
CONNECTED SPEECH
(NỐI ÂM, BIẾN ÂM)



Tại sao phải học những kiến
thức này?

• Tăng độ trôi chảy và tốc độ trong khi nói

• Khả năng phát âm, nói sẽ tự nhiên hơn



Biến âm

Đối với các âm chặn hơi
Không bật các âm này ra khi từ ngay phía sau bắt đầu
bằng một phụ âm

/t/ /d/ He can’t read.

/k/ /g/ I often walk to work.

/p/ /b/ He fixed the pipe.



Phụ âm đứng trước nguyên âm
Đọc nối nguyên âm vào phụ âm đứng trước

Ví dụ
• Make or This can make or break your career.

• Drop out of She decided to drop out of school.

• Back-up He didn’t get any back-up vocals.

• Take in We shouldn’t take in a lot of calories.

Biến âm



Phụ âm đôi
Khi 2 phụ âm giống hệt nhau đứng cạnh nhau, chỉ
bật ra 1 âm.

Ví dụ
• Don’t tell Don’t tell me you didn’t know.

• Could do You could do better.

• Stop picking Stop picking your nose.

• Make copies Could you make copies of these?

Biến âm



Sử dụng âm /j/ (trong từ yes)
Khi các nguyên âm /aɪ/, /ɔɪ/, /iː/, /eɪ/ đứng trước
một nguyên âm khác, sử dụng âm /j/ để nối 2 
nguyên âm lại

Ví dụ
• I/j/always have passion for football.

• They/j/avoided talking about the subject.

• He /j/absolutely can.

Biến âm



Sử dụng âm /w/ (trong từ work)
Khi các nguyên âm /əʊ/, /aʊ/, /uː/ đứng trước một
nguyên âm khác, sử dụng âm /w/ để nối 2 nguyên
âm

Ví dụ

• How/w/are you?

• You/w/only asked.

• Go/w/away!

Nối âm



Khi âm /t/, /d/ đứng kề âm /j/
Khi nối các âm này, âm /t/ sẽ biến thành /tʃ/, âm
/d/ biến thành / dʒ/

Ví dụ
• Don’t you remember what we said?

• Hurry up and put your shoes on?

• You should use whichever you prefer.

• We need you for the conference.

Biến âm



• Các từ viết tắt

Biến âm

Dạng đầy đủ Dạng viết tắt

What is What’s

I am I’m

You are You’re

They are They’re

He is He’s

Cannot Can’t

Do not Don’t



Would not Wouldn’t

Will not Won’t

Was not Wasn’t

Were not Weren’t

They will They’ll

She has She’s

We have We’ve

Biến âm



Ví dụ

Biến âm


