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Thanh điệu 

Sự thể hiện và sự phân bố của thanh điệu 

– Thanh 1: thanh ngang (không được ghi trên chữ viết nên cũng gọi là thanh không 
dấu), xuất hiện trong tất cả các âm tiết, trừ âm tiết khép. Ví dụ: cây cam, mưa xuân, 
công ti. Nhưng không thể có các âm tiết như: lach, bat, lac… 

– Thanh 2: thanh huyền [ghi bằng dấu huyền (`): thấp hơn thanh ngang một bậc. Giống 
như thanh 1, thanh này có thể xuất hiện trong các âm tiết không phải là âm tiết khép, ví 
dụ: cà, sàn, bằng, đàm.  

– Thanh 3: thanh ngã [ghi bằng dấu ngã (~): thanh điệu thuộc âm vực cao (bắt đầu 
thấp hơn và kết thúc cao hơn), có thêm động tác nghẽn thanh hầu. 
 
Thanh ngã cũng không thể xuất hiện trong các âm tiết khép. Ví dụ: xã, mãn nhãn, sững 
sờ. 
 
– Thanh 4: thanh hỏi [ghi bằng dấu hỏi (?): thanh điệu thuộc âm vực thấp. Khi phát âm, 
điểm bắt đầu và kết thúc thanh điệu đều ở âm vực thấp. 
 
Thanh này xuất hiện trong tất cả các âm tiết không phải là âm tiết khép. Ví dụ: vả lại, 
hỏi han, cảm cúm, cảng biển, cảnh đẹp. 

– Thanh 5: thanh sắc [ghi bằng dấu sắc (‘): thanh điệu thuộc âm vực cao. Khi phát âm, 
điểm xuất phát hơi thấp hơn thanh ngang và điểm kết thúc ở âm vực cao. Khi kết thúc 
còn phải có thêm động tác nghẽn thanh hầu. 
 
Thanh này có thể xuất hiện trong tất cả các kiểu âm tiết. Ví dụ: khá lớn, bí quyết, chính 
thức, sáng sớm. 

– Thanh 6: thanh nặng [ghi bằng dấu nặng (.), là thanh điệu thuộc âm vực thấp. Khi 
phát âm, điểm xuất phát gần với độ cao xuất phát của thanh huyền nhưng kết thúc đột 
ngột ở độ cao thấp hơn. 
 
Thanh nặng xuất hiện ở tất cả các kiểu âm tiết. Ví dụ: lạ đời, chợ xuân, lợi ích, lạm 
dụng, trục trặc, bẹp ruột. 
 

Nguồn: “Ngữ âm tiếng Việt”. Trang Chuyên Ngôn Ngữ Học  
https://ngnnghc.wordpress.com/tag/thanh-di%E1%BB%87u-ti%E1%BA%BFng-
vi%E1%BB%87t/ 
 

 

 

https://ngnnghc.wordpress.com/tag/thanh-di%E1%BB%87u-ti%E1%BA%BFng-vi%E1%BB%87t/
https://ngnnghc.wordpress.com/tag/thanh-di%E1%BB%87u-ti%E1%BA%BFng-vi%E1%BB%87t/
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Vần trong tiếng Việt 

Trong tiếng Việt, có khoảng 150 khuôn vần chính như sau: 

A a (oa), ac (oac), ach (oach), ai (oai), am (oam), an (oan), ang (oang), 
anh (oanh), ao (oao), ap (oap), at (oat), au (oau), ay (oay) 

Ă ăc (oăc), ăm (oăm), ăn (oăn), ăng (oăng), ăp (oăp), ăt (oăt) 
Â âc (uâc), âm, ân (uân), âng (uâng), âp (uâp), ât (uât), âu, ây (uây) 
E e (oe), ec, em, en (oen), eng (oeng), eo (oeo), ep (oep), et (oet) 
Ê ê (uê), êch (uêch), êm, ên (uên), ênh (uênh), êp, êt (uêt), êu 
I i (uy), ia (uya), ich (uych), iêc, iêm, iên (uyên), iêng, iêp, iêt (uyêt), iêu, 

im, in (uyn), inh (uynh), ip (uyp), it (uyt), iu (uyu) 
O o, oc, oi, om, on, on, ooc, oong, op, ot 
Ô ô, ốc, ôi, ôm, ôn, ông, ôp, ôt 
Ơ ơ, ươ, ơi, ơm, ơn, ơp, ơt 
U u, ua, uc, ui, um, un, ung, uôc, uôi, uôm, uôn, uông, uôt, up, ut 
Ư ư, ưa, ưc, ưi, ưm, ưn, ưng, ươc, ươi, ươm, ươn, ương, ươp, ươt, ươu, 

ưt, ưu 
 

Phương pháp đánh vần 

 
1. Phương pháp ghép chữ: 

 
• cổ điển nhất 
• ghép các chữ cái lại với nhau, đọc thành tiếng. 

  
Ví dụ: TRƯỜNG – Ghép: “tê e-rờ ư trư ư ơ en giê ương là trương huyền trường.” 
  
2. Phương pháp ráp vần ngược:  

 
• ghép chữ để phát âm ra vần, rồi sau đó ráp phụ âm đầu vào, đọc thành tiếng. 

  
Ví dụ: TRƯỜNG – Ghép: “Ư ơ ngờ ương. Trờ ương trương huyền trường.” 
   
3. Phương pháp ráp vần xuôi:  

 
• dạy học sinh phát âm được cả khuôn vần 
•  ráp phụ âm đầu vào để đọc thành tiếng. 

  
Ví dụ: TRƯỜNG. Học sinh đã được dạy cách phát âm cụm vần “ương”, do đó, bất 
cứ chữ nào có cụm vần này, học sinh nhận diện được và đánh vần như sau: “Trờ 
ương trương huyền trường”. 
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4. Phương pháp tập đọc tự nhiên:  
 

• Cho học sinh các bài tập đọc với những chữ thông dụng hợp trình độ.  
• Người dạy đọc trước cho các em vừa đọc theo vừa nhận mặt chữ.  
• Sau đó cho các em tự tập đọc một mình. 

  
Nguồn: Trần Tư Bình. Có cần thiết phải học đánh vần khi dạy tiếng Việt không?  

http://chuvietnhanh.sourceforge.net/CoCanThietPhaiHocDanhVanKhiDayTiengVietKho
ng.htm 

 

 

http://chuvietnhanh.sourceforge.net/CoCanThietPhaiHocDanhVanKhiDayTiengVietKhong.htm
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