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THỰC TRẠNG

3

1
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- Hiện nay tình trạng phát âm chưa chuẩn âm L - N đang

diễn ra phổ biến nhất là các địa phương: Hưng Yên, Hải

Dương, Bắc Ninh…..
- Trong nói và viết, nhiều người đã biến phụ âm đầu L

thành N hoặc không phân biệt được khi nào mình dùng

L hay N dẫn đến trường hợp nói và viết sai chính tả.

4 4

NGUYÊN NHÂN2

ĐỊNH KIẾN

Khó phát âm Nguồn nước Di truyền
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NGUYÊN NHÂN2
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- Môi trường giao tiếp xã hội -> ai cũng nói ngọng nên không để ý.

- Giáo dục: Do việc giảng dạy các môn học nói chung, môn Ngữ Văn

nói riêng ở các bậc học chưa chú trọng rèn luyện kĩ năng sử dụng tiếng

Việt trong giao tiếp, đặc biệt là rèn kĩ năng nói và viết đúng chuẩn mực.

- Bệnh lí: do bộ máy cấu âm bị khiếm khuyết, chẳng hạn, lưỡi ngắn quá

hay dài quá đều ảnh hưởng lớn đến việc phát âm hai phụ âm này.

- Bản thân: Chưa có ý thức tự rèn luyện, thiếu nguồn khích lệ.

NGUYÊN NHÂN2



24/09/2020

4

7 5

- Việc phát âm sai dẫn đến những tác hại:

+ Lẫn lộn về mặt nghĩa của từ, hiểu sai mục đích của người nói hoặc

viết văn bản.

Vd: Làm/ nàm, nước nào? / nước Lào?...

+ Viết sai chính tả.

Vd: lặng lẽ/ nặng lẽ; nũng nịu/ lũng nịu, cháo lươn/ cháo nươn

+ Có cái nhìn chưa tốt về Hưng Yên ( “đặc sản” Hưng Yên = nói

ngọng)

TÁC HẠI3
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4.1 Phân biệt hai phụ âm đầu L -N

GIẢI PHÁP4

*Giống nhau:
- Cả hai phụ âm L/N đều là âm đầu lưỡi - lợi (chân răng hàm
trên), cho nên khi phát âm dây thanh rung mạnh.
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GIẢI PHÁP4

*Khác nhau

- Về phương thức phát âm: Khi phát âm L, luồng hơi đi lên không bị cản hoàn toàn

(âm mở). Luồng hơi lách qua hai bên cạnh lưỡi để thoát ra ngoài qua khoang miệng.

Còn âm N là phụ âm tắc - vang mũi (âm đóng). Luồng hơi bị cản hoàn toàn và phải

thoát ra ngoài qua khoang mũi.

- Về vị trí cấu âm: Khi phát âm âm L, đầu lưỡi đặt ở vị trí lợi hàm trên, chặn đường

khí đi lên mũi. Khi phát âm N, đầu lưỡi đặt ở mặt sau của răng, tạo thành điểm cản

hoàn toàn luồng hơi, sau bật ra, lưỡi thẳng, đầu lưỡi hơi tụt lại.

ĐÚNG HAY SAI?
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GIẢI PHÁP
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4.2 Giải pháp để phát âm đúng L -N

a.Luyện âm

LLLL/NNNN/ LLLL/NNNN

b. Luyện tiếng và từ

- La/là/lá/lả/lã/lạ

- La, lạc, lách, làng, lánh, láo, lau, lắp

- Na, nạc, nách, nai, nạt, nan, nanh, nạo

náu, nấc, năm, nấm, nản, nâu, neo…

GIẢI PHÁP

12 8

4

4.2 Giải pháp để phát âm đúng L -N

c. Luyện câu và đoạn

- Ăn kĩ no lâu, cày sâu tốt lúa

- Người đẹp vì lụa, lúa tốt vì phân

- Tháng tám tre non làm nhà, tháng ba tre già làm lạt

d. Đọc nhiều văn bản có sử dụng âm L –N

đ.Nhờ người khác sửa

e. Nói chậm những từ có âm đầu L - N
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MỘT SỐ “MẸO” PHÂN BIỆT ÂM L/N 
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a. Mẹo 1: nếu chữ cái đứng đầu trong một từ láy vần thì đa số là L chứ không phải N.

Vd: Lệt bệt, lon ton, lung linh, lơ mơ, lững thững, lạch cà lạch cạch…..

b. Mẹo 2: một chữ chưa phân biệt được L hay N nhưng nó đứng ở chữ thứ 2 trong

một từ láy vần thì “hầu hết” là âm L.

Vd: Lông bông, lách cách, cheo leo, lao đao, …

*Chú ý: Chữ cái thứ nhất là gi, kh thì chữ đứng sau là n

Vd: gian nan, khúm núm, khệ nệ….

MỘT SỐ “MẸO” PHÂN BIỆT ÂM L/N 

14 9
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c. Mẹo 3: Một từ láy âm đầu ta không biết là âm L hay N, nhưng đồng nghĩa với một

từ láy âm đầu là nh – nh thì chữ ấy phải là từ láy âm đầu L – L.

Vd: Lăm le (đồng nghĩa với nhăm nhe)

- Lỡ làng (đồng nghĩa vỡi nhỡ nhàng)

- Lầm lỡ (đồng nghĩa với nhầm nhỡ)

- Lẹ làng (đồng nghĩa với nhẹ nhàng)

d. Mẹo 4: N ít kết hợp với âm đệm (trừ trường hợp từ noãn, nuột). Trái lại L thường

kết hợp với âm đệm.

Vd: lòe loẹt, lở loét, lòa xòa, luẩn quẩn, loanh quanh, lưu loát…..
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BÀI TẬP VẬN DỤNG 

15 10

5

Đọc một số văn bản sau:

a. Đất là nơi anh đến trường

Nước là nơi em tắm

Đất Nước là nơi ta hò hẹn

Đất Nước là nơi em đánh rơi chiếc khăn trong nỗi nhớ thầm

Đất là nơi “con chim phượng hoàng bay về hòn núi bạc”

Nước là nơi “con cá ngư ông móng nước biển khơi”

Thời gian đằng đẵng

Không gian mênh mông

Đất Nước là nơi dân mình đoàn tụ

(Đất Nước – Nguyễn Khoa Điềm)

b. Lính lệ leo lên lầu lấy lưỡi lê, lấy lộn

lại leo lên lầu lấy lại

c. Năm nay lũ lớn liên tiếp về làm năng suất

lúa nếp của bà con nông dân thấp lắm

16



24/09/2020

9

d“Lối lên làng Lạng lắm lau lách, 
lùm lùm lẩn lút, lầm lũi là lạc liền. 
Lão Lí làng Lạng lọc lõi, láu lỉnh. 
Luôn leo lẻo lấy lòng lão là lũ lính lệ 
lấc láo, lưỡi lê lăm lăm. Lão Lí lận 
lưng lủng lẳng lắm loại: lưỡi lam,lục 
lạc, …lóng la lóng lánh”.

17

e. Nam nữ sinh viên trường ta nô nức rèn luyện kỹ
năng nói đúng nên không thể nể nang với nạn nói
ngọng “lờ - nờ”. Phải nêu nó ra như một món nợ
nặng nề từng khiến ta nản lòng mỗi khi bước lên
bục giảng. Theo lời phàn nàn của một nàng sinh
viên nhiều năm làm công tác Đoàn thì năm nay
lực lượng nói ngọng “lờ - nờ” của trường ta ước
chừng bảy mươi nam thanh nữ tú.
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XIN CHÂN THÀNH CẢM ƠN !


