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Giới thiệu 

 
Ngày nay ở trường học có rất nhiều trẻ đang phải rất cố gắng để học đọc. Nhiều thầy cô 
giáo và phụ huynh đã nhận thấy rằng việc không biết đọc đã mang lại hậu quả nghiêm 
trọng lâu dài cho sự phát triển sự tự tin và thúc đẩy việc học của đứa trẻ, cũng như kết quả 
học ở trường sau này của chúng. 

Trong khi không có câu trả lời dễ dàng hoặc giải pháp nhanh nào để tối ưu hóa việc học 
đọc, hiện nay có một phương pháp đưa ra các kỹ năng mà trẻ cần phải học để có thể đọc 
tốt. Các kỹ năng này mang lại cơ sở cho các quyết định chương trình giảng dạy âm và các 
phương pháp cấu trúc giúp tránh được các hậu quả có thể dự đoán trước của việc không 
biết đọc từ nhỏ. 

Uỷ ban Đọc Quốc gia (NRP) đã xuất bản một báo cáo năm 2000 đáp lại sự uỷ quyền của 
Quốc hội để giúp các phụ huynh, thầy cô giáo và những người hoạch định chính sách xác 
định các kỹ năng chính và các phương pháp chủ yếu để học đọc thành công. Uỷ ban đã 
được giao nhiệm vụ xem xét nghiên cứu hướng dẫn đọc (tập trung vào lứa tuổi từ mẫu 
giáo tới lớp 3) và xác định các phương pháp giúp cho việc học đọc thành công. 

Uỷ ban đã xem xét hơn 100.000 nghiên cứu. Thông qua một quy trình sàng lọc một cách kỹ 
lưỡng, các thành viên của Uỷ ban đã kiểm tra nghiên cứu đạt được một số tiêu chí quan 
trọng sau: 

• Nghiên cứu đã đưa ra được một kỹ năng đọc hoặc nhiều hơn. Không bao gồm các 
nghiên cứu về việc dạy hiệu quả trừ khi việc biết đọc đã được đánh giá; 

• Nghiên cứu đã được phổ biến rộng rãi cho các học sinh. Do đó không cần thiết phải 
phân tích nghiên cứu cho một nhóm nhỏ học sinh; 

• Nghiên cứu cần đánh giá tính hiệu quả của một phương pháp. Kiểu nghiên cứu này 
yêu cầu so sánh các sự giải quyết khác nhau, ví dụ như so sánh kết quả đạt được của 
các học sinh sử dụng hướng dẫn học đọc và nhóm học sinh khác không sử dụng hướng 
dẫn này. Nghiên cứu thực nghiệm này là cần thiết để hiểu các thay đổi trong kết quả 
đạt được ảnh hưởng thế nào tới sự giải quyết; 

• Nghiên cứu cần được đánh giá có chất lượng cao. Một bài báo hoặc quyển sách đã 
được xem xét bởi các nhà nghiên cứu từ lĩnh vực liên quan và được đánh giá là hoàn 
chỉnh và đáng được xuất bản. Do đó, các thảo luận về các nghiên cứu đã được báo cáo 
tại các cuộc họp hoặc hội thảo mà không có quy trình đánh giá của một nhóm người có 
chuyên môn sẽ không được phân tích. 

Các tiêu chí này không mới trong nghiên cứu giáo dục; chúng thường đương nhiên được 
các sử dụng bởi các nhà nghiên cứu, những người xác định tính hiệu quả của bất kỳ 
chương trình hoặc phương pháp giáo dục nào. Uỷ ban Đọc Quốc gia sử dụng các tiêu chí 
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này trong việc xem xét để mang lại sự cân bằng trong lĩnh vực mà các quyết định thường 
được dựa trên sự nghiên cứu tư tưởng hơn là thực tiễn. Các tiêu chí này đưa ra cho các 
nhà quản lý, các thầy cô giáo, và các bậc phụ huynh tiêu chuẩn để đánh giá các quyết định 
then chốt về việc đứa trẻ sẽ được dạy đọc như thế nào. Thêm vào việc xác định các thực tế 
hiệu quả, công việc của Uỷ ban Đọc thử thách các nhà giáo dục quan tâm đến bằng chứng 
về tính hiệu quả mỗi khi họ quyết định về nội dung và cấu trúc của chương trình dạy học 
đọc. Dựa trên cơ sở “phương pháp nào hiệu quả”, các bằng chứng khoa học có thể giúp 
xây dựng nền móng cho thực tiễn giảng dạy. Giáo viên có thể học và nhấn mạnh các 
phương pháp và cách tiếp cận tốt và cải thiện việc học đọc cho một số lượng lớn học sinh. 
Giáo viên có thể xây dựng cho học sinh của mình các kỹ năng một cách hiệu quả với kết 
quả đạt được tốt hơn trước đây. Điều quan trọng nhất, với mục tiêu giảng dạy “phương 
pháp nào hiệu quả”, tác động của việc học đọc thành công sẽ tăng lên rất nhiều. 

 Tài liệu hướng dẫn này, do giáo viên viết cho giáo viên, tổng hợp các nghiên cứu đã tìm ra 
phương pháp làm thế nào để dạy đứa trẻ học đọc thành công. Tài liệu này mô tả các kết 
quả tìm được trong Báo cáo của Uỷ ban Đọc Quốc gia và đưa ra các phân tích và thảo luận 
năm vấn đề dạy học đọc: nhận biết âm vị, phonics, sự lưu loát, từ vựng, và đọc hiểu 
đoạn văn. Mỗi phần sẽ đưa ra kỹ năng, xem xét các bằng chứng từ nghiên cứu, đề xuất 
các ứng dụng trong giảng dạy trên lớp, mô tả các kết hoạch dạy các kỹ năng đọc đã được 
chứng minh và đưa ra các câu hỏi thường xuyên được nêu ra. 

Chúng tôi hiểu “phương pháp nào hiệu quả” trong học đọc có thể thay đổi và cần được tiếp 
tục xem xét và đánh giá thông qua các nghiên cứu có chất lượng. Tài liệu hướng dẫn này 
bắt đầu một quá trình biên soạn các phát hiện từ nghiên cứu khóa học về hướng dẫn học 
đọc, là phần kiến thức chính sẽ liên tục được phát triển theo thời gian. Chúng tôi khuyến 
khích tất cả các giáo viên nghiên cứu, thay đổi tư duy trong thực tiễn dạy học và chấp nhận 
thử thách để giúp cho tất cả trẻ em học đọc thành công. 



iii



iv
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Dạy nhận biết âm vị 
 

 
Nhận biết âm vị là khả năng nhận ra, suy nghĩ và thực hành với các âm đơn lẻ trong các từ 
khi nói. Trước khi học sinh học đọc, học sinh cần nhận biết cách các âm trong một từ kết 
hợp với nhau như thế nào. Học sinh cần phải hiểu rằng từ được tạo thành bởi các âm hoặc 
âm vị. 

Âm vị là thành phần nhỏ nhất của âm trong một từ khi nói và làm thay đổi nghĩa của từ. Ví 
dụ, thay đổi âm vị đầu tiên trong từ hat (cái mũ) từ /h/ sang /p/ làm thay đổi từ hat  
thành pat, và do đó, làm thay đổi nghĩa của từ. (Chữ cái giữa các gạch chéo thể hiện âm 
vị, hoặc âm mà chữ cái đại diện, chứ không phải tên của chữ cái. Ví dụ, chữ cái h đại diện 
cho âm /h/) 

Học sinh có thể thể hiện khả năng nhận biết âm vị qua một số cách, bao gồm: 

• Nhận biết các từ trong một chuỗi những từ bắt đầu bằng cùng một âm (“Bell, bike và 
boy đều cùng bắt đầu bằng âm /b/”) 

• Phân biệt và nói âm đầu tiên hoặc cuối cùng trong một từ (“Âm bắt đầu của từ dog là 
d”. Âm cuối cùng của từ sit là t); 

• Kết hợp các âm khác nhau trong một từ để nói thành từ hoàn chỉnh (/m/, /a/, /p/ -
map); 

• Chia tách một từ thành các âm riêng biệt (“Up-/u/, /p/”). 

Những học sinh có kỹ năng nhận biết âm vị có xu hướng học đọc và đánh vần dễ dàng hơn 
so với những học sinh không có nhiều hoặc hoàn toàn không có kỹ năng này. 

Mặc dù kỹ năng nhận biết âm vị là một từ được sử dụng phổ biến trong học đọc, thuật ngữ 
này thường bị hiểu sai. Thứ nhất là quan điểm cho rằng nhận biết âm vị và phonics là một. 
Nhận biết âm vị khác với phonics. Nhận biết âm vị là việc hiểu rằng các âm của ngôn ngữ 
nói kết hợp với nhau để tạo ra từ. Phonics là việc hiểu rằng có mối liên hệ nhất định giữa 
âm vị và tự vị, các chữ cái đại diện cho các âm này trong ngôn ngữ viết. Để học sinh học 
được phonics, học sinh cần có nhận biết âm vị.  

Lý do rất rõ ràng: học sinh không nghe được và không biết kết hợp âm vị của các từ khi nói 
sẽ khó học cách liên kết các âm vị này với các tự vị khi học sinh đọc âm vị trong các từ khi 
viết. 

1 



 4

Một cách hiểu sai khác về nhận biết âm vị là cho rằng nhận biết âm vị và nhận biết âm vị 
học là một. Hai thuật ngữ này không thể sử dụng thay thế cho nhau. Nhận biết âm vị chỉ là 
một phần của nhận biết âm vị học. Phạm vi của nhận biết âm vị hẹp – xác định và sử dụng 
các âm đơn lẻ trong từ. Phạm vi của nhận biết âm vị học rộng hơn nhiều, bao gồm xác định 
và sử dụng những phần lớn hơn của ngôn ngữ nói, ví dụ như từ, âm tiết, phụ âm đầu, vần 
và âm vị. Nhận biết âm vị học cũng bao gồm nhận thức các khía cạnh khác của âm, ví dụ 
như gieo vần, lặp âm đầu và trọng âm. 

Học sinh có thể thể hiện nhận biết âm vị học theo một vài cách, bao gồm: 

• Xác định và tạo ra vần khi nói  

“The pig has a (wig)” 

“Pat the (cat)” 

“The sun is (fun)”. 

• Xác định và kết hợp các âm tiết trong từ khi nói 

“I can clap the parts in my name: An-drew”. 

• Xác định và kết hợp các phụ âm đầu và vần trong âm tiết khi nói hoặc trong các từ một 
âm tiết 

“The first part of sip is s-” 

“The last part of win is in-”. 

• Xác định và kết hợp các âm vị đơn lẻ trong các từ khi nói 

“The first sound of the sun is /s/”. 

 

NHẬN BIẾT ÂM VỊ HỌC 

 

Nhận biết âm vị chỉ là một loại của nhận thức âm vị học 

Nhận thức âm vị học theo nghĩa rộng 

• Xác định và tạo vần khi nói 

• Xác định và kết hợp các âm tiết trong các từ khi nói 

Nhận thức âm vị học theo nghĩa hẹp 

• Xác định và kết hợp các phụ âm đầu và vần trong các âm tiết khi nói 

• Xác định và kết hợp các âm vị riêng lẻ trong các từ khi nói (nhận biết âm vị).  

 

 



 5

 

CÁC THUẬT NGỮ THƯỜNG DÙNG  

TRONG HƯỚNG DẪN HỌC ĐỌC 

 

Dưới đây là một số thuật ngữ thường được sử dụng trong dạy đọc. 

Âm vị 

Âm vị  là thành phần nhỏ nhất của ngôn ngữ nói, dẫn đến sự khác biệt trong 
nghĩa của từ. Tiếng Anh có khoảng 41 âm vị. Một vài từ, ví dụ từ “a” hoặc “oh” 
chỉ có một âm vị. Phần lớn các từ thường có nhiều hơn một âm vị. Từ if có hai 
âm vị gồm /i/ và /f/, từ check có ba âm vị là /ch/, /e/ và /k/ và từ stop có bốn 
âm vị là /s/, /t/, /o/ và /p/. Một âm vị có thể được đại diện bởi một hoặc một vài 
chữ cái. 

Tự vị 

Tự vị  là thành phần nhỏ nhất của ngôn ngữ viết, đại diện một âm vị khi đánh 
vần một từ. Một tự vị có thể chỉ là một chữ cái, ví dụ chữ b, d, f, s, p hoặc có 
thể là một vài chữ cái như ch, sh, th, -ck, ea, -igh. 

Phonics 

Phonics là sự nhận biết mối liên hệ giữa âm vị (âm của ngôn ngữ nói) và tự vị 
(các chữ cái và đánh vần đại diện cho những âm này trong ngôn ngữ viết). 

Nhận biết âm vị 

Nhận biết âm vị  là khả năng nghe, xác định và sử dụng các âm đơn lẻ - âm vị 
- trong các từ khi nói. 

Nhận biết âm vị học 

Nhận biết âm vị học là thuật ngữ theo nghĩa rộng, bao gồm nhận biết âm vị. 
Ngoài âm vị, nhận biết âm vị học còn có thể bao gồm nhận biết vần, từ, âm tiết, 
phụ âm đầu. 

Âm tiết 

Âm tiết  là một phần của từ gồm một nguyên âm, hoặc theo ngôn ngữ nói, một 
âm nguyên âm (e-vent, news-pa-per, ver-y). 

 Phụ âm đầu và vần 

Phụ âm đầu và vần là các phần của ngôn ngữ nói, nhỏ hơn âm tiết nhưng lớn 
hơn âm vị. Phụ âm đầu là âm phụ âm đầu tiên của một âm tiết (phụ âm đầu 
của từ bag là b-, của từ swim là sw-). Vần là một phần của âm tiết bao gồm 
nguyên âm và các âm sau đó (vần của từ bag là –ag; của từ swim là –im.) 
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Nghiên cứu khoa học cho chúng ta biết gì về dạy 
nhận biết âm vị? 
Những phát hiện chính từ nghiên cứu khoa học về dạy nhận biết âm vị giúp đưa ra những 
kết luận có ích sau cho giáo viên trên lớp. 

Có thể dạy và học nhận biết âm vị 
Dạy nhận biết âm vị hiệu quả có thể giúp học sinh nhận ra, suy nghĩ và sử dụng (thực 
hành) các âm trong ngôn ngữ nói. Giáo viên sử dụng nhiều hoạt động để tạo ra nhận biết 
âm vị, bao gồm: 

• Phân biệt âm vị 

Học sinh nhận ra các âm đơn lẻ trong một từ. 

Giáo viên: “Âm đầu tiên trong từ van là gì?” 

Học sinh: “Âm đầu tiên trong từ van là /v/”. 

• Xác định âm vị 

Học sinh nhận ra âm giống nhau trong các từ khác nhau. 

Giáo viên: “Âm nào giống nhau trong các từ fix, fall và fun?” 

Học sinh: “Âm đầu tiên /f/ giống nhau”. 

• Phân loại âm vị 

Học sinh nhận ra từ trong một nhóm ba hoặc bốn từ có âm “lạ”. 

Giáo viên: “Từ nào không nằm trong nhóm? Bus, bun, rug.” 

Học sinh: “Từ rug không thuộc nhóm. Từ rug không bắt đầu với chữ /b/.” 

• Nối âm vị 

Học sinh nghe một chuỗi các âm vị nói tách rời, sau đó kết hợp các âm vị để tạo thành 
một từ. Rồi học sinh viết và đọc từ. 

Giáo viên: “ Từ nào gồm các âm /b/ /i/ /g/?” 

Học sinh: “/b/ /i/ /g/ là big.” 

Giáo viên: “Bây giờ chúng ta hãy viết các âm trong từ big: /b/, viết chữ b; /i/  viết chữ 
I; /g/ viết chữ g.” 

Giáo viên: (Viết chữ big trên bảng.) “Bây giờ chúng ta sẽ đọc từ big.” 

• Phân chia âm vị 

Học sinh chia một từ thành các âm riêng biệt, vừa đọc mỗi âm vừa gõ hoặc đếm. Sau 
đó, học sinh viết và đọc từ. 

Giáo viên: “Từ grab có bao nhiêu âm?” 

Học sinh: /g/ /r/ /a/ /b/. Bốn âm.” 

Giáo viên: “Bây giờ hãy viết các âm trong từ grab: /g/, viết chữ g; /r/ viết chữ r; /a/ 
viết chữ a; /b/ viết chữ b”. 

Giáo viên: (Viết từ grab trên bảng.) “Bây giờ chúng ta sẽ học cách đọc từ grab”. 
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• Bỏ âm vị 

Học sinh nhận ra từ còn lại khi một âm vị được bỏ ra khỏi từ khác. 

Giáo viên: “Từ nào được tạo thành từ từ smile và không có âm /s/?” 

Học sinh: “Từ smile không có âm /s/ là mile.” 

• Thêm âm vị 

Học sinh tạo ra từ mới bằng cách thêm âm vị vào từ có sẵn. 

Giáo viên: “Các em sẽ có từ gì nếu thêm âm /s/ vào đầu từ park?” 

Học sinh: “Spark.” 

• Thay thế âm vị 

Học sinh thay thế âm vị này bằng âm vị khác để tạo ra từ mới. 

Giáo viên: “Từ bug, thay âm /g/ bằng âm /n/ sẽ được từ mới gì?” 

Học sinh: “Bun.” 

Dạy nhận biết âm vị giúp học sinh học đọc. 
Dạy nhận biết âm vị làm tăng khả năng đọc từ của học sinh. Đồng thời, dạy nhận biết âm 
vị cũng củng cố khả năng đọc hiểu của học sinh. Dạy nhận biết âm vị giúp học sinh đọc 
hiểu chủ yếu nhờ ảnh hưởng đến khả năng đọc từ. Để học sinh hiểu học sinh đang đọc gì, 
học sinh phải có khả năng nhận ra từ nhanh chóng và chính xác. Khả năng đọc từ nhanh 
chóng và chính xác giúp học sinh chỉ phải tập trung vào nghĩa của từ học sinh đang đọc. 
Tất nhiên là nhiều yếu tố khác, gồm vốn từ vựng của học sinh và những trải nghiệm của 
học sinh về thế giới, cũng giúp học sinh có khả năng đọc hiểu. 

Dạy nhận biết âm vị giúp học sinh học đánh vần. 
Dạy nhận biết âm vị, đặc biệt là cách chia từ thành các âm vị, giúp học sinh học đánh vần. 
Nguyên nhân có thể do học sinh biết nhận biết âm vị hiểu rằng các âm và các chữ cái có 
liên hệ với nhau theo một cách nhất định. Do vậy, học sinh có thể liên hệ âm với các chữ 
cái khi đánh vần. 

Dạy nhận biết âm vị là cách hiệu quả nhất khi dạy học sinh thực hành 
âm vị bằng cách sử dụng các chữ cái trong bảng chữ cái. 
Dạy nhận biết âm vị có tác động lớn hơn đến việc tăng cường khả năng đọc và đánh vần 
khi học sinh được dạy sử dụng chữ cái lúc thực hành âm vị so với khi chỉ dạy âm vị. Dạy 
các âm cùng với các chữ cái của bảng chữ cái có vai trò quan trọng vì giúp học sinh nhận ra 
nhận biết âm vị có liên hệ như thế nào đến kỹ năng đọc và viết. Học cách kết hợp các âm 
vị với các chữ cái giúp học sinh đọc từ. Học cách chia tách các âm với chữ cái giúp học sinh 
đánh vần từ. Nếu học sinh không biết các chữ cái và cách viết chữ cái, học sinh cần được 
dạy cùng với nhận biết âm vị. 

Mối quan hệ giữa các âm và các chữ cái là nội dung chính của hướng dẫn học đánh vần 
được trình bày ở phần sau của tài liệu. 
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Hướng dẫn nhận biết âm vị sẽ đạt hiệu quả nhất khi tập trung vào một 
hoặc hai kiểu thực hành âm vị, hơn là nhiều kiểu. 
Những học sinh được hướng dẫn tập trung vào một hoặc hai kiểu thực hành âm vị sẽ tiến 
bộ nhiều hơn trong việc đọc và đánh vần hơn là những học sinh được dạy ba hoặc nhiều 
hơn ba kiểu thực hành. 

Một lý do giải thích cho điều này là những học sinh được hướng dẫn nhiều cách thực hành 
âm vị có thể bị nhầm lẫn về việc áp dụng kiểu nào là hợp lý. Một lý do khác là việc dạy 
nhiều kiểu thực hành không có đủ thời gian để hiểu thật rõ về từng kiểu. Lý do thứ ba là 
hướng dẫn nhiều kiểu thực hành có thể dẫn tới học sinh có thể được dạy các kiểu hướng 
dẫn khó hơn trước khi họ đạt được các kỹ năng thực hành các kiểu dễ. 

 

CÁC THUẬT NGỮ NHẬN BIẾT ÂM VỊ THƯỜNG DÙNG  

 

Thực hành âm vị 

Khi học sinh học nhận biết âm vị trong một từ tức là đang thực hành âm vị. Các 
kiểu thực hành âm vị bao gồm nối các âm vị để tạo nên từ, tách từ ra thành các 
âm vị, bỏ âm vị ra khỏi từ, thêm âm vị vào từ, hoặc thay thế một âm vị này 
bằng âm vị khác để tạo nên một từ mới. 

Nối âm 

Khi học sinh kết hợp các âm vị riêng biệt để tạo thành từ là chúng đang nối các 
âm vị. Chúng cũng nối âm khi kết hợp các phụ âm đầu và vần để tạo thành âm 
tiết và kết hợp các âm tiết để tạo thành từ.  

Phân chia từ 

Khi học sinh chia từ thành các âm vị riêng biệt  là chúng đang phân chia từ.  

Chúng cũng đang phân chia từ khi chúng chia từ thành các âm tiết và chia các 
âm tiết thành phụ âm đầu và vần. 
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Các câu hỏi bạn có thể gặp về dạy nhận biết âm vị 
Các hoạt động nào có thể giúp sinh viên nhận ra được âm vị? 
Hướng dẫn của bạn để giúp học sinh nhận ra âm vị có thể bao gồm nhiều hoạt động nối 
âm và phân chia từ. Tuy nhiên bạn cần hướng dẫn học sinh phù hợp với mức độ đọc lưu 
loát của chúng. Nếu bạn dạy học sinh nhỏ tuổi hoặc người đọc kém bạn cần hướng dẫn từ 
các hoạt động dễ ví dụ giúp học sinh nhận ra và phân loại âm vị đầu tiên của từ. Khi học 
sinh có thể thực hiện được các hoạt động này thì chuyến sang các hoạt động khó hơn. 

Phương pháp hướng dẫn nhận biết âm vị nào có tác dụng lớn nhất tới 
việc học đọc của học sinh? 
Bạn có thể sử dụng nhiều phương pháp dạy khác nhau giúp trẻ thành công trong việc học 
đọc. Tuy nhiên việc dạy một hoặc hai kiểu thực hành âm vị - đặc biệt là nối âm và phân 
chia âm vị trong một từ - thường là phương pháp mang lại hiệu quả nhiều hơn cho học sinh 
khi so sánh với việc dạy nhiều kiểu thực hành. 

Dạy học sinh của bạn thực hành âm vị cùng với chữ cái cũng góp phần 
vào thành công trong việc học đọc. 
Hướng dẫn của bạn cũng cần rõ ràng về việc liên quan giữa nhận biết âm vị và học đọc. Ví 
dụ: 

Giáo viên: “Các em nghe này: Cô sẽ nói các âm trong từ jam - /j/ /a/ /m/. 

Từ đó là từ gì nào?” 

Học sinh: “Jam”. 

Giáo viên: “Các em hãy nói các âm trong từ jam”. 

Học sinh: “/j/ /a/ /m/”. 

Giáo viên: “Nào bây giờ chúng ta hãy viết các âm trong từ jam: /j/, viết j; /a/, viết a; 
/m/, viết m”. 

Giáo viên: (Viết từ jam lên bảng) “Bây giờ chúng ta sẽ đọc từ jam”. 

Học sinh sẽ học được điều gì từ hướng dẫn nhận biết âm vị? 
Hướng dẫn nhận biết âm vị về cơ bản có thể giúp tất cả các học sinh học đọc, từ lứa tuổi 
trước khi tới trường, mẫu giáo, lớp một, những học sinh bắt đầu học đọc và những người 
đọc kém. 

Hướng dẫn nhận biết âm vị có thể giúp hầu hết học sinh học đánh vần. Hướng dẫn này 
hiệu quả với học sinh từ lứa tuổi trước khi tới trường, mẫu giáo, lớp một. Hướng dẫn này 
cũng giúp học sinh ở các mức độ kinh tế khác nhau. 

Giáo viên mất bao nhiêu thời gian cho việc hướng dẫn nhận biết âm vị? 
Bạn không cần dành nhiều thời gian trên lớp cho việc hướng dẫn nhận biết âm vị. Chương 
trình nhận biết âm vị có thể ít hơn 20 giờ trong cả một năm học. Mức độ nhận biết âm vị 
của học sinh của bạn sẽ khác nhau. Một số em cần hướng dẫn nhiều hơn các em khác. 
Phương pháp tốt nhất là đánh giá sự nhận biết âm vị của học sinh trước khi bạn bắt đầu 
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hướng dẫn. Việc đánh giá sẽ giúp bạn biết học sinh nào cần và không cần hướng dẫn, học 
sinh nào cần phải dạy các kiểu thực hành âm vị dễ hơn (ví dụ như nhận biết âm đầu trong 
từ), và học sinh nào cần hướng dẫn các kiểu thực hành khác (ví dụ như phân chia từ, nối 
âm, bỏ/thêm âm và thay thế). 

Giáo viên cần dạy nhận biết âm vị cho từng học sinh, cho từng nhóm 
nhỏ hay cả lớp? 
Thông thường hướng dẫn cho nhóm nhỏ sẽ hiệu quả hơn trong việc giúp học sinh nhận 
biết âm vị và học đọc. Hướng dẫn cho nhóm nhỏ có thể hiệu quả hơn cho từng cá nhân hay 
cả lớp vì học sinh thường nắm được nhiều hơn từ việc nghe các bạn cùng lớp trả lời và 
nghe nhận xét từ giáo viên. 

Chúng ta có hiểu rõ về hiệu quả của việc hướng dẫn thực hiện âm vị để 
thực hiện trên lớp hay không? 
Có. Tuy nhiên hãy nhớ rằng hướng dẫn thực hiện âm vị không phải là chương trình dạy đọc 
hoàn chỉnh; nó không đảm bảo học đọc và viết thành công cho học sinh. Việc đưa hướng 
dẫn nhận biết âm vị vào chương trình bắt đầu học đọc hoặc vào chương trình học đọc bổ 
trợ là phù hợp để giúp cho học sinh học đọc và đánh vần. Hiệu quả của việc hướng dẫn còn 
phù thuộc vào tính toàn diện và hiệu quả của toàn bộ chương trình học đọc. 
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TÓM TẮT 

 

Nhận biết âm vị là 

• khả năng nghe, nhận biết và thực hành từng âm riêng biệt – âm vị - trong ngôn 
ngữ nói. 

Nhận biết âm vị quan trọng vì 

• giúp học sinh đọc từ và đọc hiểu 

• giúp học sinh học đánh vần. 

Nhận biết âm vị có thể được phát triển thông qua một số hoạt động, bao 
gồm yêu cầu học sinh 

• nhận dạng âm vị, 

• phân loại âm vị, 

• nối các âm vị để tạo thành từ, 

• phân chia các từ thành các âm vị, 

• bỏ bớt hoặc thêm các âm vị để tạo thành các từ mới, và 

• thay thế các âm vị để tạo thành các từ mới. 

Hướng dẫn nhận biết âm vị sẽ đạt hiệu quả cao nhất 

• khi học sinh được dạy thực hành âm vị bằng các sử dụng các chữ cái 

• khi hướng dẫn tập trung vào một hoặc hai kiểu thực hành âm vị thay vì thực 
hành nhiều kiểu. 
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Dạy phonics 
 

 

Dạy phonics (phương pháp dạy đọc dựa trên âm của các chữ cái) là dạy trẻ mối liên hệ 
giữa chữ cái (tự vị) của ngôn ngữ viết và các âm đơn (âm vị) của ngôn ngữ nói. Nó dạy cho 
trẻ em sử dụng những mối liên hệ này để đọc và viết các từ. Giáo viên dạy đọc và nhà xuất 
bản các chương trình dạy đọc vỡ lòng đôi khi sử dụng những tên gọi khác nhau để mô tả 
những mối liên hệ này, bao gồm: 

• graphophonemic relationships 

• letter-sound associations 

• letter-sound correspondences 

• sound-symbol correspondences 

• sound-spellings 

Dù cho dưới tên gọi gì, mục tiêu cuối cùng của việc dạy phonics là giúp trẻ học và sử dụng 
nguyên tắc bảng chữ cái- hiểu rằng có những mối liên hệ có thể dự đoán cũng như có hệ 
thống giữa chữ viết và âm thanh phát ra khi đọc chúng. Sự hiểu biết những mối liên hệ này 
sẽ giúp trẻ tự động nhận ra những từ quen thuộc một cách chính xác và “giải mã” những 
từ mới. Tóm lại, sự hiểu biết về nguyên tắc bảng chữ cái đóng góp rất lớn vào khả năng 
đọc từ của trẻ em cả khi những từ đó đứng riêng hay nằm trong đoạn văn. 

Những người chỉ trích việc dạy phonics tranh luận rằng tiếng Anh có quá nhiều bất qui tắc 
đánh vần nên việc dạy phonics khó có thể thực sự giúp trẻ học cách đọc từ. Tuy nhiên, 
điểm mấu chốt là việc dạy phonics dạy cho trẻ một hệ thống ghi nhớ cách đọc từ. Ví dụ khi 
trẻ được học rằng từ phone được phát âm theo cách này thay cho chỉ là foan, trí nhớ của 
các em giúp các em đọc, đánh vần, và nhận diện từ nhanh chóng và chuẩn xác hơn là khi 
các em đọc foan. Điều này cũng đúng đối với tất cả những từ đánh vần không theo qui 
tắc. Hấu hết những từ này đều chứa đựng một số những mối liên hệ chữ cái-âm thường 
gặp có thể giúp trẻ ghi nhớ cách đọc chúng. 

Tóm lại, hệ thống bảng chữ cái là một công cụ giúp trí óc chúng ta ghi nhớ những từ cụ 
thể. 

2 
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Nghiên cứu khoa học cho ta biết điều gì về việc dạy 
phonics?  
Kết quả chính của nghiên cứu khoa học về việc dạy phonics bao gồm những kết luận sau về 
mối quan tâm và giá trị riêng biệt đối với giáo viên đứng lớp. 

Dạy phonics một cách có hệ thống và rõ ràng có hiệu quả hơn là việc 
dạy không có hệ thống hoặc là không dạy  
Dạy phonics có hệ thống và rõ ràng đóng góp nhiều hơn vào sự tiến bộ của trẻ trong việc 
đọc hơn là cách dạy không có hệ thống hoặc không dạy.  

Các chương trình dạy phonics có hệ thống khác với những chương trình không có hệ thống 
ở chỗ nào?  

Ưu điểm nổi bật của các chương trình dạy phonics có hệ thống là việc đưa vào dạy trực tiếp 
một chuỗi các mối liên hệ chữ cái-âm theo một thứ tự được xác định rõ rệt. Chuỗi này bao 
gồm các mối liên hệ âm/đánh vần chủ chốt của cả các phụ âm và nguyên âm. 

Các chương trình này cũng cung cấp những tài liệu đem lại chọ trẻ cơ hội thực hành chủ 
chốt áp dụng những điều đã học về những mối liên hệ này khi các em đọc và viết. Những 
tài liệu này bao gồm sách, truyện ngắn có chứa một số lượng lớn những từ mà các em có 
thể giải mã bằng cách sử dụng những mối liên hệ chữ cái-âm mà các em đã và đang học. 
Các chương trình này cũng có thể mang lại cho các em cơ hội đánh vần các từ và viết ra 
những câu chuyện của mình dựa trên mối liên hệ chữ cái-âm mà các em đang học.  

 

PHƯƠNG PHÁP DẠY PHONICS 

Hầu hết các giáo viên quen với một vài phương pháp dạy phonics bao gồm những 
phương pháp được liệt kê dưới đây. Không có sự phân biệt tuyệt đối giữa các phương 
pháp, và một số chương trình kết hợp các phương pháp với nhau.  

• Phonics tổng hợp  Trẻ học cách chuyển đổi chữ cái và cụm chữ cái thành âm 
thanh rồi sau đó học cách kết hợp kết hợp các âm với nhau để tạo thành những 
từ có thể nhận ra được. 

• Phonics phân tích Trẻ học cách phân tích mối liên hệ chữ cái-âm trong những 
từ đã học trước đó. Các em không phát âm các âm riêng biệt.  

• Phonics dựa trên sự tương đồng Trẻ học cách sử dụng các bộ phận của các 
từ cùng gốc mà các em biết để nhận dạng những từ có phần tương đương mà 
các em không biết. 

• Phonics thông qua việc đánh vần Trẻ học cách phân chia từ thành các âm 
vị và tạo nên từ bằng cách viết ra chữ cái đại diện cho các âm vị đó. 

• Phonics được dạy lồng vào Trẻ được dạy về mối liên hệ chữ cái-âm trong 
các bài đọc liên quan (Vì khi trẻ đọc, các em gặp phải những mối liên hệ chữ 
cái-âm khác nhau, phương pháp này không được coi là có hệ thống và hoàn 
hảo). 

• Dạy phonics theo phương pháp phụ âm đầu-vần Trẻ học cách nhận diện 
âm thanh của những chữ cái đứng trước nguyên âm (phụ âm đầu) trong từ một 
âm tiết và âm thanh của phần còn lại của từ (vần). 
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Dạy phonics một cách có hệ thống và rõ ràng cải thiện đáng kể việc 
nhận mặt chữ và đánh vần của trẻ em mẫu giáo và lớp 1  
Việc dạy phonics có hệ thống ảnh hưởng lớn nhất đối với kết quả học đọc của trẻ khi bắt 
đầu ở lứa tuổi mẫu giáo và lớp một. Trẻ em mẫu giáo và lớp một được dạy phonics có hệ 
thống thì đọc và đánh vần giỏi hơn những em không được dạy  

Dạy phonics một cách có hệ thống và rõ ràng cải thiện đáng kể khả 
năng đọc hiểu của trẻ. 
Dạy phonics có hệ thống giúp tăng khả năng đọc hiểu của trẻ  hơn những chương trình dạy 
không có hệ thống hoặc không dạy. Điều này cũng không có gì đáng ngạc nhiên bởi vì khả 
năng đọc các từ trong các bài văn chính xác và nhanh liên quan rất lớn tới việc đọc hiểu 
giỏi.  

Dạy phonics một cách có hệ thống và rõ ràng có hiệu quả như nhau 
đối với trẻ có xuất thân từ các hoàn cảnh kinh tế và xã hội khác nhau. 
Dạy phonics một cách có hệ thống đều có ích cho trẻ không phân biệt hoàn cảnh xuất thân. 
Nó giúp cho trẻ từ các gia đình có hoàn cảnh khác nhau đọc giỏi hơn là những chương trình 
dạy không hệ thống hoặc là không dạy. 

Dạy phonics một cách có hệ thống và rõ ràng đặc biệt có lợi cho những 
trẻ em học đọc khó khăn và những em có nguy cơ đối diện những khó 
khăn nảy sinh sau này. 
Dạy phonics một cách có hệ thống đặc biệt hiệu quả hơn việc dạy không có hệ thống hoặc 
không dạy trong việc ngăn ngừa những khó khăn khi đọc ở các em có nguy cơ và cả trong 
việc giúp trẻ vượt qua những khó khăn khi đọc.  

Dạy phonics một cách có hệ thống và rõ ràng có hiệu quả nhất khi 
được giới thiệu sớm. 
Dạy phonics có hiệu quả nhất khi bắt đầu ở lứa tuổi mẫu giáo và lớp một. Đối với các em 
lớn hơn thì chương trình phải được thiết kế phù hợp và dạy cẩn thận hơn. Phải đưa vào 
chương trình việc dạy hình dạng chữ cái, nhận diện âm vị và tất cả các mối liên hệ chữ cái-
âm chủ chốt. Phải đảm bảo tất cả trẻ em học được những kỹ năng này. Sau đó tiếp tục dạy 
các em sử dụng nó để đọc và viết chữ. 
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Dạy phonics không phải là một chương trình dạy đọc toàn diện cho 
những người bắt đầu học đọc 
Cùng với việc giảng dạy phonics, các em cần phải củng cố kiến thức về bảng chữ cái, tham 
gia vào các hoạt động nhận biết âm vị, lắng nghe người khác đọc to những câu chuyện và 
văn bản. Các em cũng nên đọc các đoạn văn (cả đọc to và đọc thầm) và viết các từ, câu, 
đoạn văn ngắn và các câu chuyện.  

 

CHƯƠNG TRÌNH DẠY PHONICS  

MỘT CÁCH HỆ THỐNG VÀ RÕ RÀNG 

Dạy phonics có hệ thống và rõ ràng đem đến cơ hội thực hành các liên hệ chữ cái - âm 
theo một thứ tự xác định trước. Trẻ em học cách sử dụng những mối liên hệ này để giải 
mã những từ có chứa đựng những mối liên hệ đó. 

 

Những câu hỏi về việc dạy phonics mà bạn có thể đặt 
ra 
Chúng ta có biết rõ về tính hiệu quả của việc dạy phonics khi đem áp 
dụng vào lớp học không ? 
Câu trả lời là có. Nhiều giáo viên đang chuyên tâm dạy phonics có hệ thống hàng năm trời. 
Những kết quả họ đạt được cùng với kết quả của ba thập kỷ nghiên cứu xác nhận sự quan 
trọng và tính hiệu quả của việc dạy phonics có hệ thống đặc biệt ở các lớp mẫu giáo và lớp 
một.  

Làm sao phân biệt một chương trình dạy phonics là hệ thống và rõ 
ràng 
Một chương trình dạy phonics có hệ thống xác định rõ ràng một chuỗi các liên hệ chữ cái- 
âm hữu ích và được tuyển chọn cẩn thận rồi sau đó tổ chức việc giới thiệu những mối liện 
hệ này theo một thứ tự giảng dạy hợp lý. Thứ tự giảng dạy có thể bao gồm âm của những 
chữ cái đơn lẻ (ví dụ âm /m/ của chữ m) hay là những đơn vị ngôn ngữ viết lớn hơn (ví dụ 
những cụm chữ như th, ing hoặc là những dạng đánh vần như là ea, ie). Hơn thế nữa, 
chương trình dạy có hệ thống còn cho trẻ rất nhiều các cơ hội thực hành những điều các 
em đang học. 

Chương trình dạy phonics không hệ thống là chương trình như thế 
nào? 
Những chương trình dạy phonics không hệ thống thì không dạy về các mối liên hệ chữ cái - 
âm của các nguyên âm và phụ âm theo một trật tự định trước. Đúng hơn là, những chương 
trình này ủng hộ việc dạy phonics một cách không chính thức dựa trên cảm nhận của giáo 
viên về những cái mà học sinh cần học và thời điểm các em cần học. Dạy phonics không có 
hệ thống thường bỏ qua nguyên âm, mặc dù hiểu rằng học về mối liên hệ chữ cái-âm là 
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phần chủ chốt của việc học hệ thống bảng chữ cái. Những chương trình dạy phonics không 
hệ thông không cung cấp cho trẻ em những tài liệu thực hành để giúp trẻ có cơ hội áp 
dụng những điều các em đang học về mối liên hệ chữ cái - âm. Những cuốn sách mà 
chương trình đưa ra cho các em học được tuyển lựa dựa trên các tiêu chí khác ví dụ như 
các em có yêu thích chúng hay không hoặc là giá trị văn học của chúng. 

 

HƯỚNG DẪN CHUNG: 

ĐÁNH GIÁ CHƯƠNG TRÌNH DẠY PHONICS 

 

Những chương trình dạy phonics có hiệu quả thường 

• giúp giáo viên dạy học sinh một cách có hệ thống và rõ ràng cách thức liên hệ 
chữ cái và âm , cách tách các từ mình nói thành từng âm, và cách kết hợp các 
âm với nhau để tạo thành từ. 

• giúp học sinh hiểu tại sao các em học mối liên hệ giữa chữ cái và âm của nó. 

• giúp học sinh áp dụng những kiến thức về phonics khi các em đọc từ, câu và 
bài văn. 

• giúp học sinh áp dụng những điều các em đã học về âm và chữ cái vào bài viết 
của mình 

• có thể điều chỉnh cho phù hợp với từng em học sinh, căn cứ trên đánh giá học 
lực. 

• bao gồm cả sự hiểu về bảng chữ cái, nhận biết về âm vị , mở rộng vốn từ và 
việc đọc văn bản cũng như dạy phonics có hệ thống.  

 

 

Tôi có thể tìm thấy gì khác trong chương trình dạy phonics 
Các chương trình phải công nhận rằng dạy phonics một cách bài bản là phương pháp tối 
ưu. Một số chương trình phonics tập trung chủ yếu vào việc dạy trẻ một số lượng lớn các 
mối liên hệ giữa chữ cái-âm. Những chương trình này thường không phân chia đủ thời gian 
giảng dạy để có thể giúp trẻ học được cách áp dụng những kiến thức này vào việc đọc từ, 
câu và bài văn. Mặc dù trẻ cần được dạy những mối liên hệ chữ cái-âm chủ chốt, các em 
cũng cần phải có nhiều hoạt động đọc và viết, giúp cho các em thực hành sử dụng những 
kiến thức đã học. 

Tôi cần phải tìm loại tài liệu thực hành đọc nào ?  
Thông thường sách thực hành ở dưới dạng sách hoặc truyện ngắn có những từ mà trẻ em 
có thể dùng để thực hành những mối liên hệ chữ cái - âm mà các em đang học. Hầu hết 
các chương trình dạy phonics có hệ thống cũng đưa vào những tài liệu để thực hành viết. 
Ví dụ, trẻ sẽ được phát những tờ giấy trên đó các em sẽ viết chữ cái, cụm chữ cái các em 
đang học sau đó vận dụng vào từ, câu, đoạn văn ngắn và câu chuyện.  
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CHƯƠNG TRÌNH DẠY PHONICS KHÔNG HỆ THỐNG 

 

Một số chương trình giảng dạy phonics không chuyên sâu và hệ thống 

Những chương trình dựa trên nền văn học chú trọng việc viết và đọc. Việc 
dạy phonics được lồng vào những hoạt động này nhưng mỗi liên hệ chữ cái-âm được 
dạy một cách ngẫu nhiên, thông thường là dựa vào những chữ cái chủ chốt xuất 
hiện trong tài liệu đọc của học sinh 

Những chương trình đọc chủ chốt tập trung vào các hoạt động dựa là 
nguyên cả từ (whole word) hoặc trên ý nghĩa của từ.  Những chương trình 
này rất ít chú ý đến mối liên hệ chữ cái-âm và hầu như không dạy cách kết hợp các 
chữ cái để phát âm thành từ. 

Những chương trình dạy sight-word bắt đầu bằng việc dạy học sinh cách 
đọc một vốn từ khoảng 50 đến 100 từ sight-word chỉ sau khi các em học đọc 
những từ này thì mới bắt đầu dạy các em về nguyên tắc của bảng chữ cái  

Hơn thế nữa, việc đưa vào những chương trình giảng dạy này sách dạy hoặc sách 
thực hành phonics tỏ ra không có hiệu quả. Chúng làm trẻ bị lẫn lộn hơn là giúp trẻ 
đọc. 

 

 

Liệu việc dạy phonics có hiệu quả hơn khi trẻ được dạy từng em một 
hoặc là theo từng nhóm nhỏ hay là dạy chung cho cả một lớp học ? 
Bạn có thể dạy phonics có hiệu quả cho cả một lớp học, những nhóm nhỏ hay từng cá 
nhân học sinh. Nhu cầu của học sinh trong lớp và số người lớn tham gia với các em sẽ 
quyết định cách bạn đưa ra bài giảng như thế nào.  

Dạy phonics có gây khó khăn gì cho việc đọc hiểu không ? 
Hoàn toàn ngược lại. Vì việc dạy phonics giúp trẻ nhận diện từ, làm cho các em hiểu hơn 
những gì mình đọc. Đọc từ chính xác và tự động làm cho trẻ có thể tập trung vào ý nghĩa 
của bài văn. Kết quả nghiên cứu khá thuyết phục khi cho thấy rằng dạy phonics giúp cho kỹ 
năng đọc hiểu tốt hơn. 

Việc dạy phonics có làm cho một số trẻ chậm tiến bộ hay không ? 
Câu trả lời lần này cũng giống như câu trên. Đối với hầu hết trẻ nhỏ, việc học phonics giúp 
cho các em học đọc tiến bộ nhanh. Tuy nhiên, điều quan trọng là phải thừa nhận rằng khi 
trẻ mới đến trường, khả năng đọc của từng em nhiều khi rất cách biệt với nhau. Để cho 
việc dạy phonics có thể giúp cho tất cả các em đọc tiến bộ thì điều quan trọng là phải chia 
các em thành từng nhóm có cùng năng lực đọc để dạy cho linh hoạt và điều chỉnh tốc độ 
dạy phù hợp để tăng sự tiến bộ của học sinh đến mức tối đa. 
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Việc dạy phonics có hệ thống và chuyên sâu có ảnh hưởng gì tới việc 
đánh vần hay không ? 
Các chương trình dạy phonics có hệ thống làm cho cho trẻ mẫu giáo và lớp một đánh vần 
giỏi hơn. Tuy nhiên khi áp dụng đối với học sinh có khả năng đọc bình thường hoặc đọc 
kém từ lớp một trở lên thì không thấy giúp trẻ tiến bộ trong việc đánh vần. Nguyên nhân có 
lẽ là do khi học sinh càng lên các lớp cao hơn thì đánh vần là việc kết hợp các bộ phận của 
từ lại với nhau hơn là việc áp dụng các mối liên hệ chữ cái - âm. 

Việc dạy phonics có hệ thống và chuyên sâu có ảnh hưởng như thế nào 
tới việc đọc và đánh vần của những học sinh lớp lớn ?  
Việc dạy phonics có hệ thống chính bản thân nó không đủ để làm thay đổi vượt bậc kết quả 
đọc và đánh vần toàn diện của những học sinh từ lớp một trở lên. Hiệu quả của việc dạy 
phonics có hệ thống cho học sinh từ lớp hai đến lớp sáu chỉ gói gọn trong việc cải thiện các 
kỹ năng đọc từ và đọc to bài văn. Nó không tạo ra được ảnh hưởng đối với việc đánh vần 
và đọc hiểu. Hơn nữa, các em này cũng cần được dạy sâu về đánh vần để có thể đánh vần 
giỏi hơn.  

Nên dạy phonics trong bao lâu? 
Khoảng hai năm dạy phonics là đủ đối với hầu hết học sinh. Nếu như việc dạy phonics bắt 
đầu sớm từ năm trẻ học mẫu giáo thì nên hoàn thành việc dạy vào cuối năm lớp một.  Nếu 
như bắt đầu dạy từ đầu năm lớp một thì nên kết thúc vào cuối năm lớp hai. 

 

TÓM TẮT 

Dạy phonics 

• giúp cho trẻ học các mối liên hệ giữa các chữ cái của ngôn ngữ viết và âm thanh 
của ngôn ngữ nói. 

Dạy phonics là quan trọng bởi vì 

• nó giúp cho học sinh nắm được nguyên tắc bảng chữ cái – những mối quan hệ 
có thể nhìn thấy trước và có hệ thống giữa chữ viết và âm nói.  

Những chương trình dạy phonics có hiệu quả khi chúng : 

• có hệ thống: giáo án giảng dạy bao gồm một chuỗi các mối liên hệ chữ cái-âm 
được tuyển lựa cẩn thận và sắp xếp theo một trật tự hợp lý 

• rõ ràng: chương trình cung cấp cho giáo viên những chỉ dẫn chính xác khi dạy 
về những mối liên hệ trên. 

• chương trình dạy phonics có hiệu quả mang đến nhiều cơ hội cho trẻ em áp 
dụng những điều mình đang học về chữ và âm vào việc đọc từ, câu văn và 
truyện. 

Hướng dẫn phonics có hệ thống và rõ ràng

• cải thiện đáng kể khả năng nhận mặt chữ, đánh vần, và đọc hiểu của trẻ em. 

• có hiệu quả nhất khi bắt đầu ở lứa tuổi mẫu giáo hoặc là lớp một.  
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Dạy đọc lưu loát 
 

 

 

Đọc lưu loát là khả năng đọc bài nhanh và chính xác. Người đọc lưu loát tự động nhận ra 
các từ ngay cả khi đọc thầm. Họ nhanh chóng nhóm các từ lại và hiểu nội dung mình đang 
đọc. Những người biết đọc lưu loát có thể đọc to, diễn cảm một cách dễ dàng, tự nhiên 
như khi nói chuyện vậy. Những người chưa phát triển kỹ năng đọc lưu loát thường đọc 
chậm chạp từng từ một. Việc đọc to với họ thường rất khó nhọc, nặng nề. 

Đọc lưu loát rất quan trọng bởi nó tạo ra cầu nối giữa việc nhận dạng từ và hiểu bài. Vì 
người đọc lưu loát không mất thời gian giải mã các từ nên họ có thể tập trung chú ý vào ý 
nghĩa của văn bản. Họ có thể liên kết các ý tưởng trong bài với nhau cũng như liên kết nội 
dung bài với kiến thức nền của họ. Nói cách khác, người đọc lưu loát nhận diện và hiểu từ 
cùng một lúc. Còn những người đọc chưa lưu loát sẽ mất thời gian nhận diện từ nên chỉ 
còn ít thời gian để hiểu bài.  

 

ĐỌC LƯU LOÁT 

Những người đọc lưu loát hơn: 

Tập trung vào việc liên kết các ý tưởng trong bài với nhau cũng như liên hệ các ý 
tưởng này với kiến thức nền của họ. Do đó họ có thể tập trung vào việc hiểu bài. 

Những người đọc kém lưu loát: 

Chủ yếu tập trung vào việc giải mã từ. Do đó họ ít tập trung chú ý đến ý nghĩa của 
bài.  

 

Việc đọc lưu loát phát triển một các từ từ trong thời gian dài tập luyện nghiêm túc. Ở thời 
kỳ đầu, việc đọc miệng thường chậm chạp và vất vả bởi người học mới chỉ bắt đầu học 
cách ‘phá mã’ – gắn các âm với các chữ cái và kết hợp âm của các chữ với nhau để tạo 
thành từ.  

Tuy nhiên, ngay cả khi học sinh có thể tự động nhận ra nhiều từ thì việc đọc miệng vẫn còn 
chưa diễn cảm, chưa lưu loát. Để đọc diễn cảm, học sinh phải biết cách chia bài đọc thành 
những ngữ đoạn có nghĩa. Những đoạn này bao gồm các cụm từ và mệnh đề. Người đọc 
phải biết ngừng ở những chỗ thích hợp trong câu và cuối câu cũng như cần biết khi nào 
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cần nhấn mạnh và thay đổi giọng điệu. Ví dụ, với một dòng trong truyện Gấu Nâu (Brown 
Bear, Brown Bear) của Bill Martin Jr, một người đọc chưa lưu loát sẽ đọc một cách đơn 
điệu, rời rạc như sau: 

Gấu / 

Nâu gấu 

Nâu mày 

Trông/ 

Thấy gì. 

Người đọc lưu loát sẽ đọc câu đó như sau: 

Gấu nâu/ 

Gấu nâu/ 

Mày trông thấy gì? 

Không phải là cứ đến một giai đoạn phát triển nào đó, người đọc có thể đọc được tất cả 
các từ một cách nhanh chóng, dễ dàng. Việc này còn phụ thuộc vào việc người đọc đang 
đọc cái gì, mức độ quen thuộc của các từ đối với họ, cũng như thời gian mà họ đã luyện 
đọc bài đó. Thậm chí ngay cả những độc giả giỏi cũng có thể đọc rất chậm và khó nhọc các 
bài về những chủ đề lạ hoặc có quá nhiều từ mới. Ví dụ, những người đọc lưu loát vẫn có 
thể không đọc tốt được các tài liệu về kỹ thuật như một cuốn sách về vật lý hạt nhân hoặc 
một bài báo trong tạp chí y học. 

Một nghiên cứu trên phạm vi rộng do National Assessment of Education Progress (Ủy Ban 
đánh giá Tiến trình giáo dục quốc gia, viết tắt NAEP) tiến hành phát hiện ra 44% mẫu học 
sinh lớp 4 trên toàn quốc đọc lưu loát rất kém. Nghiên cứu cũng chỉ ra mối quan hệ mật 
thiết giữa việc đọc lưu loát và đọc hiểu. Những học sinh có kết quả đọc lưu loát kém thì kết 
quả đọc hiểu cũng kém. Có lẽ kỹ năng đọc lưu loát đã chưa được quan tâm đúng mức 
trong nhiều lớp học của Mỹ, do đó ảnh hưởng nhiều đến khả năng đọc hiểu của học sinh. 

Mặc dù nhiều người có thể nhanh chóng nhận ra nhiều từ hoặc danh sách từ riêng lẻ 
nhưng khi các từ này xuất hiện trong câu, trong bài thì họ lại không đọc lưu loát được. 
Nhận nhanh từ là kỹ năng cần, nhưng chưa đủ với việc đọc. Những học sinh đọc các từ 
riêng lẻ nhanh chưa chắc đã tự động đọc ‘tốc độ và chính xác’ được. Cần phải dạy học sinh 
cách đọc bài và luyện đọc lưu loát. 

Các nghiên cứu khoa học cho chúng ta biết gì về dạy 
đọc lưu loát? 
Các nhà nghiên cứu đã tìm ra hai phương pháp dạy đọc lưu loát chủ đạo. Phương pháp 1, 
giáo viên theo dõi, hướng dẫn học sinh đọc miệng nhiều lần (thường gọi là ‘đọc nhắc lại’). 
Học sinh đọc to bài vài lần, sau đó giáo viên hướng dẫn và nhận xét. Phương pháp 2 là tự 
đọc thầm. Giáo viên khuyến khích học sinh tự đọc các tài liệu đa dạng. Dưới đây là các kết 
luận về hai phương pháp hướng dẫn đọc lưu loát được đông đảo giáo viên quan tâm và 
đánh giá cao mà các nghiên cứu đã thu được. 
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Phương pháp đọc to nhiều lần với sự giám sát của giáo viên cải thiện 
khả năng đọc lưu loát và kết quả đọc nói chung. 
Với những chỉ dẫn và nhận xét của giáo viên, những học sinh luyện đọc to bài nhiều lần 
đọc tốt hơn. Việc đọc to nhiều lần nâng cao khả năng nhận diện từ, tốc độ, độ chính xác và 
độ trôi chảy. Mặt khác, phương pháp đọc miệng nhiều lần cũng cải thiện kỹ năng đọc hiểu. 
Phương pháp này nâng cao khả năng đọc của tất cả học sinh trong suốt những năm học 
tiểu học. Học sinh khó đọc cũng đạt trình độ cao hơn. 

Theo truyền thống, rất nhiều giáo viên áp dụng phương pháp đọc vòng tròn để phát triển 
đọc miệng. Với phương pháp đọc vòng tròn, học sinh lần lượt đọc to các phần của một bài 
(thường không đọc lại). Nhưng bản thân phương pháp này không cải thiện khả năng đọc 
lưu loát, có lẽ do học sinh chỉ đọc một phần rất nhỏ của bài, mà lại đọc có một lần. 

Các nhà nghiên cứu đã tìm ra một số biện pháp hữu hiệu liên quan đến phương pháp đọc 
miệng nhiều lần: 

• Học sinh đọc miệng một bài một số lần nhất định, hoặc đọc cho đến khi đạt độ lưu loát 
thì thôi. Bốn lần là đủ với hầu hết học sinh; và 

• Việc thực hành đọc miệng sẽ được cải thiện nếu có băng hình, hướng dẫn của gia 
sư/giáo viên, bạn bè hoặc các phương tiện khác. 

Ngoài hai phương pháp trên còn có các phương pháp luyện đọc hiệu quả khác. 

 

SỰ KHÁC NHAU GIỮA FLUENCY (TRÔI CHẢY, LƯU LOÁT) 

VÀ AUTOMATICITY (TỰ ĐỘNG) 

 

Mặc dù hai thuật ngữ automaticity (tự động, nhanh) và fluency (trôi chảy, lưu loát) 
thường được dùng thay thế cho nhau, chúng không hoàn toàn đồng nghĩa. 

Automaticity nghĩa là việc nhận diện từ một cách nhanh chóng, dễ dàng sau khi 
luyện đọc nhiều. Khi mới tập đọc, người đọc có thể đọc đúng nhưng chậm và chưa 
đủ trình độ nhận ra hết các từ. Luyện đọc liên tục làm cho quá trình nhận diện từ tự 
động hơn, nhanh hơn, và không mất nhiều công sức. Automaticity chỉ có nghĩa là 
nhận ra từ nhanh và chính xác, không có nghĩa là đọc diễn cảm. Do đó, 
automaticity (nhận diên từ nhanh) là cần thiết, nhưng chưa đủ cho việc đọc lưu 
loát. 
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Cho đến nay, chưa có bằng chứng nào khẳng định rằng có thể nâng 
cao kỹ năng đọc lưu loát và kết quả đọc nói chung thông qua tự dành 
thời gian luyện đọc thầm mà không cần chỉ dẫn hoặc nhận xét. 
Một trong những điểm khác nhau cơ bản của người đọc tốt và người đọc kém là lượng thời 
gian dành cho việc đọc. Nhiều nghiên cứu đã nhận ra mối quan hệ khăng khít giữa khả 
năng đọc và lượng tài liệu đọc. Trên cơ sở đó, từ lâu các giáo viên đã được khuyến khích 
phát triển việc tự đọc trong lớp. Tài liệu hướng dẫn các bước để học sinh tự đọc trong lớp 
là Silent Sustained Reading (SSR, tạm dịch: Duy trì việc đọc thầm ) hoặc Drop Everything 
and Read (DEAR, tạm dịch: Hãy đọc mọi thứ). 

Tuy nhiên các nghiên cứu cũng chưa khẳng định được: Nếu ít được hướng dẫn và nhận 
xét, việc tự luyện đọc thầm vẫn có thể nâng cao kết quả đọc nói chung và khả năng đọc 
lưu loát nói riêng hay không; việc tự đọc thầm trong lớp nhiều hơn không đem lại hiệu quả 
gì; ảnh hưởng của việc không có hướng dẫn hoặc nhận xét trong quá trình luyện đọc thầm. 

Các nghiên cứu cũng đề xuất những phương pháp đọc hiệu quả hơn cho học sinh, thay vì 
tự tập đọc thầm như trên. 

Các câu hỏi liên quan đến việc dạy đọc lưu loát cho 
học sinh 
Làm thế nào để giúp học sinh đọc lưu loát hơn? 
Giáo viên có thể giúp học sinh đọc lưu loát hơn bằng cách (1) cung cấp bài đọc mẫu (2) 
yêu cầu các em đọc lại bài nhiều lần theo hướng dẫn. Ngoài ra, hãy giúp các em nâng cao 
khả năng đọc lưu loát bằng cách hướng dẫn các em đọc những cuốn sách phù hợp với khả 
năng đọc của mình. 

Đọc mẫu, sau đó yêu cầu các em tự đọc bài. 

Lắng nghe bài đọc mẫu hay sẽ giúp các em học được cách đọc tốt. Hãy đọc to mỗi ngày 
cho các em nghe. Bằng cách đọc nhẹ nhàng và diễn cảm, chính bạn đang làm mẫu để các 
em cảm nhận được một người đọc thế nào là lưu loát. 

Sau khi đọc mẫu, hãy yêu cầu các em đọc lại bài. Bằng cách này, các em đang tham gia 
vào việc luyện đọc. Thường thì các em tự đọc 4 lần là đủ. Tuy nhiên cần lưu ý hạn chế thời 
gian hướng dẫn, chính thời gian các em chủ động tham gia luyện đọc mới đem lại kết quả. 
Hãy yêu cầu những người lớn khác đọc to cho các em. Khuyến khích bố mẹ và các thành 
viên khác trong gia đình đọc to cho các em nghe ở nhà. Trẻ càng được tiếp xúc với nhiều 
mẫu đọc lưu loát, trẻ càng đọc tốt hơn. Tất nhiên, việc nghe mẫu không chỉ có lợi cho việc 
đọc to mà còn nâng cao hiểu biết của các em về thế giới, phát triển từ vựng, hiểu biết hơn 
về văn phong viết (ngôn ngữ sách vở), cũng như phát triển niềm say mê đọc sách. 

Hướng dẫn và yêu cầu học sinh đọc to nhiều lần. 

Phương pháp phát triển kỹ năng đọc lưu loát tối ưu là tạo nhiều cơ hội cho học sinh đọc to 
một bài nhiều lần. Để làm được điều này, giáo viên cần phải biết sẽ yêu cầu các em đọc gì 
và làm thế nào để yêu cầu các em đọc to nhiều lần. 
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Tài liệu học sinh nên đọc. Càng có nhiều cơ hội luyện đọc, kỹ năng đọc lưu loát sẽ càng 
phát triển cao. Do đó các em nên luyện đọc miệng những bài phù hợp với các em – đó là 
những bài mà các em đã biết phần lớn từ vựng hoặc các từ vựng dễ hiểu. Nói cách khác, 
các bài đó phải phù hợp với khả năng đọc độc lập của học sinh. Tức là các em biết đọc 
đúng được 95%, chỉ đọc sai 1/20 từ mà thôi. Nếu bài đọc khó hơn thì các em sẽ mất thời 
gian nhận diện từ, do đó không có cơ hội phát triển khả năng đọc lưu loát nữa. 

 

ĐỌC MẪU 

 

Ở cấp tiểu học, giáo viên dùng một cuốn sách khổ to đọc để học sinh có thể dễ dàng 
nhìn rõ bài. Dùng cây chỉ hoặc ngón tay chỉ vào từng từ đang đọc. Như thế các em sẽ 
biết giáo viên đang đọc chỗ nào, ngừng nghỉ ra sao và bài đọc sẽ được thể hiện như 
thế nào qua cách lên hoặc xuống giọng. Đôi khi, giáo viên cần giải thích cho các em vì 
sao mình lại đọc như vậy: 

Giáo viên: Các em có nghe thấy cách cô/thầy nhóm 2 từ ‘Gấu nâu/ Gấu nâu 
(Brown Bear / Brown Bear) không? Đó là vì từ Gấu và từ Nâu phải đi cùng nhau. Sau 
đó cô/thầy ngừng lại một chút trước khi nhắc lại những từ này. 

Giáo viên: các em có thấy chỗ này giọng cô/thầy đọc to hơn, vui hơn không? Đó là vì 
tác giả đặt một dấu chấm cảm (ở đây – chỉ vào ‘!’), tức là người nói đang rất vui và 
hào hứng với những điều mình đang nói đấy. 

Sau đó yêu cầu các em luyện đọc bài đó. 

Các bài đọc phù hợp với khả năng đọc độc lập:  

• là các bài tương đối dễ với người đọc, tỉ lệ từ khó không quá 1/20 (95% thành 
công). 

Các bài đọc dễ tạo hứng thú (instructional) 

• là những bài khó vừa tầm với người đọc, tỉ lệ khoảng dưới 1/10 từ khó với người 
đọc (90% thành công). 

Các bài đọc khiến người đọc nản lòng (Frustration) 

• là những bài khó với người đọc, tỉ lệ khoảng hơn 1/10 từ khó đọc (dưới 90% 
thành công). 

 

 

 

Nên chọn những bài tương đối ngắn cho học sinh luyện đọc to - trong khoảng 50 -200 từ 
tuỳ theo lứa tuổi học sinh. Nguồn tài liệu cũng phải phong phú như truyện đọc, văn học, 
thơ. Thơ đặc biệt phù hợp cho việc luyện đọc lưu loát vì thơ cho trẻ em thường ngắn, có 
nhịp điệu, vần điệu và ý nghĩa nên việc luyện đọc sẽ dễ dàng, thư giãn và cuốn hút. 
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Làm thế nào để các em đọc to nhiều lần? Những cách sau đây sẽ giúp các em luyện 
đọc to nhiều lần: đọc theo người lớn, đọc đồng thanh, đọc theo băng, đọc cùng bạn và 
đóng kịch. 

• Đọc theo người lớn: Với phương pháp này, mỗi học sinh sẽ học đọc với một người 
lớn. Người lớn có thể là giáo viên, phụ huynh, trợ giảng hoặc gia sư. Đầu tiên người lớn 
đọc mẫu bài một lần. Sau đó, dưới sự hướng dẫn và khuyến khích của người lớn, học 
sinh sẽ tập đọc bài đó. Học sinh sẽ luyện đọc cho đến khi trôi chảy, nhuần nhuyễn. 
Luyện đọc 3 -4 lần là được. 

• Đọc đồng thanh: Học sinh đọc nhóm theo giáo viên (hoặc một người lớn đọc lưu loát 
khác). Tất nhiên, để làm được việc này các em có thể xem chung một cuốn sách to với 
giáo viên, hoặc có sách riêng giống của giáo viên. Nên chọn một cuốn sách không quá 
dài và phù hợp với khả năng đọc đọc lập của phần đông học sinh. Với văn phong lặp đi 
lặp lại, các cuốn sách mẫu đặc biệt có ích cho việc đọc đồng thanh. Hãy bắt đầu bằng 
việc đọc to một lần làm mẫu, sau đó đọc lại và mời các em tham gia sau khi các em đã 
nhận ra các từ mà bạn đang đọc. Tiếp tục đọc lại bài, khuyến khích các em tham gia 
khi có thể. Học sinh nên đọc cùng bạn cuốn sách đó tổng cộng 3-5 lần (không nhất 
thiết trong cùng một ngày). Sau đó, các em sẽ có thể đọc bài một các độc lập. 

• Đọc theo băng: Học sinh vừa nghe băng vừa đọc theo một bài trong sách. Để học đọc 
theo băng, hãy chọn một cuốn sách phù hợp với trình độ đọc độc lập của các em, ghi 
âm lại một bài đọc lưu loát ở tốc độ 80 -100 từ / 1 phút. Băng không được rè hoặc có 
nhạc. Lần đọc đầu tiên, các em nên vừa nghe băng vừa đọc theo, đồng thời chỉ tay vào 
từng từ các em đọc đến. Sau đó, các em nên đọc to theo băng. Việc đọc to theo băng 
kết thúc khi các em có thể đọc độc lập, không cần sự hỗ trợ của băng nữa. 

• Đọc theo cặp: Khi đọc theo cặp, từng học sinh lần lượt đọc to cho bạn nghe. Nên 
ghép em đọc lưu loát với em đọc còn chưa lưu loát thành cặp. Em đọc tốt hơn sẽ đọc 
đoạn đó hoặc trang đó trước để làm mẫu. Em đọc chưa lưu loát sẽ đọc sau. Em đọc tốt 
sẽ giúp bạn nhận diện từ, nhận xét bài đọc của bạn và khuyến khích bạn. Em đọc chưa 
lưu loát sẽ luyện đọc cho đến khi tự đọc được một mình. Việc đọc đôi không nhất thiết 
phải tiến hành giữa em đọc tốt và em đọc kém. Một cách đọc đôi khác là ghép 2 em 
cùng trình độ luyện đọc một câu truyện mà giáo viên đã hướng dẫn. Hai em có cùng 
khả năng đọc có thể luyện đọc ngay sau khi giáo viên hướng dẫn. 

• Đóng kịch: Các em sẽ luyện đọc và đóng kịch cho các bạn và mọi người khác xem. 
Các em sẽ đọc các kịch bản biến thể từ những đoạn giàu tính hội thoại từ trong sách. 
Các em sẽ đóng các vai trong bài hoặc làm người kể chuyện/ người dẫn chuyện. Đóng 
kịch cũng là lý do chính đáng để các em phải đọc đi đọc lại cho lưu loát. Đóng kịch 
cũng giúp tăng cường khả năng tương tác với bạn bè và làm cho môn tập đọc thêm 
hấp dẫn. 
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CÁC HOẠT ĐỘNG ĐỂ LUYỆN ĐỌC TO 

 

• Đọc theo người lớn: Học sinh luyện đọc với một người lớn. Người lớn đọc mẫu 
thật lưu loát, hướng dẫn các em nhận ra từ và đưa ra nhận xét. 

• Đọc đồng thanh: đọc đồng thanh theo nhóm. 

• Đọc theo băng: học sinh đọc to theo băng tiếng hoặc băng hình. 

• Đọc theo cặp: luyện đọc to với một bạn đọc tốt hơn mình (hoặc đọc lưu loát 
như mình). Bạn đọc tốt sẽ đọc mẫu, hướng dẫn các em nhận ra từ và đưa ra 
nhận xét. 

 

 

Giáo viên nên làm gì với hoạt động tự đọc thầm trong lớp? 
Khả năng đọc lưu loát sẽ phát triển mạnh nhất khi học sinh luyện trực tiếp với giáo viên. Do 
đó, giáo viên nên dành phần lớn thời gian phân bố cho việc dạy đọc trực tiếp dạy các em 
các kỹ năng và phương pháp đọc. Tự đọc thầm cũng là có thể nâng cao khả năng đọc lưu 
loát và kết quả đọc, nhưng giáo viên vẫn phải trực tiếp hướng dẫn. 

Với các em đọc còn yếu, hướng dẫn trực tiếp đặc biệt quan trọng. Những em đọc chưa lưu 
loát chắc chắn không thể sử dụng thời gian tự đọc thầm hiệu quả được. Với các em này, 
việc tự luyện đọc sẽ chiếm thời gian cần thiết để đọc hướng dẫn. 

Ngoài việc dành thời gian hướng dẫn tự đọc trong lớp, hãy khuyến khích các em tự đọc mở 
rộng. Các em có thể đọc cùng một người lớn hoặc người nhà. Các em cũng có thể tự đọc 
sách phù hợp trình độ của mình. Tất nhiên, các em cũng có thể đọc sách trong thời gian tự 
học trên lớp – ví dụ: khi giáo viên đang hướng dẫn nhóm khác cách đọc, hoặc trong thời 
gian nghỉ giữa hai hoạt động trong lớp. 
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CÁCH TÍNH SỐ TỪ ĐỌC ĐÚNG TRONG MỘT PHÚT 

 

Đọc một phút: tổng số từ đọc – số từ đọc sai = số từ đọc đúng/1 phút 

• Chọn hai, ba đoạn văn ngắn từ một bài trong SGK hoặc các tài liệu cùng trình độ khác 
(không được lấy các bài ở trình độ khó với các em (xem thuật ngữ instructional level). 

• Yêu cầu từng em đọc to đoạn đó trong chính xác một phút. 

• Tính tổng số từ các em đọc được trong mỗi đoạn. Tính trung bình số từ các em đọc 
được trong một phút. 

• Tính tổng số lỗi các em mắc phải trong mỗi đoạn. Tính trung bình số lỗi trong một 
phút. 

• Lấy tổng số từ trung bình đọc được trừ đi số lỗi trung bình trong mỗi phút. Kết quả 
chính là trung bình số từ đọc đúng trong 1 phút (WCPM). 

• Làm lại cách tính trên vài lần trong năm. Lập biểu đồ WCPM cho cả năm học để các 
em thấy được sự tiến bộ của mình. 

• So sánh kết quả với chuẩn để đánh giá sự tiến bộ của các em trong việc luyện đọc lưu 
loát. Ví dụ, theo tiêu chuẩn chung, mỗi học sinh học hết lớp 1 phải đọc đúng xấp xỉ 60 
từ/ 1 phút, hết lớp 2 là 90 -100 từ /1 phút, lớp 3 là 114 từ/ 1 phút. 

 

 

Khi nào nên bắt đầu dạy đọc lưu loát? Khi nào thì kết thúc? 
Cần dạy đọc lưu loát khi học sinh chậm nhận ra các từ trong bài đọc. Làm thế nào biết 
được các em chậm? Có một số dấu hiệu sau đây: 

• Học sinh mắc hơn 10% lỗi khi đọc miệng một bài chưa được luyện. 

• Học sinh không thể đọc diễn cảm 

• Học sinh hiểu kém bài mà mình vừa đọc miệng. 

Việc phát triển kỹ năng nhận biết từ có nâng cao khả năng đọc lưu loát 
không? 
Việc nhận biết từng từ riêng lẻ là điều kiện cần, nhưng chưa đủ để đọc lưu loát. Hầu như 
suốt thế kỷ 20, chúng ta nhầm tưởng rằng việc nhận biết các từ một cách thành thạo dẫn 
tới khả năng đọc lưu loát. Do đó, giáo viên chỉ tập trung dạy học sinh phát triển cách nhận 
biết từ. Tuy nhiên, trong những năm gần đây, các nghiên cứu chỉ ra rằng đọc lưu loát là 
một kỹ năng đọc độc lập có thể được phát triển thông qua việc dạy dỗ. 

Yêu cầu học sinh ôn tập và luyện đọc các danh sách từ (ví dụ như dùng flash cards) có thể 
nâng cao khả năng nhận biết các từ riêng lẻ, nhưng khả năng này không được phát huy khi 
gặp các từ đó trong bài các em thực đọc. Phải phát triển khả năng đọc bài lưu loát một 
cách hệ thống. 
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Giáo viên có nên đánh giá khả năng đọc lưu loát không? Nếu có thì 
bằng cách nào? 
Giáo viên nên đánh giá đều đặn khả năng đọc lưu loát một cách chính thức hoặc không 
chính thức để nắm được tiến bộ của học sinh. Cách đánh giá gần gũi nhất là nghe các em 
đọc bài nhận xét sự tiến bộ của các em. Tuy nhiên, giáo viên cũng nên có các biện pháp 
đánh giá, chấm điểm khả năng đọc lưu loát một cách chính thức. Ví dụ, tốc độ đọc của học 
sinh phải đạt trên 90 từ 1 phút, học sinh phải biết đọc diễn cảm và hiểu nội dung bài mình 
đang đọc miệng. 

Có lẽ cách dễ nhất để đánh giá đọc lưu loát là bấm giờ các bài đọc mẫu của các em rồi so 
sánh kết quả với một chuẩn đọc đúng trong 1 phút. 

Kiểm tra tiến bộ đọc lưu loát của học sinh sẽ giúp giáo viên biết rõ hiệu quả của việc giảng 
dạy và đề ra mục tiêu giảng dạy. Bên cạnh đó, thấy sự tiến bộ của mình trong biểu đò cũng 
tạo động lực cho các em. 

Ngoài ra, các giáo viên còn áp dụng phương pháp sau để đánh giá khả năng đọc lưu loát 
của học sinh: Thống kê bài đọc không chính thức (IRIs), phân tích lỗi và lập bảng thành 
tích. Tuy nhiên, mục đích của cách làm này là để xác định các vấn đề mà học sinh gặp phải 
khi nhận biết từ, chứ không đánh giá được khả năng đọc lưu loát. Thêm nữa, tiến hành các 
bước trên rất mất thời gian. Để theo dõi, đánh giá khả năng đọc lưu loát, các biện pháp đo 
tốc độ đọc và độ chính xác như cách tính các từ đúng trong 1 phút vẫn phù hợp hơn cả. 

 

TÓM TẮT 

Đọc lưu loát là 

• khả năng đọc bài nhanh và đúng. 

Đọc lưu loát rất quan trọng vì 

• học sinh có nhiều thời gian để hiểu nội dung bài mình đọc. 

Có thể nâng cao kỹ năng đọc lưu loát  

• bằng cách đọc mẫu và yêu cầu học sinh luyện đọc miệng lại bài. 

Theo sát  tiến bộ đọc lưu loát của học sinh 

• là cần thiết để đánh giá hiệu quả của việc hướng dẫn, giảng dạy và đề ra mục 
tiêu học tập nhằm khuyến khích học sinh. 
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Dạy học từ vựng 
 

 

 
Từ vựng bao gồm những từ mà chúng ta cần phải biết để có thể giao tiếp hiệu quả. Thông 
thường, chúng ta phân loại thành từ vựng nói và từ vựng viết. Từ vựng nói gồm những từ 
chúng ta nói hoặc chúng ta hiểu khi nghe thấy chúng. Từ vựng đọc gồm những từ chúng ta 
hiểu khi đọc hoặc sử dụng chúng khi viết.  

 Từ vựng chiếm một vai trò quan trọng trong việc học đọc. Khi mới bắt đầu tập đọc, trẻ 
em dựa vào vốn từ các em đã nghe để hiểu được những từ các em đọc được. Ví dụ, trẻ 
mới bắt đầu tập đọc, khi gặp từ dig (đào bới) trong sách, điều gì sẽ diễn ra? Khi các em 
bắt đầu hình dung âm thanh của của các chữ cái d, i, g, các em sẽ nhận ra các âm thanh 
đó tạo nên một từ quen thuộc mà các em đã nghe và nói nhiều lần. Học sinh mới tập đọc 
sẽ rất khó khăn khi gặp phải những từ các em chưa có trong vốn từ vựng nói của mình.  

 Từ vựng cũng rất quan trọng đối với đọc hiểu. Người đọc sẽ không thể hiểu nghĩa của 
đoạn văn nếu không hiểu nghĩa của phần lớn các từ xuất hiện trong đoạn văn đó. Khi học 
sinh học đọc ở mức độ khó hơn, các em sẽ phải học nghĩa của các từ chưa từng gặp trong 
vốn từ vựng nói của mình.  

 

PHÂN LOẠI TỪ VỰNG 

Các nhà nghiên cứu thường phân từ vựng thành bốn loại sau đây : 

• từ vựng nghe – những từ cần biết để có thể hiểu những gì chúng ta nghe 

• từ vựng nói – những từ chúng ta sử dụng khi nói. 

• từ vựng đọc – những từ cần biết để có thể hiểu khi đọc. 

• từ vựng viết – những từ chúng ta sử dụng khi viết 

Nghiên cứu trên cơ sở khoa học  
cho chúng ta biết gì về dạy học từ vựng ? 

Nghiên cứu khoa học về dạy học từ vựng cho thấy (1) phần lớn các từ được học một cách 
gián tiếp và (2) một số từ buộc phải dạy trực tiếp. Những kết luận dưới đây về việc học từ 
một cách gián tiếp và việc dạy từ một cách trực tiếp có tầm quan trọng đặc biệt và giá trị 
đối với giáo viên đứng lớp: 

4 
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Trẻ em học nghĩa của phần lớn các từ một cách gián tiếp, 
thông qua những trải nghiệm hằng ngày với ngôn ngữ nói và ngôn ngữ 
viết 
Trẻ em học nghĩa của từ một cách gián tiếp thông qua ba cách : 

• Tham gia hằng ngày vào ngôn ngữ nói. Trẻ nhỏ học nghĩa của từ thông qua các 
cuộc nói chuyện với người khác, nhất là với người lớn. Khi tham gia vào các cuộc hội 
thoại, trẻ thường được nghe người lớn lặp đi lặp lại một số từ nào đó. Chúng cũng có 
thể nghe thấy người lớn sử dụng những từ mới và thú vị. Trẻ càng trải nghiệm nhiều 
với ngôn ngữ nói thì chúng càng học được nghĩa của nhiều từ. 

• Nghe người lớn đọc truyện. Trẻ nhỏ học nghĩa của từ thông qua việc nghe người lớn 
đọc truyện. Việc đọc to thành tiếng đặc biệt có lợi khi người đọc có dừng lại để giải 
nghĩa những từ không quen thuộc và, sau khi đọc, trò chuyện với trẻ về cuốn sách đó. 
Nói chuyện về những cuốn sách đã đọc giúp trẻ học được các từ và các khái niệm mới, 
giúp trẻ nâng cao hiểu biết và kinh nghiệm. 

• Tự mình đọc. Trẻ học được rất nhiều từ mới thông qua việc tự mình đọc sách. Càng 
đọc nhiều, trẻ càng được tiếp xúc và học được nghĩa của nhiều từ mới. 

 

HỌC TỪ VỰNG GIÁN TIẾP  HỌC TỪ VỰNG TRỰC TIẾP 

Học sinh học được từ vựng một cách 
gián tiếp thông qua việc nghe và nhìn 
thấy những từ đó trong những tình 
huống, ngữ cảnh khác nhau – chẳng 
hạn như thông qua việc giao tiếp với 
người lớn, thông qua việc được nghe 
đọc truyện, thông qua việc tự đọc 
sách. 

 Dạy các từ cụ thể 
Dạy phương pháp tự học từ 
Học sinh học từ vựng theo cách 
trực tiếp khi được dạy trực tiếp 
từng từ cụ thể và được dạy cả 
phương pháp để tự học từ. Dạy 
học từ vựng theo cách trực tiếp 
nhằm giúp cho việc đọc hiểu. 

 

Mặc dù một lượng lớn từ vựng đã được học theo cách gián tiếp, 
một số từ lại cần được dạy theo cách trực tiếp. 
Phương pháp dạy trực tiếp giúp học sinh học những từ khó, ví dụ như những từ diễn tả 
những khái niệm phức tạp, khó hiểu, ít gặp trong đời sống hằng ngày. Dạy trực tiếp các từ 
có liên quan đến đoạn văn cần đọc sẽ giúp học sinh hiểu đoạn văn đó tốt hơn. 

 Việc dạy từ trực tiếp gồm có : 

• dạy học sinh các từ đặc biệt ; và 

• dạy học sinh phương pháp để tự học.  

Giảng dạy các từ đặc biệt 

Dạy trực tiếp một số từ đặc biệt nào đó giúp cho học sinh hiểu sâu nghĩa của từ. Việc hiểu 
kĩ lưỡng nghĩa của từ sẽ giúp hiểu tốt những nội dung các em sẽ nghe hoặc sẽ đọc. Đồng 
thời cũng giúp học sinh sử dụng từ chính xác khi nói và viết. 
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 Cụ thể : 

• Dạy những từ đặc biệt trước khi đọc vừa giúp học từ vựng, vừa giúp đọc hiểu.  
Sẽ rất có lợi nếu trước khi bắt đầu đọc, học sinh được dạy những từ đặc biệt họ sẽ gặp 

trong bài. Dạy trước những từ quan trọng sẽ giúp học sinh vừa học được từ mới, vừa 

hiểu tốt được nội dung bài học. 

• Giảng dạy mở rộng nhằm thúc đẩy sử dụng từ một cách chủ động sẽ nâng cao 
được chất lượng học từ.  Trẻ học từ một cách tốt nhất nếu sau đó được giảng dạy 

mở rộng, buộc trẻ phải sử dụng những từ vừa được học đó. Trẻ càng sử dụng từ mới 

nhiều và càng sử dụng trong nhiều ngữ cảnh khác nhau, thì sẽ học được từ mới càng 

tốt. 

• Lặp đi lặp lại các từ trong các ngữ cảnh khác nhau sẽ giúp cho việc học từ tốt 
hơn.  
Học sinh sẽ học được các từ mới tốt hơn nếu được gặp các từ đó thường xuyên và 

trong nhiều ngữ cảnh khác nhau. Càng được đọc, nghe và sử dụng từ nhiều lần, học 

sinh càng có khả năng học được các từ đó tốt hơn. Khi giáo viên dạy mở rộng nhằm 

vào việc thúc đẩy sử dụng từ một cách chủ động, họ cho học sinh hoạt động lặp đi lặp 

lại với các từ mới đó. Khi học sinh được đọc các từ đó trong các ngữ cảnh khác nhau, 

các em sẽ có thêm kinh nghiệm sử dụng đối với những từ mới đó.  

 

VÍ DỤ VỀ VIỆC DẠY HỌC TRÊN LỚP 

Dạy các từ đặc biệt 

Một giáo viên lập kế hoạch cho học sinh lớp ba đọc cuốn tiểu thuyết Stone Fox (tác 
giả: John Reynolds Gardiner). Đó là câu chuyện về một cậu bé tham dự cuộc đua xe 
trượt tuyết chó kéo với hi vọng thắng được giải thưởng bằng tiền, để trả tiền thuế 
cho mảnh đất của ông cậu bé. Người giáo viên biết rằng việc hiểu khái niệm “thuế” 
rất quan trọng để có thể nắm được cốt truyện. Do vậy, trước khi học sinh bắt đầu 
đọc, người giáo viên có thể thực hiện một số hoạt động nhằm giúp các em hiểu về 
khái niệm đó và tầm quan trọng của nó trong câu chuyện. Ví dụ, giáo viên có thể: 

• tổ chức thảo luận trong lớp xung quanh khái niệm “thuế” ; và/hoặc 

• đọc những câu trong cuốn sách có từ “thuế” và yêu cầu học sinh, dựa vào ngữ 
cảnh cũng như hiểu biết sẵn có của mình, giải thích từ đó có nghĩa như thế nào. 

Để củng cố hiểu biết của học sinh về từ đó, giáo viên có thể yêu cầu các em tự đặt 
câu với từ “thuế”. 

Phương pháp tự học từ 

Dĩ nhiên, giáo viên không thể dạy trực tiếp tất cả các từ mà học sinh cần biết. Do vậy học 
sinh cần có khả năng tự tìm hiểu được nghĩa của các từ là từ mới đối với các em nhưng lại 
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không được giáo viên dạy trực tiếp. Học sinh cần phát triển phương pháp học từ hiệu quả, 
thí dụ: 

• sử dụng từ điển và các phương tiện hỗ trợ khác để học nghĩa của từ và hiểu sâu nghĩa 
của từ mới. 

• quan sát các thành phần của từ để xác định nghĩa của từ trong đoạn văn. 

• căn cứ vào ngữ cảnh để xác định nghĩa của từ. 

Sử dụng từ điển và các phương tiện hỗ trợ khác. Học sinh cần phải học để biết cách 
sử dụng các loại từ điển và bảng tra cứu để hiểu rộng và sâu về mỗi từ mới, mặc dù những 
phương tiện này không dễ sử dụng. Loại từ điển hữu dụng nhất là loại cung cấp những ví 
dụ rõ ràng về nghĩa của từ trong từng ngữ cảnh. 

 

VÍ DỤ VỀ VIỆC DẠY HỌC TRÊN LỚP 

Hoạt động mở rộng với từ vựng 
Một giáo viên lớp một muốn giúp học sinh hiểu rõ khái niệm nghề nghiệp (job), một 
nội dung trong chương trình môn học xã hội. Sau đó một thời gian, giáo viên giao cho 
học sinh những bài tập lặp lại với khái niệm “nghề nghiệp” này. Học sinh có cơ hội 
được gặp lại từ đó và được chủ động sử dụng từ đó trong nhiều ngữ cảnh thể hiện rõ 
thêm nghĩa của từ đó. 
 Giáo viên bằng đầu bằng việc hỏi học sinh xem các em biết gì về các ngành nghề 
khác nhau, yêu cầu các em cho ví dụ về nghề nghiệp của cha mẹ. Có thể tổ chức thảo 
luận trong lớp về công việc của các nhân viên trong nhà trường.  
 Sau đó giáo viên đọc cho cả lớp nghe một cuốn sách đơn giản viết về nghề nghiệp. 
Sách giới thiệu về ý nghĩa của những nghề nghiệp khác nhau nhằm mục đích phục vụ 
nhu cầu của con người, có nghề nhằm cung cấp sản phẩm, có nghề cung cấp dịch vụ. 
Trong sách không sử dụng các từ sản phẩm (goods) và dịch vụ (services), mà sử 
dụng các từ làm (makes) và giúp (helps). 
 Sau đó giáo viên yêu cầu học sinh đặt câu để mô tả nghề nghiệp của cha mẹ các 
em, trong sử dụng các từ làm (makes) và giúp (helps) (ví dụ : Mẹ em là bác sĩ, bà 
ấy giúp những người ốm khỏe lại). 
 Tiếp theo, giáo viên yêu cầu học sinh nghĩ về các nghề nghiệp khác. Đồng thời xác 
định đó là nghề thuộc nhóm “làm” hay nghề thuộc nhóm “giúp”. Lập bảng phân loại 
nghề nghiệp trên bảng tin của lớp và yêu cầu học sinh điền vào theo đúng nhóm. Các 
em cũng có thể đề xuất các nghề nghiệp không hoàn toàn thuộc về nhóm này hay 
nhóm kia.  
 Sau đó, giáo viên có thể hỏi học sinh, khi lớn lên các em thích làm nghề nghiệp 
thuộc nhóm nào, nhóm “làm” hay nhóm “giúp”. 
 Tiếp theo giáo viên đề nghị học sinh về nhà nói chuyện với cha mẹ các em về nghề 
nghiệp. Sau đó các em tới lớp cho tiếp thêm hai ví dụ về nghề nghiệp, một ví dụ về 
nghề thuộc nhóm “làm”, một ví dụ về nghề thuộc nhóm “giúp”. 
 Trong thời gian tiếp theo của năm học, học sinh có thể biết thêm về nhiều nghề 
nghiệp khác (ví dụ thông qua việc đọc sách, qua các chuyến đi dã ngoại, qua các vị 
khách mời đến lớp nói chuyện). Khi đó các em có thể tiếp tục điền vào bảng phân loại 
nghề nghiệp nói trên.  

 

 



 32

 

VÍ DỤ VỀ VIỆC DẠY HỌC TRÊN LỚP 

 

Hoạt động nhắc lại với từ mới 

Học sinh lớp hai đang đọc về tiểu sử của Benjamin Franklin. Cuốn tiểu sử nói về sự quan 
trọng của Franklin trong vai trò nhà khoa học (scientist). Giáo viên muốn đảm bảo 
học sinh hiểu rõ nghĩa của các từ khoa học (science) và nhà khoa học (scientist). 
Hiểu những từ này là cần thiết để hiểu tốt cuốn tiểu sử, đồng thời đó cũng là những từ 
quan trọng cần biết trong trường học và trong cuộc sống.  

 Do vậy, giáo viên luôn hướng sự chú ý của học sinh vào những từ này mỗi khi có thể. 
Giáo viên đánh dấu các từ khoa học (science) và nhà khoa học xuất hiện trong sách 
giáo khoa và các bài đọc, đặc biệt trong giờ giảng bài khoa học. Giáo viên yêu cầu học 
sinh sử dụng các từ đó trong bài viết của các em, nhất là trong tiết học môn khoa học. 

 Giáo viên cũng yêu cầu học sinh tìm kiêm các từ đó khi nghe hay đọc được ở ngoài 
lớp học – trên báo, tạp chí, viện bảo tàng, các chương trình truyền hình, phim ảnh, hoặc 
internet. 

 Rồi sau đó khi đọc cuốn tiểu sử, giáo viên thảo luận với học sinh Benjamin Franklin 
đã trở thành nhà khoa học như thế nào và khoa học ở thời đó có ý nghĩa ra sao. 

 

 

Sử dụng các thành phần của từ. Việc sử dụng một số tiền tố (prefixes), hậu tố 
(suffixes) (gọi chung là phụ tố - affixes) thông thường, các từ cơ bản (base words), các từ 
gốc (root words), có thể giúp học sinh học được nghĩa của rất nhiều từ mới. Lấy ví dụ, chỉ 
cần học sinh học được 4 tiền tố được sử dụng phổ biến nhất trong tiếng Anh (un-, re-, in, 
dis-) là các em có thể đoán nghĩa được khoảng hai phần ba các từ có tiền tố trong tiếng 
Anh. Các tiền tố tương đối dễ học vì chúng có ý nghĩa rõ ràng (ví dụ un–  có nghĩa "không" 
(not), còn re- có nghĩa "thêm lần nữa" (again); chúng thường có chung một cách đánh vần 
dù ở các từ khác nhau; và tất nhiên, luôn luôn ở phần đầu của từ. 

 Việc học các hậu tố có phần khó hơn học các tiền tố. Đó là bởi một số hậu tố có ý nghĩa 
khó hiểu hơn so với tiền tố. Ví dụ, hậu tố ness- với ý nghĩa "tình trạng hoặc chất lượng" có 
lẽ không giúp được học sinh hiểu nghĩa của từ kindness (lòng tốt). Tuy nhiên một số hậu 
tố khác lại rất hữu dụng, ví dụ less-, có nghĩa "thiếu/vắng" (without) (ví dụ hopeless, 
thoughtless) (tuyệt vọng, thiếu suy nghĩ); hoặc full-, có nghĩa "đầy đủ" (full of) (ví dụ 
hopefull, thoughtfull). 

 Các gốc từ La-tinh hay gốc Hi-lạp có thể gặp phổ biến trong chương trình học ở trường, 
đặc biệt ở các môn khoa học tự nhiên và khoa học xã hội. Kết quả, các thành tố La-tinh và 
Hi-lạp chiếm một tỷ lệ lớn trong khối từ vựng mới mà học sinh gặp phải khi đọc sách giáo 
khoa. Giáo viên cần dạy các gốc từ La-tinh và Hi-lạp xuất hiện trong các sách học sinh đọc. 
Ngoài ra, giáo viên cần dạy cơ bản những từ gốc mà học sinh có thể gặp nhiều lần trong 
sách. 
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VÍ DỤ VỀ VIỆC DẠY HỌC TRÊN LỚP 

Sử dụng từ điển và các phương tiện hỗ trợ khác 
Khi cho học sinh lớp Hai đọc một đoạn văn, giáo viên nhận thấy nhiều em không hiểu 
nghĩa của từ board trong câu "The children were waiting to board the buses" (Lũ trẻ 
đang chờ để lên xe buýt). Giáo viên làm mẫu cách tìm từ board trong từ điển, chỉ cho 
học sinh thấy từ này có bốn nghĩa khác nhau. Giáo viên đọc cho học sinh nghe bốn 
nghĩa khác nhau của từ đó, và yêu cầu học sinh lựa chọn nghĩa nào phù hợp với ngữ 
cảnh của câu văn trong bài. Học sinh dễ dàng loại trừ được các nghĩa không phù hợp, 
để chọn lấy nghĩa phù hợp của từ board ở đây là "to get on a train, an airplane, a bus, 
or a ship (lên tàu / máy bay / xe buýt / thuyền)."  
 Tiếp theo, giáo viên yêu cầu học sinh thay thế từ board trong câu văn gốc bằng 
nghĩa phù hợp đã lựa chọn để thấy "The children were waiting to board the buses" 
hoàn toàn tương ứng với giải nghĩa đó. 

 

CÁC THÀNH PHẦN CỦA TỪ 

Các thành phần của từ 
Các thành phần của từ bao gồm các phụ tố (tiền tố, hậu tố), từ cơ bản, và từ gốc. 
 Phụ tố (affixes)  là thành phần được "gắn" vào phần đầu của từ (tiền tố - prefixes) 
hoặc phần đuôi từ (hậu tố - suffixes). Từ disrespectful (thiếu tôn kính) có hai phụ tố 
(một tiền tố và một hậu tố). 
 Từ cơ bản là từ mà từ nó có thể tạo ra nhiều từ khác nhau. 
 Ví dụ, migrate là từ cơ bản để tạo ra các từ migration, migrant, immigration, 
immigrant, migrating, migratory. 
 Từ gốc là những từ có xuất phát nguyên thủy từ ngôn ngữ khác, chiếm khá nhiều 
trong tiếng Anh. Khoảng 60% từ tiếng Anh có gốc La-tinh và Hi-lạp. 

 

VÍ DỤ VỀ VIỆC DẠY HỌC TRÊN LỚP 

Sử dụng các thành phần của từ 
 Một giáo viên lớp hai muốn dạy học sinh cách sử dụng từ căn bản play bằng cách 

giúp các em nghĩ về nghĩa của các từ mới sẽ gặp khi đọc. Đầu tiên, giáo viên yêu 
cầu học sinh nghĩ ra tất cả những từ hoặc cụm từ có liên quan đến từ play. Giáo 
viên ghi lại tất cả những từ các em đề xuất: player, playfull, playpen, 
ballplayer, và playing field. Sau đó giáo viên cho cả lớp thảo luận về nghĩa của 
các từ đó và chúng liên quan như thế nào với từ play. 

 Một giáo viên lớp ba xác định note là một từ cơ bản. Sau đó giáo viên lập một "cột 
từ", tất cả đều bằng đầu bằng từ note. Giáo viên cho học sinh đọc sách và tìm tất 
cả những từ có liên quan đến từ note, và điền vào "cột từ" nói trên. Trong quá trình 
đọc, học sinh dần dần điền vào cột các từ notebook, notation, noteworthly, và 
notable. 
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Đoán nghĩa từ dựa theo ngữ cảnh. Dựa vào nghĩa của các từ, cụm từ, hoặc câu xung 
quanh, ta có thể "đoán" được nghĩa của từ chưa biết. Việc này bao gồm định nghĩa, trình 
bày lại, lấy ví dụ hoặc mô tả. Bởi học sinh học phần lớn các từ theo cách gián tiếp, nghĩa là 
dựa vào ngữ cảnh, nên làm sao để đoán nghĩa của từ được hiệu quả là rất quan trọng. 

 Tất nhiên, không phải ngữ cảnh nào cũng giúp ích để đoán nghĩa. Một số ngữ cảnh cho 
biết rất ít thông tin về từ mới. Một ví dụ về ngữ cảnh loại này là câu "We heard the 
backdoor open, and then recognized the buoyant footsteps of Uncle Larry". Một số nghĩa có 
thể của từ boyant đều có thể phù hợp với ngữ cảnh này, bao gồm heavy, lively, noisy, 
familiar, dragging, plodding, v.v… Khi dạy kĩ năng đoán nghĩa từ dựa vào ngữ cảnh, cần 
phải cho học sinh biết rằng có những ngữ cảnh hữu dụng, có những ngữ cảnh không hữu 
dụng. 

 

VÍ DỤ VỀ VIỆC DẠY HỌC TRÊN LỚP 

 

Đoán nghĩa từ dựa theo ngữ cảnh  

Một giáo viên lớp ba làm mẫu cho học sinh thấy cách dựa vào ngữ cảnh để đoán nghĩa 
từ như sau : 

Học sinh (đọc đoạn văn) : Khi con mèo vồ con chó, con chó nhảy lên, sủa ăng ẳng 
(yelping), và va vào chiếc đèn, khiến nó rơi xuống sàn vỡ tan (crashed). Hai con vật 
đuổi nhau ngang qua chỗ Tonia, làm quẩn chân cô bé. Cô ngã xuống sàn và khóc nức 
nở (sobbing). Felix, anh của Tonia, thét (yelled) bảo hai con vật dừng lại. Tiếng ồn ào 
và lộn xộn (noise and confusion) mỗi lúc một tăng khiến mẹ phải la với lên tầng "Cái gì 
rối loạn thế ?" (“What’s all that commotion?”). 

Giáo viên : Nội dung của đoạn văn giúp chúng ta hiểu từ commotion có nghĩa là gì. 
Đó là tiếng chó sủa ăng ẳng (yelping), tiếng đổ vỡ (crashing), tiếng khóc nức nở 
(sobbing), và tiếng la hét (yelling). Và đến câu cuối cùng "Cái gì rối loạn thế?" (“What’s 
all that commotion?“). Tác giả sử dụng những từ noise và confusion cho chúng ta 
một đầu mối rất rõ ràng để hiểu commotion nghĩa là gì. Thực chất, tác giả đã đưa ra 
định nghĩa ở đây, bởi commotion có nghĩa là cái gì đó ồn ào và lộn xộn – một sự 
quấy rầy (disturbance). Mẹ đã đoán đúng, rõ ràng đang có một sự rối loạn 
(commotion)! 
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Những câu hỏi thường gặp khi dạy học từ vựng 
Làm sao để giúp học sinh học từ theo cách gián tiếp ? 

Bạn có thể khuyến khích việc học từ vựng gián tiếp theo hai cách cơ bản. Cách thứ nhất, 
đọc thành tiếng cho học sinh nghe, dù bạn đang dạy học sinh lớp mấy cũng được. Học sinh 
ở bất kỳ lứa tuổi nào cũng có khả năng học từ mới thông qua việc nghe những câu chuyện 
các thể loại khác nhau. Việc đọc – nghe này sẽ có hiệu quả nhất nếu có kèm theo thảo luận 
trước, trong và sau khi đọc. Bạn cũng nên nói chuyện với học sinh về các từ và khái niệm 
mới, liên hệ chúng với những kiến thức và trải nghiệm mà các em đã có sẵn. 

 Cách thứ hai để thúc đẩy việc học từ vựng gián tiếp là khuyến khích các em tự đọc sách. 
Tuy vậy, ngoài những tiết học giành cho việc tự đọc sách trên lớp, cần khuyến khích các 
em tự đọc thêm nhiều ở nhà. Dĩ nhiên, học sinh cũng có thể đọc ngay tại trường trong 
những khoảng thời gian tự do của mình, ví dụ khi giáo viên đang làm việc với một nhóm 
bạn khác, hoặc trong khoảng thời gian nghỉ giữa các hoạt động trên lớp. 

Tôi nên dạy những từ nào ? 

Bạn không thể dạy trực tiếp hết được tất cả những từ mà có thể học sinh chưa biết. Thực 
chất, có một số lý do bạn không nên dạy trực tiếp tất cả các từ chưa biết. 

• Bài văn có một khối lượng từ mới khổng lồ đối với học sinh - quá nhiều để có thể dạy 
theo cách trực tiếp. 

• Dạy từ vựng trực tiếp đòi hỏi một khoảng thời gian lớn trên lớp – nên dành thời gian đó 
để học sinh đọc thì tốt hơn. 

• Học sinh vẫn có thể hiểu hầu hết nội dung của bài văn mà không cần biết nghĩa của tất 
cả các từ trong đó. 

• Học sinh cần có cơ hội để thực hành phương pháp tự học nghĩa của những từ chưa 
biết. 

Bạn có thể dạy thật kỹ lưỡng một số từ mới nào đó trong mỗi tuần (có thể từ 8 đến 10 từ), 
do vậy bạn cần lựa chọn cẩn thận những từ để dạy. Bạn tập trung vào dạy ba nhóm từ sau 
đây : 

• Những từ quan trọng. Trước khi học sinh đọc bài văn, dạy học sinh những từ quan 

trọng để hiểu được nội dung bài văn đó. Có thể còn nhiều từ khác học sinh cũng chưa 

biết, nhưng sẽ không đủ thời gian để dạy hết tất cả từ mới. Tất nhiên, bạn cần chuẩn bị 

cho học sinh biết cách tự tìm hiểu nghĩa của các từ mới. 

• Những từ hữu dụng. Dạy học sinh những từ các em có thể sẽ gặp nhiều lần. Ví dụ, 
đối với học sinh, có lẽ biết từ fragment (mảnh vỡ) sẽ có ích hơn là biết từ fractal1 
(phân dạng) ; tương tự vậy, từ revolve2 sẽ cần biết hơn là từ gyrate3 (cả hai từ đều 
có nghĩa xoay tròn).  

                                                 
1 Một phân dạng (còn được biết đến là fractal) là một vật thể hình học thường có hình dạng gấp khúc trên 
mọi tỷ lệ phóng đại, và có thể được tách ra thành từng phần: mỗi phần trông giống như hình tổng thể, 
nhưng ở tỷ lệ phóng đại nhỏ hơn. (nguồn : vi.wikipedia.org) 
2 to go in a circle around a central point (nguồn : oxfordlearnersdictionaries.com) (tạm dịch : xoay tròn) 
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• Những từ khó. Giảng một số từ đặc biệt khó đối với học sinh. 

 Những từ đa nghĩa thường là những từ khó đối với học sinh. Các em thường gặp khó 
khăn để hiểu được những từ có cách viết (spelling) và/hoặc phát âm (pronunciation) giống 
nhau nhưng lại mang những nghĩa khác nhau, tùy thuộc vào từng ngữ cảnh. Học sinh có 
thể bị rối loạn khi tra từ điển các từ đa nghĩa này. Các em đọc thấy một dãy các nghĩa từ 
khác nhau, và thường khó khăn khi phải lựa chọn một nghĩa từ phù hợp với đoạn văn. Giáo 
viên cần phải giúp học sinh chọn đúng nghĩa từ phù hợp. 

 Các diễn đạt theo kiểu thành ngữ cũng là một khó khăn đối với học sinh, đặc biệt đối với 
những học sinh mà tiếng Anh là ngoại ngữ. Bởi ý nghĩa của các thành ngữ không như từng 
từ trong đó ghép lại, giáo viên cần phải giải nghĩa cho học sinh những thành ngữ này, ví dụ 
“hard hearted”4, “a chip off the old block”5, “drawing a blank”6, “get the picture”7. 

 

VÍ DỤ VỀ NHỮNG TỪ NHIỀU NGHĨA KHÓ ĐỐI VỚI HỌC SINH 

Những từ viết giống nhau nhưng 
đọc khác nhau 

sow (lợn nái);  
sow (gieo hạt) 

bow (nút thắt nhiều vòng);  
bow (mũi tàu) 

Những từ viết và đọc giống nhau 
nhưng lại có nghĩa khác nhau 

mail (thư từ, bưu thiếp, bưu phẩm); 
mail (một loại áo giáp) 

ray (chùm tia sáng); 
ray (một loại cá);  
ray (một phần của đường thẳng - tia) 

Học sinh cần “hiểu” từ vựng đến mức độ nào ? 
Học sinh không chỉ “hiểu” hoặc “không hiểu” một từ nào đó. Đúng hơn, các em có thể hiểu 
từ đó ở các mức độ khác nhau. Học sinh có thể chưa từng gặp từ đó trước đây. Cũng có 
thể đã từng gặp nhưng chỉ hiểu mơ hồ nghĩa của từ đó. Hoặc có thể đã rất quen thuộc với 
từ đó và biết cách sử dụng chính xác từ đó khi các em nói hoặc viết. Ba mức độ hiểu từ này 
được gọi là chưa biết (unknown), quen từ/ nhớ mặt từ (acquainted), hiểu rõ 
(established). 

 Khi đọc, học sinh thường vẫn xoay xở được khi gặp phải một vài từ thuộc loại chưa biết 
hoặc loại quen từ. Tuy nhiên để hiểu rõ hoàn toàn bài đọc, học sinh cần phải đạt mức độ 
hiểu rõ đối với phần lớn các từ trong bài đó. 

                                                                                                                                       
3 to move around in circles; to make something, especially a part of your body, move around (nguồn : 
oxfordlearnersdictionaries.com) (tạm dịch : xoay tròn) 
4 giving no importance to the feelings or problems of other people (nguồn : oxfordlearnersdictionaries.com) 
(tạm dịch  : vô cảm) 
5 a person who is very similar to their mother or father in the way that they look or behave (nguồn : 
oxfordlearnersdictionaries.com) (tạm dịch : giống cha/mẹ như đúc) 
6 to get no response or result (nguồn : oxfordlearnersdictionaries.com) (tạm dịch : vẽ ra không khí / không 
có kết quả gì) 
7 to understand a situation, especially one that somebody is describing to you (Nguồn : 
oxfordlearnersdictionaries.com) (tạm dịch : thấy được toàn cảnh) 



 37

 

MỨC ĐỘ HIỂU TỪ ĐỊNH NGHĨA 

Chưa biết (Unknown) Đó là từ hoàn toàn xa lạ và bạn không hề biết nghĩa 
của nó. 

Quen từ (Acquainted) Đó là từ quen thuộc ở một mức độ nào đó, bạn biết 
chút ít nghĩa cơ bản của nó. 

Hiểu rõ (Established) Đó là từ rất quen thuộc, bạn có thể biết ngay nghĩa của 
nó và có thể sử dụng nó một cách chính xác. 

Có nhiều cách khác nhau để học từ hay không ? 
Nếu có, cách nào khó hơn các cách khác ? 
Có bốn thể loại học từ khác nhau như sau : 

• học một nghĩa mới của một từ đã biết; 

• học nghĩa của một từ mới để diễn đạt một khái niệm đã biết; 

• học nghĩa của một từ mới để diễn đạt một khái niệm chưa biết; và 

• hiểu rõ và sâu hơn nghĩa của một từ đã biết. 

 

THỂ LOẠI HỌC TỪ  GIẢI NGHĨA 

Học một nghĩa mới của một từ đã 
biết  

Học sinh đã có từ này trong vốn từ của mình, nhưng được 
học thêm một nghĩa mới của từ đó. Ví dụ, học sinh đã biết 
từ “nhánh” (branch) nghĩa là gì và trong tiết học xã hội, học 
sinh sẽ được học về “nhánh sông” (branches of rivers) và 
“Bộ thuộc chính phủ” (branches of government). 

Học nghĩa của một từ mới để 
diễn đạt một khái niệm đã biết  

Học sinh đã biết về một khái niệm nào đó, nhưng chưa biết 
từ cụ thể dùng để diễn đạt khái niệm đó. Ví dụ, học sinh có 
thể biết rất rõ về bóng chày (baseball) và quả cầu (globe), 
nhưng chưa biết chúng đều là “hình cầu” (sphere). 

Học nghĩa của một từ mới để 
diễn đạt mội khái niệm chưa biết 

Học sinh hoàn toàn chưa biết về khái niệm nào đó cũng 
như từ để diễn đạt khái niệm đó, và các em cần học cả hai. 
Ví dụ, học sinh có thể chưa biết từ “quang hợp” 
(photosynthesis) cũng như không biết về quá trình quang 
hợp diễn ra như thế nào.  

Hiểu rõ và sâu hơn nghĩa của 
một từ đã biết 

Học sinh cần học về những khác biệt, hoặc nghĩa rộng ở 
mức độ tinh vi hơn, trong ngữ nghĩa và cách sử dụng từ. Ví 
dụ, các em cần học để thấy sự khác nhau giữa các từ chạy 
(running), (tập chạy) jogging, chạy lon ton (trotting), chạy 
đua (dashing), và chạy nước rút (sprinting). 

 

Các thể loại học từ nói trên có mức độ khó khác nhau. Một trong những loại phổ biến, và 
khó, là loại thứ ba: Học nghĩa của một từ mới để diễn đạt một khái niệm chưa biết. Phần 
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lớn nội dung học vấn đề này đều liên quan đến thể loại thứ ba này. Khi học sinh học các từ 
như sa mạc (deserts), cuồng phong (hurricanes), và người nhập cư (immigrants), các 
em có thể phải học cả từ mới và khái niệm mới. 

Học các từ mới và khái niệm mới trong khoa học tự nhiên, khoa học xã hội, và toán học thì 
lại càng khó bởi mỗi một khái niệm cơ bản nào đó lại liên quan đến nhiều khái niệm mới 
khác. Ví dụ, sa mạc thường lại liên quan đến các khái niệm mới mẻ khác như cây xương 
rồng (cactus), cao nguyên (plateau), và núi mặt bàn / núi đỉnh bằng (mesa). 

Tôi có thể làm gì thêm để giúp học sinh phát triển vốn từ ? 

• Một cách khác để giúp học sinh phát triển từ vựng là nuôi dưỡng những cảm nhận về 
từ – nhận biết những điều thú vị, ý nghĩa và sức mạnh của từ ngữ. Những học sinh am 
hiểu về từ ngữ sẽ có vốn từ vựng lớn và khả năng sử dụng từ tốt. Họ thích thú với từ 
ngữ, luôn sẵn sàng học những từ mới – và biết phương pháp để học. 

• Bạn có thể giúp học sinh phát triển hiểu biết về từ ngữ bằng một số phương pháp. Lưu 
ý học sinh về cách các tác giả chọn từ để chuyển tải một ý nghĩa đặc biệt nào đó. 
Khuyến khích học sinh chơi các trò đố chữ, như puns8 hay palindromes9. Giúp học sinh 
tìm hiểu, tra cứu về các từ nguyên thủy hoặc lịch sử của các từ.  

 

TÓM TẮT 

 
Từ vựng bao gồm  

• những từ cần biết để có thể giao tiếp hiệu quả. 

• từ vựng nói bao gồm những từ chúng ta sử dụng để nói hoặc chúng ta nhận ra 
khi nghe người khác nói. 

• từ vựng đọc gồm những từ chúng ta nhận ra khi đọc hoặc sử dụng chúng để viết 
ra. 

Từ vựng quan trọng bởi 

• người mới tập đọc sử dụng vốn từ vựng nói để cố hiểu được những từ họ thấy trên 
bản in. 

• để đọc hiểu được một văn bản, cần phải hiểu nghĩa của phần lớn từ xuất hiện trên 
văn bản đó. 

Từ vựng có thể phát triển 

• theo cách gián tiếp, khi học sinh sử dụng ngôn ngữ nói hằng ngày, khi nghe 
người lớn đọc cho nghe, khi các em tự mình đọc sách. 

• theo cách trực tiếp, khi học sinh được dạy trực tiếp từng từ riêng biệt, và được 
dạy phương pháp học từ. 

 

                                                 
8 Trò chơi với các từ đa nghĩa. 
9 Trò chơi với các từ / cụm từ có thể đọc xuôi hay ngược đều như nhau (vd : madam).  
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Dạy đọc hiểu 

 

 

 

 

Hiểu là lý do để đọc. Nếu người đọc có thể đọc từ mà không hiểu ý nghĩa của điều mà họ 
đang đọc, thì đó chưa phải là đọc.   

Khi đọc, người đọc tốt là người đọc có chủ đích và người đọc tích cực.  

Người đọc tốt là ngược đọc có chủ đích. 
Người đọc tốt là người có mục đích khi đọc. Họ có thể đọc để tìm hiểu cách sử dụng máy 
xay thực phẩm, đọc hướng dẫn để có thông tin về công viên quốc gia, đọc sách giáo khoa 
để thỏa mãn các yêu cầu của khóa học, đọc tạp chí để thư giãn, hoặc đọc một cuốn tiểu 
thuyết cổ điển để trải nghiệm những điều tuyệt vời của một kiệt tác văn học.  

Người đọc tốt là người đọc tích cực. 
Người đọc tốt thường tích cực suy nghĩ khi đọc. Để hiểu được điều đang đọc, một người 
đọc tốt sẽ hòa mình vào một quy trình phức hợp. Sử dụng những trải nghiệm và kiến thức 
về thế giới của bản thân, kiến thức về từ vựng và cấu trúc ngôn ngữ, và kiến thức về 
phương pháp đọc (hoặc kế hoạch đọc), người đọc tốt hiểu được câu chữ trong tài liệu và 
biết cách hiểu được những câu chữ đó một cách tốt nhất. Họ biết khi nào họ không hiểu 
được tài liệu đang đọc và biết cách thức giải quyết khi vấn đề đó xảy ra.  

Nghiên cứu trong 30 năm qua cho thấy hướng dẫn đọc hiểu có thể giúp học sinh hiểu, 
ghi nhớ và thảo luận với người khác những gì các em đọc.   

Kết quả nghiên cứu khoa học nói lên điều gì về 
hướng dẫn đọc hiểu? 
Nghiên cứu khoa học về hướng dẫn đọc hiểu cho thấy những thông tin quan trọng về 
những nội dung và cách thức giảng dạy cho học sinh về hiểu văn bản. Sau đây là những 
phát hiện chính có giá trị tham khảo đặc biệt đối với giáo viên. 

Khả năng đọc hiểu có thể được củng cố thông qua hướng dẫn người 
đọc sử dụng các phương pháp đọc hiểu  
Các phương pháp đọc hiểu là các kế hoạch có chuẩn bị trước - gồm các bước mà người đọc 
tốt sử dụng để tìm hiểu về văn bản đang đọc. Hướng dẫn phương pháp đọc hiểu giúp học 
sinh trở thành người đọc có chủ đích, người đọc tích cực có khả năng tự kiểm soát khả 
năng đọc hiểu của mình.  

5 
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Dưới đây là sáu phương pháp đã được khoa học chứng minh có tác dụng trong việc nâng 
cao khả năng đọc hiểu.   

Theo dõi khả năng đọc hiểu 

Học sinh có khả năng theo dõi khả năng đọc hiểu của mình biết được khi nào các em hiểu 
những gì các em đọc và khi nào thì không. Học sinh có các phương pháp, chiến lược để 
“sửa” những lỗi các em vấp phải trong quá trình tìm hiểu khi có lỗi xảy ra. Nghiên cứu khoa 
học cho thấy việc hướng dẫn, thậm chí ở những cấp học thấp nhất, có thể giúp học sinh 
nâng cao phương pháp theo dõi khả năng đọc hiểu của mình.   

Hướng dẫn theo dõi đọc hiểu chỉ cho học sinh biết: 

• nhận thức được điều các em thực sự hiểu 

• xác định được điều các em chưa hiểu, và 

• sử dụng phương pháp ‘sửa lỗi’ phù hợp để giải quyết các vấn đề gặp phải trong đọc 
hiểu. 

Học sinh có thể vận dụng nhiều phương pháp theo dõi khả năng đọc hiểu của mình. 

• Xác định khó khăn thường xảy ra ở đâu (“Tôi không hiểu đoạn hai ở trang 76”) 

• Xác định được khó khăn đó là gì (“Tôi không hiểu tác giả muốn nói lên điều gì khi 
viết ‘Đến đất Mỹ là một bước ngoặt lớn trong cuộc đời của bà tôi”) 

• Chuyển câu hoặc đoạn khó hiểu đó sang ngôn ngữ của người đọc (“Ôi, vậy là tác giả 
có ý nói rằng đến được đất Mỹ là một sự kiện hết sức quan trọng trong cuộc 
đời của bà cô ấy”) 

• Xem lại đoạn vừa đọc (“Tác giả kể về ông MacBride ở Chương 2, nhưng tôi 
không nhớ nhiều chi tiết kể về nhân vật này. Có lẽ nếu tôi đọc lại chương đó, 
tôi có thể hiểu được tại sao ông ta lại cư xử như vậy”) 

• Tìm kiếm các thông tin có tiếp trong tài liệu có thể giúp người đọc giải đáp được khó 
khăn trong quá trình hiểu (“Đoạn văn viết “Nước ngầm có thể tạo ra dòng suối 
hoặc ao hoặc tạo ra vùng đất ngập nước. Người ta cũng có thể đưa nước 
ngầm lên bề mặt đất.’ Hmm, tôi không hiểu người ta có thể làm được việc đó 
như thế nào… À, phần tiếp theo có tiêu đề là ‘Giếng’. Tôi sẽ đọc đoạn này để 
xem họ làm thế nào đưa nước ngầm lên bề mặt đất”).  

 

TƯ DUY SUY NGHĨ 

Tư duy suy nghĩ có thể được hiểu là “nghĩ về điều đang nghĩ”. Người đọc tốt sử dụng 
các phương pháp tư duy suy nghĩ để nghĩ về việc đọc và kiểm soát hành vi đọc của 
mình. Trước khi đọc, người đọc có thể làm rõ mục đích đọc và xem qua văn bản. Trong 
lúc đọc, họ theo dõi mức độ hiểu của mình, điều chỉnh tốc độ đọc sao cho phù hợp với 
độ khó dễ của văn bản, và ‘sửa lỗi’ với những vấn đề họ gặp phải trong quá trình hiểu. 
Sau khi đọc, họ kiểm tra khả năng hiểu về những gì vừa đọc. Theo dõi mức độ hiểu, 
một phần quan trọng của tư duy suy nghĩ, là một trong những điểm được nhấn mạnh 
trong nghiên cứu hoạt động đọc. 
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Sử dụng các cấu trúc hình hoạ và sơ đồ ngữ nghĩa. 

Cấu trúc hình họa thể hiện khái niệm và mối quan hệ qua lại giữa các khái niệm trong một 
văn bản, trong đó vận dụng các sơ đồ hoặc các công cụ hình hoạ khác. Cấu trúc hình hoạ 
được biết đến theo nhiều tên gọi khác nhau như bản đồ, mạng lưới, đồ thị, biểu đồ, khung 
hoặc cấu trúc nhóm. Sơ đồ ngữ nghĩa (còn được gọi là (bản đồ ngữ nghĩa hoặc mạng lưới 
ngữ nghĩa) là cấu trúc hình hoạ trông giống hình mạng nhện. Trong một cấu trúc ngữ 
nghĩa, các đường gạch nối có tác dụng kết nối một khái niệm trung tâm với nhiều ý tưởng 
hoặc sự kiện khác nhau có liên quan.   

Cho dù được gọi bằng tên gì thì cấu trúc hình hoạ có thể giúp người đọc tập trung vào các 
khái niệm và mối liện hệ giữa chúng với các khái niệm khác. Cấu trúc hình hoạ giúp học 
sinh đọc để tìm hiểu từ văn bản chứa thông tin trong phạm vi nội dung như sách giáo khoa 
môn khoa học tự nhiên hay khoa học xã hội và sách về thương mại. Cấu trúc hình hoạ 
thường được sử dụng trong các văn bản chuyển tải thông tin giúp học sinh thấy được các 
khái niệm phù hợp với cấu trúc văn bản thông thường. Cấu trúc hình hoạ cũng được sử 
dụng trong các văn bản mô tả hoặc truyện ở dạng sơ đồ câu chuyện. 

Cấu trúc hình hoạ có thể: 

• giúp học sinh tập trung vào cấu trúc văn bản trong lúc đọc; 

• cung cấp cho học sinh công cụ để sử dụng nhằm kiểm tra và biểu thị bằng hình ảnh các 
mối quan hệ trong một văn bản; 

• giúp học sinh tóm tắt văn bản theo một bố cục chặt chẽ. 

Trả lời câu hỏi. 

Giáo viên đã từ lâu thường đưa ra các câu hỏi để hướng dẫn và theo dõi quá trình học của 
học sinh. Nghiên cứu cho thấy cách hỏi của giáo viên hỗ trợ và nâng cao hiệu quả của việc 
học của học sinh từ việc đọc. 

Câu hỏi dường như hiệu quả trong việc nâng cao khả năng học tập từ việc đọc bởi vì các 
câu hỏi: 

• gợi mở cho học sinh mục đích đọc; 

• khiến học sinh tập trung vào những gì họ sắp học; 

• giúp học sinh suy nghĩ tích cực trong lúc đọc; 

• khuyến khích học sinh theo dõi mức độ hiểu của mình; và  

• giúp học sinh xem xét lại nội dung và liên hệ những gì vừa học tới những gì các em đã 
biết. 

Hướng dẫn trả lời câu hỏi khuyến khích học sinh học được cách trả lời câu hỏi và từ đó học 
được nhiều điều hơn khi đọc. Một cách hướng dẫn trả lời câu hỏi đơn giản là dạy học sinh 
cách tìm lại trong văn bản câu trả lời cho các câu hỏi các em chưa thể trả lời sau lần đọc 
đầu tiên. Một loại khác giúp học sinh hiểu được mối quan hệ giữa câu trả lời và câu hỏi - 
mối quan hệ giữa câu hỏi và chỗ tìm ra câu trả lời trong văn bản. Trong hướng dẫn này, 
người đọc học cách trả lời các câu hỏi yêu cầu hiểu được thông tin đó là: 

• thể hiện trong đoạn văn (ý được viết thể hiện đầy đủ trong một câu); 
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• không thể hiện trong đoạn văn (ẩn ý trong thông tin được thể hiện qua hai hoặc nhiều 
hơn hai câu); hoặc  

• ý biết trước / ý suy diễn (ý không tìm thấy trong văn bản, song là một phần hiểu biết từ 
trước hoặc từ trải nghiệm của người đọc). 

Đặt câu hỏi. 

Dạy học sinh cách tự đặt ra câu hỏi có tác dụng nâng cao việc chủ động xử lý văn bản và 
mức độ hiểu của các em. Bằng cách đặt câu hỏi, học sinh sẽ hiểu nhận thức được liệu các 
em có thể trả lời được câu hỏi và liệu có hiểu được văn bản các em đang đọc. Học sinh học 
cách tự hỏi những câu hỏi cần phải tích hợp thông tin từ nhiều phần khác nhau của văn 
bản. Chẳng hạn, học sinh được dạy về cách hỏi về ý chính có liên quan tới thông tin quan 
trọng trong văn bản.  

MỘT SỐ VÍ DỤ VỀ MỐI QUAN HỆ  

GIỮA CÂU HỎI VÀ CÂU TRẢ LỜI 

 
Đoạn văn: (từ truyện “Chiếc váy” của Gary Soto)  

“After stepping off the bus, Miata Ramirez turned around and gasped, “Ay!“ The 
school bus lurched, coughed a puff of stinky exhaust, and made a wide turn at the corner. 
The driver strained as he worked the steering wheel like the horns of a bull. Miata yelled 
for the driver to stop. She started running after the bus. Her hair whipped against her 
shoulders. A large book bag tugged at her arm with each running step, and bead earrings 
jingled as they banged against her neck.” 

“My skirt!“ she cried loudly. “Stop!“ 

Sau khi xuống xe buýt, Miata Ramirez quay lại và la lớn “Này này”! Chiếc xe buýt 
chở học sinh của trường rục rịch chuyển bách, thở ra một hơi khói đen ngòm rồi cua rộng 
vòng ở góc phố. Người lái xe ghì lấy tay lái khi ông cố gắng lái vô lăng như lái cái sừng bò. 
Miata kêu lên thật lớn để người lái xe dừng xe lại. Cô bắt đầu chạy đuổi theo xe buýt. Tóc 
cô bay quyện vào vai. Chiếc cặp sách to đùng kéo duỗi cách tay cô theo từng bước chạy, 
và đôi bông tai hạt rung lên khi va vào cổ cô.  

“Váy của cháu” cô hét lên. “Dừng lại đi!” 

Question: Did Miata try to get the driver to stop? 

Câu hỏi: Có phải Miata cố gắng kêu người lái xe dừng lại không?  

Answer: Yes. 

Trả lời: Dạ đúng ạ. 

Mối quan hệ giữa câu hỏi và câu trả lời (biểu thị rõ trong văn cảnh bởi thông tin này 
cho sẵn trong một câu): “Miata yelled for the driver to stop.“ “Miata kêu lên thật lớn để 
người lái xe dừng xe lại.”  

Question: Why did Miata want the driver to stop? 

Câu hỏi: Tại sao Miata muốn người lái xe dừng xe lại? 

Answer: She suddenly remembered that she had left a skirt on the bus. 

Trả lời: Cô bất chợt nhớ ra cô đã để quên chiếc váy trên xe buýt.  
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MỘT SỐ VÍ DỤ VỀ MỐI QUAN HỆ  

GIỮA CÂU HỎI VÀ CÂU TRẢ LỜI 

 

Quan hệ giữa câu hỏi và câu trả lời (không thể hiện rõ qua ngôn từ bởi thông tin này 
ẩn trong các phần khác nhau của đoạn văn): Miata kêu tướng lên “My skirt!“ “Váy của 
cháu!” khi cô cố gắng gọi người lái xe dừng xe lại. 

Question: Was the skirt important to Miata? 

Câu hỏi: Vậy chiếc váy quan trọng đối với Miata không? 

Answer: Yes. 

Trả lời: Có 

Mối quan hệ giữa câu hỏi và câu trả lời (ý biết trước/ ý suy diễn, bởi thông tin này 
không có trong đoạn văn mà phải rút ra từ hiểu biết sẵn có của người đọc): Nếu như 
chiếc váy không quan trọng đến thế với cô bé, cô đã không cố đến mức đó để kêu 
người lái xe dừng xe lại. 

 

Nhận biết mạch truyện.  

Mạch truyện được hiểu là cách sắp xếp một chuỗi nội dung và sự kiện vào một cốt truyện. 
Học sinh nào có thể nhận ra cấu trúc của truyện, học sinh đó sẽ đánh giá cao, hiểu và nhớ 
mẩu truyện đó hơn. Trong hướng dẫn cấu trúc truyện, học sinh học cách xác định các hạng 
mục nội dung (bối cảnh, sự kiện ban đầu, phản ứng nội bộ, mục tiêu, trải nghiệm và kết 
của câu chuyện) và biết cách xâu chuỗi nội dung vào một cốt truyện. Thường thì học sinh 
học cách nhận ra cấu trúc câu truyện bằng việc sử dụng sơ đồ của truyện. Sơ đồ của 
truyện là một loại cấu trúc hình hoạ có tác dụng thể hiện chuỗi các sự kiện trong các mẩu 
truyện đơn giản. Chỉ dẫn về nội dung và cấu trúc truyện có tác dụng nâng cao mức độ hiểu 
và nhớ truyện của học sinh.  

Tóm Tắt. 

Bài tóm tắt là phần tổng hợp những ý quan trọng trong bài đọc. Để làm bài tập tóm tắt, 
học sinh cần xác định xem điều gì là quan trọng trong bài đọc, rút ra ý chính cô đọng súc 
tích, và diễn đạt ý chính đó bằng ngôn từ của chính mình. Việc hướng dẫn học sinh làm 
tóm tắt sẽ giúp: 

• xác định hoặc rút ra ý chính; 

• liên kết các ý chính hoặc ý quan trọng; 

• loại bỏ những ý phụ hoặc không cần thiết; và 

• ghi nhớ những gì học sinh đã đọc. 

Học sinh cần được hướng dẫn sử dụng các phương pháp đọc hiểu. 
Bên cạnh việc xác định xem phương pháp nào có thể mang lại hiệu quả, nghiên cứu khoa 
học còn cung cấp những hướng dẫn về cách dạy phương pháp đọc hiểu. 
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Để có hiệu quả, phương pháp đọc hiểu cần phải được hướng dẫn rõ 
ràng, hay nói cách khác là trực diện. 
Nghiên cứu cho thấy phương pháp hướng dẫn tường tận hoàn toàn có hiệu quả đổi với quá 
trình dạy phương pháp đọc hiểu. Để hướng dẫn cụ thể, tường tận, giáo viên cần cho học 
sinh biết tại sao và khi nào cần dùng đến phương pháp đọc hiểu, dùng loại nào và áp dụng 
ra làm sao. Các bước hướng dẫn cụ thể thường bao gồm: giải thích trực tiếp, giáo viên làm 
mẫu (hướng dẫn “tư duy thành lời”), luyện tập có hỗ trợ và ứng dụng. 

• Giải thích trực tiếp. Giáo viên giải thích cho học sinh tại sao các phương pháp có thể 
hỗ trợ quá trình đọc hiểu và khi nào cần áp dụng những phương pháp đó. 

• Làm mẫu. Giáo viên làm mẫu, hay trình bày cách áp dụng phương pháp đọc hiểu, 
thường bằng cách “tư duy thành lời” trong khi đọc bài mà học sinh đang đọc. 

• Luyện tập có hỗ trợ. Giáo viên hướng dẫn và hỗ trợ học sinh trong quá trình học về 
cách thức và thời điểm áp dụng phương pháp. 

• Ứng dụng. Giáo viên hướng dẫn học sinh luyện tập phương pháp đọc hiểu cho đến khi 
học sinh có thể tự áp dụng được vào bài đọc của mình. 

Có thể đạt được hiệu quả trong hướng dẫn phương pháp đọc hiểu 
thông qua hoạt động học tập tương tác (cooperative learning). 
Hoạt động học tập tương tác (và một khái niệm khác có liên quan là “hợp tác trong học 
tập”) đòi hỏi học sinh làm việc theo cặp hoặc theo nhóm nhỏ trong từng nhiệm vụ cụ thể. 
Hướng dẫn các hoạt động tương tác đã được sử dụng thành công trong việc dạy phương 
pháp đọc hiểu các chủ đề theo nội dung (content-area subjects). Học sinh cùng làm việc để 
hiểu những bài đọc có nội dung, giúp nhau học phương pháp đọc hiểu và cách áp dụng. 
Giáo viên hỗ trợ học sinh học cách làm việc nhóm. 

Giáo viên cũng làm mẫu về việc áp dụng phương pháp đọc hiểu và giám sát quá trình tiến 
bộ của học sinh. 

Hướng dẫn có hiệu quả giúp người đọc biết cách sử dụng linh hoạt và 
biết kết hợp nhiều phương pháp trong đọc hiểu. 
Mặc dù việc hướng dẫn học sinh sử dụng phương pháp đọc hiểu riêng biệt rất hữu dụng, 
nhưng một học sinh biết đọc tốt phải có khả năng kết hợp và điều chỉnh một số các 
phương pháp khác nhau để giúp hiểu bài. 

Hướng dẫn sử dụng cùng lúc nhiều phương pháp chỉ cho học sinh cách dùng chúng một 
cách linh hoạt khi việc hiểu bài cần đến những phương pháp này. Trong một ví dụ khá phổ 
biến về việc hướng dẫn ứng dụng nhiều phương pháp được gọi là “ hoạt động dạy và học 
tương tác”, giáo viên và học sinh làm việc cùng nhau để giúp học sinh học được bốn 
phương pháp đọc hiểu sau: 

• đặt các câu hỏi về bài đọc học sinh đang đọc; 

• tóm tắt các phần của bài đọc; 

• làm rõ các từ và câu học sinh chưa hiểu; và 

• phán đoán xem điều gì có thể xảy ra tiếp theo trong bài đọc. 
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Giáo viên và học sinh sử dụng cả bốn phương pháp này một cách linh hoạt vì việc đọc các 
tác phẩm văn học và các tài liệu cung cấp thông tin đều cần đến những phương pháp này. 

 

Các câu hỏi có thể gặp trong quá trình hướng dẫn 
đọc hiểu 
Những hiểu biết về hướng dẫn phương pháp đọc hiểu đã đủ để giáo 
viên có thể áp dụng trong lớp học hay chưa? 
Đủ. Nghiên cứu khoa học về hướng dẫn đọc hiểu trong vòng 30 năm qua đã đưa ra những 
phương pháp giảng dạy hoàn toàn phù hợp để áp dụng trong các lớp học. 

Khi nào có thể  bắt đầu quá trình hướng dẫn đọc hiểu? 
Ngay cả giáo viên ở các lớp tiểu học cũng đã có thể bắt đầu xây dựng nền tảng cho hoạt 
động đọc hiểu. Đọc là một quá trình phức hợp, có thể phát triển theo thời gian. Mặc dù 
điều cơ bản của việc đọc – nhận biết từ và đọc trôi chảy – có thể học được trong vài năm, 
nhưng đọc để học hỏi về các chủ đề không xảy ra tự động đồng thời với việc học sinh “học 
cách đọc”. Giáo viên cần nhấn mạnh đến việc đọc hiểu ngay từ ban đầu, thay vì chờ cho 
đến khi học sinh đã làm chủ được những “vấn đề cơ bản” của đọc. Hướng dẫn đọc hiểu ở 
mọi cấp độ lớp có thể mang lại lợi ích từ việc chỉ cho học sinh thấy được hoạt động đọc là 
quá trình thấu hiểu được ý nghĩa của bài đọc, hoặc rút ra ý nghĩa. Những người bắt đầu 
học đọc, cũng như những người đọc ở trình độ cao cần phải nhận thức được rằng mục tiêu 
cuối cùng của việc đọc chính là hiểu.   

  Giáo viên có thể nêu bật ý nghĩa trong tất cả các mối tương tác với bài đọc. Giáo viên có 
thể trao đổi về nội dung bài đọc trong lúc đọc to cho học sinh nghe hay hướng dẫn các em 
tự đọc. Giáo viên có thể làm mẫu, hoặc “tư duy thành lời” về ý kiến và những gì giáo viên 
hiểu được khi đọc. Giáo viên có thể dẫn dắt học sinh thảo luận về ý nghĩa của những gì các 
em đang đọc. Giáo viên có thể giúp học sinh liên hệ nội dung đang đọc với kinh nghiệm của 
bản thân các em và tới những bài đọc khác mà các em đã đọc. Giáo viên cũng có thể 
khuyến khích học sinh đặt câu hỏi về bài đọc. 

Ngoài sáu phương pháp được đưa ra ở đây, nghiên cứu có xác định 
thêm những phương pháp khác? 
Sáu phương pháp được giới thiệu trong cuốn sách này được chứng minh rõ nhất về mặt 
khoa học. Tuy nhiên, một số phương pháp sau cũng nhận được những ủng hộ nhất định 
trong quá trình nghiên cứu. Giáo viên có thể cân nhắc việc sử dụng những phương pháp 
này trong lớp học của mình. 

• Tận dụng kiến thức nền tảng sẵn có. Người đọc tốt sử dụng kiến thức và kinh 
nghiệm có sẵn để có thể hiểu được những gì mình đang đọc. Giáo viên có thể giúp học 
sinh vận dụng kiến thức nền tảng để nâng cao khả năng đọc hiểu. Trước khi học sinh 
đọc bài, giáo viên giúp các em xem qua bài đọc. Khi tiến hành hạt động này, hãy hỏi 
học sinh xem các em đã biết những gì về nội dung bài đọc (ví dụ như chủ đề, khái 
niệm, hoặc bối cảnh thời gian). Hãy hỏi xem các em có biết gì về tác giả và cơ cấu bài 
viết mà tác giả thường sử dụng. Hãy thảo luận về những từ quan trọng được dùng 
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trong bài. Hãy đưa ra những bức tranh hoặc biểu đồ để chuẩn bị cho học sinh tiếp nhận 
những gì các em sắp đọc.   

• Sử dụng những hình ảnh tưởng tượng. Người đọc tốt thường tạo ra những bức 
tranh hoặc hình ảnh trong trí tưởng tượng khi đọc. Độc giả (đặc biệt là những độc giả 
nhỏ tuổi) hay liên tưởng hình ảnh như vậy trong lúc đọc có thể hiểu và nhớ nội dung 
đọc tốt hơn so với những người không liên tưởng. Hãy giúp học  sinh tạo ra những hình 
ảnh liên tưởng về những gì các em đang đọc. Ví dụ như khuyến khích các em tạo ra 
những bức tranh liên tưởng về bối cảnh, nhân vật hoặc sự kiện được miêu tả trong bài 
đọc.  

 

Cần hướng dẫn những phương pháp đọc hiểu nào cho học sinh? 

Vào thời điểm nào? 
Không có giới hạn về số lượng phương pháp đọc hiểu; chúng là những phương tiện giúp 
học sinh hiểu những gì các em đang đọc. Hãy giúp học sinh biết cách sử dụng phương 
pháp đọc hiểu trong quá trình học tập thông thường – ví dụ như khi các em đọc các tài liệu 
theo chủ đề. Nếu học sinh chật vật trong việc xác định và ghi nhớ những ý chính trong một 
chương tài liệu thuộc môn khoa học xã hội mà các em đang đọc, hãy hướng dẫn các em 
cách viết tóm tắt. Hoặc, nếu học sinh đã đọc xong một chương trong sách khoa học nhưng 
lại không thể trả lời các câu hỏi về nội dung của chương đó, hãy chỉ cho các em phương 
pháp đặt câu hỏi và trả lời. Khi học sinh đã nhận thấy việc sử dụng phương pháp đọc hiểu 
có thể hỗ trợ học tập, các em sẽ được khuyến khích và tham gia một cách chủ động vào 
quá trình học tập của mình. 

Hãy luôn ghi nhớ rằng không phải tất cả các phương pháp đọc hiểu đều mang lại hiệu 
quả cho tất cả các dạng bài đọc. Đương nhiên, giáo viên chỉ có thể dạy về cấu trúc của 
cuốn truyện khi học sinh đang đọc truyện, chứ không phải đọc tài liệu hay đọc thơ.  
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TÓM TẮT 

 

Đọc hiểu quan trọng vì  

• hiểu là lý do cho việc đọc. 

Đọc hiểu là 

• có chủ đích. 

• có tính tích cực. 

Đọc hiểu có thể được phát triển  

• bằng việc hướng dẫn các phương pháp đọc hiểu. 

Phương pháp đọc hiểu có thể được dạy 

• thông qua những hướng dẫn cụ thể. 

• thông qua hoạt động học tập tương tác. 

• Giúp người đọc sử dụng các phương pháp một cách linh hoạt và kết hợp các 
phương pháp với nhau. 
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