
Bạn sẽ tìm được câu trả lời trong quyển sách này, và 
bạn cũng biết được làm thế nào để có thể học phát 
âm tiếng Anh một cách khoa học và hiệu quả hơn.

Learn By Heart

The Mastery Of English Skills

HOW TO POLISH YOUR

LIKE A MASTER ?PRONUNCIATION

Cùng bạn xoá bỏ rào cản Anh ngữ!

Hiểu vì sao phải học Phát âm
Các chỉ dẫn để học Phát âm hiệu quả
Ứng dụng VOCA vào việc học Phát âm

Quyển sách này sẽ giúp bạn:

/i:/ /æ/ /ʌ/ /ɒ/

/ʊ/ /aɪ/ /eə/ /ɪə/
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Introduction
(Giới thiệu chung)

Giới thiệu tổng quan về Ebook “How to Polish Your Pronunciation Like A Master”

Nội dung của Ebook “How to Polish Your Pronunciation Like A Master”

Ebook “How to Polish Your Pronunciation Like A Master” (Bí quyết học phát âm tiếng Anh hiệu quả) là tài liệu được chúng tôi (ở 
đây được hiểu là VOCA) xây dựng với mục tiêu giúp người học tiếng Anh tìm ra phương pháp hiệu quả để cải thiện phát âm 
tiếng Anh của mình. Bạn sẽ tìm thấy những chỉ dẫn khách quan giúp bạn hiểu rõ những vấn đề bản thân đang gặp phải cũng 
như những phương pháp giúp bạn đạt được kết quả tốt nhất trên con đường chinh phục phát âm tiếng Anh. 

Ebook “How to Polish Your Pronunciation Like A Master” dành cho ai?
Nếu bạn là người học tiếng Anh, ebook này sẽ hướng dẫn bạn phương pháp học phát âm hiệu quả cũng như giúp bạn định 
hướng tiếp cận kiến thức phát âm tiếng Anh theo mục đích cũng như nhu cầu sử dụng của mình.
Nếu bạn là giáo viên dạy tiếng Anh, ebook này sẽ là một tài liệu tham khảo tuyệt vời hỗ trợ bạn xây dựng giáo án cũng như 
định hướng phương pháp giảng dạy nhằm giúp học sinh của mình đạt được kết quả tốt nhất trong quá trình học phát âm tiếng 
Anh.
Nếu bạn là thành viên của hệ thống VOCA, đây chắc chắn là một tài liệu không thể thiếu trên con đường chinh phục phát âm 
tiếng Anh cùng VOCA Pronunciation.

Làm thế nào để sử dụng Ebook “How to Polish Your Pronunciation Like A Master” hiệu quả?
Lời khuyên của chúng tôi là bạn hãy dành thời gian đọc lại phần đầu tiên của bộ sách mang tên “The Mastery of English Skills” 
(Học tiếng Anh bắt đầu từ đâu?) để giải đáp các thắc mắc căn bản về định hướng, mục tiêu cũng như lộ trình phát triển tiếng 
Anh một cách khoa học nhất.
Tiếp đó, hãy đọc kỹ ebook này, tất cả nội dung từ phần đầu giới thiệu cho tới trang cuối cùng. Hãy chắc chắn là bạn hiểu rõ 
các nội dung của ebook trước khi bắt đầu xây dựng các kế hoạch và mục tiêu học tập cho mình.
Ngoài ra, bạn có thể liên lạc với chúng tôi để nhận được các hướng dẫn cụ thể hoặc giải đáp các thắc mắc. Phần thông tin liên 
hệ các bạn có thể xem chi tiết ở trang cuối cùng của Ebook này.

Bản quyền và sở hữu trí tuệ
Ebook “How to Polish Your Pronunciation Like A Master” là tài sản thuộc sở hữu trí tuệ  của Fanken Ltd. Company (Đơn vị quản 
lý nền tảng học tiếng Anh trực tuyến VOCA).
Toàn bộ các nội dung, hình ảnh trong quyển sách này đều đã được đăng ký bản quyền với Cục Bản quyền Tác giả – Tác 
phẩm. Do đó, mọi hình thức sao chép, trích dẫn nội dung hay hình ảnh của quyển sách đều phải được sự đồng ý từ công ty 
Fanken. Mọi góp ý về bản quyền bạn đọc có thể gửi về địa chỉ email: copyright@voca.vn

Xin cảm ơn!

Trong ebook này chúng tôi sẽ trình bày 3 nội dung chính.
Đầu tiên, chúng tôi sẽ giúp bạn hiểu được tầm quan trọng của việc học phát âm tiếng Anh cũng như những vấn đề hiện tại 
khiến việc học từ vựng của bạn gặp trở ngại.
Tiếp đến, chúng tôi sẽ giúp bạn phân tích nhằm hiểu rõ những nguyên tắc và phương pháp giúp bạn cải thiện quá trình 
học phát âm của mình.
Cuối cùng, chúng tôi sẽ giới thiệu với bạn về giải pháp VOCA Pronunciation cũng như giúp bạn định hướng để tối đa hóa 
công cụ học phát âm này để đạt được hiệu quả cao nhất.
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Tại sao phải học phát âm tiếng Anh?
PHẦN 1

Bạn nói gì?
Bạn có thể lặp lại lần nữa không?
Tôi chẳng hiểu bạn đang nói gì cả!

Trên đây là những phản ứng mà không ít người học tiếng Anh phải đối mặt trong quá trình luyện tập hoặc giao tiếp tiếng Anh. 
Khi đối mặt với những trường hợp ấy, nhiều người sẽ đặt ra câu hỏi: “Tại sao từ vựng và ngữ pháp tiếng Anh của mình rất ổn 
nhưng khi mình nói, họ vẫn không hiểu?” Đáp án cho câu hỏi này nằm ở một yếu tố mà phần lớn người học tiếng Anh tại Việt 
Nam thường bỏ qua hoặc xem nhẹ: Phát âm – Pronunciation. 

Như đã đề cập ở phần trước, nguyên tắc căn bản nhất trong quá trình học tiếng Anh chính là:

VOCABULARY

GRAMMAR

PRONUNCIATION

Listening Skill

Reading Skill

INPUT

Speaking Skill

Writing Skill

OUTPUT

“Học kiến thức nền tảng trước, rèn luyện kỹ năng sau”

Nguyên tắc trên được phát triển dựa trên sự thật rằng: Tất cả mọi kỹ năng – bao gồm Nghe – Nói – Đọc – Viết – đều chỉ có thể 
được hình thành dựa trên nền tảng kiến thức cần thiết bao gồm Từ vựng – Ngữ pháp – Phát âm. 

Tuy thường bị lép vế so với từ vựng và ngữ pháp do cách học lý thuyết sách vở, phát âm mới chính là điều kiện đủ của quá 
trình truyền tải thông tin qua hành vi giao tiếp! Nói nôm na, từ vựng và ngữ pháp có thể giúp bạn xử lý thông tin ở dạng dữ liệu 
văn bản nhưng phát âm chuẩn mới là yếu tố giúp bạn tiếp nhận và truyền tải thông tin một cách chính xác.

Ngoài ra, phát âm được xếp vào một trong ba “thành phần nòng cốt” – kiến thức nền tảng – còn vì những nguyên nhân sau: 
 Phát âm chính xác sẽ giúp bạn giao tiếp bằng tiếng Anh dễ dàng hơn.
 Phát âm chính là dấu hiệu đầu tiên để người khác đánh giá trình độ tiếng Anh của bạn.
 Phát âm chuẩn sẽ giúp bạn nâng cao khả năng nghe hiểu.
 Phát âm sai sẽ dẫn đến thói quen sai, ngữ âm sai và phương pháp học thụ động.
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Tựu trung lại, mục đích thường gặp nhất của người học tiếng Anh là giao tiếp nên học phát âm là một bước đệm tối cần và 
quyết định khả năng giao tiếp của bạn sau này. Chỉ khi bạn phát âm đúng thì thông tin bạn muốn phát đi mới được truyền tải 
một cách chính xác.
 

Vậy nên ngộ nhận “Chỉ cần tôi nói người đối diện hiểu là được, không cần phải phát âm chính xác” là một quan điểm vô cùng 
sai lầm và nguy hiểm. Từ vựng hoặc ngữ pháp có thể đánh giá theo mức độ từ kém đến tốt và cải thiện dần trong quá trình 
học nhưng phát âm chỉ có thể hoặc là đúng, hoặc là sai và một khi đã sai thì rất khó sửa (vì đã hình thành thói quen phát âm). 

Do đó, việc xây dựng thói quen phát âm chuẩn ngay từ ban đầu là vô cùng quan trọng để tránh những sai lầm về sau.

Do mức độ quan trọng của mình trong quá trình học tiếng Anh, phát âm được xem là một trong những mảng kiến thức khó 
nhất của ngôn ngữ này. Tiếng Anh tuy có những quy luật chung về cách phát âm và dấu hiệu nhận biết nhưng những trường 
hợp ngoại lệ lại nhiều hơn gấp bội. Bạn có thể cảm thấy kỳ lạ khi biết ba từ way – weigh – whey đều phát âm giống nhau 
nhưng lại còn bất ngờ hơn khi biết ba từ comb – tomb – bomb lại chẳng dính dáng với nhau chút nào!

Do đó, để học tốt phát âm tiếng Anh, bạn cần có định hướng và những phương pháp cụ thể, bắt đầu với câu hỏi: “Học phát 
âm là học những gì?”

It is pleasure 
to meet you! It ish a plishore to 

meat you (?!)
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Bí quyết học phát âm tiếng Anh hiệu quả
PHẦN 2

Để chinh phục phát âm tiếng Anh, bạn cần nắm được:

2 yếu tố của phát âm

3 nguyên tắc cần thuộc nằm lòng khi học phát âm

5 phương pháp luyện tập phát âm

2 yếu tố của phát âm
Học phát âm là học những gì?

Đa phần nhiều người học lầm tưởng học phát âm chỉ đơn thuần là học cách phát âm của một từ riêng lẻ. Tuy nhiên, theo 
quan điểm của VOCA, học phát âm bao gồm hai yếu tố chính:

Như một lẽ thường, mọi quá trình đều luôn phải có bước khởi đầu và 
một nền tảng vững chắc nếu muốn phát triển hoàn thiện về sau. Một 
ngôi nhà trước khi xây cất luôn cần được đổ một lớp nền kiên cố. Kỹ 
năng nói của bạn, tương tự, trước khi hoàn thiện cần phải có căn bản 
phát }m chính xác, bắt đầu với âm đơn và sau đó là âm của từ. 

Phát âm của từ - Pronunciation of words
Muốn nói hay, trước hết phải nói đúng

1. Phát âm của từ - Pronunciation of words
 o Kỹ thuật phát âm
 o Dấu hiệu nhận biết
 o Trọng âm

2. Ngữ âm của câu – Intonation & Stress
 

haɪ naɪs tə 
miːt juː
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Hiện tại, tiếng Anh về căn bản được cấu thành từ 44 âm được chia thành hai dạng chính là 24 phụ âm và 20 nguyên âm (bao 
gồm 12 nguyên âm đơn và 8 nguyên âm đôi).

Phụ âm Nguyên âm và nguyên âm đôi

p

b

t

d 

k

ɡ

tʃ

dʒ

f

v

θ

ð

s

z

ʃ

ʒ

h

m

n

ŋ

l

r

j

w

pen

bad

tea

did

cat

get

chain

jam

fall

van

thin

this

see

zoo

shoe

vision

hat

man

now

sing

leg

red

yes

wet

/pen/

/bæd/

/tiː/

/dɪd/

/kæt/

/ɡet/

/tʃeɪn/

/dʒæm/

/fɔːl/

/væn/

/θɪn/

/ðɪs/

/siː/

/zuː/

/ʃuː/

/ˈvɪʒn/

/hæt/

/mæn/

/naʊ/

/sɪŋ/

/leɡ/

/red/

/jes/

/wet/

iː

ɪ

e

æ

ɑː

ɒ

ɔː

ʊ

uː

ʌ

ɜː

ə

eɪ

əʊ

oʊ

aɪ

ɔɪ

aʊ

ɪə

eə

ʊə

see

sit

ten

cat

father

got

saw

put

too

cup

fur

about

say

go

go

my

boy

now

near

hair

pure

/siː/

/sɪt/

/ten/

/kæt/

/ˈfɑːðə(r)/

/ɡɒt/

/sɔː/

/pʊt/

/tuː/

/kʌp/

/fɜː(r)/

/əˈbaʊt/

/seɪ/

/ɡəʊ/

/ɡoʊ/

/maɪ/

/bɔɪ/

/naʊ/

/nɪə(r)/

/heə(r)/

/pjʊə(r)/

Lưu ý:

     Nguyên âm /ɒ/ không tồn tại trong phiên âm và tiếng Anh – Mỹ và thường sẽ được thay thế bằng nguyên âm /ɑː/ hoặc /ɔː/.
     Nguyên âm đôi /əʊ/ không tồn tại trong phiên âm và tiếng Anh – Mỹ và sẽ được thay thế bằng ký hiệu nguyên âm /oʊ/.
     Ba nguyên âm đôi /ɪə/ - /eə/ - /ʊə/ chỉ xuất hiện trong phiên âm Anh – Anh và được thay thế bằng một nguyên âm đơn kết       
     hợp với phụ âm /r/.
 near /nɪə(r)/   /nɪr/
 hair /heə(r)/   /her/
 pure /pʊə(r)/   /pjʊr/
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Với mỗi âm, bạn cần lưu ý hai yếu tố:
 Kỹ thuật phát âm: Trả lời cho câu hỏi “Âm này được phát ra như thế nào?”
 Dấu hiệu nhận biết âm: Trả lời cho câu hỏi “Âm này thường gặp ở những ký tự nào?”

Kỹ thuật phát âm

Khái niệm kỹ thuật sẽ bao gồm phần lý thuyết về cách tạo khẩu hình, vị trí đặt lưỡi cũng như quá trình phát âm của một nguyên 
hoặc phụ âm trong tiếng Anh. Nhiều người có thói quen bỏ qua và không mấy xem trọng những lý thuyết trên do quan niệm 
“đây chỉ là một phần lý thuyết khô khan” hoặc bằng lòng với cách học Nghe – nhại lại.
Tuy nhiên, sự thật là đa phần các âm trong tiếng Anh (đặc biệt là những cặp nguyên/phụ âm tương đồng – hay còn gọi là 
minimal pairs) đều phân biệt dựa trên những kỹ thuật phát âm của chúng – điều mà bạn sẽ rất khó nhận ra nếu chỉ cố gắng 
nghe và nhại lại.

Dấu hiệu nhận biết

Như đã đề cập, phát âm được xem là một trong những mảng kiến thức khó nhất của tiếng Anh vì không có bất cứ một quy tắc 
phát âm chung nào như tiếng Việt cả (đặc biệt là nguyên âm) – đồng nghĩa với việc 1.000.000 từ vựng sẽ tương ứng với 
1.000.000 cách phát âm khác nhau!

Tuy nhiên, nói vậy không có nghĩa là tiếng Anh không có những quy tắc nhận biết về phát âm. Mỗi nguyên/phụ âm thường sẽ 
có một số dấu hiệu giúp bạn nhận biết các kí tự đại diện cho chúng, nhưng bạn nên nhớ, số lượng từ vựng ngoại lệ thường 
nhiều gấp bội so với những quy tắc ta biết được. Do đó, bạn nên sử dụng những dấu hiệu nhận biết này để tham khảo, đồng 
thời cẩn thận với phiên âm khi học từ vựng mới để đảm bảo bạn phát âm chính xác. 

Ví dụ đơn cử với ba phụ âm /z/ - /dʒ/ - /ʒ/, cũng là bộ ba gây rắc rối cho đa phần các bạn học tiếng Anh, tuy cùng phát ra 
chung những âm có tính xát (như tiếng gió rít) nhưng lại khác nhau hoàn toàn khi xét về vị trí đặt lưỡi và khẩu hình miệng. Do 
đó, nếu không nắm vững được kỹ thuật khi phát âm từng âm một, âm thanh bạn tạo ra sẽ khó đạt được độ chính xác và dễ 
gây nhầm lẫn với hai phụ âm còn lại.

/i:/
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Một ví dụ khá thú vị về sự rắc rối trong phát âm tiếng Anh: Bạn thường có thể bắt gặp nguyên âm đôi /əʊ/ ở những từ có chứa 
kí tự ou. Tuy nhiên, trong số những từ though, through, plough, cough, hiccough, thought chỉ có duy nhất kí tự ou trong từ 
though được phát âm là /əʊ/ mà thôi!

Ở phát âm cấp từ vựng, bạn sẽ cần lưu ý đến một yếu tố nữa là Trọng âm của từ – Word stress. Tuy không xuất hiện trong 
tiếng Việt (do tiếng Việt là ngôn ngữ đơn lập với mỗi từ vựng là một âm tiết đơn lẻ) nhưng trọng âm của từ lại là một yếu tố 
quan trọng trong tiếng Anh. Trọng âm – âm tiết được nhấn mạnh trong một từ có nhiều âm tiết – giúp bạn phân biệt từ loại và 
tạo nên “giai điệu” cho từ vựng. 

Tương tự như dấu hiệu nhận biết, trọng âm của từ vựng tiếng tuy tồn tại nhiều ngoại lệ nhưng đa phần đều tuân theo những 
nguyên tắc được quy ước chung bởi cộng đồng người bản ngữ. Do đó, việc ghi nhớ các nguyên tắc nhấn trọng âm vô cùng 
cần thiết nếu bạn muốn phát âm tiếng Anh như người bản ngữ. 

Đ}y được xem là một thử thách đối với người học Việt Nam khi tính chất âm điệu của hai ngôn ngữ hoàn toàn đối lập nhau. Do 
đó, bạn cần lưu ý các quy tắc về ngữ điệu và trọng âm để đảm bảo lời nói của mình truyền tải đúng cảm xúc, ẩn ý cũng như có 
độ tự nhiên và đạt hiệu quả cao trong quá trình giao tiếp.

Ngữ điệu của câu – Intonation and Stress

Mỗi câu nói đều cần một giai điệu

Một bài hát được xem là hay khi có một giai điệu đẹp và điều này cũng có thể áp dụng được với ngôn ngữ. Lời nói của bạn sẽ 
tự nhiên, thu hút và lôi cuốn người nghe nếu có “giai điệu” lên xuống, nhấn nhá đúng cách – tất cả đều phụ thuộc vào ngữ điệu 
của câu.

Không như tiếng Việt tạo nên âm sắc nhờ vào sáu thanh điệu (sắc, huyền, hỏi, ngã, nặng, ngang), khái niệm thanh điệu không 
hề tồn tại trong tiếng Anh. Do đó, ngôn ngữ này buộc phải phụ thuộc vào ngữ điệu để tạo ra giai điệu cho câu nói. Khái niệm 
ngữ điệu nói chung trên thực tế gồm 2 thành tố: 

 Intonation (Ngữ điệu): Cách lên – xuống giọng trong câu nói.
 Stress (Trọng âm): Cách nhấn mạnh những từ/cụm từ quan trọng trong câu.

photograph

photographer

photographic

You learn English with VOCA?

Yes, I learn English with VOCA.
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3 nguyên tắc cần thuộc nằm lòng khi học phát âm
Nên học phát âm theo nguyên tắc nào?

Những nguyên tắc có thể được xem là chiếc la bàn định hướng giúp bạn hoàn thành mọi quá trình với kết quả thỏa mãn với 
mục tiêu bạn đề ra ban đầu – việc học phát âm tiếng Anh cũng không phải ngoại lệ. Đối với quá trình học phát âm tiếng Anh, 
bạn sẽ cần “giắt bên mình” ba nguyên tắc dưới đây:

Nguyên tắc 1: Định hướng rõ ràng

Bạn muốn nói tiếng Anh như thế nào?

Khái niệm “định hướng” ở đây không mang ý nghĩa quá to lớn mà tuy nhiên lại mang tính chất quyết định cách phát âm của 
bạn sau này – Đó chính là đáp án cho câu hỏi “Bạn muốn giọng (accent) của mình nghe như thế nào?”

Tiếng Anh hiện nay đã trở thành ngôn ngữ quốc tế, đồng nghĩa với số lượng các dân tộc theo học và sử dụng ngôn ngữ này 
cũng tăng lên nhanh chóng. Mỗi dân tộc lại sẽ vô thức tạo ra một loại “tiếng Anh pha” do ảnh hưởng từ phương ngữ của mình 
– từ đó khiến tiếng Anh trở thành một ngôn ngữ đa sắc với đa dạng các thể loại giọng (accent). Do đó, bạn cần chọn cho mình 
một loại giọng làm kim chỉ Nam giúp bạn định hướng cho quá trình học phát âm của mình.

Nguyên tắc 2: Học phát âm như một đứa trẻ

Vì trẻ con là chuyên gia học ngôn ngữ giỏi nhất

Hiện tại, cộng đồng nói tiếng Anh công nhận giọng Anh – Anh (British English) và giọng Anh – Mỹ (American English) là hai loại 
giọng được sử dụng phổ biến và đồng thời được xem là giọng tiêu chuẩn bởi lịch sử lâu đời cũng như quy mô cộng đồng sử 
dụng của chúng. Vậy nên lời khuyên của VOCA là bạn nên lựa chọn một trong hai loại giọng tiêu chuẩn trên làm mục tiêu cho 
mình. Ngoài ra, bạn cũng có thể cân nhắc giọng Anh – Úc (Australian English) và giọng Anh – Canada (Canadian English) vì cả 
bốn loại giọng trên đều tuân thủ và không có sự sai khác âm so với tiếng Anh tiêu chuẩn.

Chắc bạn đã từng nghe qua lời khuyên: “Hãy học tiếng Anh (hay bất cứ ngôn ngữ 
nào khác) như một đứa trẻ” phải không nào? Đúng thật vậy, nhiều nghiên cứu đã 
chứng minh rằng trẻ con có khả năng tiếp thu ngôn ngữ rất tốt nhưng khả năng này 
sẽ thoái hóa dần theo thời gian khi ta lớn lên – đồng nghĩa với việc trẻ con học ngôn 
ngữ giỏi hơn người lớn rất nhiều! Vậy nên để học phát âm tiếng Anh – một nền tảng 
kiến thức quan trọng – một cách hiệu quả, bạn nên quan sát và học hỏi một đứa trẻ 
để xem chúng tập nói như thế nào – điển hình là những bài học được nêu dưới đây:

Nguyên tắc 1: Định hướng rõ ràng

Nguyên tắc 2: Học phát âm như một đứa trẻ 

Nguyên tắc 3: Kiên trì luyện tập

...?

A A 
BB

CC
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Hãy quên những nguyên tắc trong tiếng mẹ đẻ của bạn!

Một trong những lý do giúp trẻ con học tốt phát âm chính là do trẻ em như một 
trang giấy trắng. Do đó, khi tiếp cận với một ngôn ngữ, trẻ em sẽ tiếp thu một cách 
tự nhiên trong khi người lớn thường sẽ cố gắng tư duy để liên kết thông tin trước 
mắt với những gì mình đã biết (cho dù việc làm ấy có thể gây ra những nhầm lẫn tai 
hại!)

Rất nhiều bạn có thói quen áp cách phát âm của tiếng Việt vào quá trình học phát 
âm tiếng Anh chỉ vì “trông chúng hao hao nhau”. Đây là một thói quen cực kỳ nguy 
hại! Như đã nói ở trên, các ngôn ngữ trên thế giới có thể có đôi nét tương đồng về 
mặt ký tự nhưng không có bất kỳ ngôn ngữ nào giống nhau về mặt phát âm cả.

Lấy một ví dụ đơn cử, nhiều bạn thường g|n ghép cách đọc âm tờ /t/ của tiếng Việt với âm /t/ trong tiếng Anh chỉ vì chúng sử 
dụng ký dụng chung một ký tự La-tin là /t/. Tuy nhiên, phụ âm /t/ trong tiếng Anh khác hẳn ở cách đẩy khí, độ bật hơi và tính 
chất âm.
Khi sử dụng cách đọc âm /t/ trong tiếng Việt vào tiếng Anh, phát âm của bạn sẽ bị “bẹp” và rất khó phát đúng âm cuối của từ. 
Đây cũng là một trong những lý do hình thành nên những “giọng lai” (accent) trong tiếng Anh; thói quen này càng nghiêm trọng 
thì giọng của bạn sẽ càng khó nghe và tạo ra một “tiếng Anh” khác xa tiếng Anh tiêu chuẩn.

Lời khuyên của VOCA: Hãy xem tiếng Anh như một ngôn ngữ hoàn toàn xa lạ và học phát âm tiếng Anh tâm thế như một tờ 
giấy trắng.

Không biết thì phải hỏi!
Trẻ con lúc nào cũng sẽ đặt ra rất nhiều câu hỏi để khám phá vạn vật xung quanh, từ 
đó tiếp nhận kiến thức một cách hiệu quả nhờ hiệu ứng gà con (Bạn thường sẽ ghi 
nhớ những thông tin mình tiếp cận đầu tiên lâu hơn so với những thông tin khác). 
Bạn cũng nên như thế!

Khi gặp những từ vựng mới, nếu điều kiện cho phép, đừng vội suy đoán cách phát 
âm của chúng (bạn đã biết phát âm tiếng Anh “thiên biến vạn hóa” đến mức nào rồi 
đấy!). Hãy tìm bạn bè, thầy cô hoặc người hướng dẫn và đặt câu hỏi “Từ này được 
phát âm như thế nào?” Đồng thời, bạn cũng có thể tra cứu từ điển để đọc phiên âm 
và lắng nghe phát âm chính xác của từ. Quá trình này sẽ giúp bạn tránh được việc 
hình thành thói quen phát âm sai một từ khi bạn đoán sai phát âm của nó trong lần 
“gặp gỡ” đầu tiên.

Trong quá trình tra cứu nói trên, bạn sẽ cần đến bảng phiên âm IPA – hay Bảng ký hiệu ngữ âm quốc tế – vậy nên lời khuyên 
của VOCA là: Luôn tra cứu để đảm bảo phát âm chính xác của từ và kết hợp học phiên âm trong quá trình học phát âm 
tiếng Anh.

Chậm mà chắc!
Trước khi nói sõi, đứa trẻ n{o cũng phải bắt đầu từ tiếng bập bẹ bi bô những từ đơn 
giản. Tuy nhiên, có lẽ nhiều người trong chúng ta đã quên mất nguyên lý căn bản 
này mà “chưa học bò đã lo học chạy.”

Nhiều người học tiếng Anh thường có ngộ nhận rằng “nói tiếng Anh trôi chảy” là 
phải nói thật nhanh và không vấp chữ nào (?) Tuy nhiên, nói nhanh không đồng nghĩa 
với việc nói đúng. Tốc độ nói nhanh sẽ khiến bạn dễ mắc sai lầm và tạo cảm giác 
khó chịu cho đa phần người nghe (vì chẳng ai thích nghe một người liến thoắng cả), 
ngoài  ra nếu phát âm của bạn không chuẩn vì việc bạn nói nhanh cũng chỉ là một 
hình thức “múa rìu qua mắt thợ” mà thôi.

SLOW
DOWN



Vậy nên bạn hãy có một lộ trình rõ ràng: Hoàn thiện phát âm        Rèn luyện ngữ điệu        Tăng dần tốc độ (nếu muốn)

Trong quá trình học phát âm, hãy cứ nói thật chậm rãi nhưng phải đảm bảo phát âm mỗi từ của bạn được chính xác. Sau 
khi hoàn thiện phát âm của mình, bạn hãy thêm ngữ điệu vào câu nói để tăng mức độ hiệu quả của quá trình giao tiếp và 
cải thiện tốc độ nói ở bước cuối cùng.

Lời khuyên của VOCA: Hãy cứ chậm mà chắc! Quá trình giao tiếp yêu cầu bạn nói đúng – không phải nói nhanh.
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Nguyên tắc 3: Kiên trì luyện tập

Có công mài sắt, có ngày nên kim

Luyện tập luôn là yếu tố cần thiết trong tất cả quá trình tiếp thu kiến thức nói chung và học phát âm tiếng Anh nói riêng. Tuy 
nhiên, khác với mục đích phục hồi kiến thức – giúp người học ghi nhớ lại kiến thức của quá trình học Từ vựng và Ngữ pháp, 
phát âm không quá đặt nặng việc ôn tập nhưng yêu cầu người học phải thường xuyên luyện tập.

Lấy việc tập đi xe đạp làm ví dụ: Bạn chỉ cần học c|ch giữ thăng bằng trên xe một lần duy nhất trong đời nhưng bạn chạy có 
nhanh và vững tay lại hay không đều phụ thuộc vào thời gian luyện tập và chạy xe của bạn. Tương tự, bạn chỉ cần học cách 
phát âm một lần duy nhất nhưng phát âm của bạn có trôi chảy và hoàn thiện hay không đều do tần suất luyện tập của bạn 
quyết định.

Do đó, VOCA khuyến khích bạn hãy luôn tìm cơ hội để luyện tập phát âm! Ngoài ra, bạn sẽ chỉ phải trải qua quá trình học cách 
phát âm một lần duy nhất nên hãy đầu tư vào khoảng thời gian này để đảm bảo bạn sở hữu được phát âm chuẩn – yếu tố 
quyết định toàn bộ quá trình hoàn thiện phát âm và kỹ năng nói của bạn về sau.

Luôn luôn lắng nghe
Ưu thế của một đứa trẻ khi học nói chính là trước khi mở miệng nói tiếng đầu tiên, 
nó đã lắng nghe trong suốt ba năm trời và cũng chính thời gian ba năm ấy sẽ quyết 
định giọng nói mặc định của đứa bé ấy trong suốt cuộc đời sau này.

Thật vậy, việc lắng nghe đóng vai trò rất quan trọng trong quá trình học phát âm. Suy 
cho cùng, mục đích của việc học phát âm chính là giúp bạn “nhại lại” chính xác 
những âm thanh mình được nghe. Do đó, bạn cần lắng nghe phát âm của từ 
nguyên âm/phụ âm, ghi nhớ và cố gắng nhận diện xem chúng sẽ được phát âm 
như thế nào trước khi sử dụng những kiến thức về kỹ thuật phát âm để nhái lại hoàn 
hảo âm thanh ấy. 

Đối với giai đoạn học trọng âm và ngữ điệu, quá trình nghe lại càng quan trọng khi 
chính nó sẽ là nguồn âm thanh mẫu giúp bạn luyện tập và định hướng giọng (accent) 
của mình. 

Lời khuyên của VOCA: Hãy lắng nghe thật cẩn thận âm thanh của từ/câu để từ đó làm nền tảng phát triển phát âm của 
bạn. Tuy nhiên, như đã nói ở trên, âm thanh bạn nghe sẽ có ảnh hưởng khá lớn đến phát âm và giọng (accent) của bạn nên 
hãy lưu ý lựa chọn giáo trình phù hợp với mục tiêu của bạn.

Tập nói
Đã học phát âm thì tất nhiên là phải tập nói rồi, tại sao lại có một nguyên tắc thế này?

Nguyên tắc trên tuy là một điều hiển nhiên như sự thật là có khá nhiều người học 
mắc phải sai lần này. Có những bạn vì môi trường sống, vì tính cách nhút nhát hoặc 
sợ người khác chê cười vì mình phát âm sai mà ngại nói ra thành tiếng. Các bạn 
thường sẽ có thói quen học phát âm nhưng chỉ giả lập tiếng nói trong đầu mình và 
nghĩ rằng bản thân đã biết được cách phát âm.

Tuy nhiên, việc biến âm thanh trong đầu bạn thành câu nói thực tế hoàn toàn không 
đơn giản chút nào. Và nói cho cùng thì làm sao bạn có thể học phát âm trong không 
bạn không hề phát ra bất kì âm thânh nào cả (!?)
 

Lời khuyên của VOCA: Đừng ngại nói, vì chỉ có quá trình nói mới giúp bạn học phát âm một cách hiệu quả. Trong quá trình 
học, ai cũng sẽ mắc lỗi sai nên bạn đừng ngại mình sẽ phát âm không đúng – đa số mọi người sẽ hiểu và thông cảm cho bạn. 
Tuy nhiên, chỉ khi bạn phát âm ra thành tiếng, bạn mới hình thành được thói quen cũng như biết được mình sai ở đâu để từ đó 
rút kinh nghiệm và hoàn thiện phát âm của mình.
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5 phương pháp luyện tập phát âm
Luyện tập phát âm theo phương pháp nào?

Như đã nói trên, luyện tập là một yếu tố vô cùng quan trọng nhằm quyết định độ hoàn thiện trong phát âm tiếng Anh của bạn. 
Quá trình luyện tập có thể diễn ra ở bất cứ nơi đâu, bất kỳ lúc nào với đa dạng các hình thức luyện tập tùy theo sở thích và nhu 
cầu của mỗi người. Trong phần này, VOCA sẽ giới thiệu đến các bạn những phương pháp luyện tập phổ biến giúp bạn củng cố 
và hoàn thiện phát âm tiếng Anh của mình.

Phân tách từ vựng

Luyện tập với gương

Xem bản tin

Bắt chước

Thu âm – Quay phim

1. Phân tách từ vựng
Phát âm của từ vựng tiếng Anh luôn là một nỗi ám ảnh đối với đa số người học, đặc 
biệt là những từ dài. Tuy nhiên, bạn cần nhớ rằng: từ vựng được cấu thành từ nhiều 
âm tiết, âm tiết lại được cấu thành từ nguyên âm và phụ âm. Do đó, khi luyện tập 
phát âm những từ dài và khó, bạn có thể phân tách chúng thành những đơn vị nhỏ 
hơn để tập trung xử lý phần phát âm bạn đang gặp vấn đề.

Ví dụ với trạng từ occasionally /əˈkeɪʒnəli/, bạn gặp khó khăn khi phát âm đúng âm 
tiết /ʒ/, h~y phân tách trạng từ trên thành 5 âm tiết tương ứng o-cca-sio-na-lly 
/ə-keɪ-ʒ-nəli/ và luyện tập với phụ âm /ʒ/. Sau khi đã giải quyết được vấn đề ấy, bạn 
hãy lần lượt thêm vào các âm tiết o-cca-sion, rồi đến o-cca-sio-nal và cuối cùng là 
đầy đủ các âm tiết o-cca-sio-na-lly cùng với trọng âm của từ.

2. Luyện tập với gương
Trong quá trình học kỹ thuật phát âm, chiếc gương nhất định sẽ là một trợ thủ đắc 
lực của bạn. Bạn có thể đứng trước gương hoặc đặt một chiếc gương bên cạnh 
bàn học của mình để xem xét và đối chiếu kỹ thuật phát âm của mình với bài giảng. 
Hãy lưu ý đến những đặc điểm được miêu tả trong quá trình phát âm của từng 
nguyên/phụ âm như khẩu hình, độ hé miệng, vị trí đặt lưỡi,… để đảm bảo  quá trình 
phát âm của bạn được thực hiện một cách chính xác. 

Ví dụ, nguyên âm /i:/ có đặc điểm khẩu hình tiêu biểu là miệng mở rộng sang hai bên 
nên khi phát âm, bạn thử nhìn xem mình có cười trong gương không nhé!

3. Xem bản tin
Những bản tin thời sự tuy có thể không mấy thu hút (thậm chí là nhàm chán!) đối với 
đa phần các bạn nhưng đây lại là một phương pháp giúp bạn luyện tập phát âm 
tiếng Anh vô cùng hiệu quả. Do mang tính chất đại chúng, các phát thanh viên 
thường đều là những người có phát âm chuẩn kèm theo tốc độ nói ở mức trung 
bình và phát âm rõ ràng từ câu chữ – đây sẽ là nguồn giáo trình thực tế cho quá trình 
học phát âm của bạn. Ngoài ra, bạn sẽ dễ dàng quan sát khẩu hình và phát âm của 
phát thanh viên để có thể kiểm tra và áp dụng luyện tập cho bản thân mình.

Hai kênh tin tức tiêu biểu trong cộng đồng học tiếng Anh có thể kể đến là BBC 
(Giọng Anh – Anh) và CNN (Giọng Anh – Mỹ).

W
O

RD
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4. Bắt chước
Bắt chước – hay nhại lại – được xem là một trong những phương pháp luyện tập 
tiếng Anh phổ biến nhất. Nguồn tài liệu dành cho phương pháp này là vô hạn: có 
thể là bản tin như trên, hoặc là phim, nhạc, chương trình radio,…
Nếu muốn luyện tập phát âm của từ, bạn cần tập trung quan sát khẩu hình (nếu 
có) và nhại lại càng giống càng tốt phát âm của nguồn phát thanh. Còn đối với 
ngữ điệu, bạn hãy cố gắng nắm bắt được nhịp điệu trong câu nói mình nghe 
được và lặp lại những gì bạn vừa nghe – cho dù bạn chưa hiểu được nội dung 
của câu nói – chỉ cần đúng theo cách diễn đạt của nguồn phát thanh.

Tuy nhiên, bạn nên lưu ý lựa chọn nguồn tài liệu đáng tin cậy và phù hợp với loại 
giọng
(accent) mà bạn đang theo đuổi để quá trình luyện tập đạt được hiệu quả tốt nhất.

5. Thu âm – Quay phim
Đây được xem là một phương pháp luyện tập giúp bạn kiểm tra và theo dõi quá trình 
học phát âm của mình. Hầu hết các thiết bị điện thoại và máy tính hiện nay đều tích 
hợp hai chức năng Quay phim – chụp ảnh và Thu âm nên bạn có thể dễ dàng áp 
dụng phương pháp này để cải thiện phát âm tiếng Anh của mình.

Để bắt đầu, bạn hãy thu âm hoặc quay phim quá trình bạn nói một từ hoặc một câu 
nói.
Sau đó, hãy tự nghe và xem lại “thành quả” của mình hoặc nhờ bạn bè, giáo viên 
hoặc một người bản sứ xem giúp bạn và đưa ra nhận định. Nhưng nếu chính bạn 
còn không nghe được mình nói gì thì làm sao người khác nghe được phải không 
nào?

Ngoài ra, bạn còn có thể kết hợp với phương pháp bắt chước và quay lại quá trình 
bạn nhại lại một bản tin, đoạn thoại,… nào đó. Sau đó, bạn có thể so sánh phát âm 
của mình với nguồn phát thanh gốc để từ đó đưa ra nhận xét và giải pháp cho 
những mặt còn hạn chết của bản thân. Bạn có thể tham khảo một số câu hỏi như:
Bạn phát âm khác bản gốc ở những âm nào?

Khẩu hình của bạn đã đúng chưa?

Bạn đã đặt lưỡi đúng vụ trí chưa?

Bạn có nhấn đúng từ/cụm từ trong câu không?

Bạn có lên/xuống giọng ở đúng vị trí trong câu không?

A A BB CCA A BB CC
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Tổng kết lại

Để học phát âm tiếng Anh một cách hiệu quả, bạn cần

Hoàn thiện cả hai yếu tố trong phát âm tiếng Anh:
 1. Phát âm của từ
 2. Ngữ điệu của câu

Đảm bảo tuân thủ ba nguyên tắc cơ bản
 Nguyên tắc 1: Định hướng rõ ràng
 Nguyên tắc 2: Học phát âm như một đứa trẻ
  o Quên đi những nguyên tắc trong tiếng mẹ đẻ!
  o Không biết thì phải hỏi!
  o Chậm mà chắc!
  o Luôn luôn lắng nghe
  o Tập nói
 Nguyên tắc 3: Kiên trì luyện tập

Ứng dụng năm phương pháp luyện tập phát âm:
 1. Phân tách từ vựng
 2. Luyện tập với gương
 3. Xem bản tin
 4. Bắt chước
 5. Thu âm – Quay phim
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Ứng dụng VOCA Pronunciation trong việc học phát âm 
tiếng Anh

PHẦN 3

Về VOCA Pronunciation

Tổng quát giáo trình VOCA Pronunciation

VOCA Pronunciation là hệ thống học phát âm tiếng Anh trực tuyến theo phương pháp tiếp cận kiểu mới kết hợp với công nghệ 
nhận diện giọng nói AI giúp người học chuẩn hóa phát âm theo tiêu chuẩn quốc tế chỉ sau 30 ngày. 

VOCA Pro được nghiên cứu và phát triển bởi đội ngũ chuyên gia về ngôn ngữ của VOCA, dựa trên sự kế thừa từ các phương 
pháp và giáo trình học phát âm cổ điển, VOCA Pro không chỉ giúp người học nắm vững các lý thuyết về kiến thức phát âm mà 
còn giúp họ trau dồi và ứng dụng kiến thức đó qua hệ thống bài tập rèn luyện phát âm thực tế được xây dựng và thiết kế tỉ mỉ. 
Bên cạnh đó, VOCA Pro ứng dụng công nghệ nhận diện giọng nói AI giúp người học có thể kiểm tra khả năng phát âm của 
mình dựa theo giọng chuẩn của người bản ngữ.

Giáo trình VOCA Pronunciation sử dụng và trình bày các bài học phát âm lấy phiên âm Anh – Anh làm căn bản cùng với giáo 
trình đáng tin cậy và uy tín đến từ Cambridge và Oxford. Mỗi bài học bao gồm phần lý thuyết phát âm và thực hành với quy 
trình 4 bước giúp bạn học phát âm và phát triển đồng thời các kỹ năng theo quy trình Nghe – Đọc/ Nhận diện – Nói/ Phát âm – 
Viết. 

Cấu trúc gồm 67 bài học bao gồm:
 44 bài học về âm đơn: Giúp bạn nắm rõ kiến thức về tất cả các nguyên – phụ âm trong tiếng Anh.
 15 bài học theo cặp hoặc bộ âm: Giúp bạn củng cố và nắm chắc phát âm thông qua so sánh và đối chiếu với những  
 cặp âm có nét tương đồng và dễ nhầm lẫn trong tiếng Anh.
 7 bài ôn tập: Giúp bạn ôn tập phát âm thông qua so sánh và đối chiếu với một tổ hợp âm có nét tương đồng và dễ  
 nhầm lẫn trong tiếng Anh. 
 1 bài ôn tập và kiểm tra tổng hợp: Giúp bạn ôn tập lại và kiểm tra tất cả những kiến thức mình đã học về phát âm  
 tiếng Anh để nhận ra sự tiến bộ của bản thân sau khóa học. 

/i:/ /æ/ /ʌ/ /ɒ/

/ʊ/ /aɪ/ /eə/ /ɪə/
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Không biết thì phải hỏi!
Để đảm bảo hoàn tất quá trình học theo bảng lộ hoàn thiện phát âm tiếng Anh trong vòng 3 tháng, bạn cần phân bố 
tổng số bài học vào thời gian biểu một cách hợp lý. Như đã nêu trên, học phát âm phải đi kèm với luyện tập nghiêm 
túc, do đó lời khuyên của VOCA là: Mỗi ngày tối thiểu bạn hãy học 1 bài phát âm mới và thực hiện ôn lại 1 bài học cũ.

Xác định quỹ thời gian
Hãy cân nhắc quỹ thời gian mình sẽ dành ra mỗi ngày cho việc học tiếng Anh để phân bố lượng bài học cũng như thời 
gian học một cách hợp lý. Đối với quá trình học phát âm trên VOCA Pronunciation, bạn nên dành khoảng thời gian từ 
35 – 45 phút cho mỗi bài học song song với ôn tập những bài cũ trên VOCA và luyện tập ngoài thực để đảm bảo quá 
trình học phát âm đạt được hiệu quả tốt nhất. 

Lập thời khóa biểu
Trong quá trình học, sở hữu một thời khóa biểu sẽ giúp bạn đảm bảo tiến độ học tập và hoàn thành lộ trình đúng hạn. 
Lưu ý rằng thời khóa biểu càng cụ thể, khả năng thành công của bạn sẽ càng cao. Bạn có thể tham khảo thời khóa 
biểu được VOCA gợi ý dưới đây

Bạn nên bắt đầu từ đâu trên VOCA Pronunciation?
Khác với quá trình học Từ vựng với VOCA.vn và học Ngữ pháp với VOCA Grammar, quy trình học hiện tại trên VOCA khá đơn 
giản với mục tiêu giúp bạn nắm chắc kiến thức phát âm của 44 nguyên – phụ âm trong tiếng Anh chỉ trong vòng hai đến ba 
tháng (60 – 90 ngày). Bạn sẽ được tiếp cận phát âm tiếng Anh theo trình tự 12 nguyên âm đơn – 8 nguyên âm đôi – 24 phụ 
âm. Xen giữa các bài học sẽ xuất hiện các bài kiểm tra giúp bạn ôn lại mảng kiến thức phát âm mình vừa học.

Trong quá trình học trên VOCA Pronunciation, bạn cần lưu ý một số điều sau đây:

Thời khoá biểu

Tuần___ Thứ Hai

Thời gian

Thời gian

Thời gian

Thời gian

Thời gian

Thời gian

Thời gian

Thời gian

Thời gian

Thời gian

Thời gian

Thời gian

Thời gian

Thời gian

Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu Thứ Bảy Chủ Nhật

Thời hạn: ..........ngày

Số lượng bài/ngày: ..........bài/ngày
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Tuần 1 Thứ Hai

8:00 – 8:35

11:00 – 11:45

Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu Thứ Bảy Chủ Nhật

19:00 – 19:35

Thời khoá biểu
(Giai đoạn 1: Học kiến thức nền)

Thời hạn: 61 ngày (2 tháng)

Số lượng bài/ngày: 1-2 bài/ngày

Gợi ý:

Hãy học phát âm vào buổi sáng! Theo nghiên cứu, buổi sáng là thời gian hiệu quả nhất để học ngoại ngữ. Ngoài ra bạn cũng 
có thể cân nhắc những khung giờ từ 5 - 8 giờ sáng, từ 12– 13 giờ trưa và từ 19 – 21 giờ tối cũng sẽ cho hiệu quả tốt.

Bạn có thể luân phiên số lượng bài học mỗi ngày tùy theo thời khóa biểu sinh họa của mình nhưng vẫn phải đảm bảo tuân 
theo kế hoạch bạn đề ra nhé!

Hoặc

Từ vựng

Phát âm

Từ vựng

Ngữ pháp

Phát âm

Ngữ pháp

Từ vựng

Phát âm

Từ vựng

Ngữ pháp

Phát âm

Ngữ pháp

Từ vựng

Phát âm

Từ vựng

Ngữ pháp

Phát âm

Ngữ pháp

Từ vựng

Phát âm

Từ vựng

Tuần 2 Thứ Hai

8:00 – 8:35

11:00 – 11:45

Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu Thứ Bảy Chủ Nhật

19:00 – 19:35

Phát âm

Từ vựng

Phát âm

Từ vựng

Phát âm

Từ vựng

Ngữ pháp

Phát âm

Ngữ pháp

Phát âm

Từ vựng

Phát âm

Từ vựng

Phát âm

Từ vựng

Ngữ pháp

Phát âm

Ngữ pháp

Phát âm

Từ vựng

Phát âm
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Quy trình học phát âm trên VOCA Pronunciation
Đến với VOCA Pronunciation, bạn sẽ được học phát âm tiếng Anh theo quy trình bốn bước cơ bản như sau:

Xem nội dung bài học

Nội dung bài học bao gồm kỹ thuật phát âm và nguyên tắc phát âm được trình bày cung hình ảnh minh hoạ và 
đoạn phim bài giảng được tổng hợp từ những nguồn uy tín giúp người học có cái nhìn trực quan hơn về bài học.

1

Học lý thuyết

Phần học lý thuyết bao gồm những câu hỏi giúp người học nắm rõ và ôn tập những điểm được xem trong phần 
nội dung trước đó về kỹ thuật và nguyên tắc phát âm. Trong quá trình học, bạn nên lưu ý những điều sau:

 Với những câu hỏi về lý thuyết khẩu hình/ vị trí lưỡi của nguyên âm, người học không nên học thuộc 
lòng lý thuyết mà thực hành phát âm ngay với những câu gợi ý để tìm được cách phát âm đúng cũng như đáp 
án cho câu hỏi.
 Với những câu lý thuyết về khẩu hình và đặc tính của phụ âm, người học lưu ý phân loại âm theo cách 
tiếp cận trong bài giảng để có cái nhìn chính xác nhất về phụ âm mình đang nghiên cứu.

Sau mỗi câu hỏi lý thuyết, người học sẽ được ôn tập lại nội dung cùng với video giải thích điểm lý thuyết với hình 
thức flashcard. Ngoài ra, ở cuối mỗi phần học lý thuyết sẽ có một câu hỏi giúp người học nhận diện và làm quen 
dần với nhóm âm mình đang học (Nguyên âm hoặc phụ âm) cùng với bảng âm IPA tương tác nhằm giúp hình 
thành kiến thức khái quát về ngữ âm học.

2

Thực hành

Bài tập thực hành được chia ra làm bốn dạng bài tập chính dựa trên bốn kỹ năng: Nghe – Nói – Đọc – Viết nhằm 
giúp người học tiếp cận và vận dụng kiến thức phát âm ở tất cả các phương diện khác nhau. 

Hình thức học 1 – Học nghe: Giúp người học nghe thấm và phân biệt âm. 

Hình thức học 2 - Nhận diện âm: Giúp người học kiểm tra nguyên tắc phát âm và những từ thường gặp có 
chứa âm trong bài học. 

Hình thức học 3 – Học phát âm: Giúp người học luyện tập kỹ năng phát âm với những từ vựng tiêu biểu trong 
bài học. 

Hình thức học 4 - Cấu tạo âm: Giúp người học làm quen với kỹ năng đọc và nhận diện phiên âm.
Lưu ý: Người học có thể tùy chọn bỏ qua phần học Phát âm nếu điều kiện kỹ thuật không cho phép. Tuy nhiên, 
như đã đề cập ở phần nguyên tắc, VOCA khuyến khích các bạn học đầy đủ các phần để phát triển hoàn thiện 
các mặt phát âm của bản thân. 

3

Kiểm tra

Bài kiểm tra tổng kết này sẽ bao gồm tất cả những dạng bài tập về nguyên – phụ âm đang học nhằm giúp người 
học đánh giá kết quả học tập của mình so với thời điểm trước khi học và sau khi học. Theo tiêu chuẩn của VOCA 
đưa ra, Bạn phải đạt kết quả tối thiểu 80% thì sau 6 tiếng tiếp theo VOCA sẽ mở bài mới. 

Sau khi người học hoàn tất bài kiểm tra, VOCA sẽ thông báo kết quả chi tiết bao gồm Số điểm – Số câu đúng – 
Số cậu sai – Thời gian làm bài cũng như Biểu đồ tiến độ của bạn qua các lần kiểm tra và xếp hạng thành tích của 
bạn so với người học khác. Bạn có thể dựa vào những chỉ số này để đề ra kế hoạch ôn tập và cải thiện kết quả 
của mình.

4
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VOCA

Tổng kết
Với những gợi ý và hướng dẫn trên, VOCA hy vọng bạn sẽ lựa chọn được định hướng và phương pháp học phù hợp với khả 
năng cũng như mục đích học tập của bản thân bạn.

Trong quá trình học, hãy nghiêm khắc với bản thân và cố gắng tuân thủ kế hoạch mình đề ra. Ngoài ra, hãy cố gắng ứng dụng 
những nguyên tắc và phương pháp đã được gợi ý ở trên, VOCA tin chắc rằng bạn nhất định sẽ đạt được kết quả như mình mong 
muốn. 

Cảm ơn bạn đã dành thời gian đọc ebook, chúng tôi rất vui nếu được là bạn 
đồng hành với bạn trên con đường chinh phục Anh ngữ. Chúc bạn sớm có 

được những kết quả đột phá trong việc học Anh ngữ của mình. 

Trân trọng,
Đội ngũ phát triển VOCA

Bạn cần hỗ trợ & tư vấn?

Hãy liên hệ với VOCA, chúng tôi luôn sẵn sàng giúp đỡ bạn:  
Email: support@voca.vn

Hotline: 082 990 5858
Facebook: @www.voca.vn 

Website: www.voca.vn 



21       How to Polish Your Pronunciation Like A Master
Learn By Heart

voca.vn

QUÀ TẶNGQUÀ TẶNG

3 KHÓA HỌC TIẾNG ANH CAO CẤP MIỄN PHÍ TRÊN VOCA.VN 

 1   LET'S GO: 

Let’s Go là khoá học từ vựng tiếng Anh miễn phí của VOCA với 140 từ vựng tiếng Anh quen thuộc được chia đều 
trong 7 chủ đề bài học (Love, Job, Hobbies, Places around town), mỗi bài học bao gồm 20 từ vựng. 

Mỗi bài học bao gồm 3 bước học: Sàng lọc, học, kiểm tra, giúp người học trải nghiệm đầy đủ các tính năng và 
phương pháp học từ vựng tiếng Anh của VOCA. Ngoài ra, cuối khoá sẽ có một bài kiểm tra tổng kết giúp người 
học đánh giá chính xác mức độ ghi nhớ các từ vựng đã học.

LINK KHÓA HỌC: https://www.voca.vn/hoc-tu-vung-tieng-anh-mien-phi 

 2   ENGLISH GRAMMAR (For STARTER)

Là khoá học ngữ pháp tiếng Anh miễn phí trên hệ thống VOCA GRAMMAR (hệ thống học ngữ pháp tiếng Anh), 
khoá học bao gồm 6 chủ đề bài học ứng với 6 chủ điểm ngữ pháp tiếng Anh quen thuộc (Thì, câu điều kiện, câu 
so sánh, câu mệnh lệnh, câu sai khiến)

Mỗi bài học sẽ gồm 2 phần học chính: Lý thuyết, Thực hành. Mỗi phần học luôn có bài tập, ví dụ và giải tích cụ 
thể đi kèm với hình ảnh sinh động.

LINK KHÓA HỌC: https://natural.voca.vn/natural-english-starter-2019  

 
 3   NATURAL ENGLISH (For STARTER) 

Là khoá học tiếng Anh giao tiếp miễn phí trên hệ thống Natural English của VOCA, khoá học bao gồm 6 chủ đề bài 
học theo cấp độ từ A1, A2, B1, B2, C1, C2 (dựa theo thang trình độ ngôn ngữ Châu Âu CEFR)

Mỗi bài học bao gồm 3 phần học chính: Từ vựng, Question & Answer, Pronunciation giúp người học trải nghiệm 
trọn vẹn phương pháp học giao tiếp của VOCA.  

LINK KHÓA HỌC: https://natural.voca.vn/natural-english-starter-2019 

CÁC BÀI HỌC TIẾNG ANH MIỄN PHÍ KHÁC: 

- I Do (911 band): https://music.voca.vn/song/i-do-307

- Remmember when (Alan): https://music.voca.vn/song/Remember-When-87 

- Beautiful in white (Westlife): https://music.voca.vn/song/Beautiful-in-White-308 

- You belong with me (Taylor Swift): https://music.voca.vn/song/You-belong-with-me-136 

- Consulnant /i/ (nguyên âm /i/): https://pronunciation.voca.vn/the-short-vowel-i 

- Consonant /i:/(nguyên âm dài /i:/): https://pronunciation.voca.vn/the-long-vowel-i 

- Between /i/ and /i:/(phân biệt âm /i/ và /i:/): https://pronunciation.voca.vn/minimal-pair-i-and-i 

SPECIAL GIFT 
PHẦN 4
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Mỗi bài học sẽ gồm 2 phần học chính: Lý thuyết, Thực hành. Mỗi phần học luôn có bài tập, ví dụ và giải tích cụ 
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Mỗi bài học bao gồm 3 phần học chính: Từ vựng, Question & Answer, Pronunciation giúp người học trải nghiệm 
trọn vẹn phương pháp học giao tiếp của VOCA.  
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CÁC BÀI HỌC TIẾNG ANH MIỄN PHÍ KHÁC: 

- I Do (911 band): https://music.voca.vn/song/i-do-307

- Remmember when (Alan): https://music.voca.vn/song/Remember-When-87 
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VOCA LÀ GÌ?
VOCA là dự án ngôn ngữ trực tuyến được xây dựng và phát 
triển từ năm 2013 bởi các chuyên gia về ngôn ngữ, công 
nghệ, và các bạn trẻ giàu nhiệt huyết tại Việt Nam. VOCA 
được quản lý bởi công ty trách nhiệm hữu hạn Fanken, đơn 
vị tiên phong trong các dự án giáo dục dành cho cộng đồng.

Sứ mệnh của VOCA: Giúp học sinh, sinh viên Việt Nam xóa 
bỏ rào cản Anh ngữ.

Tầm nhìn VOCA: Trở thành nền tảng hỗ trợ giáo dục ngôn 
ngữ trực tuyến dành cho học sinh, sinh viên, giáo viên và 
các tổ chức dạy ngôn ngữ. 

Giá trị cốt lõi: Là cầu nối để học sinh, sinh viên Việt Nam 
vươn ra thế giới. 

VOCA GIÚP BẠN GIỎI TIẾNG ANH
BẰNG CÁCH NÀO?
Trải qua hành trình 6 năm phát triển (từ năm 2013), VOCA đã 
xây dựng 5 hệ thống ngôn ngữ giúp người học có thể phát 
triển toàn diện cả 4 kĩ năng tiếng Anh: Nghe – Nói – Đọc – Viết. 
Cụ thể:

Hệ thống học tiếng Anh qua bài hát giúp bạn cải thiện 
khả năng Nghe, và tăng vốn từ vựng nhanh chóng.

music.voca.vn

NGHE VOCA MUSIC

Hệ thống học tiếng Anh giao tiếp dựa trên phương pháp 
Natural Approach (Tiếp cận tự nhiên).

natural.voca.vn

NATURAL ENGLISH

Hệ thống học phát âm tiếng Anh theo phương pháp tiếp 
cận hoàn toàn mới.

pronunciation.voca.vn

VOCA PRONUNCIATION

Hệ thống học từ vựng tiếng Anh thông minh, giúp bạn 
ghi nhớ từ vựng một cách dễ dàng và sâu sắc.

voca.vn

ĐỌC VOCA.VN

Hệ thống học ngữ pháp tiếng Anh trực tuyến, giúp bạn 
học văn phạm dễ dàng, hiệu quả và thông minh hơn.

grammar.vn

VOCA GRAMMAR

PHƯƠNG PHÁP HỌC TIẾNG ANH

MỚI & KHÁC BIỆT
   Triết lý sản phẩm khác biệt. Triết lý của VOCA là mỗi 
kỹ năng ngôn ngữ (Nghe – Nói – Đọc – Viết) cần được 
giảng dạy theo những phương pháp đặc trưng riêng, 
chính vì thế mỗi sản phẩm VOCA xây dựng sẽ tập trung 
vào một mục tiêu nhất định nhằm tối ưu hóa hiệu quả 
học tập cho người học. 

   Sản phẩm sáng tạo và tiên phong. Mỗi sản phẩm 
tiếng Anh của VOCA đều là những sản phẩm đi đầu về sự 
sáng tạo (sự sáng tạo ở cả phương pháp cũng như nội 
dung giảng dạy). Khi học tiếng Anh trên VOCA người học 
sẽ được trải nghiệm những phương pháp học hoàn toàn 
mới so với cách học truyền thống trên trường lớp, cách 
tiếp cận ngôn ngữ mới mẻ và khoa học này sẽ giúp 
người học có được kết quả học tập nhanh chóng và hiệu 
quả hơn. 

    VOCA là dự án ngôn ngữ cộng đồng. Từ những ngày 
thành lập, đội ngũ những người phát triển dự án luôn đặt 
vai trò của VOCA với xã hội, với cộng đồng lên đầu tiên. 
Trải qua 5 năm phát triển, VOCA đã đồng hành với hơn 1 
triệu bạn học, đưa ra các chương trình học bổng dành 

cho các đối tượng như học sinh và sinh viên. Cùng với đó 
là các chương trình thiện nguyện hướng đến cộng 

đồng.   

    VOCA hiểu rõ người học của mình. Trong lĩnh vực giáo 
dục, bên cạnh các yếu tố về phương pháp giảng dạy thì 
việc thầy cô hiểu rõ tâm lý học sinh là điều rất quan 
trọng. Chính vì thế, hệ thống VOCA luôn phân tích và 
đánh giá thường xuyên các thông tin để hiểu rõ người 
học của mình hơn, đưa ra những lời khuyên, lời nhắc nhở, 
và trao thưởng cho những học viên có thành tích học tập 
tốt để động viên và khích lệ, tạo tâm lý thư giãn và thoải 
mái để học viên có thể tiếp thu kiến thức một cách tốt 
nhất. 



HOW TO POLISH YOUR PRONUNCIATION LIKE A MASTER

Ebook “How to Polish Your Pronunciation Like A Master” (Bí quyết học phát âm tiếng Anh hiệu quả) là tài liệu được 
chúng tôi (ở đây được hiểu là VOCA) xây dựng với mục tiêu giúp người học tiếng Anh tìm ra phương ph|p hiệu quả để 
cải thiện phát âm tiếng Anh của mình. Bạn sẽ tìm thấy những chỉ dẫn khách quan giúp bạn hiểu rõ những vấn đề 
bản thân đang gặp phải cũng như những phương pháp giúp bạn đạt được kết quả tốt nhất trên con đường chinh 
phục phát âm tiếng Anh. 

VOCA.VN : THE SMART ENGLISH LEARNING SYSTEM

(082) 990 5858
https://www.voca.vn 

NP Building, 232/17 Vo Thi Sau Street, Ward 17, District 3, Ho Chi Minh City, Vietnam

Learn By Heart

“VOCA cam kết cùng bạn xoá bỏ
rào cản Anh ngữ”


