
Các nguyên âm và phụ âm tiếng Anh có một số cách phát âm nhất định. Sau đây là một số 

cách phát âm thông thường của một số chữ cái tiếng Anh thông dụng. 

 

1. NGUYÊN ÂM 

Quy tắc phát âm các chữ cái nguyên âm trong tiếng Anh 

Chữ cái a 

1. a thường được phát âm là [æ]: bank, national 

2. a còn được phát âm là [eɪ]: take, nature 

3. a thường được phát âm là [ɔ:] (đặc biệt trước l): alternate, altogether 

4. a còn được phát âm là [ɒ]: want, quality 

5. a còn được phát âm là [e]: many, any 

6. a còn được phát âm là [ɪ]: message 

7. a còn được phát âm là [ə]: diploma, familiar 

8. a còn được phát âm là [ɑ:]: after, class 

Chữ cái e 

1. e có thể được phát âm là [i:]: fever, gene 

2. e còn được phát âm là [e]: educate, flexible 

3. e còn được phát âm là [ɪ]: explore, security 

4. e còn được phát âm là [ə]: interest, chicken 

Chữ cái o 

1. o có thể được phát âm là [ɒ]: floppy, bottle 

2. o còn được phát âm là [ʌ]: son, wonder 

3. o còn được phát âm là [əʊ]: post, almost 

4. o còn được phát âm là [ə]: computer, purpose 

5. o còn được phát âm là [wʌ]: one, once 

Chữ cái u 

1. u thường được phát âm là [ʌ]: cut, fungus 

2. u còn được phát âm là [ju:]: human, university 

3. u còn được phát âm là [ʊ]: push 

4. u còn được phát âm là [u:]: include 

5. u còn được phát âm là [ə]: success 

Chữ cái i 

1. i thường được phát âm là [ɪ]: fit, slippery 

2. i còn được phát âm là [aɪ]: strive, sacrifice 

3. i còn được phát âm là [ə]: terrible, principle 

Chữ cái y 

1. y thường được phát âm là [ɪ]: therapy, worry 

2. y còn được phát âm là [aɪ]: shy, multiply 

 



Exercise 1: Mark the letter A, B, C, or D to indicate the word whose 

underlined part differs from the other three in pronunciation in each of the 

following questions. 

LUYỆN TẬP 

1.  A.Shut                 B.  sunny              C.  dumb         D. tube 

2.  A. Natural           B. advertise           C.variety        D. standard 

3.A.ease          B. appeal          C.  already           D.team 

4.  A.stage          B. village          C. age           D.page 

5.    A. toasty             B. abroad                  C. coal             D. road 

6.  A.food           B. book           C. good          D. foot 

7.       A. fear                 B.dear                C.  bear                    D. near 

8.        A. amount             B. account            C. sound         D.touch 

9.      A.imagine          B.  magazine            C. undermine             D. discipline 

10.         A. memorise     B. citadel           C. financial        D.  timeline 

Chúng ta cũng cần lưu ý cách phát âm của một số nhóm chữ cái nguyên âm 

như sau: 

Nhóm ai: thường được phát âm là [eɪ]: gain, entertain hoặc [eə]: fair, armchair 

Nhóm ay thường được phát âm là [eɪ]: stay, betray 

Nhóm au thường được phát âm là [ɔ:]: naughty, audience 

Nhóm aw cũng thường được phát âm là [ɔ:]: awful, lawn 

Nhóm ea thường được phát âm là [i:]: beat, measles hoặc [eɪ]: great, break hoặc 

[e]: health, feather 

Nhóm ei thường được phát âm là [eɪ]: weight, eighty hoặc [i:]: ceiling, deceive 

hoặc [aɪ]: height 

Nhóm ey thường được phát âm là [ei]: hey, convey hoặc [i:]: key 

Nhóm ee thường được phát âm là [i:]: cheese, kneel 

Nhóm ie thường được phát âm là [i:]: piece, relieve hoặc [aɪ]: lie, tie hoặc [ə]: 

ancient, proficient hoặc [aɪə]: society, quiet 

Nhóm oa thường được phát âm là [əʊ]: load, coast hoặc [ɔ:]: abroad, broaden 

Nhóm oo thường được phát âm là [u:]: tool, goose hoặc [ʊ]: book, foot hoặc [ʌ]: 

flood, blood 

Nhóm ou thường được phát âm là [aʊ]: mouse, account hoặc [əʊ]: soul, shoulder 

hoặc [ʌ]: couple, trouble hoặc [u:]: group, souvenir hoặc [ʊ]: could, would hoặc 

[ə]: famous, marvellous 

Nhóm ow thường được phát âm là [aʊ]: cow, brown hoặc [əʊ]: throw, yellow 

Nhóm oi hoặc oy thường được phát âm là [ɔi]: joy, voice, join 

Nhóm oe thường được phát âm là [əʊ]: toe, foe 

Nhóm ui thường được phát âm là [ɪ]: build, guitar 

Nhóm uy thường được phát âm là [aɪ]: buy, guy 

Nhóm ew thường được phát âm là [ju:]: new, dew 



* Lưu ý: 

Những quy tắc trên chỉ là những cách đọc phổ biến, ngoài ra có những trường hợp 

ngoại lệ. Khi có nghi ngờ, chúng ta phải tra từ điển và ghi nhớ cách phát âm từng 

từ cho chính xác. 

 

Exercise 2: Mark the letter A, B, C, or D to indicate the word whose 

underlined part differs from the other three in pronunciation in each of the 

following questions. 

1. A.Soon           B. blood             C. Moon            D.  stool 

2. A. Feat            B.  seat              C. great             D. meat 

3. A. Chopstick     B. monument        C.stomach          D. robbery 

4.             A.  Simplify                   B.floppy             C. trophy                

D.accompany 

5.         A.Shoulder      B. around            C.  background             D. announce 

6.               A. Jewel               B. equal             C. email             D.prepare 

7. A. Straw           B.  award         C. awful           D. outlaw 

8.           A. Private              B. locate          C.  eliminate        D.  stimulate 

9.        A. Sorrow            B. follow              C. show              D. eyebrow 

10.    A.Applause        B.  laughter         C. autumn        D.caution 

Exercise 3: Mark the letter A, B, C, or D to indicate the word whose 

underlined part differs from the other three in pronunciation in each of the 

following questions. 

1.         A. Base        B. lazy           C. captain          D.table 

2.    A.Creating        B.reading              C. teammate              D.  seaside 

3. A.Detective                   B.destination            C. adventure            D. 

vegetation 

4.         A. Victory             B. risky               C.  wildlife         D. imprison 

5.              A.oxford              B.   orphan                  C. afford             D.torch 

6.   A. believe         B.ancient   C.  relieve        D. thief 

7.         A.  mostly     B.lost       C. post        D. ghost 

8.            A.crowded        B. towel      C.  towed       D.vowel 

9.         A. lonely       B. official  C. globe         D.  emotion 

10.          A. changes            B. privileges           C. durables          D.marches 

 

PHỤ ÂM 

Quy tắc phát âm các chữ cái phụ âm trong tiếng Anh 

Chữ cái c: có thể được phát âm nhiều cách: 

1. Có thể phát âm là [k]: close, confide 

2. Có thể phát âm là [s] (đặc biệt là khi nó đứng trước i, e, hoặc y): certify, cycle 

3. Có thể phát âm là [∫]: special, ocean 



Chữ cái d: 

1. Có thể phát âm là [d]: dramatic, demand 

2. Có thể phát âm là [dʒ]: gradual, educate 

Chữ cái g: 

1. Có thể phát âm là [g]: guess, regular 

2. Có thể phát âm là [dʒ] (đặc biệt là khi nó đứng trước i, e, hoặc y): germ, origin 

3. Có thể phát âm là [ʒ]: beige, garage 

Chữ cái n: 

1. Có thể phát âm là [n]: neck, fun 

2. Có thể phát âm là [ŋ]: uncle, drink 

Nhóm chữ cái qu (chữ cái q luôn luôn đi với u) có thể phát âm là [kw]: queue, 

require 

Chữ cái s: cũng có thể được phát âm nhiều cách: 

1. Có thể phát âm là [s]: secret, optimist 

2. Có thể phát âm là [z]: rose, resume 

3. Có thể phát âm là [∫]: sugar, ensure 

4. Có thể phát âm là [ʒ]: usually, occasion 

(Cách phát âm đuôi s trong danh từ số nhiều, sở hữu cách và dạng động từ ngôi thứ 

ba số ít sẽ được đề cập ở phần sau) 

Chữ cái t: có thể được phát âm những cách sau: 

1. Có thể phát âm là [t]: tutor, pretence 

2. Có thể phát âm là [∫]: option, initial 

3. Có thể phát âm là [t∫]: culture, question 

Chữ cái x: có thể được phát âm những cách sau: 

1. Có thể phát âm là [gz]: exist, exhibit 

2. Có thể phát âm là [ks]: box, mixture 

3. Có thể phát âm là [k∫]: anxious, luxury 

Một số nhóm chữ cái phụ âm được phát âm như sau: 

Nhóm ch có thể được phát âm là [k]: chemist, mechanic hoặc [t∫]: check, 

bunch hoặc [∫]: machine, parachute 

Nhóm sh thường được phát âm là [∫]: shock, smash 

Nhóm th thường được phát âm là [θ]: theme, depth hoặc [ð]: thus, feather 

Nhóm gh hoặc ph thường được phát âm là [f]: rough, laughter 

photo, paragraph 

Quy tắc phát âm đuôi -s/ es: 

Đuôi -s/ es của danh từ số nhiều/ sở hữu cách hoặc dạng động từ thường được phát 

âm theo 3 cách: 

1. Phát âm [s] sau các phụ âm vô thanh ([p], [k], [f], [t], [θ]): speaks [spi:ks] 

2. Phát âm [z] sau các nguyên âm và phụ âm hữu thanh: 

ways [weɪz]; names [neɪmz] 



3. Phát âm [ɪz] sau các âm [s], [z], [∫], [t∫], [ʒ] và [dʒ]: 

colleges ['kɒlɪdʒɪz]; teaches ['ti:t∫ɪz] 

Quy tắc phát âm đuôi -ed của động từ quá khứ: 

Thường có 3 cách phát âm đuôi -ed: 

1. Phát âm [ɪd] sau t và d: needed [ni:dɪd]; operated ['ɒpəreɪtɪd] 

2. Phát âm [d] sau nguyên âm và phụ âm hữu thanh: 

stayed [steɪd]; questioned ['kwest∫ənd] 

3. Phát âm [t] sau phụ âm vô thanh ([p], [k], [f], [θ], [s], [∫], [t∫]): 

stopped [stɒpt]; finished ['fɪnɪ∫t] 

* Lưu ý: Đối với những tính từ có đuôi -ed có thể không theo quy tắc này: 

learned (adj): ['lɜːnɪd]; wretched (adj): ['ret∫ɪd] 

 

LUYỆN TẬP NGUYÊN ÂM + PHỤ ÂM 

Exercise 4: Mark the letter A, B, C, or D to indicate the word whose 

underlined part differs from the other three in pronunciation in each of the 

following questions. 

1.  A. Passed               B. pumped            C.  flourished         D. abandoned 

2. A.Variation           B.  varied           C.  variable      D.  variety 

3.        A. Tongue         B. discover           C. awesome         D. won 

4.        A. Cinema          B. composer          C. cereal        D. citrus 

5. A.Ginger          B.gradual             C. gesture        D. gymnasium 

6. A.Interrupt                      B. arrival           C.  primitive             D. criticism 

7.         A. Aching               B. character           C. chamber            D. orchestra 

8. A.    Refrigerate       B.  recommend        C. reference         D.recognize 

9.A.organ              B.worldly            C.landlord             D.torn 

10.A.sense              B.develop             C.reserved               D.enlarge 

 

Exercise 5: Mark the letter A, B, C, or D to indicate the word whose 

underlined part differs from the other three in pronunciation in each of the 

following questions. 

1.A.particular           B.superstar           C.Mars               D. charter 

2.A.preposition               B.pressure               C.presence        D.preschool 

3.A.postponed               B.attached               C.received                       D.mingled 

4. A.typist           B.oxygen     C.typical    D.syllable 

5.A.breakfast    B.reason         C.bread           D.meant 

6.A.physical    B.preserve     C.basic          D.design 

7.A.fund         B.volunteer         C.muddy    D.unusual 

8.A.merchant  B.framework    C.fake           D.amaze 

9.A.requires    B.scores            C.attacks                 D. widens 

10.A.plough              B.  height                    C.laugh                     D.fought 



 

3. TRỌNG ÂM( STRESS) 

Quy tắc 

Đối với những từ có hai âm tiết trở lên, có một âm tiết được nhấn mạnh hơn, có 

cao độ, trường độ lớn hơn những âm tiết còn lại, đó là âm tiết có trọng âm chính 

của từ. 

Những từ có ba âm tiết trở lên thường có thêm trọng âm phụ được nhấn nhẹ hơn so 

với trọng âm chính. 

Đọc đúng trọng âm từ trong tiếng Anh là rất quan trọng. Vì vậy, khi học một từ 

mới trước hết chúng ta phải học cách phát âm đúng và đọc đúng trọng âm từ. 

Nhìn chung chỉ có một số quy tắc về trọng âm như sau: 

- Đối với những động từ có hai âm tiết thì thường trọng âm rơi vào âm tiết thứ hai: 

begin [bɪ'gɪn] 

pollute [pə'lu:t] 

- Đối với danh từ và tính từ có hai âm tiết thì trọng âm thường rơi vào âm tiết thứ 

nhất: 

labour (n) ['leɪbə] 

basic (adj) ['beɪsɪk] 

- Những danh từ có đuôi là -sion, -tion hoặc -cian thì trọng âm chính thường rơi 

vào âm tiết ngay trước đó (âm tiết thứ hai từ cuối lên): 

precision [prɪ'sɪ∫n] 

communication [kəmju:nɪ'keɪ∫n] 

mathematician [mæθəmə'tɪ∫n] 

- Những danh từ có đuôi là -ity, -logy hoặc -graphy thì trọng âm chính thường rơi 

vào âm tiết thứ ba từ cuối lên: 

stability [stə'bɪlətɪ] 

technology [tek'nɒlədʒɪ] 

geography [dʒɪ'ɒgrəfɪ] 

- Những tính từ có đuôi là -ic thì trọng âm chính cũng thường rơi vào âm tiết ngay 

trước đó (âm tiết thứ hai từ cuối lên): 

scientific [saɪən'tɪfɪk] 

Còn những tính từ có đuôi là -ical thì trọng âm chính thường rơi vào âm tiết thứ ba 

từ cuối lên: 

electrical [ɪ'lektrɪkəl] 

mathematical [mæθə'mætɪkl] 

- Chú ý nhóm từ sau: khi là động từ thì trọng âm rơi vào âm tiết thứ hai, khi là 

danh từ thì trọng âm rơi vào âm tiết thứ nhất: 

conflict contrast export increase 

import insult protest produce 



progress rebel record suspect 

survey transfer transport 

Ví dụ: 

conflict (n) ['kɒnflɪkt] 

conflict (v) [kən'flɪkt] 

- Đối với những danh từ ghép viết liền nhau thì trọng âm thường rơi vào âm tiết 

thứ nhất: 

gateway ['geɪtweɪ] 

guidebook ['gaɪdbʊk] 

- Những từ có đuôi như sau thì thường có trọng âm chính rơi vào âm tiết cuối: 

-ee: agree [ə'gri:]; referee [refə'ri:] 

-eer: volunteer [vɒlən'tɪə] 

-ese: Vietnamese [vjetnə'mi:z] 

-aire: questionnaire [kwest∫ə'neə] 

-ique/ -esque: unique [ju:'ni:k] 

-ain (đối với động từ): entertain [entə'teɪn] 

* Lưu ý: 

Trên đây chỉ là một vài quy tắc đánh trọng âm (tuy nhiên ngay cả những quy tắc 

này cũng có rất nhiều ngoại lệ). Vì thế,  nhấn mạnh lại với học sinh  phải nắm 

chắc cách phát âm và trọng âm của từ khi học các từ mới. 

 

Exercise 6: Mark the letter A, B, C, or D to indicate the word that differs from 

the rest in the position of the main stress in each of the following questions. 

1.A. improve  B.capture       C.corner                        D.poison 

2.A.performance     B.replacement      C.maintenance      D.ingredient 

3.A.wallet      B.childish      C.spacious                 D.resource 

4.A.decorate          B.instruction             C.gratitude           D.average 

5.A.,gigantic       B.exciting       C.memento          D.harvester 

6.A.aspiration     B.politician         C.renewable    D.energetic 

7.A.general    B.popular       C.interrupt          D.dedicate 

8. A.altitude     B.influence        C.decision        D.stimulate 

9.A.longevity    B.enthusiast        C.biography        D.operation 

10.A.universally      B.sophisticated         C.anniversary    D.representative 

 

 


