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MỘT SỐ BIỆN PHÁP KHẮC PHỤC LỖI PHÁT ÂM TIẾNG ANH
CHO HỌC VIÊN, SINH VIÊN TẠI HỌC VIỆN KĨ THUẬT QUÂN SỰ
Phạm Thị Yến - Học viện Kĩ thuật Quân sự
Ngày nhận bài: 13/03/2018; ngày sửa chữa: 19/04/2018; ngày duyệt đăng: 23/04/2018.
Abstract: The article offers a number of methods for teaching pronunciation through the English
pronunciation learning rules, instructing students to correct common mistakes that students may
encounter such as long or short vowels, stress, ending sounds of a word, or intonation. The author
also hopes that this article will give the teachers a more practical look at the approaches of teaching
the English pronunciation for non-English major students - non-English majors, and also enable
students to understand the importance of pronunciation.
Keywords: Pronunciation learning, pronunciation problems, English rules.
1. Mở đầu
Trong thời đại tri thức và hội nhập, xu hướng toàn
cầu hóa và cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư, hơn
bao giờ hết ngoại ngữ đóng vai trò hết sức quan trọng
trong việc tiếp nhận thông tin, giao lưu và hợp tác. Nhận
thức rõ vị trí, vai trò của ngoại ngữ đối với sự nghiệp
CNH, HĐH đất nước, trong việc xây dựng quân đội
chính quy, tinh nhuệ và từng bước hiện đại, Bộ GD-ĐT,
Bộ Quốc phòng luôn quan tâm đến việc dạy ngoại ngữ
cho học viên (HV) quốc phòng nhằm đáp ứng nhu cầu
nhiệm vụ. Chỉ thị số 89/CT-BQP ngày 9/11/2016 của Bộ
trưởng Bộ Quốc phòng “Về một số nhiệm vụ cấp bách
nâng cao chất lượng dạy và học ngoại ngữ trong hệ thống
nhà trường quân đội” đã thể hiện rõ điều đó. Quán triệt
sâu sắc Chỉ thị 89, cán bộ, giảng viên bộ môn tiếng Anh
của Học viện Kĩ thuật quân sự đã luôn tìm tòi, cải tiến
phương pháp dạy học nhằm ngày một nâng cao chất
lượng dạy học tiếng Anh đáp ứng được yêu cầu của xã
hội, của người học và của quân đội. Tuy nhiên, chất
lượng dạy học tiếng Anh cả bốn kĩ năng (Nghe, Nói,
Đọc, Viết) cho HV còn có lúc chưa được như mong
muốn, đặc biệt kĩ năng nói, HV luôn gặp khó khăn trong
việc phát âm và thường xuyên mắc lỗi phát âm ngay cả
những từ đã sử dụng nhiều lần.
2. Nội dung nghiên cứu
2.1. Cơ sở lí luận
Phát âm là cách nói một từ hay một âm tiết nhất định,
là thành phần chính của ngôn ngữ nói và là yếu tố cơ bản
giúp việc giao tiếp khẩu ngữ đạt được kết quả tối ưu về
biểu đạt âm thanh, tình cảm và dễ hiểu. Trung tâm nghiên
cứu AMEP (2002) khẳng định phát âm là sự sản sinh
ngôn ngữ lời nói để giúp chúng ta chuyển tải ý nghĩa và
suy nghĩ. Arnaud, B. (2015) cho rằng phát âm là một

trong những kĩ năng ngôn ngữ cơ bản và quan trọng nhất
đối với người học tiếng Anh. Phát âm tốt tạo sự tự tin
trong giao tiếp và có động lực học tiếng Anh, sử dụng
tiếng Anh phát âm đúng sẽ giúp người giao tiếp hiểu
được những gì mình nói và đồng thời cũng hiểu được
người đối diện dễ dàng hơn.
Sau hai kì dạy tiếng Anh B1 cho HV quân sự và
đánh giá kết quả giảng dạy qua phần thi nói của HV,
chúng tôi nhận thấy HV, sinh viên (SV) thường gặp khó
khăn trong việc phát âm ngay cả những từ đã sử dụng
quen thuộc. Theo Harmer (2001), thật lúng túng khi
người học tiếng Anh viết câu đúng ngữ pháp và dùng
đúng từ vựng nhưng khi giao tiếp với người bản ngữ lại
làm cho họ không hiểu những gì bạn đang nói.
Đánh giá tầm quan trọng của phát âm chuẩn tiếng
Anh trong kĩ năng nói - một kĩ năng đặc biệt quan trọng
trong giao tiếp khẩu ngữ và cũng là mục tiêu chính của
việc dạy và học ngoại ngữ nhằm nâng cao khả năng giao
tiếp tốt, bài viết tập trung tìm hiểu nguyên nhân lỗi phát
âm của HV, SV tại Học viện Kĩ thuật quân sự và đề xuất
một số biện pháp rèn luyện kĩ năng phát âm tiếng Anh
cho HV, SV của Trường thông qua các dạng bài luyện
tập quy tắc đánh vần tiếng Anh, phương pháp khắc phục
những lỗi cho người học.
2.2. Thực trạng mắc lỗi phát âm
Trong quá trình giảng dạy tiếng Anh và kiểm tra,
đánh giá kĩ năng nói của HV, SV, chúng tôi nhận thấy
kết quả kiểm tra nói của họ chưa cao so với các kĩ năng
khác (thường nói tiếng Anh với giọng đều đều, không
nhấn trọng âm, ngữ điệu không trầm bổng và những âm
cuối thường bỏ qua; lúng túng đọc các nguyên âm khi
chúng xuất hiện trong từ; độ lưu loát (fluency) và độ
chính xác (accuracy) còn rất hạn chế, do đó không thu
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hút người nghe hoặc gây ra sự khó hiểu. Có hiện tượng
trên là do nhiều nguyên nhân khác nhau.
2.2.1. Sự khác biệt giữa tiếng Anh và tiếng Việt
Tiếng Anh không có mối tương quan giữa âm và chữ
cái như trong tiếng Việt. Ví dụ:
date
/deit/

want
/wɔnt/

ward
aside anything carpet happy
/wɔːd/ /ə’said/ / ‘eniθiŋ/ /’ka:rpit/ /’hæpi/

Ở bảng trên, cả 7 từ đều chứa nguyên âm [a] nhưng khi
viết phiên âm, đọc và nói, nguyên âm [a] được đọc thành 7
loại âm khác nhau /ei, ɔ, ɔː, ə, e, a:, æ/.
Nguyên âm dài và nguyên âm ngắn. Trong một khảo
sát với SV đã học tiếng Anh và đạt trình độ A2, khoảng
64% SV học tiếng Anh không phân biệt được nguyên âm
dài hay nguyên âm ngắn. Một số giảng viên dạy tiếng
Anh trả lời rằng họ đều dựa vào từ điển hoặc theo phán
đoán của họ. Ví dụ: He’s short /ɔ:/ (anh ấy thấp) và He’s
shot /ɔ/ (anh ấy bị bắn), trong trường hợp câu thứ nhất
nguyên âm /ɔ:/ được đọc có hơi dài hơn, ngược lại trong
câu thứ hai /ɔ/ được đọc ngắn hơn. Nếu người nói không
phân biệt được nguyên âm dài hay nguyên âm ngắn sẽ
gây ra sự hiểu lầm.
Âm cuối và sự nối âm. Nguyên nhân cơ bản của lỗi
này là tiếng Việt là loại ngôn ngữ đơn âm
(monosyllable), mỗi chữ chỉ có một âm (syllable) và phụ
âm cuối chữ không bao giờ được phát ra. Ví dụ: Chúng
ta nói “hết” là /hết/ chứ không nói /hếtt/. Khi gặp phụ âm
cuối của tiếng Anh người học hay coi thường hoặc bỏ
qua phụ âm đó. Tiếng Anh là tiếng đa âm (multisyllable),
một từ có thể có một âm hoặc rất nhiều âm; phụ âm dù
nằm bất kì vị trí nào trong một từ cũng thường được phát
ra, ngoại trừ một số trường hợp chúng là phụ âm câm.
Việc nối âm được áp dụng - phụ âm cuối của từ trước nối
với nguyên âm đầu của từ sau. Ví dụ: Trong câu “I’ll take
it”, ta sẽ nghe âm cuối là /kit/ vì /k/ nối với nguyên âm
/i/. Trong câu “He’s eating an apple”, phần chữ in đậm
ta sẽ nghe âm là /zi:tiŋ/ vì ‘s’ /z/ nối với ‘ea’ / i:/.
Trọng âm và ngữ điệu. Tiếng Việt là ngôn ngữ đơn
âm và sử dụng thanh điệu, trong khi tiếng Anh là ngôn
ngữ đa âm tiết nên trọng âm rơi vào một nguyên âm trong
từ và nguyên âm đó được đọc cao giọng hơn những âm
còn lại để tạo độ nhấn của từ. Phần lớn tiếng Anh đều có
từ hai âm tiết trở lên nên sẽ có một âm cao giọng và một
âm thấp giọng, đôi khi trọng âm của từ còn phụ thuộc
vào chức năng lời nói (parts of speech). Ví dụ: record
/ri’kɔːd/ (v) or /’rekɔːd/(n). Dấu [‘] đứng trước âm tiết thì
âm tiết đó được đọc cao giọng. Việc nhận biết trọng âm

không được giảng viên cũng như SV chú trọng (khoảng
71% SV trả lời rằng họ không bao giờ hoặc thỉnh thoảng
chú ý đến trọng âm của từ hoặc của câu).
2.2.2. Phương pháp tự luyện phát âm
Nhìn chung HV đều lơ là việc phát âm tiếng Anh vì thực
tế trong môi trường quân đội chưa có điều kiện để giao tiếp
với người nước ngoài. Phát âm chưa chuẩn phụ thuộc nhiều
vào rèn luyện phát âm. HV đều có quan điểm rằng phát âm
không hỗ trợ bài kiểm tra viết và điểm đánh giá chiếm tỉ lệ
không nhiều, do đó thường tập trung học ngữ pháp và từ
vựng hơn là phát âm. HV chưa bao giờ hoặc thỉnh thoảng
dành thời gian luyện phát âm chiếm tỉ lệ khá cao (16% và
66%). Tỉ lệ HV luôn luôn và thường xuyên dành thời gian
tự luyện âm chưa được một phần tư.
2.2.3. Yếu tố tâm lí
Thói quen suy nghĩ bằng tiếng Việt khi nghe và nói tiếng
Anh tồn tại “cố hữu” bấy lâu nay khiến HV thiếu tự tin trong
giao tiếp. Quá trình nghe bằng tiếng Anh sau đó dịch lại
sang tiếng Việt và tiếp tục chuyển thể một lần nữa từ Việt
sang Anh trước khi nói ra tốn quá nhiều thời gian là nguyên
nhân chính khiến HV đôi khi không thể bắt kịp tốc độ của
người nói và rất khó khăn để diễn đạt trôi chảy, lưu loát
những ý nghĩ của mình bằng tiếng Anh. Do khả năng phát
âm chưa chuẩn, tâm lí khi nói tiếng Anh thường e ngại và
sợ mắc lỗi, khả năng phản xạ với tiếng Anh còn thấp dẫn
đến HV thường rơi vào trạng thái thiếu tự tin và ngập ngừng
khi nói tiếng Anh.
2.3. Một số biện pháp khắc phục lỗi
2.3.1. Thành phần của một từ tiếng Anh
Bảng chữ cái tiếng Anh được chia làm hai loại nguyên
âm (vowels) và phụ âm (consonants): Nguyên âm: a, e, i, o,
u; Phụ âm: b, c, d, f, g, h, k, l, m, n, p, q, r, s, t, v, w, x, z. Từ
đó, chúng ta biết các âm tiếng Anh bao gồm hai thành phần:
nguyên âm và phụ âm.
Vậy tiếng Anh có đánh vần được không? Câu trả lời là
có và phải dựa vào bảng phiên âm quốc tế IPA. Nếu chúng
ta để ý trong tiếng Việt có hai bảng chữ cái, chứ không phải
một bảng: bảng một là A B C D... sẽ được đọc là /a bê xê
dê.../ thường dùng để gọi tên các chữ cái, bảng hai là a b c
d... sẽ được đọc là /a bờ cờ dờ.../ dùng để ghép vần. Như vậy
trong tiếng Anh cũng có hai bảng chữ cái. Bảng 1 có 26 chữ
cái là A B C D... sẽ được đọc là /ei bi: si: di:../ mà tất cả
chúng ta khi bắt đầu học tiếng Anh đều được học, bảng này
là để gọi tên các chữ cái; còn bảng 2 có 44 âm bao gồm
nguyên âm và phụ âm là bảng phiên âm quốc tế IPA (bảng
này rất ít người được học). Bảng 2 giúp chúng ta đánh vần
và được minh họa bởi các kí tự dưới đây:
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Bảng phiên âm quốc tế (IPA) của tiếng Anh gồm có 44 âm
Muốn đánh vần được tiếng Anh chúng ta phải nhìn
vào bảng phiên âm quốc tế IPA và những âm nằm trong
dấu /.../ này được đọc lên như âm tiếng Việt. Ví dụ:
busy/'bi:zi/ hoặc bury /'be.ri/.
2.3.2. Các quy tắc đánh vần và đọc tiếng Anh
Các quy tắc đánh vần giúp ta tự tin hơn trong việc nói
tiếng Anh vì trong đầu có hình ảnh cách đọc các nguyên
âm, không cần phải phán đoán nữa, tiết kiệm được rất
nhiều thời gian vì không phải lúc nào cũng sử dụng từ
điển hoặc có người hướng dẫn chỉnh sửa các lỗi.
Quy tắc 1: Đếm nguyên âm để xác định âm tiết của
từ. Trong từ có bao nhiêu nguyên âm thì từ đó có bấy
nhiêu âm tiết, chữ [e] đứng cuối từ không được tính là
một nguyên âm. Ví dụ: Pet: 1 nguyên âm → 1 âm tiết;
connect: 2 nguyên âm → 2 âm tiết; computer: 3 nguyên
âm → 3 âm tiết; computerise: 4 nguyên âm → 4 âm tiết.
Quy tắc 2: 5 nguyên âm (a, e, i, o, u) trở thành nguyên
âm ngắn /æ, e, i, ɔ, ᴧ/ khi đứng giữa 2 phụ âm: 1 phụ âm
+ 1 nguyên âm + 1 phụ âm (trừ chữ [r]): - nguyên âm [a]
ngắn đọc thành /æ/: cat, hat, man; - nguyên âm [e] ngắn
đọc thành /e/: pet, bed, led; - nguyên âm [i] ngắn đọc
thành /i/: sit, bit, fit; - nguyên âm [o] ngắn đọc thành /ɔ/:
top, hot, shot; - nguyên âm [u]ngắn đọc thành /ᴧ/: sun,
fun, sum.
Quy tắc 3: Nguyên âm dài hoặc là nguyên âm đôi /ei,
i:, ai, ou, ju:/: 1 nguyên âm + 1 phụ âm (trừ chữ [r]) + e:
*[a] dài đọc thành /ei/: cake, make, face; *[e] dài đọc
thành /i:/: keep, sleep; *[i] dài đọc thành /ai/: bike, site,
hike; *[o] dài đọc thành /ou/: home, mode, note; *[u] dài
đọc thành /ju:/, /u:/ : cute, mute, huge.
Quy tắc 4: Cách đọc nguyên âm đôi và nguyên âm
dài: - Nguyên âm đôi: Ban đầu đọc nguyên âm thứ nhất,
chuyển vị trí cơ miệng nối sang âm thứ hai. Nguyên âm
dài: nguyên âm dài thường xuất hiện với 2 dấu chấm [:]

như /a:, i:, u:, ɔː, ə: hoặc ɜ:) đọc to âm và kéo dài hơi hơn
bình thường.
Quy tắc 5: Các nguyên âm (a, e, i, o, u) không được
nhấn trọng âm, trở thành âm /ə/ đọc thấp giọng. Đa số
từ tiếng Anh có 2 âm tiết trở lên đều chứa âm /ə/: - a/ə/
→ banana/bə'nænə/, accept/ə'sept/; - e/ə/ → elephant/
'eləfənt/, develop/də'veləp/; - i/ə/ → possible/'pɔsəbl/,
family/'fæməli/; - o/ə/ → pilot/'pailət/, parrot/'pærət/;
- u/ə/ → bonus/'bounəs/, syllabus/'siləbəs/.
Quy tắc 6: Nhận biết [a] + 1 phụ âm + [ia, ie, io, iu,
le]; a sẽ đọc thành /ei/. Ví dụ: Canadian; patient;
stadium, nation, table.
Quy tắc 7: Chữ cái [o] đọc thành /ou/ khi đứng cuối
từ, KHÔNG đọc thành /ô/ như trong tiếng Việt. Ví dụ:
hero, photo, Unesco, radio, video.
Quy tắc 8: Cách đọc - er + 1 phụ âm, đọc thành /ə:r/
hoặc /ɜ:/ như trong từ: service, nervous (âm này là âm
khó, độ cao của lưỡi và mặt lưỡi nằm khoảng giữa trong
khoang miệng); nếu sau er là [ia, ie, io, iu]; - er- đọc thành
/iə/ như trong từ: interior, exterior.
Quy tắc 9: Cách đọc - ir + phụ âm / hoặc đứng cuối
từ; - ir-, -ir đọc thành / ə:r/; - ir + 1 nguyên âm, ir- đọc
thành /aiə/; - i + 2 phụ âm + le, i- đọc thành /i/; - I + 1
phụ âm + le, i- đọc thành /ai/. Ví dụ: first, shirt, dirty, girl,
fire, desire, tire, little , riddle, idle, title, bible
Quy tắc 10: Cách đọc: - ur + 1 phụ âm/ hoặc đứng
cuối từ, -ur- đọc thành /ə:r/; - ur + 1 nguyên âm, -ur- đọc
thành /ju:ə/. Ví dụ: surf, surprise, urge, security, duration,
pure.
Quy tắc 11: cách đọc chữ C: có 3 cách đọc chữ C/s,
k, ʃ/: - Nếu chữ c đứng trước các chữ [e, i y], chữ c sẽ đọc
thành /s/: City /'siti/, cinema, specify, centre, bicycle,
sentence; - Nếu chữ c đứng trước chữ [ia, ie, io] chữ c
đọc thành /ʃ/: Financial /fə'nænʃl/, commercial, efficient,
spacious; - Trong trường hợp còn lại, chữ c đọc là /k/:
card /ka:d/, discover, local, cat, pacific, accept.
Quy tắc 12: Chữ s cũng được đọc là /z hoặc ʒ/ khi: 1
nguyên âm + s + [u,ia, io]: Decision /di'siʒn/, division,
measure, pleasure, Asia.
Quy tắc 13: Cách nhận dạng trọng âm: - Danh từ và
tính từ có 2 âm tiết, trọng âm rơi vào âm tiết thứ nhất. Ví
dụ: canon /'kæ.nən/, lion, perfect, happy. Ngoại lệ:
canoe, advice, alone; - Động từ có 2 âm tiết trọng âm rơi
vào âm tiết thứ hai. Ví dụ: decide /di'said/, provide,
begin, desire. Ngoại lệ : listen /'lisn/, enter, finish.
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Quy tắc 14: Trọng âm rơi vào âm tiết đứng ngay
trước những từ tận cùng bằng những vần sau: [- tion,
sion, ic, ical, ance, ious, er, or]. Ví dụ: pre'vention,
'nation, in'vasion, dis'cussion eco'nomic, 'logical,
eco'nomical im'portance, 'distance, in'dustrious,
vic'torious, 'player, cu'rator. Đồng thời, những từ tận
cùng bằng ‘ve’, ‘ous’, ‘cial’, ‘ory, eral’, trọng âm cũng
rơi vào âm tiết trước nó: 'native, 'famous , fi'nancial,
'history, bi'lateral. Trường hợp ngoại lệ: 'politic, 'lunatic,
a'rithmetic.
Quy tắc 15: Trọng âm rơi vào âm tiết thứ 3, đếm từ
âm tiết cuối ngược lên với những từ tận cùng bằng vần
sau đây: [ate, ary, phy, cy, gy, y]: 'decorate,
con'solidate ,'dictionary, i'maginary, ge'ography,
pho'tography, de'mocracy, 'pharmacy, e'conomy,
tech'nology, psy'chology, as'tromony, 'family.
Quy tắc 16: Trọng âm rơi vào chính các vần sau:
[-sist, cur-, -vert, -test, -tain, -tract, -vent, -self. -ee, - eer,
-ese, -ique, -esque]. Ví dụ: ag'ree, volun'teer,
Vietna'mese, re'tain, main'tain, e'vent, sub'tract, pro'test,
in'sist, main'tain, my'self, u'nique, ictu'resque. Ngoại
lệ: com'mittee, 'coffee, em'ployee...
Quy tắc 17: Cách nhận biết trọng âm của từ ghép:
- Danh từ ghép và tính từ ghép → trọng âm rơi vào âm
tiết thứ nhất. Ví dụ: 'birthday, 'airport, 'bookshop,
'gateway, 'guidebook, 'filmmaker, 'airsick, 'homesick,
'carsick, 'trustworth, 'waterproof,... Ngoại lệ: duty-'free,
snow-'white...; - Tính từ ghép có thành phần đầu tiên là
tính từ hoặc trạng từ, thành phần thứ hai tận cùng là
-ed → trọng âm chính rơi vào thành phần thứ hai. Ví dụ:
bad-'tempered, short-'sighted, well-'done, well-'known...
Quy tắc 18: Khi thêm các hậu tố thì trọng âm chính
của từ không thay đổi.
-ment, -ship, -ness, -er/or, -hood, -ing, -en, -ful, -able,
-ous, -less
ag'ree
'meaning
re'ly
'poison
'happy
re'lation
'neighbour
ex'cite
em'ploy

ag'reement
'meaningless
re'liable
'poisonous
'happiness
re'lationship
'neighbourhood
ex'citing
em'ployer

Quy tắc 19: Luyện đọc các âm có dấu trọng âm [']
được đọc như dấu sắc trong tiếng Việt. Một vài ví dụ
minh họa khi các từ có trọng âm:
/'bæ
'se
'de
'fi /
/'hei
'lei
'vou /
'məu
/'bai
'sai
'næ /
'dɔ
/'bou
'si
'ti
'fæ /
1. balcony
second
identical
finish
2. behavior play
emotion
devote
3. bicycle
science
document
navigate
4. bonus
city
scientific
family
Quy tắc 20: Chia đoạn và nhấn trọng âm câu. Khi
học tiếng Anh không nên ngắt nghỉ giữa câu theo cảm
tính, theo độ dài; không thích gì nói nấy, hãy chia đoạn
để ngắt nghỉ cho phù hợp, khi đọc lên phải tạo được độ
cao thấp của giọng, có độ trầm bổng. Trong một câu nên
ngắt theo các cụm danh từ, cụm động từ, cụm giới, theo
mệnh đề. Trọng âm hay còn gọi là độ cao giọng thường
rơi vào các từ chính (content words) bao gồm: danh từ,
động từ, tính từ, trạng từ, trợ động từ phủ định hoặc con
số, những từ không nhận trọng âm đọc giọng thấp và kết
hợp nối âm đó là những từ chức năng (function words)
mạo từ, giới từ, trợ động từ... Ví dụ: I remember / the
first time / I went swimming. // I was eight years old
and I went / with school. // Những từ in đậm là những từ
được đọc cao giọng hơn những từ còn lại, đây là trọng
âm câu, dấu [/] cho thấy có thể ngưng nghỉ ngắn, dấu [//]
có thể ngắt nghỉ dài hơn.
Để học tiếng Anh đạt được hiệu quả tốt với kĩ năng
nói, các quy tắc cơ bản trên giúp HV luyện tập nhanh và
tự tin giao tiếp. Không phải quy tắc nào trong 20 quy tắc
này cũng giúp đọc chuẩn hết 100% số từ, có nghĩa là vẫn
còn một số ít từ ngoại lệ (exceptions) mà ngay cả người
bản ngữ cũng phải chấp nhận.
2.3.3. Áp dụng công nghệ máy tính và mạng Internet
Máy tính và mạng Internet là một nguồn khai thác
cho giảng dạy tiếng Anh rất hữu ích, các chương trình
nghe tiếng Anh qua đĩa CD hoặc DVD cũng giúp người
học phát âm tốt lên. Theo Antonio (2010): “Giảng viên
muốn HV của mình phát âm tiếng Anh chuẩn như người
bản ngữ, họ cần nghe tiếng Anh khoảng 800 tiếng đồng
hồ”. Do đó, việc sử dụng máy tính hoặc đĩa hình vào
giảng dạy giúp cho giờ học sinh động và HV, SV cũng
được quan sát trực quan cả nghe và nhìn thấy hình ảnh
chuyển động của cơ miệng. Một số phần mềm ứng dụng
HV có thể sử dụng trên mạng như: Text To Speech
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(https://www.naturalreaders.com); Sounds of English;
www.learnenglish.com; sử dụng từ điển trực tuyến
Oxford Learners’ Dictionary để các em có thể tự luyện
phát âm trong giờ tự học ở nhà.
2.3.4. Dành thời gian giảng dạy luyện phát âm
Giảng viên giành nhiều thời gian hướng dẫn SV phát
âm những từ mới xuất hiện trong bài học, viết những từ
đó lên bảng hoặc dùng máy tính chiếu từ mới đó cùng
dấu phiên âm quốc tế; giảng viên đọc trước và yêu cầu
cả lớp đồng thanh đọc sau, sau đó theo nhóm nhỏ (chia
thành nhóm A và nhóm B), yêu cầu các nhóm lần lượt
đọc to đồng thanh. Yêu cầu từng HV tự luyện phát âm
hoặc có thể gọi HV đọc to bài khóa trong sách giáo trình
để xem HV còn mắc lỗi hay không. Ngoài ra, giảng viên
có thể đề nghị HV trình bày trước lớp những chủ đề quen
thuộc bằng tiếng Anh để kiểm tra độ phát âm chuẩn cả
về nguyên âm phụ, phụ âm, trọng âm và ngữ điệu, hướng
dẫn HV viết kí hiệu phiên âm cho các từ khó đọc.
Chú trọng vào luyện nối âm, khi hai từ đứng cạnh
nhau, từ thứ nhất kết thúc bằng một phụ âm, từ kế tiếp
bắt đầu bằng nguyên âm, phụ âm sẽ được đọc kéo dài tới
nguyên âm sau hoặc gọi là nối âm. Ví dụ: She lives in a
city / ∫i: 'liv zinə 'siti / chúng ta sẽ nghe /zinə/ giữa chữ s
/z/ nối với âm /i/ ; hoặc: I think it’s going to rain chúng
ta sẽ nghe /kits/ vì âm k nối với /it/.
Khi hai nguyên âm đứng cạnh nhau, âm /w/ và /y/
được sử dụng; từ đầu kết thúc bằng nguyên âm trước
(front vowels: /i:/; /i/; /ei/ /ai/) dùng “y” để nối với
nguyên âm sau, ví dụ:
he is
they ate
try again
y
y
y
Từ đầu kết thúc bằng nguyên âm sau (back vowels:
/u:/; /ou/; /æ/) dùng âm /w/ để nối với nguyên âm sau,
ví dụ:
how are
you asked
go ing
w
w
w
2.3.5 Thái độ học tập
Một yếu tố ảnh hưởng sâu sắc đến sự thành đạt của
người học đó là thái độ của chính người học, Gardner
và Lambert (1972) định nghĩa thái độ là sự bền bỉ mà
người học thể hiện theo đuổi một mục tiêu. Thái độ tự
rèn luyện học tập đối với học tiếng Anh là một yếu tố
thúc đẩy người học cố gắng hết sức mình để đạt được
mục đích, những người có động cơ bên trong hoặc bên

ngoài sẽ có thái độ học tập tích cực hơn những người
không có động cơ hoặc những người xem việc học là
bắt buộc. Vì vậy, trong quá trình giảng dạy, giảng viên
cần động viên và khuyến khích tinh thần học tập bằng
cách cộng thêm điểm cho HV có sự cố gắng trong học
tập, tích cực tham gia các hoạt động ngoại khóa bằng
tiếng Anh (như câu lạc bộ, kì thi hát bằng tiếng Anh hay
thi Olympic tiếng Anh).
3. Kết luận
Để phát âm tiếng Anh chuẩn, dễ hiểu cần phụ thuộc
vào nhiều yếu tố như: tâm lí, sự luyện tập và nắm bắt quy
tắc đánh vần tiếng Anh,... Nắm vững các quy tắc đánh
vần sẽ giúp người học tự tin hơn trong việc nói tiếng Anh
vì đã hình thành trong tư duy cách đọc các nguyên âm,
không cần phải phán đoán nữa, tiết kiệm được rất nhiều
thời gian.
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