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Tóm tắt: 
 

Nhầm lẫn từ ngữ là một trong ba lỗi sử dụng từ vựng thường gặp của người học ngoại ngữ. Trong 

quá trình giảng dạy tiếng Trung, chúng tôi phát hiện sinh viên Việt Nam thường nhầm lẫn một số 

từ tiếng Trung. Những từ này là: 1) những từ có nghĩa cơ bản giống nhau; 2) những từ có hình vị 

giống nhau; 3) những từ tiếng Trung tương ứng với từ đa nghĩa trong tiếng Việt; 4) những từ tiếng 

Trung tương ứng với từ Hán Việt. Việc nhầm lẫn này không chỉ mang tính đơn phương, mà còn 

mang tính song phương, không chỉ xảy ra giữa một từ với một từ, giữa một từ với nhiều từ, giữa 

nhiều từ với một từ, mà còn xảy ra giữa nhiều từ với nhiều từ. Nguyên nhân của việc nhầm lẫn này 

là ảnh hưởng của trường ngữ nghĩa trong tiếng Trung và ảnh hưởng của từ Hán Việt trong tiếng 

Việt. Trên cơ sở đặc điểm và nguyên nhân nhầm lẫn, chúng tôi đưa ra một số kiến nghị cho việc 

dạy và học từ vựng tiếng Trung.  
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Abstract: 
 

Confusion is one of three vocabulary errors of foreign language learners. In the process of Chinese 

teaching, we discover that Vietnamese learners are usually confused about some Chinese words. 

These words are: 1) words with the same basic meanings; 2) words with the same morpheme; 3) 

Chinese words corresponding to Vietnamese poly-semous words; 4) Chinese words corresponding 

to Sino-Vietnamese words. This confusion is both one way and two way, and occurs in one word 

with one word, one word with some words, some words with one word, some words with some 

words. The causes of these errors of Vietnamese learners are the influence of Chinese semantic 

fields and the influence of Sino-Vietnamese words. On the basis of the characteristics and the 

causes of Chinese confusable words of Vietnamese learners, we offer some suggestions to teaching 

and learning Chinese vocabularies.    
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