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Hướng dẫn học phát âm tiếng Trung 

 

Cũng như trong tiếng Việt, để phát âm được chúng ta cần học bảng chữ cái (bao 

gồm phụ âm đầu + vần + dấu). Trong tiếng Trung cũng tương tự (thanh mẫu + vận 

mẫu + thanh điệu). Chúng ta cùng tìm hiểu ví dụ sau để dễ hiểu hơn. 

                  CH : phụ âm đầu        

CHÀO      AO : vần                                            (TIẾNG VIỆT) 

                    `   : dấu (dấu huyền)   

 

                 H    : thanh mẫu    

HǍO        AO  : vận mẫu                                    (TIẾNG TRUNG) 

                 v     :  thanh điệu (thanh 3) 

***** 

Buổi 1: Bài luyện phát âm 1 

1. Thanh mẫu 

1.1. Nhóm âm hai môi 

- b [p] âm hai môi, tắc, trong, không đưa hơi, đọc giống “p” tiếng Việt: 

- p [p’] âm hai môi, tắc, trong, đưa hơi. Tiếng Việt không có âm này, khi đọc đọc 

giống “p” tiếng Việt nhưng bật hơi mạnh. 

- m [m] âm hai môi, âm mũi, đục, đọc giống “m” tiếng Việt. 

1.2. Nhóm âm môi răng 

- f [f] âm môi (dưới) răng (trên), âm sát, trong, đọc giống “ph” tiếng Việt. 

1.3. Âm đầu lưỡi (giữa) 

- d [t] âm đầu lưỡi, tắc, trong, không đưa hơi, đọc giống “t” tiếng Việt. 

- t [t’] âm đầu lưỡi, tắc, trong, đưa hơi, đọc giống âm “th” tiếng Việt. 

- n [n] âm đầu lưỡi, âm mũi, đục, đọc giống “n” tiếng Việt. 
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- l [l] âm đầu lưỡi, âm biên, đục, đọc giống “l” tiếng Việt. 

1.4. Âm cuống lưỡi 

- g [k] âm cuống lưỡi, tắc, trong, không đưa hơi. Đọc giống “c” hay “k” tiếng Việt. 

- k [k’] âm cuống lưỡi, tắc, trong, đưa hơi. Tiếng Việt không có âm này, đọc giống 

“g”, khác là bật hơi mạnh. 

- h [x] âm cuống lưỡi, sát, trong. Đọc giống “kh” tiếng Việt. 

2. Vận mẫu 

NGUYÊN ÂM (VẬN MẪU ĐƠN) 

2.1 - Nguyên âm “a” [a], là nguyên âm mặt lưỡi, có thể ở ba vị trí: trước, giữa và 

sau mặt lưỡi, đều đọc giống “a” tiếng Việt. 

2.2 - Nguyên âm “o” [o], là nguyên âm mặt lưỡi sau: môi tròn, lưỡi cao vừa, đọc 

giống “ô” tiếng Việt. 

2.3 - Nguyên âm “e”, nguyên âm mặt lưỡi sau: môi không tròn, lưỡi cao vừa, đọc 

giống “ưa” tiếng Việt. Nó chỉ đứng sau các phụ âm “d, t, l, g, k, h”, không kết hợp 

với nguyên âm khác. 

Note: - Nguyên âm “e”, nguyên âm mặt lưỡi: lưỡi trung bình, môi không tròn, đọc 

như “ơ” tiếng Việt. Nó chỉ xuất hiện trước “n, ng” và khi “e” đọc nhẹ. 

         - Nguyên âm “e”, là nguyên âm mặt lưỡi trước: môi không tròn, lưỡi thấp 

vừa, đọc giống “ê” tiếng Việt. Nó chỉ xuất hiện sau “i, u”. 

         - Nguyên âm “e”, là nguyên âm mặt lưỡi trước: môi không tròn, lưỡi cao vừa, 

đọc giống “ê” tiếng Việt. Nó chỉ xuất hiện trước “i”. 

2.4 – Nguyên âm “i” 

a. Nguyên âm “i” [i] đọc ở mặt lưỡi: lưỡi cao, môi không tròn, đọc giống “i” của 

tiếng Việt. Nó không xuất hiện sau các phụ âm “z, c, s, zh, ch, sh, r”. 

b. Nguyên âm “i” đọc ở trước đầu lưỡi: lưỡi cao, môi không tròn, đọc giống “ư” 

tiếng Việt. Nó chỉ xuất hiện sau “z, c, s”. 

c. Nguyên âm “i” đọc ở sau đầu lưỡi: lưỡi cao, môi không tròn, đọc giống “ư” 

tiếng Việt, chỉ xuất hiện sau “zh, ch, sh, r”. 
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2.5 – Nguyên âm “u” [u], nguyên âm mặt lưỡi sau: lưỡi cao, môi tròn, đọc giống 

“u” tiếng Việt.  

2.6 – Nguyên âm “ü” [y], là nguyên âm mặt lưỡi, lưỡi cao, môi tròn, tiếng Việt 

không có nguyên âm này. Khi đọc, giống “uy” tiếng Việt, nhưng môi tròn từ đầu 

đến cuối. 

B. VẬN MẪU KÉP (do hai hoặc ba nguyên âm tạo thành). 

2.7 – ai [ai] đọc giống “ai” tiếng Việt. 

2.8 – ei [ei] đọc giống “ây” tiếng Việt. 

2.9 – ao [ao] đọc giống “ao” tiếng Việt. 

2.10 – ou [ou] đọc giống “âu” tiếng Việt. 

***** 

Buổi 2: Bài luyện phát âm 2 

1. Vận mẫu (vận mẫu mũi, ngân) 

1.1 - an [an] đọc giống “an” tiếng Việt. 

1.2 - en [en] đọc giống “ân” tiếng Việt. 

1.3 - ang đọc giống “ang” tiếng Việt. 

1.4 - eng đọc giống “âng” tiếng Việt. 

1.5 - ong đọc giống “ung” tiếng Việt. 

2. Thanh mẫu 

Âm mặt lưỡi: j   q   x 

2.1 – j âm mặt lưỡi, tắc sát, trong, không đưa hơi, đọc gần giống “ch” tiếng Việt, 

nhưng đọc sâu vào phía trong mặt lưỡi hơn. 

2.2 – q âm mặt lưỡi, tắc sát, trong, đưa hơi. Cách phát âm giống “j”, khác là bật 

mạnh hơi. 

2.3 - x âm mặt lưỡi, sát, trong. Cách phát âm như “j” khác là hơi không bị tắc lúc 

đầu mà chỉ ma sát rồi ra ngoài. 

3. Vận mẫu 
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- ia đọc giống “i+a” tiếng Việt, nhưng đọc nhanh thành một âm. 

- ie đọc giống “i+ê” tiếng Việt, nhưng đọc nhanh thành một âm. 

- iao đọc giống “i+ao” tiếng Việt, nhưng đọc nhanh thành một âm. 

- iu (iou) đọc giống “i+âu” tiếng Việt, nhưng đọc nhanh thành một âm. 

- ian đọc giống “i+en” tiếng Việt, nhưng đọc nhanh thành một âm. 

- in đọc giống “in” tiếng Việt, nhưng đọc nhanh thành một âm. 

- iang đọc giống “i+ang” tiếng Việt, nhưng đọc nhanh thành một âm. 

- ing âm đọc giữa “inh” và “yêng” tiếng Việt. 

- ü là nguyên âm mặt lưỡi, lưỡi cao, môi tròn, tiếng Việt không có nguyên âm này. 

Khi đọc giống “uy” tiếng Việt, nhưng môi tròn từ đầu đến cuối. 

- üe đọc giống “uy+ê” tiếng Việt, phần “uy” đọc lướt sao cho “uy+ê” thành một 

âm. 

- üan đọc giống “uy+en” tiếng Việt, đọc lướt “uy” sao cho “uy+en” thành một âm. 

- ün đọc giống “uyn” tiếng Việt. 

- iong đọc giống “i+ung” tiếng Việt, nhưng đọc nhanh thành một âm. 

***** 

Buổi 3: Bài luyện phát âm 3 

1. Thanh mẫu 

1.1. Âm đầu lưỡi trước (khi đọc tổ âm này, đầu lưỡi để thẳng) 

- z âm đầu lưỡi trước, tắc sát, trong, không đưa hơi. Tiếng Việt không có âm này, 

khi phát âm đưa phía trước đầu lưỡi bịt chặt phía sau chân răng trên cho hơi tắc lại, 

sau đó hạ nhẹ lưỡi xuống cho hơi ma sát ra ngoài. 

- c âm đầu lưỡi trước, tắc sát, trong, đưa hơi. Tiếng Việt không có âm này, cách 

phát âm giống phụ âm “z” ở trên nhưng phải bật mạnh hơi. 

- s âm đầu lưỡi trước, sát, trong. Khi phát âm, đầu lưỡi phía trước đặt gần mặt sau 

răng trên, hơi cọ xát ra ngoài.  

1.2. Âm đầu lưỡi sau (khi đọc tổ âm này, đầu lưỡi uốn cong lên) 
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- zh âm đầu lưỡi sau, tắc sát, trong, không đưa hơi. Khi phát âm, đầu lưỡi phía sau 

cong lên áp sát vòm cứng cho hơi tắc lại, sau đó hạ dần lưỡi xuống cho hơi cọ xát 

qua khe hở ra ngoài, đọc gần giống âm “tr” tiếng Việt. 

- ch âm đầu lưỡi sau, tắc sát, trong, đưa hơi. Cách phát âm gần giống âm “zh”, 

khác là bật mạnh hơi. 

- sh âm đầu lưỡi sau, sát, trong. Cách phát âm gần giống âm “zh”, khác là âm này 

hơi không bị tắc mà chỉ cọ sát qua khe hở ra ngoài. Đọc gần giống âm “s” tiếng 

Việt có uốn lưỡi. 

- r âm đầu lưỡi sau, sát, đục. Cách phát âm như “zh”, đọc giống “r” tiếng Việt có 

uốn lưỡi, chú ý không rung lưỡi.  

2. Vận mẫu 

- Nguyên âm -i 

Nguyên âm “i” đọc ở trước đầu lưỡi: lưỡi cao, môi không tròn, đọc giống “ư” 

tiếng Việt. Nó chỉ xuất hiện sau “z, c, s”. 

Nguyên âm “i” đọc ở sau đầu lưỡi: lưỡi cao, môi không tròn, đọc giống “ư” tiếng 

Việt, chỉ xuất hiện sau “zh, ch, sh, r”. 

- Nguyên âm cuốn lưỡi “er”, là nguyên âm đầu lưỡi: lưỡi cao trung bình, môi 

không tròn, đọc giống “ơ” tiếng Việt rồi uốn cong lưỡi thật nhanh. 

- ua đọc giống “u+a” tiếng Việt, nhưng đọc nhanh thành một âm. 

- uo đọc giống “u+ô” tiếng Việt, nhưng đọc nhanh thành một âm. 

- uai đọc giống “u+ai” tiếng Việt, nhưng đọc nhanh thành một âm. 

- uei (-ui) đọc giống “u+ây” tiếng Việt, nhưng đọc nhanh thành một âm. 

- uan đọc giống “u+an” tiếng Việt, nhưng đọc nhanh thành một âm. 

- uen (-un) đọc giống “u+ân” tiếng Việt, nhưng đọc nhanh thành một âm. 

- uang đọc giống “u+ang” tiếng Việt, nhưng đọc nhanh thành một âm. 

- ueng đọc giống “u+âng” tiếng Việt, nhưng đọc nhanh thành một âm. 

 

 


