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NHỮNG VẤN ĐỀ CẦN BIẾT VỀ CHƯƠNG TRÌNH
TIẾNG VIỆT 1 - CÔNG NGHỆ GIÁO DỤC

Phần 1. Hệ thống Âm và Chữ trong chương trình TV1.CGD:

�s�R�Ṙ �J��s �R��Ṙ �R�� �ᦙ��쳌 ��� �R �Ṙ �� �Ṙᦙ ��� �� �Ṙ �� ��� a, ă, â, b,

c, ch, d, đ, e, ê, g, gi, h, i, kh, l, m, n, ng, nh, o, ô, ơ, p, ph, r, s, t, th, tr, u, ư,

v, x, iê, uô, ươ. Bao Ṙồ��

- �4 �Ṙu�ê� ��� �� �Ṙu�ê� �� �R� (a, ă, â, e, ê, i, o, ô, ơ, u, ư) �� � �Ṙu�ê�

�� �ôR (iê, uô, ươ).

- 2� psụ �� �� ��� b, c, ch, d, đ, g, kh, t, v, h, l, m, n, ng, nh, p, ph, s, th, tr, x,

gi, r.

�Ṙ �� �Ṙ �Jê� ��ợ� ṘsR bằ�Ṙ 4Ṙ �sữ, �� �� �Ṙ �sữ ṘsR ��� �� �Ṙ ��R �Jê� ��

�sê� �0 �sữ �ữa ��� k, q, gh, y, ngh, ia, ya, yê, ua, ưa.

��� �� ch, nh, kh, ph, th, gh, ngh, gi �� ��� �� �s� �sô�Ṙ ps�R �� �o �sR�u

�� Ṙs�p ��Rᦙ

Ví dụ: Chữ ghi âm /ch/: ch là do nét cong trái, nét khuyết trên và nét móc hai

đầu tạo thành, chứ không phải do hai chữ /c/ và /h/ ghép laị.

Phần 2. Âm tiết:

- MỗR �R��Ṙ �Jo�Ṙ �R��Ṙ �R��, ���Ṙ �� �ặ� �Ṙữ �� �sí�s �� ��� �� �R��ᦙ
- �� �R�� �R��Ṙ �R�� ��ợ� �s� sR�� bằ�Ṙ ��ợ� �ồ �s� �au�

* Học sinh cần nắm chắc: Tiiếng đầy đủ gồm 3 phần: Phần đầu, phần vần,
phần thanh.

Phần 3. Các thành tố cấu tạo âm tiết:
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3.1. Thanh điệu: �R��Ṙ �R�� ���
6 thanh điệu:

- �sa�s �sô�Ṙ �ấu (�sa�s �Ṙa�Ṙ)
- �sa�s su���
- �sa�s sỏR
- �sa�s �Ṙã
- �sa�s �ắ�
- �sa�s �ặ�Ṙᦙ

� dấu thanh� �ấu �ắ�, �ấu su���, �ấu sỏR, �ấu �Ṙã, �ấu �ặ�Ṙᦙ

3.2. Âm đầu:
��� �� �Ṙ ��� �sR�� �s��s ps�� �� ��u ��a �� �R�� �R��Ṙ �R�� bao ṘR� ���Ṙ ��
��� psụ ��� �� 2� �� �Ṙ psụ �� ��u
ồ�: b, c (k, q), d, đ, g (gh), h, l, m, n, p, r, s, t, v, ch, nh, tr, gi, ng (ngh),
ph, kh, th, x.
Lưu ý� Rố ��ợ�Ṙ �sữ �R�� �sR�u sR� �ố ��ợ�Ṙ �� �Ṙ �o �� �� �Ṙ ��ợ� ṘsR bằ�Ṙ
2, � �sữ ��Rᦙ �쳌� �� /�/ �� � ���s �R�� �� c, k, q
3.3. Âm đệm:
�Jo�Ṙ �R��Ṙ �R��, �� �Ṙ b�� �Ṙu�ê� �� �ôR /-w-/ ���Ṙ �aR �Jò �� ���ᦙ �� �Ṙ
��� ��ợ� ṘsR bằ�Ṙ 2 �o� �sữ� u, o
- Ghi bằng con chữ “u”:
+ �J�ớ� �Ṙu�ê� �� sẹp, sRR sẹp� �쳌� su�, su�,…
+ Rau psụ �� /�/� �쳌� qua, quê, qu��ᦙ
- Ghi bằng con chữ “o”: �J�ớ� �Ṙu�ê� �� J��Ṙ, sRR J��Ṙᦙ �쳌� soa, soe, …
3.4. Âm chính:
�R��Ṙ �R�� �ᦙ�쳌 �� �4 �� �Ṙ ��� �� �sí�sᦙ �Jo�Ṙ �� ��� �� �Ṙu�ê� �� �R�
�� � �Ṙu�ê� �� �ôRᦙ
- ��� �Ṙu�ê� �� �R� ��ợ� �s� sR�� bằ�Ṙ ��� �o� �sữ �au� a, ă, â, e, ê, i (y), o,
ô, ơ, u, ư.
- � �Ṙu�ê� �� �ôR /iê/, /uô/, /ươ/ ��ợ� �s� sR�� bằ�Ṙ ��� �o� �sữ �au� iê (iê, yê,
ia, ya), uô (uô, ua), ươ (ươ, ưa).
3.�. Âm cuối:
�R��Ṙ �R�� �� 8 psụ ��, 2 b�� �Ṙu�ê� �� ��� �sR�� �aR �Jò �� �� �uốR�
- 8 psụ �� ��ợ� �s� sR�� bằ�Ṙ 8 �o� �sữ �au� p, t, c, ch, m, n, ng, nh.
- 2 b�� �Ṙu�ê� �� ��ợ� �s� sR�� bằ�Ṙ 4 �o� �sữ� u, o, i, y

Phần 4: Luật chính tả:

4.1. Luật viết hoa:
a. Tiếng đầu câu: �R��Ṙ ��u ��u ps�R �R�� soaᦙ
b. Tên riêng :
b.1.Tên riêng Tiếng Việt:
- �R�� soa �ấ� �� ��� �R��Ṙ �sô�Ṙ �� Ṙ��s �ốRᦙ �í �ụ� ��� Xu��, �R�� �a�ᦙ
- M�� �ố �J���Ṙ sợp �ê� JRê�Ṙ �Ṙa �í ��ợ� �ấu ��o bởR � �a�s �ừ �su�Ṙ (�ô�Ṙ,
�úR, sồ, ��o, �èo) ��� sợp �ớR ��� �a�s �ừ JRê�Ṙ (�s���Ṙ �� ��� �R��Ṙ) �� ���
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�ấu �sặ� �sẽ �ã �s��s �R� �Ṙ s��s �sí�s �s� �R�� soa �ấ� �� ��� �R��Ṙᦙ �쳌� Rô�Ṙ
��u, Rô�Ṙ �sao, �ồ �R�, �ửa Lò,…
- �Ṙo�R ��� �J���Ṙ sợp �Jê� Ja �s� �sỉ �R�� soa �R��Ṙ �� �a�s �ừ JRê�Ṙᦙ �쳌� �ô�Ṙ
��R�Ṙ, �úR �Ṙự, ��u �sê �ú�, …

b.2.Tên riêng tiếng nước ngoài:
- �J���Ṙ sợp ��� �ê� JRê�Ṙ ��ớ� �Ṙo�R psRê� �� qua �� ��� �R�� �s� �R�� soa
�s� �R�� �ê� JRê�Ṙ �R�� �a�ᦙ �쳌� ��� Quố�, Bồ Đ�o �sa,…
- �J���Ṙ sợp ��� �ê� JRê�Ṙ ��ớ� �Ṙo�R �sô�Ṙ psRê� �� qua �� ��� - �R�� �s�
�sỉ �R�� soa �sữ ��R ��u �� �� Ṙ��s �ốR ṘRữa ��� �� �R��ᦙ
�쳌� �a�-pu-�sRa, XR�s-Ṙa-po,…ᦙ
c. Viết hoa để t⊸ s� tôn trধng : �í �ụ� B� �J��Ṙ, B� �JR�uᦙᦙᦙ

4.2. Luật ghi tiếng nước ngoài:
��� �J���Ṙ sợp �sô�Ṙ psRê� �� qua �� ��� - �R�� �s� �Ṙse �s� ��o �R�� �s� ấ�
(�s� �R��Ṙ �R��)ᦙ Rữa ��� �R��Ṙ (�Jo�Ṙ ��� �ừ) ps�R �� Ṙ��s �ốRᦙ
�í �ụ� Pa-�ô, pR-a-�ôᦙ

4.3. Luật ghi dấu thanh:
- �R�� �ấu �sa�s ở �� �sí�s ��a ���ᦙ �í �ụ� bà, bá, loá, quỳnh, bào, mùi…
- Ở �R��Ṙ �� �Ṙu�ê� �� �ôR �� �sô�Ṙ �� �� �uốR �s� �ấu �sa�s ��ợ� �R�� ở �Ṙ
�Jí �o� �sữ �s� �sấ� ��a �Ṙu�ê� �� �ôRᦙ
Ví dụ: mía, múa...
- Ở �R��Ṙ �� �Ṙu�ê� �� �ôR �� �� �� �uốR �s� �ấu �sa�s ��ợ� �R�� ở �Ṙ �Jí �o�
�sữ �s� saR ��a �Ṙu�ê� �� �ôRᦙ
Ví dụ: miến, buồn...
4.4. Luật ghi một số âm đầu:
a. Luật e, ê, i:
- �� /�/ (��) �J�ớ� e, ê, R ps�R �R�� bằ�Ṙ �sữ � (ṘọR �� �a)
- �� /Ṙ/ (Ṙ�) �J�ớ� e, ê, R ps�R �R�� bằ�Ṙ �sữ Ṙs (ṘọR �� Ṙ� ��p)
- �� /�Ṙ/ (�Ṙ�) �J�ớ� e, ê, R ps�R �R�� bằ�Ṙ �sữ �Ṙs (ṘọR �� �Ṙ� ��p)
b. Luật ghi âm /c/ (cờ) trước âm đệm.
�� /�/ (��) ���Ṙ �J�ớ� �� ��� ps�R �R�� bằ�Ṙ �sữ q (�u) �� �� ��� �R�� bằ�Ṙ
�sữ uᦙ �쳌� qua, qu�ê�,…ᦙ
c. Luật ghi chữ "gì"
Ở ��� �� saR �sữ R �R �R�� �sauᦙ KsR �R�� ps�R bỏ ��� �sữ R (ở �sữ ṘR), �s��s Ṙ�ᦙ
KsR ��a ��o �ô s��s �a ṘsR �s� �au�

4.�. Luật ghi một số âm chính:
a. Quy tắc chính tả khi viết âm i :
- �R��Ṙ �sỉ �� ��� �� R �s� �� �R��Ṙ �R�� bằ�Ṙ R (R �Ṙắ�) �� �R��Ṙ �R�� bằ�Ṙ � (�
��R)�

+ �R�� R ��u �� �� �ừ �su�� �R�� (� ��)
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+ �R�� � ��u �� �� �ừ ��� �R�� (� ��)
- �R��Ṙ �� �� ��u (�� �� /R/) �s� ��� �ố �R��Ṙ �� �s� �R�� �, soặ� �R�� R ��u
��ợ�ᦙ Nhưng hiện nay quy định chung viết là i : thi sĩ
- KsR �� �� ��� ���Ṙ �J�ớ�, �� R ps�R �R�� �� � (� ��R)� su�, qu� (�sô�Ṙ ��ợ�
�R�� �� quR)

b. Cách ghi nguyên âm đôi :
- Nguyên âm đôi /iê/ (đọc là ia) có 4 cách viết:
+ Ksô�Ṙ �� �� �uốR� �R�� �� Raᦙ �í �ụ� �íaᦙ
+ �� �� �uốR� �R�� �� Rêᦙ �í �ụ� bR��ᦙ
+ �� �� ���, �sô�Ṙ �� �� �uốR �s� �R�� ��� �aᦙ �í �ụ� �su�aᦙ
+ �� �� ���, �� �� �uốR, soặ� �sô�Ṙ �� �� ��u �s� �R�� ��� �êᦙ �í �ụ�
�su�ê�, �u���ᦙᦙᦙ �ê�, ���Ṙᦙᦙᦙ
- Nguyên âm đôi /uô/ (đọc là ua) có hai cách viết:
+ Ksô�Ṙ �� �� �uốR� �R�� �� uaᦙ Ví dụ: cua.
+ �� �� �uốR� �R�� �� uôᦙ Ví dụ: suối.
- Nguyên âm đôi /ươ/ (đọc là ưa) có 2 cách viết:
+ Ksô�Ṙ �� �� �uốR� �R�� �� �aᦙ Ví dụ: cưa.
+ �� �� �uốR� �R�� �� �Rᦙ Ví dụ: lươn.
4.6. Một số trường hợp đặc biệt:
M�� �ố �R��Ṙ �sR ps�� �í�s �� ��a ��o �ô s��s �sú�Ṙ �a ��� ps�R x�� �Ṙ�s Jõ
�aR �Jò ��a ��� �� �Ṙ �Jo�Ṙ �R��Ṙ ��ᦙ
VD� ��� �R��Ṙ gì, giếng, cuốc, quốc, xong, xoong, …�ẽ ��ợ� ��a ��o �ô s��s
�R��Ṙ �s� �au�
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Phần �: Nội dung chương trình

1. Bài 1: Tiếng
- Tiếng �� ��� �sốR �� �o�� �ẹ� �s� ��� “�sốR �R��” ��ợ� ���s Ja �ừ ��R ��Rᦙ
�R�p �� bằ�Ṙ ps�� ��, ��� e� bR�� tiếng giống nhau �� tiếng khác nhau hoàn
toàn, tiếng khác nhau một phầnᦙ
- �R��Ṙ ��ợ� ps�� �í�s �s��s ��� b� psậ� �ấu �s��s� phần đầu, phần vần,
thanhᦙ
- Đánh vần ��� �R��Ṙ �seo �R �s� saR b�ớ��

+ B�ớ� �� b/a/ba (�R��Ṙ �sa�s �Ṙa�Ṙ)
+ B�ớ� 2� ba/su���/b� (�sê� ��� �sa�s �s��)

Cách hướng dẫn hধc sinh đánh vần qua thao tác tay theo mô hình sau:

Vỗ tay (1) - Ngửa tay trái (2) - Ngửa tay phải (3) - Vỗ tay (1)

Ví dụ:

Tiếng 1 2 3 1
ba ba b a ba
b� b� ba su��� b�

2. Bài 2: Âm
- �ọ� �R�s sọ� ���s ps�� �í�s �R��Ṙ �ớR �R� �Ṙ �Ṙữ �� �sỏ �sấ�, �� �� âm vịᦙ
Qua ps�� ��, ��� e� ps�� bR�� ��ợ� phụ âm, nguyên âm, xuấ� sR�� �seo �s� �ự
��a b��Ṙ �sữ ��R �R��Ṙ �R��ᦙ KsR �ắ� ��ợ� b�� �sấ� �ỗR ��, ��� e� �ù�Ṙ �ý
sR�u �� ṘsR ��Rᦙ �s� �ậ� ��쳌 �R �ừ âm ��� chữᦙ
- M�� �� �� �s� �R�� bằ�Ṙ �sR�u �sữ �� �� �s� �� �sR�u �Ṙsĩa �ê� ps�R �R��
�ú�Ṙ luật chính tảᦙ
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3. Bài 3: Vần
- �ấu �Jú� ��� �R��Ṙ �R��� �� ��u, �� ���, �� �sí�s, �� �uốR
- Các kiểu vần:

KR�u �� ��� �sỉ �� �� �sí�s � la
KR�u 2� ��� �� �� ��� �� �� �sí�s� loa
KR�u �� ��� �� �� �sí�s �� �� �uốR� lan
KR�u 4� ��� �� �� ���, �� �sí�s �� �� �uốR� loan

Mô hình:

Phần 6: Quy trình dạy TV1.CGD:

Loại 1: Tiết lập mẫu:
Việc 1: Chiếm lĩnh ngữ âm.

�ᦙ�ᦙ RớR �sR�u �ậ� �ẫuᦙ
�ᦙ2ᦙ Ps�� �í�s �Ṙữ ��
�ᦙ�ᦙ �ẽ �ô s��sᦙ

Việc 2: Viết.
2ᦙ�ᦙ RớR �sR�u ���s ṘsR �� bằ�Ṙ �sữ R� �s���Ṙᦙ
2ᦙ2ᦙ RớR �sR�u ���s ṘsR �� bằ�Ṙ �sữ �R�� �s���Ṙᦙ
2ᦙ�ᦙ �R�� �R��Ṙ �� �� (���) �ừa sọ�ᦙ
2ᦙ4ᦙ �R�� �ở� Em tập viết

Việc 3: Đধc.
�ᦙ�ᦙ Đọ� �Jê� b��Ṙᦙ
�ᦙ2ᦙ Đọ� �Jo�Ṙ ���sᦙ

Việc 4: Viết chính tả.
4ᦙ�ᦙ �R�� b��Ṙ �o�/ �R�� �s�pᦙ
4ᦙ2ᦙ �R�� ��o �ở �sí�s ��ᦙ

Loại 2: Tiết dùng mẫu:
Quy trình: Rố�Ṙ �s� qu� �J��s ��a �R�� �ập �ẫuᦙ
Mục đích: - �ậ� �ụ�Ṙ qu� �J��s �ừ �R�� �ập �ẫuᦙ

- Lu��� �ập �ớR �ậ� �R�u �s�� �Jê� �ù�Ṙ ��� �sấ� �R�u �R�� Lập �ẫuᦙ
Yêu cầu đối với GV:

- �ắ� �sắ� qu� �J��s �R�� �ập �ẫuᦙ
- �s� ���Ṙ, �R�s so�� �Jo�Ṙ qu� �J��s �ổ �s�� �R�� sọ� �ao �so psù sợp

�ớR sọ� �R�s �ớp ���sᦙ
Loại 2: Tiết Luyện tập tổng hợp:
Việc 1: Ngữ âm.

- Đ�a Ja ��� �ố ���s suố�Ṙ �� �Ṙữ �� �� �� Luậ� ��
- �ậ� �ụ�Ṙ ��� ��� �ố b�R �ập �Ṙữ �� �� L��ᦙ
- �ổ�Ṙ ��� �R�� �s�� �Ṙữ �� �seo s� �số�Ṙ �ã �ắp x�pᦙ
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Việc 2: Đধc.
Bước 1: Chuẩn bị
+ Đọ� �sỏᦙ
+ Đọ� bằ�Ṙ �ắ�ᦙ
+ Đọ� �oᦙ
Bước 2: Đধc bài.
- Đọ� �ẫuᦙ
- Đọ� �ốR �R�pᦙ
- Đọ� �ồ�Ṙ �sa�sᦙ
Bước 3: H⊸i đáp.

Việc 3: Viết.
�ᦙ�ᦙ �R�� b��Ṙ �o�ᦙ
�ᦙ2ᦙ �R�� �ở� Em tập viết

Việc 4: Chính tả.
4ᦙ�ᦙ Ô� L�� (��u ��)
4ᦙ2ᦙ �Ṙse - �R��ᦙ

Phần 7: Một số âm - vần khó và cách đধc:

Âm
Cách đধc

Âm
Cách đধc

Âm
Cách đধc

a a i i q cờ
ă á k cờ r rờ
â ớ kh khờ t tờ
b bờ l lờ s sờ
c cờ m mờ th thờ
ch chờ n nờ tr trờ
d dờ ng ngờ u u
đ đờ ngh ngờ kép ư ư
e e nh nhờ v vờ
ê ê o o x xờ
g gờ ô ô y y
gh gờ kép ơ ơ iê (yê, ia, ya) ia
gi giờ p pờ uô (ua) ua
h hờ ph phờ ươ (ưa) ưa

Vần Cách đধc Vần Cách đধc
gì gì - gi - huyền - gì uôc uốc - ua - cờ - uốc
iêu iêu - ia - u - iêu uông uông - ua - ngờ - uông
yêu yêu - ia - u - yêu ươi ươi - ưa - i - ươi
iên iên - ia - nờ - iên ươn ươn - ưa - nờ - ươn
yên yên - ia - nờ - yên ương ương - ưa - ngờ - ương
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iêt iết - ia - tờ - iết ươm ươm - ưa - mờ - ươm
iêc iếc - ia - cờ - iếc ươc ước - ưa - cờ - ước
iêp iếp - ia - pờ - iếp ươp ướp - ưa - pờ - ướp
iêm iêm - ia - mờ - iêm oai oai - o - ai - oai
yêm yêm - ia - mờ - yêm oay oay - o - ay - oay
iêng iêng - ia - ngờ - iêng oan oan - o - an - oan
uôi uôi - ua - i - uôi oăn oăn - o - ăn - oăn
uôn uôn - ua - nờ - uôn oang oang - o - ang - oang
uyên uyên - u - yên - uyên oăng oăng - o - ăng - oăng
uych uých - u - ích - uých oanh oanh - o - anh - oanh
uynh uynh - u - inh - uynh oach oách - o - ách - oách
uyêt uyết - u - iết - uyết oat oát - o - át - oát
uya uya - u - ia - uya oăt oắt - o - ắt - oắt
uyt uýt - u - ít - uýt uân uân - u - ân - uân
uôm uôm - ua - mờ - uôm uât uất - u - ất - uất
uôt uốt - ua - tờ - uốt

…VÀ MỘT SỐ TIẾNG ĐỌC KHÁC “LUẬT XƯA”

Tiếng Cách đধc Ghi chú
dơ dơ - dờ - ơ - dơ Đọ� �sẹ
giơ giơ - giờ - ơ - giơ Đọ� �ặ�Ṙ sR� � �sú�
giờ giờ - giơ - huyền - giờ
rô rô - rờ - ô - rô Đọ� Ju�Ṙ ��ỡR

kinh cờ - inh - kinh Luậ� ��� �� “��” ���Ṙ �J�ớ� R
�R�� bằ�Ṙ �sữ “�a”

quynh quynh - cờ - uynh - quynh
Luậ� ��� �� “��” ���Ṙ �J�ớ� ��
��� ps�R �R�� bằ�Ṙ �sữ “�u” ��
�� ��� �R�� bằ�Ṙ �sữ uᦙ

qua qua - cờ - oa - qua Luậ� ��� (�s� �Jê�)

Lưu ý� �Jê� ��� �� �ê� �� �� ��� �R �ớp �, �ò� �sR �ọ� �ê� ��a 29 �sữ ��R �s�
�ẫ� �ọ� �s� �� �s�ᦙ

Chữ cái Tên chữ cái Chữ cái Tên chữ cái
a a n en - nờ
ă á o o
â ớ ô ô
b bê ơ ơ
c xê p pê
d dê q quy
đ đê r e - rờ
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e e s ét - sì
ê ê t tê
g giê u u
h hát ư ư
i i v vê
k ca x ích - xì
l e - lờ y y dài
m em - mờ
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