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TÓM TẮT 

Ngôn ngữ học khối liệu (Corpus Linguistics) là một ngành khoa học trẻ và là giao điểm 

giữa khoa học ngôn ngữ và khoa học máy tính1. Sự ra đời của ngôn ngữ học khối liệu đã 

làm nên “cuộc cách mạng về nghiên cứu ngôn ngữ cũng như các ứng dụng của ngôn ngữ 

trong vòng vài thập niên qua” (Hunston, 2002: tr.1). Tuy nhiên, việc khai thác và sử dụng 

các khối liệu ngôn ngữ trong giảng dạy ngoại ngữ nói chung và giảng dạy tiếng Anh chuyên 

ngành nói riêng ở Việt Nam hiện nay vẫn dừng ở con số khá khiêm tốn. Bài viết giới thiệu 

tóm lược một số nội dung chính liên quan đến ngôn ngữ học khối liệu; đề xuất một vài hoạt 

động trong lớp dạy tiếng dựa vào kho ngữ liệu có sẵn cùng với những gợi ý giúp giáo viên 

có thể tự khai thác khối liệu ngôn ngữ chuyên dụng phù hợp phục vụ cho giảng dạy và dịch 

thuật. 

Từ khóa: Ngôn ngữ học khối liệu, khối liệu, học hướng dữ liệu, tiếng Anh chuyên ngành. 

1. Đặt vấn đề 

Trong những năm nửa cuối thế kỉ XX và đầu thế kỉ XXI, cùng với sự bùng nổ của 

các thành tựu về khoa học kĩ thuật và công nghệ cũng như sự phát triển vượt bậc của các 

thế hệ công nghệ máy tính trong ngôn ngữ học ứng dụng đã hình thành một xu hướng phát 

triển mới - Ngôn ngữ học Corpus (Ngôn ngữ học khối liệu). Theo đó, các khối liệu ngôn 

ngữ và phần mềm khối liệu trên máy tính ngày càng ảnh hưởng mạnh mẽ trong vai trò là 

nguồn tài liệu sư phạm phong phú, gọn nhẹ phục vụ đắc lực cho việc dạy và học ngoại 

ngữ2.  

Ở Việt Nam, khái niệm “ngôn ngữ học khối liệu” được giới thiệu qua các bài viết 

gắn liền với tên tuổi của TS. Đào Hồng Thu, xuất hiện lần đầu tiên trong ấn phẩm Tạp chí 

Ngôn Ngữ và Đời Sống tháng 3 năm 2007.  

 

 

 

 

 

 
1 TS. Đào Hồng Thu (2007). Tạp Chí Ngôn Ngữ và Đời Sống số 7(141), trang 9. 
2 TS. Đào Hồng Thu (2009). “Sử dụng khối liệu giảng dạy Tiếng Việt như một ngoại ngữ”. Kỉ yếu Hội thảo quốc tế 
Nghiên cứu và giảng dạy ngôn ngữ, văn hóa Việt Nam – Trung Quốc ở Đông Á và Đông Nam Á (lần thứ III), tháng 
11/2009. NXB Đại học Quốc Gia Hà Nội, trang 555-560. 



 

Cùng với các ứng dụng trong giảng dạy khác, việc học tiếng với sự trợ giúp của máy tính 

(Computer Assisted Language Learning: CALL); các hoạt động “học hướng dữ liệu” (Data 

- Driven Learning: DDL) (dẫn theo Johns, 1986 & 1991) và học dựa vào khối liệu sẽ là 

bước đột phá nhắm đến sự thay đổi từ “phương pháp giáo dục chú trọng vào trí nhớ” sang 

“phương pháp giáo dục chú trọng vào giải quyết vấn đề” (Ken Watanabe, 2010: tr.7).  

 

Tại nhiều nước trên thế giới, các sản phẩm giáo dục dựa trên cơ sở khối liệu đã trở nên 

khá quen thuộc. Thế nhưng ở Việt Nam, khái niệm “khối liệu” vẫn còn là khái niệm hoàn 

toàn mới, đang ở trạng thái mở trong lĩnh vực giáo dục. Vì lẽ đó, các nghiên cứu về khai 

thác khối liệu trong dạy học tiếng Anh nói chung và tiếng Anh chuyên ngành nói riêng vẫn 

dừng lại ở con số hết sức ít ỏi.   

Johns (2002) ghi nhận DDL học hướng dữ liệu là một quá trình trong đó cho phép 

“người học tiếng tiếp cận dữ liệu trực tiếp giống như những nhà nghiên cứu ngôn ngữ học 

và mỗi học viên là một Sherlock Holmes” (trang 108). Thực tế, đây là một phương pháp 

được nhiều người dạy và học ngoại ngữ thường tin dùng khi họ sử dụng kho ngữ liệu trực 

tuyến Internet để tìm kiếm các ngữ cảnh thực tế.  

2. Các khái niệm cơ bản  

Thuật ngữ “khối liệu” (corpus) hay được biết đến với tên gọi khác là “ngữ liệu” có 

nghĩa là “kho dữ liệu, kho sưu tập tài liệu” (theo Từ điển Anh-Việt, Trường Đại học Ngoại 

Ngữ, NXB Giáo Dục năm 2000, trang 368). Về tiếng Việt, các thuật ngữ “ngữ liệu”, 

“corpus” hay “corpus văn bản” có thể đặt ở vị trí tương đồng về ngữ nghĩa với thuật ngữ 

“khối liệu”. Từ “corpus” theo tiếng La-tinh có nghĩa là “any body of text” (khối văn bản 

bất kì – Đào Hồng Thu dịch). 

Theo Sinclair (1991), khối liệu là “một khối các văn bản ngôn ngữ tự nhiên được 

chọn làm đại diện cho một trạng thái hay biến thể của một ngôn ngữ”. Từ góc độ ngôn ngữ 

học, khối liệu là “tập hợp các mẫu lớn mang tính đại diện cho một ngôn ngữ nhất định, 

được dùng làm nguồn tham khảo chuẩn cho ngôn ngữ đang được nghiên cứu” (Baker, 

2006: tr.2). Có thể mường tượng về khối liệu như một cuốn sách tham khảo trong đó có 

chứa tất cả những từ ngữ minh họa được sử dụng trong ngữ cảnh cụ thể hoặc  

trích dẫn từ các tác phẩm của một tác giả cụ thể trong một loạt ngữ cảnh kèm theo mà từ 

đó xuất hiện. Nói cách khác, nếu từ điển là tập hợp các tri thức về ngôn ngữ, cách sử  

dụng từ cũng như ý nghĩa của từ thì khối liệu là tập hợp dữ liệu liên quan đến cách viết, 

cách sử dụng từ đó trong thực tế.  

Trong một công trình nghiên cứu chung, T. McEnery và A.Wilson (1996) đã đưa 

ra định nghĩa cho khái niệm khối liệu như sau: 



a. (sử dụng tự do) khối liệu là văn bản bất kì; 

b. (sử dụng thường xuyên) khối liệu là văn bản điện tử; 

c. (sử dụng theo phong cách ngôn ngữ) khối liệu là văn bản điện tử, được tập hợp sao cho 

có sự hiện diện của tất cả các phong cách ngôn ngữ chức năng. 

Như vậy về cơ bản, một tập hợp các văn bản bất kì đều có thể xem là một khối liệu. 

Ví dụ corpus về tuyển tập các tác phẩm của Chế Lan Viên, hay tuyển tập ca từ của Trịnh 

Công Sơn, một tập hợp câu hoặc văn bản có chứa tập hợp từ “Văn học Việt Nam” được 

đăng tải trên các báo, tạp chí v.v…  

Thực ra, những khối liệu theo cách nghĩ tương tự đã xuất hiện từ lâu chủ yếu phục 

vụ mục đích nghiên cứu kinh thánh và được thực hiện hoàn toàn bằng phương pháp thủ 

công. Đơn cử, cuốn sách tham khảo kinh thánh bằng tiếng La-tinh vào thế kỉ XIII được coi 

là khối liệu hoàn chỉnh đầu tiên trên thế giới được xây dựng với sự giúp sức của hơn 500 

mục sư (C.Tribble & G.Jones, 1997: tr.7). Hay một khối liệu khác gồm 11 triệu đơn vị từ 

và cụm từ bằng tiếng Đức được tạo lập bởi một học giả người Đức, Wilhelm Kading vào 

cuối những năm của thập niên 1890 (dẫn theo Sampson, G. & McCarthy, D., 2004). 

Thông thường, những khối liệu như vậy được xem là sản phẩm vô giá và duy nhất. Điều 

đó cũng đồng nghĩa với nguy cơ cao khối liệu dễ bị hư hỏng hay mất mát vì những lí do 

ngoài ý muốn. Điều thú vị là, cũng thuật ngữ “khối liệu” ấy nhưng nếu xét từ góc độ ngôn 

ngữ học khối liệu hiện đại thường được hiểu là ngôn ngữ học “khối liệu điện tử” (Sampson, 

G. & McCarthy, D., 2004: tr.1) thì thuật ngữ “khối liệu” khi được sử dụng trong ngôn 

ngữ học máy tính sẽ bao hàm nhiều ý nghĩa đặc trưng hơn nhiều so với định nghĩa đơn 

giản vừa nêu trên.  

Leech (1991: tr.116) đưa ra một định nghĩa khá chặt chẽ về khối liệu điện tử như 

sau: “những tập hợp các văn bản một cách có tổ chức: chúng thường được xây dựng với  

các mục đích cụ thể trước và được dùng làm đại diện cho một ngôn ngữ hay thể loại văn 

bản”. Đồng quan điểm với Leech, Sinclair (1991) nhấn mạnh tính đại diện của khối liệu  

điện tử như sau: “một tập hợp các phân đoạn của ngôn ngữ được lựa chọn và sắp xếp theo 

các tiêu chí ngôn ngữ học rõ ràng được sử dụng như một mẫu của ngôn ngữ đó”.  

Để dễ hiểu hơn, một kho ngữ liệu có thể tóm tắt theo một số cách diễn đạt khác như 

sau: 

- (nghĩa rộng) bất cứ khối văn bản nào của ngôn ngữ tự nhiên; 

- (nghĩa thông dụng) một khối văn bản máy đọc được; 

- (nghĩa hẹp) một tập hợp nhất định các văn bản máy đọc được, là mẫu đại diện lớn 

nhất cho một ngôn ngữ hay các loại biến thể (variety)3. 

 
3 Theo Phạm Hiển (2012). “Sử dụng kho ngữ liệu trong giảng dạy Tiếng Việt”. Từ điển học & Bách Khoa thư, số 1 
(15). 



Như vậy, về nguyên tắc bất cứ tập hợp nào lớn hơn một văn bản đều có thể gọi là 

một khối liệu. Theo tác giả Phan Hiển (2012: XX), thuật ngữ “corpus” khi được sử dụng 

trong văn cảnh ngôn ngữ học hiện đại thường để định danh một cách chặt chẽ hơn lối định 

nghĩa giản đơn thông thường. Nói chính xác hơn, “ngôn ngữ học khối liệu”, nhìn từ góc độ 

của ngôn ngữ học hiện đại, “là một ngành nghiên cứu ngôn ngữ dựa trên mẫu lấy từ ngôn 

ngữ thật của đời sống hàng ngày được tập hợp dưới dạng các văn bản điện tử và được tiến 

hành nghiên cứu bằng cả phương pháp định tính và định lượng” (Baker, 2006: tr.1&2).  

Theo đó, nếu nhìn khối liệu từ góc độ là cơ sở của Ngôn ngữ học khối liệu – khoa 

học nghiên cứu các phương pháp xây dựng và sử dụng khối liệu với sự hỗ trợ của công 

nghệ máy tính thì một khối liệu phải bao hàm các thuộc tính bất khả li sau (Aarts, 1991; 

Sinclair, 1991; Knowles, 1996; McEnergy & Wilson, 1996; Biber và đồng sự, 1998; 

Tognini Bonelli, 2001):  

• tính nguyên bản (authenticity)  

• tính đại diện (representativeness) 

• tính mẫu (sampling) 

• kích cỡ xác định (finite size) 

• dạng thức điện tử, ở dạng đọc được trên máy tính (machine-readable form) 

• tham chiếu chuẩn (standard reference) 4 

Như vậy, căn cứ vào bản chất và hoạt động ngôn ngữ của khối liệu có thể định nghĩa khối 

liệu là “tập hợp các dữ liệu tương đồng về mặt ngôn ngữ, được trình bày dưới dạng model 

văn bản điện tử, theo các cấu trúc nhất định và được sử dụng để giải quyết các vấn đề về 

ngôn ngữ trong các lĩnh vực khoa học cụ thể. Khối liệu có thể được sử dụng làm cẩm nang 

hướng dẫn và tìm kiếm thông tin hay công cụ biên soạn các thể loại từ điển khác nhau, và 

cuối cùng là phục vụ cho việc dạy học bản ngữ và ngoại ngữ cũng như dịch thuật. Trên cơ 

sở khối liệu, chúng ta có thể nhận được các dữ liệu về tần số hình thái từ, đơn vị từ vựng, 

phạm trù ngữ pháp; có thể theo dõi được các thay đổi về tần số và ngữ cảnh ở các thời 

điểm khác nhau” (Đào Hồng Thu, 2009: tr.9). 

 

Johns (2002) ghi nhận DDL học hướng dữ liệu là một quá trình trong đó cho phép 

“người học tiếng tiếp cận dữ liệu trực tiếp giống như những nhà nghiên cứu ngôn ngữ 

học và mỗi học viên là một Sherlock Holmes” (trang 108).  

 

 
4 Do khuôn khổ hạn hẹp của một bài báo, chúng tôi không thể trình bày hết ở đây, xin được trình bày kĩ những vấn đề 
liên quan ở các bài viết tiếp theo. 



Cũng theo TS. Đào Hồng Thu, đối với các nhà nghiên cứu ngôn ngữ, việc sử dụng 

khối liệu cho phép họ tiết kiệm được rất nhiều thời gian và công sức. Chẳng hạn, chỉ cần 

gõ một từ bất kì vào khối liệu cần tìm kiếm, chúng ta có thể nhận được cả một danh mục 

liệt kê các trường hợp có sử dụng từ khóa với đầy đủ thông tin về nguồn gốc dữ liệu.  

Tùy thuộc vào mục đích nghiên cứu mà khối liệu được chia thành những loại khác 

nhau như: khối liệu mẫu (sample corpora), khối liệu chủ (monitor corpus), khối liệu chú 

giải (annotated corpora), khối liệu song song (parallel corpora), khối liệu đối chiếu 

(comparable corpus), khối liệu tham khảo (reference corpus), khối liệu chuyên dụng 

(specialised corpus). Theo quan điểm của Baker (2006), ông chia khối liệu thành 3 loại 

chính gồm: 

(1) Khối liệu chuyên ngành: dùng để nghiên cứu ngôn ngữ và phong cách ngôn ngữ 

thuộc các chuyên ngành khoa học cụ thể; 

(2) Khối liệu lịch đại: dùng để nghiên cứu ngôn ngữ và các biến thể ngôn ngữ trong 

một khoảng thời gian nhất định; 

(3) Khối liệu tham khảo: là khối liệu lớn đại diện cho một ngôn ngữ nhất định và giúp 

tìm ra nguồn dẫn của những văn bản cụ thể.  

Khác với quan điểm của Baker, Sinclair (1991)5 lại phân chia khối liệu thành 2 loại 

chính đó là: 

(1) Khối liệu mẫu gồm nhiều đoạn trích ngắn có cùng phong cách ngôn ngữ được lựa 

chọn ngẫu nhiên, khoảng 1 triệu đơn vị từ và cụm từ sử dụng. 

(2) Khối liệu tổng hợp là loại khối liệu không có giới hạn cho phép nhà nghiên cứu truy 

cập với những mục đích sử dụng khác nhau và được xem như “ngân hàng ngôn 

ngữ”. 

Tác giả bài viết này rất tâm đắc với phân loại các khối liệu chủ yếu của TS. Đào Hồng 

Thu (2009: tr.18), cụ thể: 

• Theo kiểu dữ liệu, các khối liệu được chia thành khối liệu viết, khối liệu nói, khối liệu 

kết hợp; 

• Theo ngôn ngữ văn bản, các khối liệu được chia thành khối liệu tiếng Việt, khối liệu tiếng 

Anh, khối liệu tiếng Nga; 

• Theo đặc tính song song của văn bản, các khối liệu được chia thành khối liệu đơn ngữ, 

khối liệu song ngữ và khối liệu đa ngữ; 

• Theo thể loại chuyên ngành, các khối liệu được chia thành khối liệu khoa học phổ biến, 

khối liệu không phổ biến, khối liệu ngôn ngữ học ứng dụng, khối liệu khoa học kĩ thuật và 

công nghệ; 

 
5 Hoàng Thị Ngọc Điểm (2012).  “Khai thác khối liệu ngôn ngữ trong dạy và học tiếng Anh”. Ngữ học toàn quốc 
2011. Hà Nội, trang 320. 



• Theo tính chất chú giải, các khối liệu được chia thành khối liệu có chú giải và khối liệu 

không có chú giải; 

• Theo chức năng và mục đích sử dụng, các khối liệu được chia thành khối liệu nghiên cứu, 

khối liệu minh họa, khối liệu tham khảo; 

• Theo tính chất xã hội của văn bản, các khối liệu được chia thành khối liệu cộng đồng, 

khối liệu tác phẩm. 

Theo tìm hiểu của chúng tôi, có hai kiểu khối liệu được sử dụng phổ biến và cho hiệu 

quả cao trong quá trình giảng dạy ngoại ngữ hiện nay. Đó là:  

® Khối liệu dành cho người học (Learner Corpus). Đây là công cụ cần thiết và quan trọng 

nhất đối với quá trình dạy và học ngoại ngữ, trong đó gồm các loại văn bản và ngôn bản 

bằng ngoại ngữ của người học được lưu trữ dưới dạng cơ sở dữ liệu và có thể được giảng 

viên hoặc chính người học phân tích trong quá trình dạy và học. Kiểu khối liệu này cho 

phép theo dõi quá trình học tập, phát hiện các lỗi kỹ năng và khoảng trống về kiến thức của 

người học.     

® Khối liệu song song (Parallel Corpus). Kiểu khối liệu này được sử dụng chủ yếu  trong 

nghiên cứu khoa học và dịch thuật. Ngoài ra, khối liệu song song ngày càng được sử dụng 

hiệu quả trong dạy và học ngoại ngữ. 

Trình độ ngoại ngữ của người học càng cao thì khả năng thực hiện tìm kiếm, phân tích các 

kết quả nhận được trong hệ thống danh mục từ (concordance) và cụm từ theo tần số sử 

dụng càng cao. Đồng thời, nội dung khối liệu ngôn ngữ ảnh hưởng trực tiếp đến hiệu quả 

tiếp nhận bài học và đóng vai trò quan trọng trong quá trình giảng dạy. 

Một tác dụng đáng chú ý của công nghệ ngôn ngữ trong giảng dạy ngoại ngữ là khả năng 

sử dụng bảng danh mục (concordance) trên lớp học. Các loại bảng danh mục (concordance) 

có thể sử dụng để: 

• Mô phỏng các ví dụ xác thực trong sử dụng các đơn vị từ vựng nhất định, các cụm 
từ, cấu trúc ngữ pháp, nội dung văn bản; 

• Hình thành các nguyên tắc ngữ pháp và nguyên tắc sử dụng các đơn vị từ  vựng; 
• Mở rộng vốn từ điển (tìm kiếm nghĩa mới của các từ đã có trong từ điển, tương 

quan của từ và cụm từ với ngữ cảnh, nhập ngữ liệu vào từ điển một cách độc lập 
hoặc nhờ trợ giúp của giảng viên, so sánh các văn bản được tạo lập bởi người bản 
ngữ và người nước ngoài và v.v.). 

3.  Các khối liệu điển hình 

Kể từ khi khối liệu đầu tiên ra đời vào năm 1961, hiện nay đã và đang có rất nhiều kiểu 
loại khối liệu được xây dựng và phát triển. Các khối liệu này đã và đang đóng vai trò quan 
trọng trong các lĩnh vực của ngôn ngữ học ứng dụng. Các khối liệu điển hình có thể đề cập 
đến là: 

 



A.Khối liệu Brown - Brown University Corpus - chứa khoảng một triệu đơn vị từ và cụm 

từ sử dụng, được đánh dấu theo dạng hình thái từ. 

B. Khối liệu Lancaster/Oslo-Bergen - Lancaster/Oslo-Bergen Corpus (LOB) – bao gồm 

khoảng một triệu đơn vị từ và cụm từ sử dụng. Khối liệu này chứa hai khối liệu con là khối 
liệu Leeds-Lancaster Treebank và khối liệu Lancaster Parsed - Lancaster Parsed Corpus. 
Hai khối liệu con được đánh dấu theo dạng cú pháp. 

C. Khối liệu Anh Quốc – British National Corpus (BNC) - là khối liệu tiếng Anh có 

dung lượng lớn nhất hiện nay. Khối liệu này chứa 100 triệu đơn vị từ và cụm từ sử dụng. 
Khối liệu Anh Quốc được xây dựng vào những năm 90, thế kỉ XX, bao gồm khoảng 90% 
đơn vị trích rút từ các văn bản và 10% - từ ngôn bản. Khối liệu được đánh dấu theo dạng 
hình thái từ. Ngoài ra, còn rất nhiều khối liệu trên cơ sở tiếng Anh được xây dựng với các 
mục đích sử dụng khác nhau. 

D. Khối liệu tham khảo tiếng Đức Mannheim – Mannheim German Reference Corpus 
(DeReKo) - là một tập hợp đồ sộ nhất các văn bản và ngôn bản bằng tiếng Đức, bao gồm 
hơn 2 tỷ đơn vị từ và cụm từ sử dụng và được đánh dấu theo dạng cú pháp-hình thái từ trên 
cơ sở ngôn ngữ mã hoá theo chuẩn (SGML), tương ứng với đề xuất chuẩn mã hoá văn bản 
(TEI). Hệ thống trang bị cho khối liệu tiếng Đức COSMAS II được tự động hoá và cho 
phép thực hiện tìm kiếm thông tin trong khối liệu theo dạng hình thái đơn vị từ và cụm từ. 

E. Khối liệu Quốc gia Séc – the Czech National Corpus (CNC) – bao gồm các khối liệu 
con, chứa khoảng 650 triệu đơn vị từ và cụm từ sử dụng, được đánh dấu theo dạng hình 
thái từ. 

F. Khối liệu tiếng Nga Quốc gia – Russian National Corpus (RNC) – chứa hơn 140 triệu 
đơn vị từ và cụm từ sử dụng. 

Ngoài các khối liệu nêu trên, còn có thể kể đến các khối liệu bằng tiếng Nhật, tiếng 
Trung, tiếng Hàn và v.v. 

 
Một số ví dụ về khối liệu ngôn ngữ được xây dựng và sử dụng trong nghiên cứu 

và giảng dạy (Tác giả: PGS.TS. M.Balows và TS. Đào Hồng Thu): 

 



 

 

 



 

 
   

4.  Khối liệu tiếng Anh chuyên ngành là gì? 
Theo Leech (1997), corpora thường được coi là có hai vai trò chính trong việc học ngôn ngữ, cả 
hai đều đóng vai trò quan trọng trong giảng dạy tiếng Anh chuyên ngành dưới cả hai dạng tác 
động: trực tiếp và gián tiếp. Vai trò trực tiếp của khối liệu tiếng Anh chuyên ngành được xem như 
một công cụ sư phạm hữu ích được khai thác chủ yếu bởi người học nhằm thoả mãn nhu cầu học 
ngôn ngữ trong lớp học ngoại ngữ. Việc sử dụng gián tiếp của khối liệu thể hiện qua vai trò cung 
cấp dữ liệu và kiến thức nghiên cứu làm cơ sở cho các tài liệu sư phạm. Nghiên cứu khối liệu cho 
phép quan sát các mẫu lặp đi lặp lại với số lượng lớn dữ liệu. Trong một đánh giá quan trọng gần 
đây về lĩnh vực này, Granger (2009) lập luận rằng việc phân tích chặt chẽ kho khối liệu của người 
học có một vai trò quan trọng trong việc thiết kế các tài liệu sư phạm giảng dạy tiếng Anh chuyên 
ngành. Một trọng tâm khác của nghiên cứu khối liệu là mô tả các đặc điểm cụ thể của các cụm từ 
liên quan đến diễn ngôn học thuật. Ở góc độ khác, Nesi (2015) trình bày một trường hợp khác về 



biên dịch kho ngữ liệu nhỏ, được lấy mẫu thủ công, giàu thông tin theo ngữ cảnh để nghiên cứu, 
giảng dạy và học tập trong tiếng Anh chuyên ngành. Ngoài ra, cũng có thể khai thác khối liệu trực 
tuyến để tìm các tài liệu về các ngành học chuyên biệt, trong các miền cụ thể và với các đặc điểm 
ngôn ngữ liên quan đến các thể loại, chủ đề khác nhau.  

Sự cần thiết của việc dạy-học theo khối liệu tiếng Anh chuyên ngành 

Ngày càng có nhiều bằng chứng từ các nghiên cứu về khối liệu tiếng Anh chuyên ngành cho thấy 
tính hiệu quả cao trong áp dụng vào thực tế dạy học ngoại ngữ. Đối với những người quan tâm đến 
việc dạy và học ngoại ngữ thứ hai hoặc ngoại ngữ nói riêng, thông tin về sự phân bố các yếu tố và 
quá trình của một ngôn ngữ có thể ảnh hưởng đến phương pháp sư phạm theo một số cách. Theo 
quan điểm của Kennedy, trước hết nó có thể ảnh hưởng đến nội dung của việc giảng dạy ngôn ngữ 
bằng cách ảnh hưởng đến việc lựa chọn những gì sẽ dạy, trình tự của phương pháp sư phạm. Thứ 
hai, thông qua việc nâng cao nhận thức của giảng viên về ngôn ngữ và cách sử dụng ngôn ngữ, có 
thể cho thấy rằng khả năng xảy ra hay tần suất sử dụng là một thước đo quan trọng để đánh giá 
mức độ hữu ích của khối liệu ngôn ngữ chuyên ngành. Các nghiên cứu về Corpus của Kenedy 
(2000) chỉ rõ phương pháp giảng dạy ngôn ngữ bằng khối liệu có ảnh hưởng đến cách tiếp cận và 
đưa ra các kỹ thuật và chính sách khuyến khích việc tự truy cập và hướng dẫn cá nhân hóa thông 
qua tương tác với văn bản được phân tích xác thực từ cơ sở dữ liệu khối liệu chuyên ngành. 

Corpus là một cơ sở dữ liệu khổng lồ bao gồm rất nhiều thông tin ngôn ngữ trong thế giới thực. 
Nó dùng để truy xuất máy tính và sử dụng cho các nghiên cứu chuyên biệt. Nó ngày càng đóng 
một vai trò quan trọng trong nghiên cứu và giảng dạy ngôn ngữ hiện đại với những ưu điểm độc 
đáo là dung lượng lớn, kho khối liệu thực tế không giới hạn cộng với truy xuất nhanh và chính 
xác. Cùng với sự phát triển của khối liệu, đây hứa hẹn sẽ là một xu hướng nhiều tiềm năng khi xây 
dựng kho khối liệu lớn, toàn diện cho tiếng Anh chuyên ngành. Tiếng Anh chuyên ngành khác với 
tiếng Anh cơ bản ở các khía cạnh sau: thứ nhất, nó mang tính chuyên biệt về cách sử dụng từ vựng, 
tiêu chuẩn nghiêm ngặt về hiệu suất cú pháp và cấu trúc đoạn văn logic đặc biệt bị hạn chế bởi 
hình thức văn bản cụ thể.  

5. Một vài hoạt động dạy Tiếng Anh chuyên ngành dựa vào khối liệu ngôn ngữ 
Hoạt động 1: Nhận diện nghĩa của thuật ngữ và cách sử dụng thuật ngữ đó qua ngữ cảnh. 

Hoạt động này có thể áp dụng cho các chuyên ngành có trình độ học viên khác nhau. 

Bước 1: Giảng viên yêu cầu học viên tập hợp 10 thuật ngữ hoặc văn bản học thuật có thể bài đọc 

hoặc bài báo chuyên ngành và tạo thành một khối liệu nhỏ giống bộ bài tập (student portfolios). 

Sau đó chạy chương trình tìm kiếm dòng chỉ mục ngữ cảnh trên một khối liệu chuyên dụng trực 

tuyến có sẵn cho giảng viên chỉ định. 

Bước 2: Cho học viên đọc các dòng chỉ mục đó và đoán nghĩa của thuật ngữ. Sau đó, tiến hành 

gộp các dòng chỉ mục có cùng nghĩa với nhau. 

Bước 3: Đặt câu với thuật ngữ vừa học được.  

Hoạt động 2: Tìm hiểu tần số sử dụng thuật ngữ. 

Bước 1: Cho học viên nhập 10 thuật ngữ hoặc văn bản học thuật vào chương trình và tạo bảng  

danh sách tần số các thuật ngữ sắp xếp theo trật tự ABC và theo tần số từ cao xuống thấp. 

Bước 2: Đề nghị học viên đọc lướt danh sách tần số và viết lại các thuật ngữ không biết. Xác định 



xem thuật ngữ mình không biết nằm ở nửa trên hay nửa dưới của danh sách tần số.  

Lưu ý: Có thể thực hiện cả hai hoạt động trên đồng thời. Khi học viên không biết nghĩa của thuật 

ngữ trong hoạt động 2 thì giảng viên có thể chủ động chuyển sang hoạt động 1 để đoán nghĩa thuật 

ngữ trong ngữ cảnh.  

Hoạt động 3: Thuật ngữ sử dụng trong các thể loại ngữ vực khác nhau. Để thực hiện được 

hoạt động này, giảng viên yêu cầu học viên chuẩn bị trước các văn bản học thuật hoặc các văn bản 

hội thoại. Hoạt động nên sử dụng khi học viên đã làm quen và thành thạo các thao tác khai thác 

khối liệu chuyên dụng để học thuật ngữ.  

 

 

Chúng tôi đã tiến hành khảo sát sơ bộ nhu cầu này đối với trên 500 sinh viên trường Đại 

học Bách khoa Hà Nội, Đại học Ngoại ngữ và Đại học Khoa học xã hội và nhân văn - Đại 

học Quốc gia Hà Nội về nhu cầu sử dụng các sản phẩm công nghệ khối liệu ngôn ngữ như 

dịch máy (dịch tự động), các loại hình bài học, bài tập và từ điển dưới dạng số hóa. Kết 

quả khảo sát trên cho thấy đến gần 85% số sinh viên các trường đại học nói trên có nhu 

cầu sử dụng các sản phẩm của công nghệ khối liệu với mục đích học tập và thực hành cho 

tương lai lập nghiệp. 

 

Bước 1: Chia lớp thành 2 nhóm. Giảng viên đề nghị học viên nhóm thứ nhất nhập 10 văn 

bản học thuật và các học viên nhóm còn lại nhập 10 văn bản hội thoại vào chương trình. 

Các học viên có thể chọn các văn bản khác nhau trong cùng một thể loại.  

Bước 2: Cho học viên tạo các danh sách tần số thuật ngữ của các văn bản mà họ đã chọn 

và sắp xếp chúng theo trật tự tần số tức thuật ngữ có tần số cao nhất sẽ đứng đầu danh sách. 

Bước 3: Đề nghị học viên viết 10 thuật ngữ. 

Bước 4: Cho các học viên so sánh danh sách thuật ngữ của họ với danh sách thuật ngữ của 

các học viên khác cùng nhóm xem có thuật ngữ nào trùng nhau và không trùng nhau. Sau 

đó, tập hợp lại thành một danh sách chung gồm 10 thuật ngữ có tần số cao nhất của toàn 

nhóm. 

Bước 5: Cho học viên nhóm này so sánh danh sách thuật ngữ có tần số cao nhất của nhóm 

mình với danh sách thuật ngữ tần số cao nhất của nhóm kia. Thảo luận về sự khác nhau 

của danh sách thuật ngữ cùng nhóm và khác nhóm. Tìm danh sách thuật ngữ giống nhau ở 

cả hai nhóm.  

Lưu ý: Khi học viên gặp thuật ngữ mới, có thể cho họ làm hoạt động 1 để đoán nghĩa của 

thuật ngữ trong ngữ cảnh.  

• Những điểm nên lưu ý khi sử dụng khối liệu trong giảng dạy tiếng Anh chuyên 

ngành 



Theo Reppen (2010, trang 43) để sử dụng khối liệu có hiệu quả cần lưu ý những điểm 

sau: 

Giảng viên nên có ý tưởng rõ ràng về chủ điểm chuyên ngành muốn dạy, chọn những khối 

liệu chuyên dụng phù hợp nhất cho bài giảng đảm bảo hướng thực hiện là hoàn thiện và dễ 

thao tác, đảm bảo các minh họa tập trung vào chủ điểm muốn dạy, cung cấp nhiều cách 

tương tác với tài liệu. Nếu sử dụng máy tính nên có kế hoạch dự phòng trong trường hợp 

máy tính có vấn đề như in trước một số danh sách tần số, chỉ mục ngữ cảnh, hoặc danh 

sách đồng tệp từ để thay thế trong trường hợp trục trặc hay có sự cố về kĩ thuật.  

6. Kết luận 

Việc sử dụng khối liệu ngôn ngữ trong giảng dạy tiếng là một hướng mở trong giảng 

dạy tiếng Anh chuyên ngành ở Việt Nam. Sử dụng khối liệu ngôn ngữ trong giảng dạy 

ngôn ngữ vẫn còn là cách tiếp cận mới nên trong quá trình giảng dạy, giảng viên cần chủ 

động có những điều chỉnh phù hợp với hoàn cảnh và điều kiện thiết bị khoa học kĩ thuật 

của đơn vị mình. Khối liệu ngôn ngữ dù là một sản phẩm công nghệ tiên tiến nhưng quá 

trình khai thác sử dụng trong bối cảnh Văn hóa-Xã hội và nền Giáo dục của Việt Nam cần 

vận dụng sáng tạo, linh hoạt, tránh rập khuôn nhằm đạt hiệu quả cao nhất trong cả lĩnh vực 

nghiên cứu và giảng dạy ngôn ngữ.  
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