CHUYÊN ĐỀ 2

PHƯƠNG NGỮ TIẾNG THÁI
Cấu
I. Phương ngữ là gì?
trúc
1. Khái niệm
của
chuyên 2. Cơ sở hình thành, tồn tại và vận động
- Yếu tố địa lí.
đề
- Yếu tố lịch sử.

3. Phân loại:
- Phương ngữ lãnh thổ.
- Phương ngữ xã hội.

4. Các trường hợp khác
- Biệt ngữ.
- Tiếng lóng.
- Thổ ngữ.

II. Các phương ngữ tiếng Thái
1. Dân tộc Thái
2. Tiếng và chữ dân tộc Thái
3. Phương ngữ (có 8 phương ngữ)
4. Đặc điểm của các phương ngữ
- Từ loại và cấu trúc từ, câu
- So sánh phương ngữ
- một số tiếng lóng, nói ngược

5. Cách sử lý phương ngữ Thái trong
quá tình giảng dạy chương trình tiếng
Thái cho cán bộ công chức
III. Bài tập vận dụng

Vùng
Vùng
PN
PN

NỘI DUNG CHUYÊN ĐỀ
1. Theo đ/c thế nào được gọi là
phương ngữ? Ở nước ta có
mấy vùng phương ngữ? Là
những vùng PN nào?
- Các vùng phương ngữ này có
đặc điểm nào khác nhau? (từ,
câu)

Bắc
Bắc

Vùng
Vùng
PN
PN
Trung
Trung

Vùng
Vùng
PN
PN
Nam
Nam

Khái niệm
- Phương ngữ là hình thức ngôn ngữ có hệ
Phương ngữ là thuật ngữ ngôn ngữ học dùng để
thống từ vựng, ngữ pháp và ngữ âm riêng biệt,
chỉ sự biểu hiện của ngôn ngữ toàn dân ở một địa
được sử dụng ở một phạm vi lãnh thổ xã hội hẹp
phương cụ thể với những khác biệt của nó so với
hơn là ngôn ngữ. Là một hệ thống kí hiệu và quy
ngôn ngữ toàn dân hay với một phương ngữ khác.
tắc kết hợp có nguồn gốc chung với hệ thống khác
(Nguyễn Thị Châu, Tiếng Việt trên các miền đất nước,
được coi
là ngôn ngữ (cho toàn dân tộc); các
NXBKHXH,
H 1989).
phương ngữ (tiếng địa phương) khác nhau trước
hết từ cách phát âm, sau đó là vốn từ vựng.
(Đái Xuân Ninh, Ngôn ngữ học: khuynh hướng –
lĩnh vực – khái niệm, NXKHXH, H. 1986).

Phương ngữ

Tiếng Thái có 8 phương ngữ:
Phương ngữ Thái Đen ở các huyện thuộc tỉnh Lai Châu,
Sơn La, Yên Bái, Lào Cai.
Phương ngữ Thái Trắng ở huyện Phong Thổ.
Phương ngữ Thái Trắng ở huyện Mường Lay, Mường Tè
(Lai Châu cũ).
Phương ngữ Thái Trắng ở huyện Phù Yên.
Phương ngữ Thái Trắng ở huyện Mộc Châu (Sơn La),
Mai Châu, Đà Bắc (Hoà Bình).
Phương ngữ Thái Đen - Tay Thanh ở miền Tây Thanh
Hoá và Nghệ An.
Phương ngữ Thái ở Châu Quỳ (Ngệ An).
Phương ngữ Thái mang tên Lai Pao ở huyện Tương
Dương (Nghệ An).

2 - Theo đ/c dân tộc Thái
đen và thái trắng có những
đặc điểm giống và khác
nhau nào về trang phục,
văn hóa, chữ viết ...?

3. Có cần thiết phải cung cấp và giới thiệu tiếng
lóng, nói ngược cho học viên không? Vì sao?
Tìm một số từ, câu sử dụng tiếng lóng theo
phương ngữ của đ/c. Ví dụ như:

EpN yH – yp EHN
yo& ez – eo& yz

o&oN eN – eo& NoN
ta <m - <t ma

io& ut& <t&c {N*

Fa {k* uj& laJ

Fa LaJ uj& L*a
Ải kọ mãa, Êm cọ mãa:
Ải kọ màa, Êm kọ màa:
Ải kọ má, Êm kọ má:
4. Việc xử lý phương ngữ Thái trong quá trình
giảng dạy chương trình tiếng Thái cho cán bộ,
công chức có cần thiết không? Vì sao?

5. Để xử lí phương ngữ Thái trong quá trình
dạy học giáo viên cần chuẩn bị những vấn đề
gì trước khi lên lớp?
6. Đ/c hãy nêu những khó khăn về phương
ngữ thường gặp trong phần dạy ghép vần, từ
mới? Nêu một số phương pháp để xử lý các
vấn đề khác nhau về phương ngữ trong dạy
học tiếng Thái

THẢO LUẬN

1 - Theo đ/c DT Thái đen và thái trắng có những đặc điểm
giống và khác nhau nào về trang phục, VH, chữ viết ...?
Nhóm 1 – Hòa Bình
2. Có cần thiết phải cung cấp và giới thiệu tiếng lóng, nói
ngược cho học viên không? Vì sao? Tìm một số từ, câu sử
dụng tiếng lóng theo phương ngữ của đ/c.
Nhóm 2 – Sơn La
3. Việc xử lý PN Thái trong quá trình giảng dạy chương trình
tiếng Thái cho CB, CC có cần thiết không? Vì sao?
Nhóm 3 – Thanh Hóa
4. Để xử lí phương ngữ Thái trong quá trình dạy học giáo
viên cần chuẩn bị những vấn đề gì trước khi lên lớp?
Nhóm 4 – Nghệ An
5. Những khó khăn về PN thường gặp trong phần dạy ghép
vần, từ mới? Nêu một số phương pháp để xử lý các vấn đề
khác nhau về PN trong dạy học tiếng Thái
Nhóm 5 – Điện Biên

1/

Để hạn chế sự tranh luận về phương ngữ
trong phần dạy ghép vần sau đ/c hướng dẫn
HV theo hình thức nào?

e…N
ebN& na*

2/

e…M
ec*M ym&

ec&N mac

eH*N saV

ec*M ym&

ec*M ym&

Áp dụng các phương pháp giảng dạy thiết kế
cách giảng dạy các nội dung sau:
1/

…aN

2/

…aM

Nhóm Nghệ An

1/

#…N

2/

#…M

Nhóm Thanh Hóa

1/

<…J

2/

<…b

Nhóm Hòa Bình

Nhóm Điện Biên

EbN haJ t*oG ix& EfG…

Nội dung giảng dạy trong quyển
tiếng Thái quyển 1

EbN haJ toG* ix& EfG
io& EOM ES EoJ* NoG*
Eka* HaN* k>G& d}G yF
pac yV EHG& ELc faJ*
OaJ c{b NoG* ta Eld L$ ec

Tùy thuộc vào nội dung từng phần học GV sẽ
áp dụng các phương pháp giảng dạy khác nhau
phù hợp với đối tượng học viên. Chú trọng đến
phương ngữ của học viên và phương ngữ đang
giảng dạy để xử lý, giải thích những thắc mắc
của học viên một cách thỏa đáng.

