solutions to help these students improve their 
performance of linking sounds to communicate fluently and to improve their listening skills.       
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