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MỞ ĐẦU
1. Lí do chọn đề tài
Tiếng Việt là một thứ tiếng giàu đẹp và trong sáng, như nhà văn Đặng
Thai Mai đã viết: “Tiếng Việt, một biểu hiện hùng hồn của sức sống dân tộc.
Tiếng Việt có những đặc sắc của một thứ tiếng đẹp, một thứ tiếng hay…” [41;
tr.38], hay như nhận xét của nhà thơ Xuân Diệu: Sự trong sáng của ngôn ngữ
là kết quả của một cuộc phấn đấu. Trong và sáng dính liền nhau... Ngoài ra
không thể không nhắc tới khẳng định của cố Thủ tướng Phạm Văn Đồng:
“Tiếng Việt của chúng ta rất giàu. Tiếng Việt của chúng ta rất đẹp. Giàu bởi
kinh nghiệm đấu tranh của nhân dân ta lâu đời và phong phú. Đẹp bởi tâm
hồn của người Việt Nam ta rất đẹp. Hai nguồn của cái giàu, cái đẹp ấy là ở
chỗ tiếng Việt là tiếng nói của nhân dân, đầy tình cảm, màu sắc và âm điệu,
hồn nhiên, ngộ nghĩnh và đầy ý nghĩa; đồng thời nó là ngôn ngữ của văn học
mà những nhà thơ lớn như Nguyễn Trãi, Nguyễn Du… và những nhà văn, nhà
thơ ngày nay ở miền Bắc và miền Nam đã nâng lên đến trình độ rất cao về
nghệ thuật.” [12; tr.112]. Vì những lẽ đó, giữ gìn sự trong sáng của tiếng Việt
là một việc làm rất quan trọng. Chủ tịch Hồ Chí Minh đã khẳng định “Ngôn
ngữ là thứ của cải vô cùng lâu đời và vô cùng quý báu của dân tộc. Chúng ta
phải giữ gìn nó, quý trọng nó, làm cho nó phát triển ngày càng rộng khắp.”
[22; tr.163]
Như chúng ta đã biết, cố Thủ tướng Phạm Văn Đồng đã đặt vấn đề “giữ
gìn sự trong sáng của tiếng Việt” từ hơn 50 năm trước. Sau đó, chủ trương
này đã được mọi tầng lớp trong xã hội nhiệt liệt hưởng ứng suốt một thời gian
dài và mang lại hiệu quả tích cực. Để thể hiện tầm quan trọng của vấn đề, cố
Thủ tướng Phạm Văn Đồng đã nói: “Nếu các đồng chí tin rằng chỉ cần Chính
phủ ra mệnh lệnh thì công việc sẽ thành công thì các đồng chí sai lầm. Công
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việc này là trách nhiệm của chính các đồng chí.” [19; tr.45]. “Các đồng chí”
mà cố Thủ tướng muốn nói đến ở đây chính là nhà văn, nhà báo và nhà giáo.
Để thể hiện quyết tâm của toàn Đảng, toàn dân trong việc giữ gìn, bảo tồn
và phát huy sự trong sáng của tiếng Việt, tại Điều 5, Hiến pháp năm 2013 của
nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam đã quy định tiếng Việt là ngôn ngữ
quốc gia. Đó là một bước tiến mới trong nhận thức tư tưởng để tiếp tục khẳng
định vị thế của đất nước ta trong các mối quan hệ quốc tế. Trong tình hình đất
nước đang hội nhập sâu hơn trên tất cả các lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hoá, xã
hội với các quốc gia khác thì chúng ta cần phải có rất nhiều các giải pháp khác
nhau để giữ gìn tinh hoa bản sắc văn hoá của dân tộc ta, trong đó có ngôn ngữ.
Các nhà ngôn ngữ học cũng đã khẳng định chữ viết xuất hiện là một
bước ngoặt trong lịch sử văn minh của loài người. Chữ viết là một công cụ vô
cùng quan trọng trong việc hình thành, phát triển văn hóa, văn minh của từng
dân tộc. Chữ viết là một trong những hình thức biểu hiện kết quả của quá
trình nhận thức, tư duy của con người. Với HSTH, chữ viết phản ánh chất
lượng học tập, rèn luyện kĩ năng viết chữ của các em và cũng là hành trang để
các em bước vào bậc học cao hơn.
Tiếng Việt với tư cách là một phương tiện để nắm bắt kiến thức, là
công cụ để giao tiếp, tư duy, để giáo dục đạo đức cho HS và hình thành năng
lực sử dụng tiếng Việt. Yêu cầu tối thiểu ở bậc TH là HS đọc thông viết thạo,
sử dụng ngôn ngữ nói, viết trong học tập, giao tiếp để có thể hòa nhập với
cộng đồng, là tiền đề để các em biết viết, viết đúng, viết đẹp. Kĩ năng viết của
HS chỉ được hình thành qua phân môn Chính tả.
Như đã nói ở trên, phân môn Chính tả có vị trí và vai trò rất quan trọng
trong chương trình giáo dục TH. Điều đó được thể hiện rõ ở thời lượng của
phân môn tổng số khoảng 221 tiết, cụ thể là: lớp 1: 11 tiết; lớp 2: 70 tiết; lớp
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3: 70 tiết; lớp 4: 35 tiết; lớp 5: 35 tiết.
Hiện nay, việc dạy và học Chính tả tại huyện Mường La, Sơn La bộc lộ
khá nhiều hạn chế. Điều này do nhiều nguyên nhân như huyện có nhiều thành
phần dân tộc cùng chung sống, điều kiện kinh tế - xã hội còn gặp nhiều khó
khăn,... Trong đó, hạn chế rõ nét và ảnh hưởng đến chất lượng học tập lớn
nhất là HS mắc nhiều lỗi chính tả, khả năng sử dụng tiếng Việt còn hạn chế.
Điều này ảnh hưởng tiêu cực đến việc học tập và giao tiếp của HS, đến việc
giữ gìn sự trong sáng của tiếng Việt.
Như ta đã nói ở trên, huyện Mường La, Sơn La là huyện có đa thành
phần dân tộc cùng chung sống. Ở hầu hết các nhà trường TH nói riêng và các
trường học trên địa bàn huyện nói chung, số HS dân tộc Thái chiếm tỉ lệ lớn
nhất. Việc rèn luyện kĩ năng chính tả là điều cấp thiết, không thể thiếu để các
em có một cơ sở tốt nhất khi học lên các cấp học cao hơn. Việc HS dân tộc
Thái lớp 4 thường mắc những lỗi chính tả gì? Những lỗi đó có giống lỗi mà
HS dân tộc Kinh thường mắc không? Điều này cũng cần phải có một sự
nghiên cứu cụ thể, khoa học mới kết luận được.
Trong chương trình TH, nội dung kiến thức ở lớp 4 luôn được đánh giá
rất quan trọng, làm nền tảng để HS học tiếp lên các lớp trên. Việc xác định
một cách chính xác, khoa học các lỗi về chính tả giúp HS TH dân tộc Thái nói
chung và HS 4 dân tộc Thái nói riêng từng bước khắc phục được các lỗi về
chính tả, giúp HS diễn đạt chính xác nội dung mà mình muốn viết, giúp các
em ngày càng tự tin hơn trong khi giao tiếp cũng như học tập.
Để giúp HS lớp 4 dân tộc Thái ở huyện Mường La khắc phục lỗi chính
tả, bằng những kinh nghiệm thực tế trong quá trình giảng dạy, chúng tôi lựa
chọn đề tài: “Biện pháp chữa lỗi chính tả cho HS lớp 4 dân tộc Thái huyện
Mường La, tỉnh Sơn La”.
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2. Lịch sử vấn đề
Chữ quốc ngữ là một thứ chữ ghi âm, nghĩa là phát âm thế nào thì viết
như vậy. Về cơ bản, chữ quốc ngữ đảm bảo quan hệ tương ứng 1 - 1 giữa âm
và chữ. Tuy nhiên, có lúc quan hệ âm - chữ không được xác định rõ do những
bất hợp lí của chữ viết tạo thành.
Nhiều người cho rằng, với những loại lỗi do phát âm không phân biệt
thì phải tập phát âm cho đúng. Năm 1942, trong Lược khảo Việt ngữ, Lê Văn
Nựu đã viết: “Nếu từ lớp đồng ấu trở lên trong mỗi giờ Tập đọc, các HS đều
tập luyện cách phát âm cho đúng rồi thì lần lần chúng sẽ chữa sửa được
những chỗ sai lầm, và khi đã phát âm được đúng mỗi vần, mỗi tiếng thì viết
ra tự nhiên hợp cách không còn khó khăn, ngần ngại gì nữa”. [27; tr.63]
Phát âm đúng ở đây được hiểu là phát âm theo nghĩa phân biệt đã được
ghi nhận trong quy tắc chính tả. Chẳng hạn, ở phương ngữ Bắc Bộ cần phân
biệt rõ các cặp phụ âm đầu tr / ch, s / x, r / d / g; ở phương ngữ Bắc Trung Bộ
cần phân biệt rõ hai thanh điệu là thanh hỏi và thanh ngã; ở phương ngữ Nam
Bộ cần phân biệt rõ hai phụ âm đầu là /v/ và /z/,...
Cách sửa lỗi phát âm cho đúng không hề đơn giản, bởi lẽ muốn phát
âm đúng thì phải biết chính tả trước đã. Hơn nữa, thay đổi thói quen phát âm
là chuyện đòi hỏi rất nhiều thời gian. Trong khi đó ở nước ta hiện nay chưa có
một vùng phát âm thực tế nào được coi là chuẩn so với chính tả. Tuy nhiên,
chúng ta vẫn thấy nhiều trường hợp phát âm theo tiếng địa phương mà vẫn
viết đúng chính tả. Do đó, có thể thấy là tập phát âm đúng để viết đúng chính
tả chưa phải là một giải pháp tối ưu và duy nhất để rèn luyện chính tả cho HS
trong quá trình dạy học chính tả.
Có rất nhiều tác giả đã đưa ra các mẹo để giúp nhớ các quy tắc chính tả
dễ dàng hơn. Trong cuốn “Chữa lỗi chính tả cho HS” (Phan Ngọc – 1982),
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tác giả đã đưa vào công trình của mình 14 mẹo. Theo ông, mẹo chính tả “cung
cấp những biện pháp khiến người đọc làm việc thành công ngay lập tức” [25;
tr.12]. Đến năm 1994, Lê Trung Hoa đã sáng tạo thêm và hoàn thiện 36 mẹo luật
chính tả được thể hiện cụ thể trong cuốn “Mẹo luật chính tả” [16].
Mẹo chính tả có tác dụng giúp dễ nhớ các quy tắc chính tả. Tuy nhiên,
không có mẹo nào chữa được mọi lỗi mà mỗi mẹo chỉ có thể chữa được một
hay một số lỗi nhất định mà thôi. Do đó, để chữa được tất cả các lỗi chính tả,
cần có rất nhiều mẹo khác nhau. Nhưng học để nhớ được một số mẹo đã là cả
một vấn đề, đó là chưa kể đến các mẹo thường vẫn có những ngoại lệ nhất
định cũng đòi hỏi khá nhiều công sức để ghi nhớ. Tác giả Nguyễn Quý Thành
đã viết: “Một điều dễ dàng nhận ra là số mẹo quá nhiều (chưa kể ngoại lệ)
khó có thể thuộc hết cả trăm mẹo được. Theo chúng tôi, đối với HS TH, mẹo
không phải là giải pháp tối ưu”. [29; tr.23]
Gần đây, một số nhà nghiên cứu về chính tả lại có xu hướng coi việc
“nhớ từng chữ một” là một giải pháp hữu hiệu hơn cả, nhất là đối với HS TH,
bởi họ cho rằng HS TH có khả năng ghi nhớ máy móc khá tốt, khả năng học
thuộc khá nhanh. Theo tác giả Phan Ngọc trong cuốn “Chữa lỗi chính tả cho
HS” thì phần lớn những người viết chính tả đúng hiện nay đều dựa vào cách
này. Theo cách này, HS chỉ cần nhớ mặt chữ của từ dễ viết sai. Những từ này
chiếm tỉ lệ không nhiều nên HS có thể ghi nhớ được.
Trong cuốn “Góp phần nâng cao chất lượng dạy chính tả cho HS TH”
(Giáo dục TH, số 01/1996), tác giả Nguyễn Quý Thành cũng khẳng định:
“Đối với TH có thể sử dụng giải pháp nhớ từng chữ theo phương châm sai gì
học nấy, có cấp độ hoá cho từng khối lớp gắn với từng vùng phương ngữ”.
[29; tr.12]
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Sách giáo khoa Tiếng Việt hiện hành và một số cuốn từ điển chính tả
còn sử dụng giải pháp học chính tả bằng cách so sánh, đối chiếu. Các nhà
nghiên cứu cho rằng, các trường hợp chính tả dễ nhầm lẫn do phát âm không
phân biệt, nếu được đặt cạnh nhau trong thế so sánh, đối chiếu thì người đọc
sẽ nhận ra tự khác biệt về chữ viết để tìm ra cách viết đúng.
Có nhiều cuốn từ điển được biên soạn theo phương án trên như: “Từ
điển chính tả đối chiếu Việt Nam” của Nguyễn Duyên Niên, “Từ điển chính
tả tiếng Việt” của Đỗ Việt Hùng và Nguyễn Như Ý,... Trong các cuốn từ điển,
tác giả người miền Bắc xếp các từ dễ lẫn theo phương ngữ Bắc, tác giả người
miền Nam xếp các từ dễ lẫn theo phương ngữ Nam. Như vậy, thực chất đây
chỉ là từ điển chính tả cho một vùng phương ngữ mà thôi. Riêng hai tác giả
Hoàng Tuyền Linh và Vũ Xuân Lương trong cuốn “Từ điển chính tả mini”
lại không xếp các mục từ dễ nhầm lẫn chính tả song song mà đặt hai từ đó vào
trong một ngữ cảnh. Đây là một giải pháp đang được sử dụng nhiều trong dạy
học chính tả cho HS TH hiện nay.
Ngoài ra, để thực hiện luận văn này, chúng tôi còn quan tâm nghiên
cứu các công trình:
Giáo trình “Chữ viết và dạy chữ viết ở TH” Lê A (1982), Nxb Đại học
Sư phạm đã đề cập tới vị trí tính chất, nhiệm vụ của phân môn chính tả ở TH,
cơ sở khoa học của việc dạy học chính tả, chương trình sách giáo khoa dạy
chính tả.
Cuốn “Đổi mới phương pháp dạy học ở TH” - Bộ Giáo dục và Đào
tạo, Dự án phát triển GV TH, Nxb Giáo dục, Hà Nội, (2005) đã chỉ ra những
đổi mới trong nội dung và phương pháp bài dạy phân môn Chính tả theo
trương trình và sách giáo khoa mới. Nắm được bản chất và phương pháp dạy
học Chính tả theo hướng tích cực hóa hoạt động của HS.
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Công trình “Dạy học chính tả ở TH” (Nxb Giáo dục - 2002) đã cung
cấp những thông tin cụ thể chi tiết về đặc điểm ngữ âm và chữ viết tiếng Việt
liên quan đến chính tả cũng như các quy tắc chính tả tiếng Việt.
Ấn phẩm “Phương pháp dạy học tiếng Việt ở TH” - Tài liệu đào tạo
GV - 2007 của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Dự án phát triển GV TH đã tổ chức
biên soạn các môđun đào tạo, bồi dưỡng GV nhằm nâng cao năng lực chuyên
môn - nghiệp vụ, cập nhật những đổi mới về nội dung, phương pháp dạy học
và kiểm tra đánh giá kết quả giáo dục TH theo chương trình, sách giáo khoa
TH mới. Điểm mới ở tài liệu này là đưa ra nhiều phương pháp dạy học sử
dụng băng hình… nhằm hướng tích cực hóa hoạt động học tập.
Cuốn “Phương pháp dạy học tiếng Việt cho HS dân tộc cấp TH” - Bộ
Giáo dục và Đào tạo, Dự án phát triển GV TH, Nxb Giáo dục, Hà Nội, (2006)
đã đề cập tới những mục tiêu cơ bản của dạy học môn Chính tả cho HS dân
tộc ít người, chỉ ra một số hạn chế trong việc thực hiện các yêu cầu phân môn
Chính tả ở vùng dân tộc ít người. Tài liệu còn đề cập đến những nguyên nhân
cơ bản nhất của việc mắc lỗi chính tả của HS dân tộc ít người.
Trong cuốn “Dạy và học môn Tiếng Việt ở TH theo trương trình mới”
(Nxb Giáo dục - 2007) tác giả đã cung cấp những thông tin tổng quát về
chương trình dạy tiếng mẹ đẻ ở cấp TH của một số nước trên thế giới, tác giả
cho rằng: việc dạy tiếng Việt phải nhằm cả vào hai chức năng của ngôn ngữ,
phải chú trọng vào cả bốn kĩ năng, phải hướng tới sự giao tiếp và sử dụng
phương pháp giao tiếp. Bên cạnh đó, tác giả còn đưa ra nhược điểm của khắc
phục tiếng Việt trong mấy thập niên trước.
Cuốn “Dạy học chính tả ở TH” của các tác giả Hoàng Văn Thung, Đỗ
Xuân Thảo (1995), Nxb Giáo dục, tác giả đã đề cập tới khái niệm chính tả, vị
trí của phân môn Chính tả, nhiệm vụ và phân môn Chính tả ở TH.
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Cuốn “Vui học tiếng Việt” - Trần Mạnh Hưởng, tập 1 (2002), Nxb
Giáo dục, tác giả nhấn mạnh những kiến thức tiếng Việt cơ bản giúp HS luyện
tập thành thạo các kĩ năng làm chủ được tiếng nói và chữ viết của dân tộc.
Ngoài ra, chúng tôi đặc biệt quan tâm tới công trình của các tác giả
như: Phan Ngọc, Chữa lỗi chính tả cho HS, Nxb Giáo dục, Hà Nội, 1982; Võ
Xuân Trang, Muốn viết đúng dấu hỏi, dấu ngã, Nxb Trẻ, thành phố Hồ Chí
Minh, 1999; Hoàng Phê, Dạy và học chính tả - dấu hỏi hay dấu ngã, Nxb Đà
Nẵng, 2002.
Để chỉ dẫn cho việc sử dụng đúng tiếng Việt (bao gồm các kĩ năng: nói,
nghe, đọc, viết), hàng loạt từ điển đồng âm, đồng nghĩa, trái nghĩa, thành ngữ,
từ mới, vần,... đã được biên soạn. Nguyễn Thiện Giáp đã thống kê có 4 từ điển
đồng nghĩa, trái nghĩa, có 7 cuốn từ điển thành ngữ, tục ngữ. Cùng với đó, loại
sách thứ hai nhằm giáo dục ngôn ngữ chung, góp phần giữ gìn sự trong sáng
của tiếng Việt là các sách có tính chất hướng dẫn về cách đặt câu đúng, dùng
từ, viết chính tả đúng và một số mẹo luật trong việc giải nghĩa từ tiếng Việt,...
Loại sách thứ ba nhằm giáo dục ngôn ngữ chung là những giáo trình vừa có thể
dùng trong nhà trường vừa có thể phổ biến rộng rãi ngoài xã hội. Đó là 13 cuốn
Tiếng Việt thực hành đã được biên soạn và phát hành rộng rãi.
Các giải pháp mà các công trình nghiên cứu đưa ra đều có những ưu
điểm và hạn chế riêng. Các công trình nghiên cứu, các tài liệu khoa học đó đã
có những tác dụng rất lớn cho mỗi người có ý thức muốn nâng cao kĩ năng sử
dụng tiếng Việt của chính mình. Chúng ta không thể sử dụng đơn độc một
giải pháp nào mà phải biết kết hợp chúng một cách đồng bộ mới có thể đem
lại hiệu quả.
Lỗi chính tả tiếng Việt là một vấn đề luôn mang tính cấp thiết trong
thực tế hiện nay khi ở nước ta đang tồn tại nhiều phương ngữ. Đã có nhiều
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công trình nghiên cứu để đưa ra giải pháp khắc phục lỗi chính tả cho từng
vùng phương ngữ. Tuy nhiên, việc điều tra thực trạng và khắc phục lỗi chính
tả tiếng Việt cho HS lớp 4 dân tộc Thái huyện Mường La, Sơn La thì chưa có
công trình nào đề cập đến một cách đầy đủ. Chúng tôi thiết nghĩ, vấn đề mà
luận văn này tiến hành nghiên cứu là một việc làm thực sự cần thiết.
3. Mục đích và nhiệm vụ nghiên cứu của luận văn
3.1. Mục đích nghiên cứu
Luận văn có mục đích mô tả và xác định tình trạng mắc lỗi chính tả của
HS lớp 4 dân tộc Thái huyện Mường La, Sơn La một cách có căn cứ khoa học.
Đề xuất một số cách thức, biện pháp chữa lỗi chính tả cho HS lớp 4
dân tộc Thái huyện Mường La, Sơn La một cách có căn cứ khoa học dựa trên
lí thuyết của ngôn ngữ học hiện đại.
3.2. Nhiệm vụ nghiên cứu
Từ những mục đích đã được xác định như trên, luận văn được triển
khai, hướng tới các nhiệm vụ cơ bản sau:
Tìm hiểu cơ sở lí luận và thực tiễn của việc dạy học Chính tả ở trường TH;
Trên cơ sở khảo sát, trắc nghiệm, luận văn sẽ phân loại lỗi chính tả của
HS lớp 4 dân tộc Thái huyện Mường La, Sơn La một cách có căn cứ dựa trên
các tiêu chí khoa học cụ thể, chính xác và có tính hệ thống;
Nêu các cách thức chữa các lỗi về chính tả cho HS lớp 4 dân tộc Thái
huyện Mường La, Sơn La dựa trên các thành tựu của lí thuyết ngôn ngữ học
hiện đại; đặc biệt là những kết quả nghiên cứu dạy ngôn ngữ quốc gia đối với
người học ngôn ngữ đó với tư cách là ngôn ngữ thứ hai;
Thiết kế giáo án, dạy thực nghiệm;
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Rút ra kết luận khoa học.
4. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu
4.1. Đối tượng nghiên cứu
Đối tượng chủ yếu mà luận văn quan tâm nghiên cứu là HS lớp 4 dân tộc
Thái đang học tập tại các trường TH trên địa bàn huyện Mường La, Sơn La.
Do thời gian nghiên cứu có hạn nên chúng tôi đã chọn 3 trường thuộc 3
địa bàn tiêu biểu của huyện, đó là các trường:
Trường TH Chiềng Lao A: là trường thuộc vùng có điều kiện kinh tế xã hội đặc biệt khó khăn, HS ở đây sử dụng ngôn ngữ chủ yếu là tiếng Thái
(tiếng mẹ đẻ). Việc sử dụng tiếng phổ thông hầu như chỉ được thực hiện khi
HS giao tiếp với thầy cô giáo trong giờ học.
Trường TH Mường Bú B: là trường thuộc vùng thị tứ của huyện. Ở đây
có sự đan cài giữa người dân tộc Kinh và người dân tộc Thái cùng sinh sống.
Do đó, HS người dân tộc Thái sớm được tiếp xúc với tiếng phổ thông. Tuy
nhiên, việc sử dụng tiếng phổ thông cũng không thường xuyên, các em chỉ sử
dụng khi giao tiếp với người dân tộc Kinh.
Trường TH thị trấn Ít Ong A: là trường nằm ở trung tâm thị trấn của
huyện. HS người dân tộc Thái ở đây được sống trong môi trường tiếng Việt từ
rất sớm. Tiếng phổ thông được các em sử dụng thành thạo như tiếng mẹ đẻ.
4.2. Phạm vi nghiên cứu
Luận văn có phạm vi nghiên cứu là lỗi chính tả của HS lớp 4 dân tộc
Thái đang học tập tại huyện Mường La, Sơn La.
Trên cơ sở đó, luận văn hướng tới đề xuất một số cách thức để giúp cho
HS khắc phục được một số lỗi chính tả thường mắc phải mà chủ yếu là do
nguyên nhân giao thoa ngôn ngữ.
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5. Ý nghĩa của luận văn
5.1. Ý nghĩa lí luận
Việc xây dựng một hệ thống lí luận về chính tả trong văn bản khi tham
gia vào hoạt động giao tiếp tiếng Việt dựa trên những thành tựu, những kết
quả nghiên cứu đã được công bố làm tiền đề về mặt lí thuyết để xử lí, giải
quyết các yêu cầu, nhiệm vụ thực tiễn đặt ra, góp phần giúp cho HS nói đúng,
viết đúng tiếng Việt là một công việc hữu ích và cần thiết.
Phân tích trên các căn cứ khoa học dựa mà điểm tựa là lí thuyết về việc
dạy - học tiếng Việt cho người dân tộc ít người ở Việt Nam, đặc biệt HS, góp
phần bổ sung lí luận về việc dạy tiếng Việt trong nhà trường TH có HS dân
tộc Thái.
5.2. Ý nghĩa thực tiễn
Sau khi công bố kết quả nghiên cứu của luận văn, nếu được chấp nhận sẽ,
góp thêm một tiếng nói hữu ích vào việc giữ gìn sự trong sáng của tiếng Việt.
Ngoài ra, luận văn được hoàn thành sẽ là tài liệu tham khảo có giá trị cho
công tác nghiên cứu khoa học về biện pháp chữa lỗi chính tả cho HS lớp 4 dân
tộc Thái nói riêng và cho HSTH nói chung. Đồng thời, luận văn cũng là nguồn
tài liệu tham khảo cho GVTH và những độc giả quan tâm đến vấn đề này.
6. Phương pháp nghiên cứu và nguồn ngữ liệu
6.1. Phương pháp nghiên cứu
6.1.1. Phương pháp khảo sát, thống kê
Để có được những tư liệu một cách đầy đủ và trung thực, chúng tôi đã
thiết kế phiếu khảo sát. Phiếu khảo sát được chuẩn bị trên cơ sở đặc điểm
chung của đối tượng khảo sát và mục đích mà luận văn nghiên cứu. Nhìn
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chung, các phiếu khảo sát được trình bày rõ ràng, dễ hiểu cũng như chú ý đến
tính hợp lí của thông tin trong một chủ thể thống nhất nhằm thu được những
tư liệu đa chiều, xác thực về đối tượng khảo sát.
Phương pháp này cũng được sử dụng để thống kê các loại lỗi chính tả
của HS lớp 4 dân tộc Thái thông qua các dạng bài tập.
6.1.2. Phương pháp xử lí tư liệu
Những phân tích, lí giải vấn đề đã được đưa ra trong luận văn có minh
bạch và xác đáng hay không phụ thuộc rất nhiều vào khâu xử lí tư liệu. Công
việc này luôn đòi hỏi tính chính xác cao, chú trọng vào những thông tin cần
thiết cũng như không bỏ sót những tư liệu quan trọng.
Phương pháp này được tiến hành gồm hai bước:
Bước 1: Xử lí số liệu thô;
Bước 2: Tính tỉ lệ phần trăm, lập bảng biểu.
6.1.3. Phương pháp phân tích, tổng hợp và đánh giá
Sau khi đã xử lí số liệu, chúng tôi tiến hành so sánh, phân tích theo
từng tiêu chí. Qua đó có thể miêu tả, nhận xét và đánh giá về năng lực tiếng
Việt của HS ở địa bàn khảo sát.
6.2. Nguồn tư liệu
Nguồn tư liệu đầu tiên phải kể đến là các tài liệu và công trình nghiên
cứu liên quan đến chính tả.
Nguồn tư liệu thứ hai được xác định là quan trọng nhất, đó là việc điều
tra, khảo sát, thống kê, phân loại các lỗi chính tả từ các văn bản, các đoạn văn
của HS TH lớp 4 dân tộc Thái ở một số trường TH huyện Mường La, Sơn La.
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7. Cấu trúc của luận văn
Ngoài phần mở đầu, phần kết luận, tài liệu tham khảo và phần phụ lục,
cấu trúc luận văn gồm 3 chương, cụ thể như sau:
Chương 1: Cơ sở lí luận và thực tiễn;
Chương 2: Biện pháp chữa lỗi chính tả cho HS lớp 4 dân tộc Thái;
Chương 3: Thực nghiệm sư phạm.
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CHƯƠNG 1
CƠ SỞ LÍ LUẬN VÀ THỰC TIỄN
1.1. Cơ sở lí luận
1.1.1. Khái niệm chính tả
Chính tả là một trong những phân môn Tiếng Việt ở TH. Chính tả
được hiểu là viết đúng, hợp với chuẩn và những quy tắc về cách viết chuyển
lời nói sang dạng chữ viết. Hay nói cách khác, chính tả (chính: đúng, tả: viết)
là những quy định về cách viết đúng, cách viết thống nhất đối với mỗi từ ngữ,
tên người, tên địa lí, tên các tổ chức cơ quan đoàn thể, các từ ngữ phiên âm
tiếng nước ngoài, các dấu câu,…
Ngoài ra, chính tả có thể xem như sự chuẩn hoá hình thức chữ viết của
ngôn ngữ. Đó là một hệ thống các quy tắc về cách viết các âm vị, âm tiết, từ,
cách viết hoa,... Chính tả chủ yếu là cách viết, nó giúp cho người viết biết lựa
chọn cách viết đúng theo những quy tắc đã được thừa nhận chung.
Chuẩn chính tả có những đặc điểm chính sau đây:
Đặc điểm đầu tiên của chuẩn chính tả là tính chất bắt buộc gần như
tuyệt đối của nó. Đặc điểm này đòi hỏi người viết bao giờ cũng phải viết đúng
chính tả. Chữ viết có thể chưa hợp lí nhưng khi đã được thừa nhận là chuẩn
chính tả thì người cầm bút không được tự ý viết khác đi. Ai cũng biết rằng
viết “ghế”, “ghen” không hợp lí và tiết kiệm bằng “gế”, “gen” nhưng chỉ có
cách viết thứ nhất mới được coi là đúng chính tả. Vì vậy nói đến chuẩn chính
tả là nói đến tính chất bắt buộc. Trong chính tả không có sự phân biệt hợp lí không hợp lí, hay - dở mà chỉ có sự phân biệt đúng - sai, không lỗi - lỗi. Đối
với chính tả, yêu cầu cao nhất là cách viết thống nhất, thống nhất trong mọi
văn bản, mọi người, mọi địa phương.
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Do chuẩn chính tả có tính chất bắt buộc gần như tuyệt đối cho nên nó ít
bị thay đổi như các chuẩn mực khác của ngôn ngữ (như chuẩn ngữ âm, chuẩn
từ vựng, chuẩn ngữ pháp). Nói cách khác, chuẩn chính tả có tính chất ổn định,
tính chất cố hữu khá rõ. Sự tồn tại nhất nhất hàng thế kỉ của nó đã tạo nên ấn
tượng về một cái gì “bất di bất dịch”, một tâm lí rất bảo thủ. Chính vì thế mặc
dù biết rằng cách viết “iên ngỉ” hợp lí hơn nhưng đối với chúng ta nó rất “gai
mắt”, khó chịu vì trái với cách viết từ bao đời nay. Mặt khác, do tính chất
“trường tồn” này mà chính tả thường lạc hậu so với sự phát triển của ngữ âm.
Sự mâu thuẫn giữa ngữ âm “hiện đại” và chính tả “cổ hủ” là một trong những
nguyên nhân chính làm cho chính tả trở nên rắc rối.
Ngữ âm phát triển, chính tả không thể giữ mãi tính chất cố hữu của
mình mà dần dần cũng có một sự biến động nhất định. Do đó, bên cạnh chuẩn
mực chính tả hiện tại, lại có thể xuất hiện một cách viết mới tồn tại song song
với nó, Ví dụ: “phẩm zá”, “anh zũng” bên cạnh “phẩm giá”, “anh dũng”, “trau
dồi” bên cạnh “trau giồi”, “dòng nước” bên cạnh “giòng nước”,... Tình trạng
có nhiều cách viết như vậy đòi hỏi phải tiến hành chuẩn hoá chính tả.
Dạy chính tả là rèn luyện cho HS kĩ năng viết thành thạo chữ tiếng Việt
theo các chuẩn chính tả và làm bài tập, qua đó rèn các kĩ năng sử dụng ngôn
ngữ, cung cấp cho HS vốn từ, vốn hiểu biết về các mảng khác nhau của đời
sống. Chữ viết tiếng Việt là chữ ghi âm, đọc như nào thì viết như thế ấy.
Muốn HS viết đúng chính tả thì cần giúp HS hiểu đúng nghĩa của từ. Có thể
dạy chính tả theo hai cách: có ý thức và không có ý thức.
Cách không có ý thức: (phương pháp máy móc, cơ giới). Dạy chính tả
không cần biết đến sự tồn tại của các quy tắc chính tả, dựa trên sự lặp lại
không cần biết lí do, quy luật của hành động. Phương pháp này củng cố trí
nhớ một cách máy móc, không thúc đẩy sự phát triển của tư duy.
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Cách có ý thức: (phương pháp dạy học có tính tự giác). Bắt đầu từ việc
nhận thức quy tắc, mẹo luật chính tả. Trên cơ sở đó tiến hành luyện tập và
từng bước đạt tới các kĩ xảo chính tả. Việc hình thành các kĩ xảo chính tả
bằng con đường có ý thức sẽ tiết kiệm được thời gian, công sức. Đó là con
đường ngắn nhất và có hiệu quả cao.
Phân môn chính tả là một môn khoa học, một lĩnh vực có ảnh hưởng
trực tiếp tới các môn học, các lĩnh vực khác trong cuộc sống. Chính tả mang
tính logic chặt chẽ từ thấp đến cao, từ tư duy đơn giản đến phức tạp, chính tả
có tính liên tục nên khi học cần chú ý không để hổng kiến thức. Chính tả chủ
yếu là cách viết, nó giúp cho người viết biết lựa chọn cách viết đúng chuẩn
theo những quy tắc đã được thừa nhận chung.
Chữ viết tiếng Việt (chữ quốc ngữ) được xây dựng theo hệ thống thống
chữ cái La-tinh, thuộc loại chữ ghi âm. Chữ viết tiếng Việt gồm các chữ cái sau:
Dùng để ghi 11 nguyên âm đơn: a, ă, â, e, ê, i (y), o, ô, ơ, u, ư và 3
nguyên âm đôi iê (yê, ia, ya), ươ (ưa), uô (ua).
Dùng để ghi 23 phụ âm: b, c (k, q), ch, d, đ, g (gh), gi, h, kh, l, m, n,
nh, ng (ngh), p, ph, r, s, t, th, tr, v, x.
Ngoài các chữ cái, do tiếng Việt là ngôn ngữ có thanh điệu (ngôn ngữ
đa thanh), chữ viết tiếng Việt còn sử dụng thêm 6 dấu để ghi 6 thanh điệu:
dấu ` (ghi thanh huyền), dấu ˜ (ghi thanh ngã), dấu • (ghi thanh nặng), dấu hỏi
? (ghi thanh hỏi), dấu ´ (ghi thanh sắc), và thanh không (thanh ngang).
Thuật ngữ chính tả hiểu theo nghĩa gốc là “phép viết đúng” hoặc “ lối
viết hợp với chuẩn”. Nói cách khác, chính tả là việc tiêu hóa chữ viết của một
ngôn ngữ, yêu cầu cơ bản chính tả là việc thống nhất cách viết cho từng từ cụ
thể trên phạm vi toàn quốc và trên tất cả các loại hình văn bản viết.
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Một ngôn ngữ văn hóa không thể không có chính tả thống nhất, chính
tả có thống nhất thì việc giao tiếp bằng ngôn ngữ viết mới không gặp trở ngại
giữa các địa phương trong cả nước cũng như các thế hệ với nhau.
1.1.2. Tầm quan trọng của phân môn Chính tả ở TH
1.1.2.1. Mục tiêu, nhiệm vụ của phân môn Chính tả ở TH
Mục tiêu, nhiệm vụ của phân môn Chính tả quy định nội dung và
phương pháp dạy học chính tả. Mức độ thành công trong dạy học chính tả sẽ
được đánh giá bằng cách đối chiếu kết quả đạt được với mục tiêu, nhiệm vụ
của phân môn. Chính vì vậy, xác định mục tiêu, nhiệm vụ của phân môn
Chính tả là việc làm cần thiết trước khi tìm hiểu nguyên tắc, nội dung và
phương pháp dạy học chính tả.
Mục tiêu của phân môn Chính tả là sự cụ thể hóa mục tiêu của bộ môn
Tiếng Việt ở bậc TH, hình thành và phát triển ở HS năng lực sử dụng tiếng
Việt (đặc biệt là kĩ năng viết); góp phần rèn luyện cho HS những thao tác tư
duy cơ bản; cung cấp cho HS những hiểu biết sơ giản về tự nhiên và xã hội để
góp phần giáo dục và hình thành nhân cách cho HS.
Cùng với phân môn Tập viết, phân môn Chính tả có nhiệm vụ là giúp
HS nắm vững quy tắc chính tả, hình thành kĩ năng chính tả. Nói cách khác,
phân môn Chính tả giúp HS hình thành năng lực và thói quen viết đúng chính
tả, củng cố và hoàn thiện các tri thức cơ bản về hệ thống ngữ âm và chữ viết
tiếng Việt, trang bị cho HS công cụ để học tập các môn học và giao tiếp ngoài
xã hội. Ngoài ra, phân môn Chính tả còn rèn cho HS một số kĩ năng, phẩm
chất tốt như: tính cẩn thận, chính xác; bồi dưỡng tình yêu của HS đối với
tiếng Việt cũng như chữ viết của tiếng Việt.
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1.1.2.2. Vị trí, tính chất của dạy học chính tả ở trường TH
Trong hoạt động ngôn ngữ của con người có bốn hoạt động vô cùng
quan trọng, đó là: nghe, nói, đọc, viết. Bốn hoạt động này có mối quan hệ chặt
chẽ với nhau, thực hiện hoạt động này là tiền đề thực hiện ba hoạt động kia và
ngược lại. Tuy nhiên ở mỗi hoạt động lại có một đặc điểm riêng, giữ vị trí
riêng trong hoạt động chung của mỗi con người, trong đó viết là một kĩ năng
vô cùng quan trọng phải rèn luyện cho HS.
Trong thực tiễn, dạy học chính tả giúp hình thành và phát triển ở HS
năng lực sử dung tiếng Việt (đặc biệt là kĩ năng viết) góp phần rèn luyện cho
HS thao tác tư duy cơ bản, cung cấp cho HS những hiểu biết sơ giản về tự
nhiên xã hội để góp phần giáo dục và hình thành nhân cách cho HS, thông
qua việc học chính tả HS chiếm lĩnh được tiếng Việt, công cụ để giao tiếp tư
duy trong học tập.
Tính thực hành là đặc trưng nổi bật của dạy học Chính tả, qua việc
luyện viết người ta giáo dục cho các em tính cẩn thận, tỉ mỉ, giúp cho các em
biết trình bày một văn bản có khoa học, … Qua đó rèn luyện khả năng tư duy
và bồi dưỡng tình yêu với cái đẹp của HS, các em dễ dàng tiếp thu các kiến
thức khoa học đặc biệt là các em sẽ tự trình bày bài viết của mình đúng chính
tả, và sạch đẹp hơn.
1.1.3. Cơ sở khoa học của việc dạy Chính tả
1.1.3.1. Con đường “có ý thức” và “không ý thức” trong việc dạy
Chính tả
Mọi hoạt động học tập đều phải là hoạt động có ý thức. Khái niệm “có
ý thức” và “ không có ý thức” ở đây được hiểu là học các “quy tắc, quy luật”
chính tả đối lập với học thuộc các trường hợp chính tả “bất quy tắc”.
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Loại chính tả có ý thức là loại chính tả nhằm phát hiện ra các quy tắc
chính tả trên cơ sở của phép viết đúng chính tả. Về cơ bản đây là một con
đường được triển khai từ việc nhận thức các quy tắc và các mẹo luật chính tả
để làm cơ sở cho việc thực hành luyện tập tiến tới hình thành kĩ năng, kĩ xảo
chính tả.
Loại chính tả không có ý thức là loại chính tả “bất quy tắc”, cần học
thuộc và nhớ các trường hợp cụ thể. Con đường này được hiểu là việc hình
thành kĩ xảo một cách tự nhiên. Đặc trưng của nó có thể là lĩnh hội một hành
động nào đó thì việc dạy chính tả không cần chú ý đến sự tồn tại của các quy
tắc chính tả, không cần hiểu mối quan hệ giữa ngữ âm và chữ viết, những cơ
sở ngữ pháp của chính tả mà đơn thuần chỉ là viết được từng từ cụ thể, từng
trường hợp riêng lẻ.
Dạy chính tả tiếng Việt bên cạnh việc coi trọng chính tả có ý thức, cần
phải chú ý đúng mức đến chính tả không có ý thức. Theo con đường có ý thức
chúng ta gặp nhiều thuận lợi.
Nắm được các quy tắc chính tả, HS nắm được cách viết đúng các từ
mà không đòi hỏi phải ghi nhớ máy móc theo từng trường hợp cụ thể để rút
ngắn được thời gian rèn luyện để viết đúng chính tả.
Rèn luyện được khả năng tư duy cho HS. Trong quá trình tổ chức dạy
học chính tả cho HS, HS vận dụng các thao tác tư duy như: phân tích, so sánh,
đối chiếu, khái quát hóa, trừu tượng hóa để rút ngắn quy tắc chính tả.
Bên cạnh con đường có ý thức, chúng ta cần chú ý đến con đường
chính tả không có ý thức. Việc hình thành kĩ xảo chính tả theo con đường này
không cần đến sự hỗ trợ của tư duy mà chỉ cần ở một chừng mực nhất định
giúp HS ghi nhớ máy móc. Viết chính tả như vậy cũng đòi hỏi người viết phải
có phản ứng nhanh, linh hoạt, tức thời để chọn một hình thức phù hợp. Do đó,
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HS cần phải phát huy đến cao độ khả năng ghi nhớ của bản thân để học thuộc.
Yêu cầu này không khó nắm đối với HSTH, ngay cả HS dân tộc Thái, khi đầu
óc các em còn “tươi mới”.
1.1.3.2. Cơ sở ngôn ngữ học
Chính tả ngữ âm là chính tả mà các âm vị ở vị trí cơ bản của chúng,
nghĩa là mỗi âm vị được ghi bằng một con chữ. Đối với việc hình thành kĩ
xảo chính tả, đặc tính của văn bản, đoạn trích mà HS dựa vào đó để lĩnh hội
chính tả là rất quan trọng. Theo đó khi viết chính tả theo nguyên tắc ngữ âm là
các biểu tượng âm thanh, điều này thể hiện là giữa người đọc và viết thống
nhất với nhau. “Đọc như thế nào thì viết như thế ấy”. Cơ chế của cách viết
đúng trong trường hợp này thể hiện ở việc HS thực hiện thao tác luyện tập
dạy liên hệ giữa âm vị và chữ cái.
Như vậy, cách viết theo nguyên tắc ngữ âm là vấn đề chữ viết, nếu HS
nắm được sự phân tích âm thanh và bảng chữ cái thì không cần có sự ghi nhớ
nữa HS chỉ cần phát thành tiếng và nhẩm thầm từ cần viết. Cơ chế ấy được
xác lập trong mối quan hệ giữa âm thanh và chữ viết để HS có được cách viết
đúng và xác lập được mối quan hệ liên chính tả.
Điều đáng quan tâm ở đây là hình thức âm thanh phát ra (khi đọc) và
hình thức chữ viết (khi viết chính tả) chúng luôn có mối quan hệ ràng buộc
mật thiết nhưng lại trái ngược nhau về quy trình hoạt động hiện hành. Nếu
như đọc là phát ra âm thanh để thể hiện văn bản thì viết lại là sự trừu tượng
hóa văn bản trên cơ sở âm thanh thành chữ viết. Đọc lấy nguyên tắc chính âm
làm chuẩn thì viết lấy chính tự làm cơ sở (chính tự là toàn bộ khung quy tắc
của chính tả được thể hiện ở những đơn vị âm thanh: tiếng, từ, câu,…).
Trên một bình diện khác, khi vận dụng phương pháp chính tả phương
thức tiếp nhận thông tin về mẫu đúng tử cách viết có sự thay đổi căn bản. Đó
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là hiểu được nghĩa của từ, nắm được quy tắc, HS có thể nắm được thông tin
cần thiết mà không phụ thuộc vào việc có hay không những từ cụ thể nào đó
làm mẫu. Điều đó đồng nghĩa với việc hoạt động ghi nhớ của các em sẽ được
thoải mái hơn, các phương thức lĩnh hội thông tin phức tạp hơn và đòi hỏi
hoạt động tích cực của tư duy, dựa trên ý nghĩa của các phương pháp.
Đối với ngôn ngữ Đông Nam Á trong đó có tiếng Việt thì thanh điệu
có chức năng âm vị học tức là có chức năng khu biệt nghĩa. Hệ thống thanh
điệu gồm sáu thanh: Ngang (-), huyền (\), sắc (/) , hỏi (?), ngã (~), nặng (.)
được chia hai nhóm: cao (sắc, ngã, không) và thấp (ngang, huyền); nếu xét về
âm vực được chia là bằng phẳng (ngang, huyền), không bằng phẳng (hỏi, ngã,
sắc, nặng); nếu xét về âm điệu.
Bảng 1.1: Phân loại thanh điệu theo âm điệu
Âm điệu

Không bằng phẳng

Bằng phẳng

Gẫy

Không gẫy

Cao

Ngang

Ngã

Sắc

Thấp

Huyền

Hỏi

Nặng

Các thanh điệu dễ hòa nhập với nhau đó là nặng với ngã, sắc với hỏi;
điều này cộng với tính chất dễ thay đổi âm vực của các thanh điệu hai chiều
như hỏi, ngã đã dẫn đến hiện tượng nhập thanh ở một số vùng phương ngữ
tiếng Việt. Trong quá trình nói và viết cần kết hợp hài hòa giữa các yếu tố để
có kết quả cao; Trong quá trình HS viết chính tả GV cần phải hướng dẫn các
em cách phối hợp thanh điệu để việc dạy học có chất lượng.
1.1.4. Một số nguyên tắc, phương pháp và thủ pháp dạy Chính tả
1.1.4.1. Một số nguyên tắc dạy học Chính tả
Theo các tác giả giáo trình “Phương pháp dạy học Tiếng Việt 1”, việc
dạy Chính tả tuân theo các nguyên tắc chủ yếu sau:
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a) Nguyên tắc dạy Chính tả theo khu vực
Dạy Chính tả theo khu vực là nội dung giảng dạy về chính tả phải sát
hợp với phương ngữ. Nói cách khác, phải xuất phát từ tình hình thực tế mắc
lỗi chính tả của HS ở từng khu vực, từng vùng miền để hình thành nội dung
giảng dạy; phải xác định được trọng điểm chính tả cần dạy cho HS ở từng khu
vực, từng địa phương.
Nguyên tắc này yêu cầu GV trước khi dạy cần tiến hành điều tra cơ
bản để nắm được lỗi chính tả phổ biến của HS, từ đó lựa chọn nội dung giảng
dạy thích hợp. Nguyên tắc này cũng lưu ý GV cần có sự linh hoạt, sáng tạo
trong giảng dạy, cụ thể là trong việc xây dựng nội dung bài sao cho sát hợp
với đối tượng HS lớp mình dạy. Trong một chừng mực nào đó, có thể lược
bớt nội dung giảng dạy trong sách giáo khoa nếu xét thấy không phù hợp với
HS. Đồng thời, cần bổ sung những nội dung dạy cần thiết mà sách giáo khoa
chưa đề cập đến.
b) Nguyên tắc kết hợp chính tả có ý thức với chính tả không có ý thức
Dạy Chính tả không có ý thức là dạy chính tả không cần biết đến sự
tồn tại của các quy tắc chính tả, không cần hiểu mối quan hệ giữa âm và chữ
viết, những cơ sở từ vựng và ngữ pháp của chính tả, mà chỉ đơn thuần là việc
viết đúng từng trường hợp, từng từ cụ thể. Cách dạy học này chỉ củng cố trí
nhớ máy móc ở một mức độ nhất định.
Dạy Chính tả có ý thức cần phải bắt đầu từ việc nhận thức các quy tắc,
các mẹo luật chính tả. Trên cơ sở đó, tiến hành luyện tập và từng bước đạt tới
các kĩ xảo chính tả. Đây là con đường ngắn nhất và có hiệu quả cao nhất trong
việc dạy học chính tả cho HS nói chung và cho HS dân tộc Thái nói riêng.
Đối với HS TH, cần vận dụng cả hai cách dạy trên. Trong đó, dạy
Chính tả không có ý thức được sử dụng ở các lớp đầu cấp, gắn liền với các
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kiểu bài tập chép. Các kiểu bài này nhằm giúp HS nhanh chóng làm quen với
hình thức của các con chữ, hình thức chữ viết của các từ. Dạy Chính tả không
có ý thức còn phát huy tác dụng khi GV hướng dẫn HS ghi nhớ các hiện
tượng chính tả không gắn với một quy luật, quy tắc nào. Nguyên tắc kết hợp
dạy Chính tả có ý thức với dạy Chính tả không có ý thức được coi là nguyên
tắc cơ bản, chủ đạo trong việc dạy chính tả cho HS.
c) Nguyên tắc phối hợp giữa phương pháp tích cực và phương pháp
tiêu cực
Bên cạnh phương pháp tích cực, GV cần phối hợp áp dụng với phương
pháp tiêu cực. Điều đó có nghĩa là, việc hướng dẫn HS viết đúng chính tả cần
tiến hành đồng thời với việc hướng dẫn HS loại bỏ lỗi trong các bài viết.
Có 3 loại lỗi chính tả mà HS thường mắc:
Lỗi chính tả do không nắm vững chính tự: loại lỗi này thường gặp khi
viết các phụ âm đầu d / r /gi, tr / ch, s / x,... Để sửa loại lỗi này, HS cần phải nắm
vững quy tắc chính tả, nhớ kĩ mặt chữ trong các từ có phụ âm đầu dễ lẫn lộn.
Lỗi chính tả do không nắm vững cấu trúc âm tiết tiếng Việt: do không
hiểu cấu trúc nội bộ của âm tiết tiếng Việt nên HS thường viết thừa, viết thiếu,
viết sai,... Chẳng hạn: quyét sạch, qoanh co, khúc khuỷ, sức khẻo,... Để sửa
loại lỗi này, HS cần hiểu âm tiết tiếng Việt được cấu thành bởi những thành
phần nào, vị trí của từng thành phần trong âm tiết.
Loại lỗi chính tả do viết theo lối phát âm địa phương hoặc do không
nắm vững chính âm: loại lỗi này mỗi địa phương sai mỗi khác, có vùng viết d
thành r, có vùng viết l thành n,... Riêng đối với HS dân tộc Thái ở Mường La,
Sơn La thường lẫn lộn giữa l với đ, b với v, t với th,... Để sửa loại lỗi này, HS
cần nắm vững chính âm trong tiếng Việt, cần tập phát âm đúng chuẩn, tập viết
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nhiều lần những lỗi mà địa phương mình thường mắc. GV có thể xây dựng
các mẹo để giúp HS viết đúng.
Để giúp HS sửa các loại lỗi chính tả theo hướng loại bỏ cái sai, xây
dựng cái đúng, đi từ cái sai đến cái đúng. Để làm được điều này, GV có thể
nêu ra những đoạn văn, đoạn thơ trong đó có nhiều từ sai chính tả để HS phát
hiện lỗi và chữa lại cho đúng.
1.1.4.2. Một số phương pháp dạy học Chính tả
Phương pháp dạy học Chính tả là sự cụ thể hoá các phương pháp dạy
học Tiếng Việt nói chung cho phù hợp với đặc điểm riêng của phân môn.
Dưới đây là các phương pháp dạy học thường được sử dụng trong phân môn
Chính tả.
a) Phương pháp phân tích ngôn ngữ
Phương pháp này bao gồm các thao tác phân tích và tổng hợp. Ở phân
môn Chính tả, thao tác phân tích thể hiện ở việc phân tích cấu tạo của chữ
(ghi tiếng), cách đọc các âm, vần khó hay dễ lẫn; giải thích nghĩa của từ,... tạo
điều kiện cho việc viết đúng chính tả. Phân tích còn là so sánh sự tương đồng,
khác biệt về âm, nghĩa và chữ của các từ ngữ có trong bài. Việc phân tích
giúp cho HS khắc sâu ghi nhớ và hiểu sâu sắc về hiện tượng chính tả.
Ngược lại với phân tích là tổng hợp. Các thao tác tổng hợp thể hiện
trong việc khái quát các hiện tượng chính tả thành quy tắc chính tả hoặc thành
các mẹo chính tả cho HS dễ nhớ, dễ viết. Thao tác phân tích, tổng hợp được
phối hợp với nhau một cách linh hoạt trong suốt giờ chính tả, nhưng thể hiện
rõ nhất trong bước luyện viết đúng các từ ngữ khó và trong quá trình thực
hiện các bài chính tả âm - vần.
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Muốn hoạt động phân tích ngôn ngữ đạt hiệu quả, cần phải tạo điều
kiện để HS thực hành phân tích, tổng hợp. GV không làm hộ mà giữ vai trò
hướng dẫn, gợi ý, giúp HS lưu ý các hiện tượng chính tả cần quan tâm.
b) Phương pháp giao tiếp
Phương pháp này được thể hiện ở việc GV tổ chức tiết học bằng cách
giao nhiệm vụ học tập sao cho HS tích cực, chủ động tham gia vào hoạt động
giao tiếp một cách hiệu quả.
Hình thức giao tiếp trong dạy học chính tả rất đa dạng, bao gồm cả
đọc, nghe, nói, viết. Thao tác nghe trong phân môn Chính tả vừa là nghe đọc
bài chính tả, vừa là nghe GV hoặc các bạn nói về hiện tượng chính tả, quy tắc
chính tả. Với chính tả đoạn - bài, thao tác nghe còn có thể được thực hiện từ
giờ Tập đọc trước đó, nếu bài viết chính tả được trích từ bài tập đọc đã học.
Thao tác đọc được HS thực hiện khi đọc bài chính tả đoạn - bài hoặc các bài
tập chính tả âm - vần. Thao tác nói được sử dụng khi các em trả lời các câu
hỏi về nội dung bài viết, về nghĩa của từ hay phân biệt cách viết các chữ.
Trong giờ chính tả, thao tác viết được sử dụng thường xuyên nhất, từ bước
kiểm tra bài cũ đến bước viết chính tả đoạn - bài và cả bước làm bài tập chính
tả âm - vần.
Để giúp HS giao tiếp tốt, GV phải soạn hệ thống câu hỏi và bài tập
chính tả phong phú, phù hợp với đặc điểm tâm lí, ngôn ngữ và vốn hiểu biết
về tự nhiên, xã hội của HS. GV cũng cần tạo tình huống để HS tham gia vào
các hoạt động giao tiếp một cách hào hứng, nhẹ nhàng và thoải mái.
c) Phương pháp rèn luyện theo mẫu
Phương pháp rèn luyện theo mẫu trong dạy học Chính tả có cách thể
hiện riêng. Đó chính là sự vận dụng các quy tắc hay mẹo chính tả đã biết vào
trường hợp khác tương tự. Khi thực hiện các bài chính tả âm - vần, HS sử
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dụng các thao tác so sánh, điền thế, phân tích, tổng hợp theo một quy trình
mẫu đã quen từ trước, hoặc do GV hướng dẫn. Nhờ các mẫu này, HS có thể
giải các bài tập một cách thoải mái và chủ động. Rèn luyện theo mẫu còn thể
hiện ở việc viết theo một mẫu cho trước. Mẫu có thể là bài tập chính tả tập
chép trong sách giáo khoa hoặc do GV viết lên bảng. Chính vì điều này, bài
chính tả đoạn - bài được chọn cho HS viết phải là mẫu mực không chỉ về các
hiện tượng chính tả, mà còn là một văn bản mẫu về nội dung, cách sử dụng
từ ngữ. Cũng chính vì vậy, GV cần đặc biệt chú ý đến cách sử dụng từ ngữ,
chữ viết và cách viết chữ của mình để HS luôn có những mẫu tốt để thực
hiện theo.
1.1.4.3. Một số thủ pháp thường được sử dụng để thực hiện nội dung
dạy học chính tả đặc thù cho HS dân tộc Thái
a) Thủ pháp phân tích chính tả
Đây là thủ pháp được sử dụng phổ biến trong dạy học chính tả. Nó có
nguồn gốc từ phương pháp phân tích ngôn ngữ. Dạy chính tả đặc biệt cần đến
phân tích ngữ âm, phân tích từ vựng và phân tích ngữ nghĩa, trong đó phân
tích chữ viết giữ vai trò chủ yếu.
Phân tích chính tả giúp HS tri giác được rõ ràng những nét đối lập
giữa các chữ ghi từ để từ đó xác định cách viết đúng. Yêu cầu HS tri giác chữ
viết bằng mắt rồi phân tích các bộ phân theo cấu tạo chữ.
Mặt khác, để viết đúng chính tả, người viết còn phải dựa vào ngữ
nghĩa. Nghĩa của chữ viết được xác định rõ trong từ và cụm từ. Phân tích
nghĩa cũng là một kiểu phân tích có tác dụng trong dạy học chính tả, đặc biệt
là đối với HS dân tộc Thái, các em viết sai chính tả một phần do không hiểu
nghĩa của từ.
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b) Thủ pháp liên tưởng theo hệ thống
Theo các nhà nghiên cứu thì đây là một thủ pháp hữu hiệu trong dạy
học chính tả. Lỗi chính tả là biểu hiện của việc ghi nhớ thiếu chuẩn xác. Yêu
cầu nắm vững chuẩn chính tả và sử dụng chữ viết thành thạo đặt ra nhiệm vụ
nặng nề cho người học là phải ghi nhớ tốt. Người học không chỉ cần ghi nhớ
từng con chữ mà còn phải ghi nhớ một số lượng lớn từ ngữ đủ cho giao tiếp.
HS ở từng địa phương lại phải tránh nhầm lẫn do thói quen phát âm tiếng địa
phương. Vì vậy, trí nhớ là một vấn đề cần được đặc biệt quan tâm trong dạy
học chính tả, đặc biệt là dạy chính tả cho HS dân tộc ít người nói chung và HS
dân tộc Thái nói riêng.
Liên tưởng theo hệ thống có thể hiểu là việc sắp xếp nội dung bài học
theo hệ thống thuần nhất, không so sánh đối chiếu. Trong chính tả có thể hiểu,
hệ thống là hệ thống chữ cùng âm, vần, thanh nào đó. Những từ ngữ này được
xuất hiện trong cùng một ngữ cảnh, không có yếu tố đối lập, HS sẽ ghi nhớ dễ
dàng và khi sử dụng sẽ suy luận ra nhờ ngữ cảnh.
Thủ pháp này ngược lại với thủ pháp so sánh, đối chiếu - một thủ pháp dạy
học rất quen thuộc và được sử dụng thường xuyên trong dạy học chính tả ở TH.
Tuy tên gọi các kiểu bài chính tả ở TH có khác nhau như nghe - viết,
nhớ - viết, tập chép nhưng có thể nói, bất cứ bài chính tả nào cũng đều sử
dụng thủ pháp so sánh, đối chiếu, nhất là phần luyện tập. Dạy học chính tả
bằng thủ pháp này là trường hợp chính tả dễ lẫn, do ảnh hưởng phát âm không
phân biệt, được đặt bên cạnh nhau trong thế đối chiếu song song để HS nhận
ra sự khác nhau về chữ viết.
1.1.5. Nguyên tắc xây dựng chữ quốc ngữ
Chữ quốc ngữ so với chữ viết của nhiều ngôn ngữ trên thế giới, có
phần hợp lí hơn và chính tả của nó cũng giản tiện hơn rất nhiều. Nguyên nhân
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sâu xa nhất của điều này là ở chỗ chữ quốc ngữ được xây dựng theo nguyên
tắc âm vị học (hay như vẫn quen gọi là nguyên tắc ngữ âm học). Nguyên tắc
âm vị học trong chữ viết yêu cầu giữa âm và chữ phải có quan hệ tương ứng
“1 - 1”. Để đảm bảo nguyên tắc này, chữ quốc ngữ phải thỏa mãn ít nhất hai
điều kiện:
Mỗi âm chỉ do một kí hiệu biểu thị.
Mỗi kí hiệu luôn luôn chỉ có một giá trị, tức biểu thị chỉ một âm duy
nhất ở mọi vị trí trong từ.
Về căn bản, chữ quốc ngữ được tạo ra về cơ bản thỏa mãn khá đầy đủ
các điều kiện đó.
1.1.6. Những bất hợp lí trong chữ quốc ngữ
Do nhiều nguyên nhân về lịch sử, văn hóa, xã hội, ngôn ngữ khác
nhau, những người tạo ra chữ quốc ngữ đã không tuân thủ được một cách
nghiêm ngặt những yêu cầu của nguyên tắc âm vị học trong chữ viết. Do đó,
nó đã để lại trong lòng cơ cấu chữ quốc ngữ nhiều hiện tượng chính tả trái với
nguyên tắc ngữ âm học của chữ viết và đã là mối quan tâm thường xuyên của
nhiều thế hệ học giả trong và ngoài nước gần một thế kỉ nay. Những bất hợp lí
của chữ quốc ngữ, có thể quy vào hai trường hợp chính:
Vi phạm nguyên tắc tương ứng “1 - 1” giữa kí hiệu và âm thanh
Điều này thể hiện ở chỗ dùng nhiều kí hiệu để biểu thị một âm.
Chẳng hạn:
Âm /k/ được biểu thị bằng ba kí hiệu: c, k, q.
Âm /i/ được biểu thị bằng hai kí hiệu: i, y.
Âm /γ/ (gờ) được biểu thị bằng: g, gh.
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Âm /η/ (ngờ) được biểu thị bằng: ng, ngh.
Âm /ie/ được biểu thị bằng iê, yê, ia, ya.
Âm /wσ/ được biểu thị bằng: ươ, ưa.
Âm /uo/ được biểu thị bằng uô, ua.
Vi phạm tính đơn trị của kí hiệu
Đây là trường hợp một kí hiệu biểu thị nhiều âm khác nhau tùy thuộc
vào vị trí của nó trong quan hệ với những âm trước và sau nó. Chẳng hạn:
Chữ G khi đứng trước các chữ cái không phải là i, e, ê thì biểu thị bằng âm
/γ/; nhưng khi đứng trước i mà sau i là các chữ cái không phải là i, e, ê thì
biểu thị âm /z/: gia, giữ,…; khi G đi cùng H thì biểu thị âm /γ/: ghi, ghế,…;
khi đứng trước i hoặc iê thì một mình G lại biểu thị âm /z/: gì, gìn, giết,…
Chữ A chủ yếu được dùng biểu thị âm /a/; nhưng khi đứng trước u và
y ở cuối âm tiết lại biểu thị âm /ă/; còn trong tổ hợp ia (mía) thì a biểu thị yếu
tố thứ hai của nguyên âm đôi /ie/; trong tổ hợp ua (mua), thì a biểu thị yếu tố
thứ hai của nguyên âm đôi /uo/.
Chữ O chủ yếu dùng để biểu thị nguyên âm /ɔ/ nhưng khi đứng ngay
sau a, e với tư cách là âm cuối, thì biểu thị bán nguyên âm /-u/: gạo, kẹo,…;
còn khi đứng trước a, e lại biểu thị giới âm (âm đệm) /-u-/: hoa, hoe,...
Ngoài ra, nhiều nhà nghiên cứu còn băn khoăn về tình trạng dùng nhiều
dấu phụ, như các trường hợp: ă, â, ô, ơ, ư,...
Ghép nhiều con chữ để biểu thị một âm, như các trường hợp: ch, gh,
kh, nh, ngh, ph, th, tr,...
Điều này quả nhiên là không hay, song cũng là một giải pháp riêng, do
đó, không đáng phải để tâm nhiều, vì chúng không phải là những bất hợp lí
dẫn đến việc vi phạm nguyên tắc cơ bản của chính tả ngữ âm học và không
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gây ra khó khăn hay sự lộn xộn nào cho chính tả quốc ngữ, thậm chí ngay cả
khi dùng chữ quốc ngữ trên máy vi tính.
1.1.7. Đặc điểm chính tả tiếng Việt
Tiếng Việt là ngôn ngữ phân tiết tính, tức là các âm tiết được tách
bạch rõ ràng trong dòng lời nói. Vì thế, khi viết, các chữ biểu thị âm tiết được
viết rời, cách biệt nhau.
Trong bốn câu thơ trong bài thơ Việt Nam thân yêu của nhà thơ
Nguyễn Đình Thi (Tiếng Việt 4, tập 1), chúng ta dễ dàng nhận diện được số
lượng các âm tiết trong mỗi câu thơ:
Việt Nam đất nước ta ơi!

(6 âm tiết)

Mênh mông biển lúa đâu trời đẹp hơn.

(8 âm tiết)

Cánh cò bay lả dập dờn,

(6 âm tiết)

Mây mờ che đỉnh Trường Sơn sớm chiều.

(8 âm tiết)

Mỗi âm tiết tiếng Việt đều mang một thanh điệu nhất định (trong 6
thanh). Khi viết chữ, phải đánh dấu ghi thanh điệu lên âm chính (hoặc bộ
phận chính, đối với âm chính của nguyên âm đôi) của âm tiết. Cấu tạo âm tiết
của tiếng Việt rất chặt chẽ và ổn định.
Hiện nay, vẫn có những khuynh hướng khác nhau khi nhìn nhận cấu
tạo của âm tiết tiếng Việt. Chúng ta có thể tán thành khuynh hướng cho rằng
ở dạng đầy đủ, âm tiết tiếng Việt có cấu tạo như sau:
Bảng 1.2. Cấu tạo của âm tiết
Thanh điệu
Phụ âm đầu

Vần
Âm chính

Âm đệm

Âm cuối

Trong đó, âm chính và thanh điệu là hai bộ phận không thể thiếu được
trong cấu tạo của bất kì âm tiết nào của tiếng Việt.
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Muốn xác định kí hiệu ghi âm chính trong chữ, chúng ta đặt chữ vào
khuôn âm tiết. Chẳng hạn:
Phân tích các bộ phận cấu tạo của từng tiếng trong câu tục ngữ dưới đây:
Nhiễu điều phủ lấy giá gương
Người trong một nước phải thương nhau cùng.

Âm tiết

Phụ âm
đầu

Vần
Âm đệm

Âm chính

Âm cuối

Thanh
điệu

nhiễu

nh

iê

u

ngã

điều

đ

iê

u

huyền

phủ

ph

u

hỏi

lấy

l

ây

sắc

giá

gi

ia

sắc

gương

g

ươ

ng

ngang

người

ng

ươ

i

huyền

trong

tr

o

ng

ngang

một

m

ô

t

nặng

nước

n

ươ

c

sắc

phải

ph

a

i

hỏi

thương

th

ươ

ng

ngang

nhau

nh

a

u

ngang

cùng

c

u

ng

huyền

Khi xác định được kí hiệu ghi âm chính trong chữ, ta ghi dấu thanh lên
trên (hoặc dưới) kí hiệu đó : phượng, chuẩn, đá, mùa, năm,…
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Trong trường hợp có hai ký hiệu biểu thị âm chính (âm chính là
nguyên âm đôi): Ghi dấu thanh điệu lên kí hiệu có dấu phụ: chuyển, huyền,
ngửa, suốt, chửa, nằm,…
Ghi dấu thanh điệu lên kí hiệu đầu tiên (từ trái sang phải) khi cả hai kí
hiệu không có dấu phụ: phìa, chìa,...
Ghi dấu thanh điệu lên kí hiệu thứ hai (từ trái sang phải) khi cả hai kí
hiệu đều có dấu phụ: nước, bưởi,...
Để tiện ghi nhớ, có một mẹo nhỏ giúp chúng ta ghi dấu thanh điệu đúng:
Khi có 1 nguyên âm, dấu ghi thanh điệu bao giờ cũng đánh lên nguyên
âm đó: ý, á, ế,...
Khi phần vần có từ hai kí hiệu ghi âm (âm đệm và nguyên âm hoặc
nguyên âm đôi) trở lên, nếu:
Vần đang xét, về nguyên tắc, có thể kết hợp với (hoặc đã sẵn có) một
trong các phụ âm (m, n, p, t, c, ng, nh, ch) làm âm cuối, ta đặt dấu ghi thanh
điệu trên (dưới) kí hiệu nguyên âm cuối cùng bên phải: hoà(ng), quắ(t),
quyê(n), nằ(m), bá(c), mậ(n),…
Vần đang xét, về nguyên tắc không thể kết hợp được với một trong các
phụ âm kể trên làm âm cuối, ta đặt dấu ghi thanh điệu bên trên (dưới) kí hiệu
nguyên âm ngay bên trái kí hiệu nguyên âm cuối cùng: này, mùi, hẹn, nứa,…
1.1.8. Nguyên tắc kết hợp chính tả tiếng Việt
Tất các các chữ cái ghi phụ âm đều có thể làm kí hiệu ghi phần đầu
của âm tiết.
Tất cả các chữ cái ghi nguyên âm đều có thể làm kí hiệu ghi âm chính
của âm tiết.
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Có hai chữ cái để ghi âm đệm là o và u (giữa chúng có sự phân bố vị
trí rõ rệt.
Các kí hiệu: p, t, m, n, ng (nh), i (y), u (o) biểu thị các âm cuối. Sự
phân bổ vị trí giữa các kí hiệu cùng biểu thị một âm.
Mặc dù có những điểm chưa hợp lí, song chữ quốc ngữ đã thiết lập
được một bộ quy tắc kết hợp hiệu chỉnh cần thiết và đủ mạnh để loại bỏ khả
năng tùy tiện, nước đôi khi viết. Các quy tắc bổ sung này được xã hội hóa và
trở thành thói quen chính tả của người Việt. Nhờ chúng mà chính tả chữ quốc
ngữ khắc phục tính phức tạp, rắc rối phát nguyên từ nhưng trường hợp vi
phạm nguyên tắc ngữ âm học. Sau đây là các quy tắc bổ sung đó:
K, C, Q
K viết trước các kí hiệu ghi nguyên âm (bộ phận nguyên âm đôi): e, ê,
i (kể, kế, kia,…).
C viết trước các kí hiệu ghi nguyên âm (bộ phận nguyên âm đôi): a, ă,
â, o, ô, ơ, u, ư (cá, câu, căn, cứ,…).
Q viết trước âm đệm: u (quá quả, quần,…).
G, GH, NG, NGH
G, GH viết trước các kí hiệu ghi nguyên âm (bộ phận nguyên âm đôi):
a, ă, â, o, ô ,ơ, u, ư (ga, gở, gù, gừng,…).
GH, NGH viết trước các kí hiệu ghi nguyên âm (bộ phận nguyên
âm đôi):
ơ, ê, i (nghe, ngớ, ghi, ghế, nghiêng,…).
IÊ, YÊ, IA, YA
IÊ viết sau âm đầu, trước âm cuối: chiều, tiến,…
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YÊ viết sau âm đệm, trước âm cuối: tuyên, quyển,… hoặc khi mở đầu
âm tiết: yến, yết.
IA viết sau âm đầu, không có âm cuối: kia, bia,…
YA viết sau âm đệm, không có âm cuối: khuya
UA, UÔ
UA viết khi không có âm cuối: quả, của, múa,…
UÔ viết trước âm cuối: nuốt, cuối, muối,…
ƯA, ƯƠ
ƯA viết khi không có âm cuối: dưa, đứa, mưa,…
ƯƠ viết trước âm cuối: nước, mương, trước,…
O, U làm âm đệm
Sau chữ cái ghi phụ âm Q chỉ viết U: quá, quả, quý, quần,…
Sau các phụ âm khác hoặc mở đầu âm tiết:
Viết O trước các nguyên âm: a, ă, e (khóa, khoan, toét…)
Viết U trước các nguyên âm: â, ê, y ya, yê (huấn, khủy, khuya, huệ…)
I, Y làm âm chính
I viết sau âm đầu: kĩ, bí, bính, minh,…
Y viết sau âm đệm: quý, quỳnh, quýt,…
Khi đứng một mình viết I đối với các từ thuần Việt: ỉ, eo, ầm ĩ, í ới,…
viết Y đối với từ gốc Hán: y tá, ý kiến…
1.2. Cơ sở thực tiễn
1.2.1. Vài nét về địa bàn khảo sát
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1.2.1.1. Lịch sử hình thành
Sau năm 1954, huyện Mường La có thị trấn Chiềng Lề và 25 xã, gồm:
Chiềng An, Chiềng Ân, Chiềng Cọ, Chiềng Cơi, Chiềng Công, Chiềng Đen,
Chiềng Hoa, Chiềng Lào, Chiềng Muôn, Chiềng Ngần, Chiềng San, Chiềng
Sinh, Chiềng Sung, Chiềng Xôm, Hua La, Ít Ong, Mường Bằng, Mường Bú,
Mường Chum, Mường Trai, Nậm Giôn, Nậm Păm, Ngọc Chiến, Pi Toong và
Tạ Bú.
Ngày 26 tháng 10 năm 1961, tách thị trấn Chiềng Lề và xã Chiềng Cơi
để thành lập thị xã Sơn La.
Ngày 03/8/1978, Phủ Thủ tướng ban hành Quyết định số 133- BT về
việc chuyển huyện lị Mường La từ xã Chiềng An (hiện nay thuộc thành phố
Sơn La) tới xã Ít Ong, huyện Mường La.
Ngày 13 tháng 3 năm 1979, sáp nhập 2 xã Chiềng Sung và Mường
Bằng vào huyện Mai Sơn; sáp nhập 8 xã: Chiềng An, Chiềng Xôm, Chiềng
Đen, Chiềng Cọ, Chiềng Sinh, Chiềng Ngần và Hua La vào thị xã Sơn La
(nay là thành phố Sơn La).
Ngày 8/1/2007, Chính phủ ban hành Nghị định số 03/2006/NĐ-CP
thành lập thị trấn Ít Ong thuộc huyện Mường La trên cơ sở điều chỉnh 2.193,2
ha diện tích đất tự nhiên và 13.895 nhân khẩu của xã Ít Ong; 766,8 ha diện
tích tự nhiên và 2.258 nhân khẩu của xã Nậm Păm; 272 ha diện tích tự nhiên
của xã Tạ Bú; 253 ha diện tích tự nhiên của xã Liệp Tè, huyện Thuận Châu.
1.2.1.2. Vị trí địa lí
Mường La có tọa độ địa lí là 21°15' - 21°42' độ vĩ Bắc; 103°45' 104°20' độ kinh Đông, là huyện miền núi của tỉnh Sơn La, cách thành phố
Sơn La 42 km về phía Đông Bắc. Mường La giáp với huyện Quỳnh Nhai

35

ở phía Tây Bắc, huyện Thuận Châu ở phía Tây, thành phố Sơn La ở phía Tây
Nam, huyện Mai Sơn ở phía Nam, huyện Bắc Yên ở phía Đông Nam, huyện
Trạm Tấu (Yên Bái) ở phía Đông, huyện Mù Cang Chải (Yên Bái) và Than Uyên
(Lai Châu) ở phía Bắc.
Huyện có tổng diện tích đất tự nhiên là 142.924 ha. Toàn huyện có 16
đơn vị hành chính, gồm: 1 thị trấn (Ít Ong) và 15 xã (Chiềng Hoa, Tạ Bú,
Mường Chùm, Chiềng San, Chiềng Lao, Pi Toong, Mường Bú, Nậm Giôn,
Mường Trai, Chiềng Muôn, Chiềng Ân, Nặm Păm, Chiềng Công, Ngọc
Chiến, Hua Trai), 288 bản, tiểu khu; 16.449 hộ, với 82.233 nhân khẩu, thuộc
6 dân tộc anh em cùng chung sống là: Thái, Mông, Kinh, Kháng, Khơ Mú,
La Ha.

Hình 1.1. Bản đồ địa giới hành chính huyện Mường La, Sơn La
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1.2.1.3. Địa hình
Mường La có độ cao bình quân là 500 – 700 m. Trên địa bàn Mường La
có nhiều dãy núi và núi cao ở phía Bắc và Đông Bắc. Sông Đà là sông lớn nhất
chảy qua huyện. Một số sông suối lớn khác là Nậm Mu, Nậm Chiến, Nậm
Trai, Nậm Pàn, Nậm Pia. Sau khi đập thủy điện Sơn La được hoàn thành, hồ
thủy điện Sơn La chiếm một phần không nhỏ diện tích toàn huyện.
1.2.1.4. Khí hậu
Mường La có khí hậu nhiệt đới gió mùa, khí hậu trong năm chia 2 mùa
rõ rệt. Mùa mưa kéo dài từ tháng 4 đến tháng 9. Mùa khô chịu ảnh hưởng của
gió Tây nam, gió mùa Đông bắc và khí hậu tiểu vùng lòng hồ sông Đà, mùa
khô bắt đầu từ tháng 10 đến tháng 3 năm sau. Nhiệt độ trung bình hàng năm
từ 20 - 260C; lượng mưa bình quân 1.347mm/năm; độ ẩm trung bình là 85%.
1.2.1.5. Tiềm năng kinh tế
Là một trong 62 huyện nghèo của cả nước, Mường La đã nhận được sự
quan tâm đầu tư, hỗ trợ của Trung ương, của tỉnh thông qua các chương trình
dự án 30a, 134, 155, 1382, 661, giảm nghèo,... cho đồng bào dân tộc thiểu số
vùng đặc biệt khó khăn. Những năm qua, các dự án này đã phát huy tác dụng,
đời sống của đồng bào dân tộc huyện Mường La đã phát triển hơn, ngày càng
có nhiều hộ làm ăn kinh tế giỏi, bà con đã biết vận dụng khoa học kĩ thuật vào
sản xuất, trình độ dân trí được nâng lên rõ rệt.
Trong những năm qua, mặc dù đạt được nhiều thành tựu quan trọng
trong phát triển kinh tế - xã hội nhưng Mường La vẫn là một huyện đặc biệt
khó khăn nằm trong trong diện 62 huyện nghèo của cả nước. Nguyên nhân
chủ yếu là do kinh tế của huyện xuất phát điểm thấp, phát triển chưa đồng bộ,
quy mô nhỏ lẻ, năng suất chất lượng sản phẩm chưa cao; kết cấu hạ tầng, kinh
tế - xã hội yếu kém, giao thông đến các trung tâm xã, bản còn nhiều khó khăn
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nhất là vào mùa mưa. Việc ổn định đời sống sản xuất cho các hộ dân tái định
cư bị ảnh hưởng của các công trình thủy điện là vấn đề khó khăn, phức tạp;
tình hình diễn biến thiên tai, dịch bệnh khó lường. An ninh chính trị, trật tự an
toàn xã hội vẫn còn tiềm ẩn yếu tố phức tạp.
1.2.1.6. Văn hoá, xã hội
Như đã nói ở trên, Mường La có 16 đơn vị hành chính gồm thị trấn Ít
Ong và các xã: Chiềng Hoa, Tạ Bú, Mường Chùm, Chiềng San, Chiềng Lao,
Pi Toong, Mường Bú, Nậm Giôn, Mường Trai, Chiềng Muôn, Chiềng Ân,
Nậm Păm, Chiềng Công, Ngọc Chiến, Hua Trai. Mường La là địa bàn cư ngụ
của các dân tộc như; Thái, Mường, H’Mông, Dao, Khơ Mú, La Ha,...
Người La Ha (Xá, Puộc, Xá Khao, Pụa, Khlá, PLạo) sống chủ yếu bằng
nghề nương rẫy, họ sống theo lối du canh, hái lượm, săn bắn và đánh bắt cá.
Hiện nay, người La Ha đã biết làm ruộng, sống tập trung thành từng bản với
vài chục nóc nhà.
Người La Ha không dệt vải mà chỉ trồng bông đem đổi với người Thái
để lấy quần áo mặc nên trang phục của người La Ha tương tự như trang phục
của người Thái đen.
1.2.1.7. Giáo dục đào tạo
Năm học 2016 - 2017, huyện Mường La có 64 đơn vị trường trực thuộc
uỷ ban nhân dân huyện quản lí với tổng số 1 376 lớp, 26 003 HS (trong đó HS
dân tộc thiểu số là 24 683 HS, chiếm 95%), 1 758 cán bộ quản lí và GV.
Trong những năm học vừa qua, nhờ thực hiện các biện pháp nhằm nâng
cao chất lượng quản lí, đổi mới phương pháp dạy và học nên chất lượng giáo dục
của huyện đã dần được nâng lên, năm sau cao hơn năm trước. Tuy nhiên, chất
lượng giáo dục nhìn chung vẫn chưa theo kịp chất lượng chung của cả nước.
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1.2.2. Chương trình phân môn Chính tả ở TH
Nội dung dạy học Chính tả là các kiến thức và kĩ năng chính tả được
thể hiện qua sự phân bố chương trình, sách giáo khoa, qua cấu trúc chung của
các bài học chính tả và các dạng bài học khác. Đặc biệt, trong chương trình
TH không có tiết dạy riêng về lí thuyết chính tả, các kĩ năng chính tả đều
được hình thành qua việc thực hiện những nhiệm vụ cụ thể. Vì vậy, các bài
tập chính tả (bài tập chính tả âm, vần) giữ một vị trí quan trọng trong việc
hình thành và củng cố kĩ năng chính tả cho HS.
Chương trình phân môn Chính tả được phân bố ở cả 5 lớp của bậc TH.
Ở lớp 1, nội dung dạy học chính tả chủ yếu là làm quen, gắn liền với nhiệm
vụ tập viết. Có thể chia nội dung dạy học chính tả ở lớp 2, 3, 4, 5 làm hai
giai đoạn: giai đoạn 1 (lớp 2, 3) và giai đoạn 2 (lớp 4, 5). Trong chương
trình hiện hành có ba dạng bài chính tả (đoạn - bài) là: tập chép, nghe - viết
và nhớ - viết.
Bảng 1.3: Chương trình nội dung phân môn Chính tả lớp 4
TT

Hình thức
chính tả

Số bài

Số tiết

1

Nghe - viết

23

23

2

Nhớ - viết

8

8

Kĩ năng chính tả cần đạt
Nghe - viết đúng bài chính tả,
không mắc quá 5 lỗi trong bài;
biết trình bày các dòng thơ, khổ
thơ theo thể thơ 7 chữ.
Nhớ - viết đúng bài chính tả,
trình bày đúng khổ thơ, dòng thơ,
biết trình bày hai bài thơ ngắn
theo hai thể thơ khác nhau.

Nội dung chính tả lớp 4 mỗi tuần có 1 bài chính tả, mỗi bài học trong
1 tiết. Tổng hợp lại trong 2 học kì, HS được học 31 tiết chính tả. Có 2 hình
thức chính tả: nhớ - viết, nghe - viết. Viết các cặp từ dễ lẫn lộn phụ âm đầu,
vần, thanh và phân biệt nghĩa các từ đó trong khi viết. Chính tả đoạn - bài: HS
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nghe - viết một bài hay một đoạn có độ dài trên dưới 80 chữ trên (15 phút).
Phần lớn các bài chính tả này được trích từ bài tập đọc vừa học trước đó hoặc
là nội dung tóm tắt của bài tập đọc. Chính tả âm, vần: vần và luyện viết các
tiếng có âm vần dễ viết sai chính tả do không nắm vững quy tắc chữ quốc ngữ
(c/k, g/gh, ng/ngh, ia/ya, iê/yê…) hoặc do ảnh hưởng của cách phát âm địa
phương (l/n, tr/ch, s/x, r/d/gi).
Các bài tập chính tả ở TH rất phong phú về số lượng và kiểu loại. Hệ
thống bài tập chính tả âm, vần gồm hai nhóm: nhóm bài tập chung cho tất cả
các HS TH thuộc nhiều vùng miền khác nhau và nhóm bài tập chính tả dành
cho HS từng vùng phương ngữ nhằm khắc phục những lỗi chính tả đặc thù do
ảnh hưởng của lối phát âm địa phương. Tuy nhiên, các dạng bài tập chính tả
không có bài nào để sửa lỗi phát âm đặc trưng cho HS dân tộc Thái.
1.2.3. Khung tham chiếu chuẩn đánh giá viết khối lớp 4
1.2.3.1. Giữa học kì I
Biết viết và trình bày bài chính tả đúng thể loại (thơ, văn xuôi); chữ
viết rõ ràng.
Viết đúng quy tắc c/k; g/gh; ng/ngh; viết hoa đúng các tên người, tên
địa lí Việt Nam và nước ngoài.
Viết được bài chính tả khoảng 75 chữ / 15 phút theo hình thức nghe –
viết, nhớ – viết không mắc quá 5 lỗi.
Biết phát triển câu chuyện, viết được đoạn văn trong bài văn kể
chuyện.
Viết được bức thư, bài văn kể chuyện ngắn có độ dài khoảng 120 chữ
(khoảng 12 câu).
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1.2.3.2. Cuối học kì I
Biết viết và trình bày bài chính tả đúng thể loại (thơ, văn xuôi); chữ
viết rõ ràng.
Viết được bài chính tả khoảng 80 chữ / 15 phút theo hình thức nghe –
viết, nhớ – viết không mắc quá 5 lỗi.
Dựa vào nghĩa để viết đúng một số từ ngữ chứa phụ âm đầu, vần,
thanh điệu dễ lẫn (do ảnh hưởng của cách phát âm địa phương).
Viết được đoạn văn mở bài, kết bài của bài văn kể chuyện theo các
cách đã học.
Viết được đoạn văn, bài văn miêu tả đồ vật.
1.2.3.3. Giữa học kì II
Biết viết và trình bày bài chính tả đúng thể loại (thơ, văn xuôi); chữ
viết rõ ràng.
Viết được bài chính tả khoảng 85 chữ / 15 phút theo hình thức nghe –
viết, nhớ – viết không mắc quá 5 lỗi.
Dựa vào nghĩa để viết đúng một số từ ngữ chứa phụ âm đầu, vần,
thanh điệu dễ lẫn (do ảnh hưởng của cách phát âm địa phương).
Viết được đoạn văn mở bài, kết bài của bài văn kể chuyện theo các
cách đã học.
Viết được đoạn văn, bài văn miêu tả cây cối
1.2.3.4. Cuối học kì II
Biết viết và trình bày bài chính tả đúng thể loại (thơ, văn xuôi); chữ
viết rõ ràng.
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Viết được bài chính tả khoảng 90 chữ / 15 phút theo hình thức nghe –
viết, nhớ – viết không mắc quá 5 lỗi.
Dựa vào nghĩa để viết đúng một số từ ngữ chứa phụ âm đầu, vần,
thanh điệu dễ lẫn (do ảnh hưởng của cách phát âm địa phương).
Viết được đoạn văn mở bài, kết bài của bài văn miêu tả con vật theo
các cách đã học.
Viết được đoạn văn, bài văn miêu tả con vật.
1.2.4. Thực trạng rèn kĩ năng chính tả cho HS lớp 4
1.2.3.1. Về phía GV
Hiện nay, ở các trường TH thuộc địa bàn huyện Mường La, phần lớn
bộ phận các GV trong nhà trường đã có sự quan tâm rất nhiều tới vấn đề nói
và viết chính tả của các em HS. Vì vậy, nhiều GV đã có những đề xuất về
phương hướng sửa lỗi chính tả cho HS nhằm giúp các em rèn luyện kĩ năng
nói và viết chuẩn. Tuy nhiên, bên cạnh sự quan tâm sát sao đó thì thực trạng
sửa lỗi chính tả cho HS ở trường TH vẫn còn tồn tại nhiều hạn chế, cụ thể:
Các giờ học Tiếng Việt đôi khi chưa được quan tâm đúng mức. Hiện
nay, trong khi cả nước đang tiến hành đổi mới phương pháp và hình thức tổ
chức dạy học phù hợp với trình độ, khả năng nhận thức và đặc điểm tâm sinh
lí của HS thì vẫn còn một bộ phận GV thường xuyên sử dụng các hình thức
dạy học truyền thống. Các phương pháp dạy học truyền thống thường lấy GV
là trung tâm, là người tổ chức tất cả các hoạt động trên lớp của HS; toàn bộ
mạch kiến thức, kĩ năng hầu như được GV giới thiệu, xem xét, đánh giá, kết
luận. HS thụ động tiếp thu kiến thức bài học, không tự mình tìm tòi khám phá
ra cái mới; ỷ lại vào GV; không chịu tự suy nghĩ. Do đó, việc truyền thụ tri
thức còn chưa thực sự quan tâm đến đối tượng HS, việc lĩnh hội tri thức của
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HS bị phụ thuộc nặng nề vào bài giảng của GV, HS ít có cơ hội bộc lộ năng lực
bản thân. Đặc biệt, với đối tượng HS nhận thức chưa cao, khả năng tư duy
kém, việc tiếp thu kiến thức bài học một cách thụ động như vậy làm cho các
em ghi nhớ một cách máy móc nhưng quên cũng rất nhanh, hiệu quả mang lại
của giờ học các môn học nói chung và phân môn Chính tả nói riêng là rất thấp.
Cần phải nói thêm rằng bên cạnh những GV vẫn duy trì cách dạy
truyền thống như trên thì vẫn có một số bộ phận GV đã tiếp thu và đổi mới
phương pháp truyền đạt kiến thức đến HS. Riêng phân môn Chính tả, phần
lớn GV vẫn duy trì cách dạy truyền thống, điều đó cũng là nguyên nhân ảnh
hưởng đến dạy học phân môn Chính tả trong các nhà trường.
Đời sống của một bộ phận không nhỏ GV còn gặp rất nhiều khó khăn
đã gây ảnh hưởng trực tiếp đến công tác giảng dạy. Việc đời sống chưa ổn
định dẫn tới GV chưa thể tập trung đầu tư nhiều cho công tác chuyên môn,
không yên tâm công tác. Bên cạnh đó, cơ sở vật chất của nhà trường còn
nhiều hạn chế, cơ sở vật chất chưa thể đáp ứng được nhu cầu dạy và học: bàn
ghế thô sơ, nhiều chỗ còn hỏng hóc; đồ dùng phục vụ cho việc dạy và học còn
thiếu thốn. Điều này cũng làm ảnh hưởng không nhỏ tới quá trình giảng dạy
của GV.
Từ thực trạng trên đã đặt ra một vấn đề hết sức cấp bách đó là việc sửa
lỗi chính tả và rèn luyện cách viết cho HS TH nói chung và HS lớp 4 trên địa
bàn huyện Mường La nói riêng. Việc các em viết đúng chính tả rất quan trọng
để các em học tập tốt hơn, nâng cao việc tiếp thu tri thức khoa học để trở
thành người có ích cho xã hội.
1.2.3.2. Về phía HS
a) Dạy học tiếng Việt đối với các dân tộc ít người ở Việt Nam
Tiếng Việt vừa là môn học cơ bản, vừa là môn học công cụ để HS
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chiếm lĩnh tri thức và kĩ năng của các bộ môn khác trong chương trình giáo
dục. Tuy nhiên, do sự chi phối của nhiều yếu tố khác nhau trong quá trình dạy
học, chất lượng học tiếng Việt của HS dân tộc Thái chưa cao, kéo theo sự hạn
chế về phát triển năng lực tư duy, ít nhiều tạo ra bất lợi cho việc đạt đến
những chuẩn mực trong mục tiêu giáo dục của từng bậc học.
Đối với HS dân tộc Thái, việc tiếp thu những tri thức và kĩ năng tiếng
Việt là hoàn toàn mới bởi tiếng mẹ đẻ và tiếng Việt là hai ngôn ngữ khác
nhau. “Trẻ em dân tộc từ lúc lọt lòng mẹ đã được tiếp xúc với tiếng mẹ đẻ là
tiếng dân tộc. Tiếng Việt là tiếng phổ thông nhưng vẫn là ngôn ngữ thứ hai.
Tiếng Việt vẫn không phải là tiếng mẹ đẻ của HS dân tộc, các em vẫn không
thể có những ưu điểm bẩm sinh như HS dân tộc Kinh học tiếng Việt.” Trước
khi đến trường, trẻ em dân tộc Kinh đã có vốn từ, cấu trúc câu tiếng Việt đủ
để tìm hiểu thế giới xung quanh. Ngược lại, HS dân tộc Thái chỉ nắm được
tiếng mẹ đẻ của mình nên vốn tiếng Việt của các em rất hạn chế.
Trong truyền thống, các nhà khoa học đã nhấn mạnh các ưu điểm của
nền giáo dục bằng tiếng mẹ đẻ. Các kinh nghiệm giáo dục song ngữ cũng cho
thấy, thực tế trẻ em học tốt tiếng mẹ đẻ sẽ có thể phát triển các kĩ năng đó khi
học ngôn ngữ thứ hai. Tuy nhiên, tình hình các dân tộc ít người ở Việt Nam
lại có những đặc điểm riêng: 53 dân tộc ít người chỉ chiếm khoảng 15% dân
số, các dân tộc ít người sống xen kẽ lần nhau, xen kẽ với dân tộc Kinh, nhiều
dân tộc chưa có chữ viết, các dân tộc có chữ viết cũng theo nhiều tự dạng
khác nhau: hoặc chữ Hán, hoặc chữ Sanskrit, hoặc chữ La-tinh,... Vì thế, ở
Việt Nam đã có nhiều phương án dạy - học tiếng Việt cho HS dân tộc Thái
nói riêng và HS dân tộc ít người nói chung.
Đi sâu vào việc nghiên cứu ta sẽ thấy hiện nay ở Việt Nam đang hình
thành và phát triển hai hình thức song ngữ:
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Tiếng dân tộc thiểu số với tiếng Việt.
Tiếng dân tộc thiểu số với tiếng dân tộc thiểu số.
Tại sao lại có hai hình thức song ngữ này? Nguyên nhân xuất phát từ
bối cảnh ngôn ngữ xã hội, bởi có những người dân tộc thiểu số cư trú rộng rãi
ở các thành phố, thị trấn, thị xã; sống xen kẽ, hòa nhập với người dân tộc
Kinh. Họ có thể thành thạo sử dụng cả tiếng Việt lẫn tiếng dân tộc là điều
đương nhiên. Ngược lại, các cư dân sống xa thành phố, thị trấn, thị xã, xa nơi
ở của người Kinh thì khả năng sử dụng tiếng Việt còn hạn chế, chỉ bó hẹp ở
một số lĩnh vực.
Ví như HS TH dân tộc Thái nhưng sống ở trung tâm các huyện, thành
phố có thể sử dụng thành thạo cả hai thứ tiếng (tiếng dân tộc Thái và tiếng
Việt) để giao tiếp, học tập một cách dễ dàng, thuận tiện, thậm chí có những
HS dân tộc Thái thành thạo tiếng Việt hơn cả tiếng Thái. Ngược lại, những
HS TH người dân tộc sống ở các vùng xa xôi, hẻo lánh thì việc sử dụng tiếng
Việt còn bị hạn chế rất nhiều.
Để HS các dân tộc ít người có thể sử dụng thành thạo tiếng Việt thì
yếu tố bối cảnh ngôn ngữ xã hội là quan trọng hơn cả. Dựa vào quan điểm
này, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã ban hành chương trình Tiếng Việt dùng cho
các vùng đồng bào dân tộc. Chương trình này thường được gọi là chương
trình 120 tuần. Mục tiêu của chương trình này là:
Trang bị cho HS một phương tiện ngôn ngữ cơ bản là tiếng Việt để tư
duy và học tập, để tiếp thu được nội dung giáo dục và giảng dạy của nhà
trường, và để tiếp tục học tập suốt đời.
Trang bị cho thế hệ trẻ người dân tộc phương tiện giao tiếp chung giữa
các dân tộc trong cả nước, thực hiện sự bình đẳng và đoàn kết trong đại gia
đình các dân tộc Việt Nam.
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Giúp cho HS nâng dần trình độ ngôn ngữ văn học để có thể nhận thức,
cảm thụ các tác phẩm văn học mà các em có thể học trong nhà trường và đọc
trong cuộc sống.
Hiện nay, Bộ Giáo dục và Đào tạo đang thực hiện đề án đổi mới
chương trình, sách giáo khoa theo hướng cả nước chỉ có một chương trình,
sách giáo khoa. Tuy nhiên, nhà nước vẫn cho phép thực hiện chương trình
song ngữ Jrai - Việt như một thử nghiệm của phương án dạy tiếng dân tộc
như một chuyển ngữ. Và khi nhắc đến bất cứ một vấn đề gì thì nó cũng có
tính hai mặt của nó, cũng như việc học tiếng Việt đối với các dân tộc ít người
đặc biệt HS dân tộc Thái, dân tộc Mông. Với tư cách là ngôn ngữ thứ hai thì
người học đặc biệt HSTH cũng sẽ gặp phải tính hai mặt của nó.
Thứ nhất là hiện tượng chuyển di tích cực. Tức là hiện tượng ngôn ngữ
thứ nhất (tiếng Việt) tương đồng về loại hình với ngôn ngữ thứ hai (tiếng
Thái) sẽ có những điểm giống nhau về mặt: ngữ âm, từ vựng, ngữ pháp, tạo
điều kiện thuận lợi cho quá trình tiếp nhận ngôn ngữ thứ hai.
Thứ hai là hiện tượng chuyển di tiêu cực. Tức ngôn ngữ thứ hai
(tiếng Việt) khác về loại hình: ngữ âm, từ vựng, ngữ pháp. Vì vậy, khi
những người dân tộc ít người học ngôn ngữ thứ hai (tiếng Việt) sẽ gặp phải
không ít khó khăn.
Với cách xác định như vậy, HS dân tộc Thái học tiếng Việt vừa có
những thuận lợi, lại vừa gặp phải những khó khăn do hiện tượng chuyển di
tiêu cực gây ra. HS dân tộc Thái mắc nhiều loại lỗi về phát âm, chính tả, dùng
từ,... mà với một thời gian ngắn, các em khó có thể khắc phục hết được. Do
đó, đây không phải là chuyện một sớm một chiều mà là cả một quá trình đòi
hỏi sự kiên trì, chăm chỉ mới có thể làm được.
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b) Dạy học ngôn ngữ thứ hai cho HSTH khác với dạy học tiếng Việt
với tư cách là ngôn ngữ thứ nhất (tiếng mẹ đẻ)
Học tiếng Việt với tư cách tiếng mẹ đẻ là học những kinh nghiệm đầu
tiên, còn học tiếng Việt với tư cách là ngôn ngữ thứ hai chỉ bắt đầu với người
đã dùng được một thứ tiếng khác. Chẳng hạn, trẻ em dân tộc ít người học
tiếng Việt, hoặc người nước ngoài học tiếng Việt,... Hầu hết HS dân tộc ít
người học tiếng Việt đều với tư cách là học ngôn ngữ thứ hai.
Khi mới bước vào học ngôn ngữ thứ nhất, người học chưa có kiến thức
ngôn ngữ học. Còn khi học ngôn ngữ thứ hai, người học thường có những
kiến thức ngôn ngữ học nhất định. Đối với nhiều người học ngôn ngữ thứ hai,
các thuật ngữ như phụ âm, nguyên âm, danh từ, động từ, chủ ngữ, vị ngữ, ,...
đều là những thuật ngữ rất quen thuộc. Chỉ có điều, người ta chưa biết được
ảnh hưởng của tri thức về những phạm trù đó có hỗ trợ cho quá trình tiếp thu
ngôn ngữ của họ hay không và nếu có thì ở mức độ nào, theo cách nào.
Trong xã hội loài người, ngôn ngữ là phương tiện biểu đạt và lưu trữ
chủ yếu nhất của những giá trị văn hoá, tinh thần của dân tộc. Việc tiếp thu
tiếng mẹ đẻ và nhận dạng đặc thù cộng đồng luôn song hành và không thể
tách rời. Với hầu hết mọi người, việc học ngôn ngữ thứ hai thể hiện những giá
trị văn hoá mới và khác với cái họ đã có. Kết quả học ngôn ngữ thứ hai tuỳ
thuộc vào động cơ học tập của họ. Nếu người nước ngoài học tiếng Việt (học
ngôn ngữ thứ hai) nhằm mục đích đọc sách tiếng Việt, hát tiếng Việt hoặc để
thi cử,... thì chỉ một số ngữ vực hẹp là cần thiết và cũng không cần phải gắn
kết với cộng đồng người Việt. Nếu người nước ngoài học tiếng Việt với mục
đích sẽ sinh sống cùng người Việt thì động cơ hoà nhập sẽ khuyến khích họ
học tiếng Việt theo cách hoà đồng vào xã hội Việt Nam và trở thành thành
viên của Việt Nam.
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Ngôn ngữ không chỉ đơn thuần là phương tiện để giao tiếp mà nó còn
biểu đạt những giá trị văn hóa tinh thần của một dân tộc. Và khi người học HS TH học ngôn ngữ thứ hai tức là các em muốn tiếp thu những cái hay, cái
mới để bổ sung vào những phần còn thiếu sót của bản thân. Đặc biệt, học
ngôn ngữ thứ hai không phải là học một cái gì đó quá xa lạ, mới hoàn toàn mà
là học ngôn ngữ phổ thông, phương tiện giao tiếp giữa các dân tộc trên đất
nước Việt Nam. Đó là một công cụ giao tiếp, học tập và làm việc.
Việt Nam có 54 dân tộc sống xen kẽ, gần gũi với nhau, hình thành các
khu vực song ngữ, đa ngữ khác nhau. Cá nhân, gia đình, cộng đồng là ba môi
trường mà ở đó các ngôn ngữ tiếp xúc và giao thoa lẫn nhau. Tiếng Việt là
ngôn ngữ giao tiếp chung giữa các dân tộc nên xu hướng chung trong sự phát
triển giữa các ngôn ngữ dân tộc ít người ở Việt Nam là xích lại gần với tiếng
Việt. Điều đó thể hiện cụ thể ở hiện tượng tiếp nhận các yếu tố tiếng Việt vào
ngôn ngữ của mình làm cho ngôn ngữ của dân tộc đó ngày càng phát triển.
Như đã nói, khi tiếp nhận ngôn ngữ thứ hai, người học đã có những
kiến thức nhất định về ngôn ngữ học. Đối với HS dân tộc ít người thì vốn kiến
thức đã có chỉ bao gồm kĩ năng nói và nghe tiếng dân tộc. Do vai trò quan
trọng của tiếng Việt trong giao tiếp mà ở môi trường song ngữ, nhiều người
lại thông thạo tiếng Việt hơn tiếng dân tộc mình. Trong tình hình đó, sự tiếp
nhận tiếng Việt với tư cách ngôn ngữ thứ hai đối với đồng bào dân tộc ít
người ở Việt Nam không khác biệt nhiều với sự tiếp nhận tiếng mẹ đẻ của họ.
Trong khi xã hội đang ngày càng hội nhập, phát triển thì đòi hỏi con
người cũng cần có những trình độ tương xứng. Để có được trình độ đó thì đầu
tiên đòi hỏi cơ bản nhất đó là trình độ về ngôn ngữ. Vì vậy, việc học tiếng
Việt - ngôn ngữ thứ hai đối với HS dân tộc ít người càng trở nên quan trọng
hơn cả. Chính vì tính bức thiết đó mà nhiều HS dân tộc ít người còn thông
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thạo tiếng Việt hơn cả tiếng dân tộc mình.
Trong quá trình tiếp xúc, trao đổi với HS, với phụ huynh HS, với các
GV trực tiếp giảng dạy, chúng tôi đi đến kết luận tình trạng viết sai chính tả
của HS lớp 4 dân tộc Thái do những nguyên nhân chủ yếu sau:
Do HS dân tộc Thái bị ảnh hưởng của cách phát âm tiếng địa phương.
Do các em chưa có động cơ, thái độ đúng đắn trong việc học và rèn
luyện chính tả.
Do các em không nắm được nguyên tắc kết hợp các chữ cái, quy tắc
viết hoa trong tiếng Việt, không nắm được vị trí phân bổ giữa các kí hiệu.
Do các em chưa hiểu nghĩa của từ, chưa nhớ đầy đủ các quy tắc chính
tả vì quá trình học chính tả có liên quan mật thiết với quá trình trí nhớ. Những
lỗi chính tả do không nhớ đầy đủ các quy tắc chính tả thường là lẫn lộn các
phụ âm đầu, các nguyên âm,...
Nhiều em còn có hoàn cảnh gia đình khó khăn, các em ít có điều kiện
học tập, rèn luyện và đọc thêm sách báo nên vốn từ ngữ của các em ít được
mở rộng.
Từ những vấn đề nêu trên ta thấy được phần nào nguyên nhân mắc lỗi
chính tả của HS dân tộc ít người ở các trường TH thuộc huyện Mường La nói
riêng và các trường TH ở miền núi nói chung.
c) HS viết chưa đúng và còn mang âm sắc địa phương
Đi học các em phải làm quen với tiếng phổ thông đây không hoàn toàn
giống tiếng địa phương mà các em đã được nghe nói từ khi các em còn bé cho
tới khi các em bắt đầu đi học. Cách nói và viết của HS còn chưa đúng, chưa
chuẩn, các em thường nhầm giữa một số phụ âm đầu, âm vần, thanh điệu của
các tiếng, từ tiếng phổ thông; khi giao tiếp bằng tiếng phổ thông mặc dù đã có
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ý thức hơn song việc nhận thức của các em để được một cuộc giao tiếp đạt
hiệu quả thì rất khó. Cách nói và viết của HS còn chưa đúng, chưa chuẩn, các
em thường nhầm giữa một số phụ âm đầu, phần vần, thanh điệu của các tiếng,
từ tiếng phổ thông; khi giao tiếp bằng tiếng phổ thông mặc dù đã có ý thức
hơn song việc nhận thức của các em để được một cuộc giao tiếp đạt hiệu quả
thì rất khó. Khi HS đã mắc phải lỗi chính tả do bị ảnh hưởng lỗi phát âm địa
phương thì trong học tập bất cứ môn học nào, hoạt động nào HS đều cũng nói,
viết sai chính tả. HS coi Chính tả như một môn học bắt buộc phải học.
Không chỉ riêng gì với HS lớp 4 ở Mường La mà hầu hết các HS ở các
nơi khác và ngay cả các cấp học cao hơn vẫn nhìn nhận Chính tả là một môn
học “phụ”, bổ chợ cho kĩ năng sử dụng tiếng Việt trong ngôn ngữ nói. Với
quan niệm trên, nếu chỉ dừng lại ở mức độ học cho biết, cho xong thì người
Việt Nam không ai là không mắc lỗi chính tả.
Chính tả là một phân môn nhỏ nhưng nó góp phần khá lớn vào việc
hình thành kĩ năng sử dụng đúng và chuẩn ngôn ngữ tiếng Việt, đồng thời còn
là cơ sở cho việc sử dụng ngôn ngữ để học tập các môn học khác. HS lớp 4 ở
các trường TH huyện Mường La hầu hết cũng chỉ quan tâm đến phân môn
Chính tả ở góc độ học cho biết nói, biết viết cái chữ, chứ chưa thực sự quan
tâm đến các lỗi sai mà mình mắc phải, sử dụng ngôn ngữ trong khi nói sao
cho đúng, cho chuẩn. Nói và viết sai ngay ở các lớp đầu cấp sẽ hình thành
thói quen và ảnh hưởng không nhỏ đến sau này; nói và viết không chỉ là công
cụ giúp HS chiếm lĩnh văn hóa, trau dồi kiến thức, tư duy để học tập mà còn
tạo điều kiện ban đầu trong hành trang ngôn ngữ cả đời người trong các em.
Với ý nghĩa quan trọng như vậy, phân môn Chính tả phải là môn học được coi
trọng trong nhà trường; thế nhưng trên thực tế lại không như vậy, không riêng
gì với HS trường TH ở huyện Mường La mà hầu hết các em HS vẫn chưa
nhận thức được tầm quan trọng của môn Chính tả. Điều đó được thể hiện cụ
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thể: theo thống kê phiếu điều tra khảo sát HS lớp 4 của 3 trường TH trên địa
bàn huyện Mường La mà chúng tôi tiến hành nghiên cứu cho thấy: có tới
66,3% HS là không thích học phân môn Chính tả; 33,7% thích và rất thích
học môn này. Khi hỏi: “Em có thích học Chính tả không?” hay với câu hỏi:
“Theo em, phân môn Chính tả có vai trò như thế nào?” thì có tới 64,8% HS
trả lời không quan trọng, chỉ 35,2% HS cho là quan trọng và rất quan trọng.
Còn với câu hỏi: “Em dành thời gian như thế nào đối với việc học phân môn
Chính tả?” đa số các em trả lời dành thời gian ít (chiếm 55,7%) hoặc không
dành thời gian (chiếm 23,5%), rất ít HS trả lời dành nhiều thời gian cho môn
học (chỉ với 20,8%).
Như vậy, chúng ta thấy một thực tế của HS lớp 4 huyện Mường La là
các em chỉ quan tâm tới phân môn Chính tả ở góc độ sử dụng tiếng Việt bằng
lời nói và chữ viết và là một môn học bắt buộc phải học trong nhà trường, chứ
chưa nhận thức được tầm quan trọng của việc học Chính tả, nói và viết thế
nào cho đúng, cho chuẩn, chưa thực sự quan tâm đến lỗi mà mình mắc để nói,
viết sao cho đúng, chuẩn tiếng Việt.
Mấy năm gần đây, phong trào luyện chữ viết ở các trường TH trong
huyện Mường La đã được chú trọng và ngày càng được nâng cao. Tuy nhiên,
qua khảo sát, bài viết của HS khối lớp 4 vẫn còn nhiều hạn chế. Nhiều em
chưa nắm vững các quy tắc, mẹo luật chính tả, có em phát âm sai dẫn đến bài
viết sai nhiều lỗi chính tả. Mặt khác một số em do thiếu cẩn thận nên để thừa
hoặc thiếu một số nét, thiếu dấu dẫn đến sai lỗi chính tả.
Qua dự giờ một số tiết chính tả ở khối lớp 4 của các trường được khảo
sát, sau khi chấm một số bài chính tả ở các lớp, chúng tôi phân loại một số lỗi
của HS mắc phải như sau:
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Bảng 1.4: Bảng thống kê một số lỗi chính tả của HS
Viết hoa

Số lỗi
sai
215

Thanh điệu

Phụ âm đầu

Vần

SL

TL (%)

SL

TL (%)

SL

TL (%)

SL

TL (%)

25

11,6

35

16,2

84

39,1

71

33,1

Từ những nguyên nhân mắc lỗi chính tả của HS và thông qua thực
tế, chúng tôi đã tổng hợp và phân loại các loại lỗi chính tả mà HS hay mắc
phải là: lỗi viết hoa, lỗi về phụ âm đầu, lỗi về vần, lỗi về thanh điệu. Cụ thể
như sau:
Lỗi về phụ âm đầu:
HS thường viết sai các cặp phụ âm l / n, ch / tr, s / x, r / gi /d, g / gh, c /
k, l / đ, b / v
Trong đó lỗi chính tả các em thường mắc : s / x, l / n, r / gi / d.
Lỗi về vần:
HS vẫn còn lẫn lộn các cặp vần: an / ang, eng / anh, oe / eo hoặc viết
sai ở các vần khó như: uyên, oang, oan, uan, uông.
Lỗi về dấu thanh:
Chủ yếu sai thanh hỏi / thanh ngã, thanh ngã / thanh sắc và viết sai vị
trí dấu thanh.
Lỗi viết hoa:
Các em thường viết sai ở dạng:
Không viết hoa chữ cái ở đầu mỗi câu, không viết hoa các chữ cái của
danh từ riêng, tên riêng, địa danh,... Chẳng hạn: Ai cập, ai cập, Trần quốc
Toản, Cao bá quát,...
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Viết hoa tuỳ tiện : Các em thường có thói quen viết hoa tuỳ tiện các
chữ các đầu như: Đ, K, C, P, H , ,...
Viết hoa sai tên người nước ngoài, tên người, tên địa lí và tên các dân
tộc Việt Nam thuộc các dân tộc ít người anh em có cấu tạo từ đa âm tiết (các
âm tiết đọc liền nhau). Đối với mỗi bộ phận tạo thành tên riêng, viết hoa chữ
cái đầu và có gạch nối giữa các âm tiết. Ví dụ như: Hy-Ma-Lay-A, ê đê,...
1.2.5. Tình hình học Chính tả của HS lớp 4 dân tộc Thái huyện
Mường La, Sơn La
1.2.4.1. Thuận lợi
Nhìn chung, sĩ số HS ở các trường TH trên địa bàn huyện Mường La,
Sơn La không đông, đa số các lớp đều có sĩ số trên dưới 20 HS. Vì vậy, GV có
điều kiện thuận lợi cho việc kiểm tra, chấm, chữa bài viết chính tả của HS
thường xuyên, phát hiện lỗi sai kịp thời để HS sữa chữa và khắc phục viết đúng.
Những năm gần đây, được sự quan tâm của Đảng và nhà nước, HS đến
trường đã có đầy đủ sách vở phục vụ cho quá trình học tập một cách tốt nhất. Ở
một số trường, HS còn có vở Chính tả in sẵn nội dung các bài tập như trong sách
giáo khoa Tiếng Việt, rất thuận tiện cho việc làm bài tập chính tả của các em.
GV có kế hoạch rèn HS viết đúng chính tả ngay từ tuần đầu năm học
(thống kê phân loại HS học yếu phân môn Chính tả để theo dõi thường xuyên
vào những giờ học phân môn Chính tả).
1.2.4.2. Khó khăn
Tình hình thực tế HS lớp 4 dân tộc Thái ở Mường La có vốn từ còn
hạn chế. Các em chỉ hiểu nghĩa của các từ ngữ ở mức độ đơn giản trong khi từ
ngữ tiếng Việt vô cùng phong phú về cấu tạo và ngữ nghĩa.
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Đa số gia đình các HS chủ yếu sống bằng nghề nông, cha mẹ còn lo đi
làm để kiếm sống, chưa thực sự quan tâm đến việc học của các em.
Phần đông HS lớp chưa có ý thức về học Chính tả.
1.2.4.3. Khảo sát thực trạng
Để thực hiện kế hoạch nghiên cứu của luận văn, chúng tôi đã tiến hành
khảo sát tình hình thực tế việc viết chính tả của 258 HS (dân tộc Thái) khối 4
thuộc 3 trường TH nằm ở các địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội khác nhau
trên địa bàn huyện Mường La. Qua khảo sát, chúng tôi nhận thấy HS còn mắc
nhiều lỗi chính tả. Cụ thể khảo sát chất lượng môn Tiếng Việt trong đó có bài
viết chính tả chúng tôi thống kê số lỗi như sau:
Bảng 1.5: Bảng thống kê lỗi viết sai chính tả của HS lớp 4
một số trường TH huyện Mường La
Các lỗi chính tả thường mắc

Trường

SL
HS
được
khảo
sát

Lỗi viết
hoa
SL

Lỗi về
phụ âm
đầu

Lỗi về
vần

Lỗi về
thanh
điệu

TL
TL
TL
TL
SL
SL
SL
(%)
(%)
(%)
(%)

TH Chiềng Lao A

82

28 34,1 67 81,7 55 67,1 36

TH Mường Bú B

116

43 31,9 82 70,7 64 55,2 43 37,1

TH thị trấn Ít Ong A

60

17 28,3 33
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55

44

31 52,7 20 33,3

Biểu đồ 1.2. Biểu đồ lỗi viết sai chính tả của HS lớp 4 một số trường
TH huyện Mường La (đơn vị tính: lỗi)
Qua bảng số liệu thống kê và biểu đồ trên cho thấy, HS các trường
được khảo sát đều mắc lỗi chính tả tương đối nhiều, đặc biệt là ở trường có
điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn và giảm dần ở các trường thuộc
khu vực thị tứ, thị trấn, cụ thể như sau:
Lỗi viết hoa:
Đây là loại lỗi chính tả các em ít mắc phải nhất (so với lỗi về phụ âm
đầu, lỗi về vần và lỗi về thanh điệu). Tuy nhiên, ở Trường TH Chiềng Lao A
vẫn có 28/82 HS mắc lỗi (chiếm 34,1%), Trường TH Mường Bú B có 43/116
HS (chiếm 31,9%) và Trường TH thị trấn Ít Ong B có tỉ lệ HS mắc lỗi này ít
nhất với 17/60 HS (chiếm 28,3%).
Các em thường viết sai ở dạng :
Không viết hoa chữ cái ở đầu mỗi câu, không viết hoa các chữ cái đầu
mỗi tiếng của danh từ riêng, tên riêng, địa danh,... Chẳng hạn như: Chiềng
lao, Võ thị Sáu, ,...
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Viết hoa tuỳ tiện: Các em thường có thói quen viết hoa tuỳ tiện các
chữ các đầu như: K, C, P, L , ,...
Viết hoa sai tên người nước ngoài, tên người, tên địa lí và tên các dân
tộc Việt Nam thuộc các dân tộc ít người anh em có cấu tạo từ đa âm tiết (các
âm tiết đọc liền nhau). Ví dụ: Hi - Ma - Lay - A, ê - đê,...
Lỗi về phụ âm đầu:
Số lượng mắc lỗi về phụ âm chiếm tỉ lệ lớn. Tập trung nhiều ở trường
hợp phân biệt l/n, r/gi/d, s/x. Trong đó, Trường TH Chiềng Lao A là 67/82 em
(chiếm 81,7%), Trường TH Mường Bú B là 82/116 em (chiếm 80,7%) và ở
Trường TH thị trấn Ít Ong A là 33/60 em (chiếm 55%).
Lẫn lộn giữa t / th
Ví dụ: tường thuật viết thành tường tuật
Lẫn lộn giữa b / v
Ví dụ: bảo vệ viết thành bảo bệ
Lẫn lộn giữa l / đ
Ví dụ: loa đài viết thành loa lài
Lỗi về vần:
So với lỗi về phụ âm thì tỉ lệ HS mắc lỗi phần vần có ít hơn. Tuy
nhiên, số lượng HS mắc lỗi về phần vẫn chiếm tỉ lệ tương đối cao, trong đó
Trường TH Chiềng Lao A là 55/82 em (chiếm 67,1%); Trường TH Mường
Bú B là 64/116 em (chiếm 55,2%) và Trường TH thị trấn Ít Ong A là 31/60
em (chiếm 52,7%).
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Lẫn lộn giữa vần an/ ang, eng/anh, oe/eo, ai/ay
Ví dụ: lan man viết thành lang mang
cái xẻng viết thành cái xảnh
sức khỏe viết thành sức khẻo
ngày nay viết thành ngài nai
vận chuyển viết thành vận chuển
Lỗi về dấu thanh:
Lỗi sai do thanh điệu thì đa số các em thường nhầm lẫn giữa thanh
hỏi/thanh ngã, thanh ngã/thanh sắc.
Thanh hỏi / thanh ngã
Ví dụ:

bản lĩnh viết thành bãn lĩnh
tảng đá viết thành tãng đá

Thanh ngã / thanh sắc
Ví dụ:

bão táp viết thành báo táp
suôn sẻ viết thành suôn sé

Ngoài ra, kĩ năng viết của các em còn chậm, hay tẩy xoá; có em còn
dùng phấn che phủ lên chữ viết sai. Một số em viết rời từng chữ cái, nối chữ
không đúng quy định, nét chữ chưa tròn, chữ viết còn thiếu nét, thừa nét, độ
cao của các chữ không đúng, chưa biết cấu tạo của đoạn, chưa biết cách trình
bày bài viết, ,...
Qua khảo sát thống kê, chúng tôi nhận thấy, hầu hết các loại lỗi chính
tả thường gặp như đã trình bày ở trên thì HS đều mắc phải. Số lỗi mắc nhiều
nhất của HS là lỗi về phụ âm đầu, lỗi về vần, lỗi về thanh điệu. So với yêu cầu

57

về kĩ năng viết chính tả (không quá 5 lỗi trong một bài) thì trình độ kĩ năng
viết chính tả của HS còn quá thấp (số bài có từ 6 lỗi trở lên chiếm 53%).
Qua nghiên cứu phân tích, nguyên nhân chủ yếu dẫn tới việc viết sai
lỗi chính tả của HS là do phát âm sai : lẫn lộn giữa các thanh, do phương
ngữ địa phương,…
1.2.6. Nguyên nhân mắc lỗi chính tả của HS
1.2.4.1. Về phía HS
a) Do một số nét khác biệt trong hệ thống ngữ âm giữa hai dân tộc
HS dân tộc Thái khi học tiếng Việt gặp rất nhiều khó khăn trong việc
nắm vững những quy định khi viết chính tả. Do ảnh hưởng của tiếng mẹ đẻ,
HS dân tộc Thái phát âm tiếng Việt không chuẩn và khi viết chính tả, các em
đưa vào bài viết những lỗi chính tả do phát âm không chuẩn của mình.
HS dân tộc Thái mắc một số lỗi chính tả tiếng Việt điển hình, phần lớn
là do sự khác nhau giữa hai hệ thống ngữ âm tiếng Việt và tiếng mẹ đẻ gây ra
và chữ viết ghi âm của các em.
Tiếng Việt thuộc loại hình âm tiết tính. Âm tiết tiếng Việt có hình thức
rõ ràng và kết cấu chặt chẽ. Ta thấy hệ thống ngữ âm tiếng Thái rất gần với hệ
thống ngữ âm tiếng Việt.
Về phụ âm đầu:
Các phụ âm đầu trong tiếng Việt hầu như đều có trong tiếng Thái. Tuy
nhiên, sự thể hiện của một số âm vị có sự khác nhau.
Trong tiếng Việt, các phụ âm đầu có sự phân biệt rõ ràng, rành mạch,
các âm vị có chức năng khu biệt nghĩa. Trong tiếng Thái, các âm môi là /p/,
/f/, /v/, /b/, /m/, trong đó hai âm /v/ và /b/ không được phân biệt rõ ràng.
Thông thường, người ta phát âm /v/ thay âm /b/ (đôi khi có ngược lại). Hai
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biến thể này xét về mặt đặc tính cấu âm cùng là âm môi, cùng là hữu thanh.
Trong khi đó, nét tắc nét xát trong phương ngữ này dường như không làm
thành một thế đối lập bền vững. Đối với hai phụ âm đầu lưỡi /l/ và /đ/ tình
hình cũng tương tự như vậy.
Từ sự phân tích trên, ta có thể kết luận: sự không phân biệt rõ ràng hai
cặp phụ âm /b/ và /v/, /l/ và /đ/ trong hệ thống ngữ âm Thái ở Mường La, Sơn
La đã ảnh hưởng đến việc viết chính tả của các em, do các em phát âm thế
nào thì viết thế ấy.
Về phần vần
HS người Thái hay nhầm lẫn khi một âm tiết tiếng Việt có cấu tạo âm
đệm “u” “â” phụ âm cuối thì phát âm và viết thành “uô” phụ âm cuối.
Ví dụ: luân – luôn
Nguyên nhân này do hệ thống âm gốc tiếng Thái chỉ có nguyên âm đôi
/uô/. Khi phát âm tiếng Việt một âm đệm “u” nguyên âm “â” không có trong
tiếng Thái thì “uô” là dễ phát âm hơn cả.
Trong tiếng Việt và cả tiếng Thái, âm chính là vị trí bắt buộc phải có
trong cấu tạo của tiếng. HS dân tộc Thái sai cả phát âm lẫn chính tả kiểu
nguyên âm /ă/ thành nguyên âm /a/.
Ví dụ: thăng bằng - thang bàng, mưa lâm thâm - mưa lơm thơm,...
Trong hệ thống từ tiếng Việt có cặp từ đối lập kiểu đau/đâu có giá trị
phân biệt nghĩa rõ ràng (Ví dụ: đau đớn/đi đâu), mỗi từ đều có nét nghĩa phân
biệt. Song, bên cạnh đó, tiếng Việt cũng có các cặp từ có giá trị phân biệt
nghĩa không rõ ràng. Ví dụ: thày / thầy, cày / cầy,... là những biến thể cho
phép và các cặp từ ở tư thế bổ sung như cạy / cậy, gãy / gẫy,... Điều này cũng
gây cho HS người Thái không ít nhầm lẫn khi học các từ khác.
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Về thanh điệu:
Thanh điệu là sự nâng lên, hạ xuống của giọng nói trong một âm tiết.
Khi học tiếng Việt, HS người Thái thường phát âm và viết sai thanh ngã thành
thanh sắc.
Ví dụ: mĩ mãn - mí mán
Nguyên nhân dẫn đến hiện tượng này là do thanh ngã và thanh sắc
đều thuộc âm vực cao, hệ thống thanh điệu tiếng Thái lại không có thanh
ngã. Do đó, các em đã phát âm thanh ngã thành thanh sắc - một thanh điệu
đi lên đơn giản.
b) Mắc lỗi do môi trường giao tiếp
Trong cuộc sống con người giao tiếp là nhu cầu không thể thiếu; giao
tiếp được chia thành hai hình thức chính là nói và viết. Các văn bản hành
chính nhà nước, các giấy tờ quan trọng, các tài liệu khoa học, tài liệu tham
khảo, sách giáo khoa,… Đều cần sử dụng hình thức giao tiếp bằng chữ viết,
muốn người khác hiểu đúng nghĩa mình muốn truyền đạt thì người truyền đạt
phải viết đúng, viết rõ ràng. Từ thực tế trên cho thấy chính tả đóng vai trò
quan trọng trong giao tiếp và học tập. Tuy nhiên qua quá trình khảo sát điều
tra chúng tôi nhận thấy HS nói chung và đặc biệt là HS lớp 4 huyện Mường
La nói riêng vẫn còn mắc phải rất nhiều lỗi chính tả. Trong đó có rất nhiều
nguyên nhân gây ra hiện tượng sai lỗi chính tả ở HS, theo quan điểm của cá
nhân tôi cho rằng nguyên nhân chính phải nói đến là do HS, là GV những
người tiếp xúc, hướng dẫn trực tiếp các em trong quá trình học tập, yếu tố
cuối cùng tôi muốn nói đến đó là xã hội (bao gồm gia đình HS cũng như môi
trường sống của các em).
Việc tiếp xúc ngôn ngữ giữa dân tộc Kinh và dân tộc Thái có ảnh
hưởng tới việc học tiếng Việt của các em HS dân tộc Thái.
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Ở những vùng thấp, nơi có nhiều người Kinh sinh sống, sự giao lưu về
kinh tế, chính trị, văn hoá và giao tiếp ngôn ngữ xảy ra thường xuyên hơn.
Điều này giúp HS người Thái sử dụng tiếng Việt thành thạo hơn so với HS ở
những vùng khác.
Ở những vùng xa xôi hẻo lánh, do không có điều kiện tiếp xúc thường
xuyên nên HS dân tộc Thái trước khi đến trường hầu như chưa hoặc ít có ý
niệm về tiếng Việt. Trong giao tiếp xã hội và trong gia đình, các em thường
sử dụng tiếng mẹ đẻ, các em ít nghe đến tiếng Việt. Ở các vùng này, điều kiện
kinh tế - xã hội còn nhiều khó khăn và lạc hâu, việc học tập của HS nói chung
và việc học tiếng Việt nói riêng còn gặp nhiều khó khăn.
HS dân tộc Thái trước khi đến trường đã sử dụng thành thạo tiếng mẹ
đẻ. Khi học tiếng Việt, các em được tiếp xúc với một ngôn ngữ hoàn toàn
mới. Mặt khác, môi trường tiếng Việt của HS rất hạn chế. Ngoài những giờ
học trên lớp, HS không có điều kiện nói tiếng Việt, không có điều kiện để
thực hành tiếng Việt. Thậm chí khi ở trường, các em vẫn giao tiếp với nhau
bằng tiếng Thái do ngại hoặc chưa có ý thức sử dụng tiếng Việt. Vì vậy,
những kĩ năng sử dụng tiếng Việt của HS được hình thành và phát triển chậm,
không vững chắc.
Như vậy, môi trường giao tiếp có ảnh hưởng đến việc rèn luyện chính
âm, chính tả của HS dân tộc Thái. Khi dạy chính tả, GV cần chú ý đến điều
này để có phương pháp dạy học phù hợp với từng đối tượng HS.
c) Nguyên nhân về tâm sinh lí
HS thường hay nhút nhát, sợ sệt, rụt rè; không mạnh dạn khi tiếp xúc
với thế giới xung quanh nên các em rất ngại tiếp xúc trực tiếp với các thầy cô
giáo của mình (người mà mình thần tượng). Có những em nhiều khi muốn hỏi
thầy cô giáo mình về một số từ khó viết, không biết nên viết thế nào là đúng,
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chuẩn thì các em lại mặc cảm, thiếu tự tin để hỏi và trình bày những thắc mắc
của mình. Dẫn tới những vấn đề đó không được đưa ra để GV giải đáp mà HS
tự hiểu theo ý của mình.
d) Do ý thức của HS
Như đã nói ở trên các em chưa hiểu được tầm quan trọng của việc viết
đúng, chuẩn nên khi tôi đưa ra câu hỏi: “Em dành thời gian như thế nào đối
với việc học phân môn Chính tả?” đa số các em trả lời dành thời gian ít
(chiếm 57,5%) hoặc không dành thời gian (chiếm 24,8%), rất ít HS trả lời
dành nhiều thời gian cho môn học (chỉ với 17,7%) và bình thường. Các em
dành thời gian qua ít cho việc học cũng như rèn các kĩ năng chính tả do đó khi
viết các em mắc lỗi chính tả tương đối nhiều; cũng do các em chưa có ý thức
tự rèn luyện ở nhà. Bên cạnh đó, ý thức trong việc học hỏi những vấn đề khi
gặp khó khăn trong quá trình viết, coi nhẹ vai trò của phân môn Chính tả dẫn
tới các em lơ là trong quá trình viết bài.
Ngoài ra HS viết sai chính tả chủ yếu do các em bị mất căn bản từ lớp
dưới, chưa nắm vững âm, vần, chưa hiểu rõ nghĩa của từ, chưa có ý thức tự
học, tự rèn luyện ở nhà, chưa chú ý khi viết chính tả.
Bên cạnh đó HS viết sai chính tả do một số lỗi sau:
Lỗi do vô ý, chưa cẩn thận (như thiếu dấu phụ, thiếu dấu thanh).
Lỗi do các vần khó (uya, uyu, uênh, uyên,…)
Lỗi do không hiểu nghĩa của từ (rường cột/dường như, suôn sẻ/ xuôn
mượt,…)
Do HS không nắm vững quy tắc chính tả (g, ng chỉ ghép với a, ă, â, o,
ô, ơ, u, ư và gh, ng chỉ ghép với e, ê, i).
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1.2.4.2. Về phía GV
a) Do GV phát âm chưa chuẩn
Các GV dạy trong các trường TH ở huyện Mường La phần lớn là
người địa phương và các tỉnh miền xuôi (vùng đồng bằng Bắc bộ). Do chịu
ảnh hưởng của lối phát âm địa phương đặc trưng nên nhiều GV phát âm chưa
chuẩn và còn lẫn lộn giữa các âm: l / n, s / x, ch / tr, l / đ, b / v, t / th; giữa
thanh hỏi / thanh ngã, giữa thanh ngã / thanh sắc,..
Như chúng ta đã biết, HS TH luôn coi GV của mình là “thần tượng”,
là chuẩn mực để các em học theo. Do đó, việc GV phát âm chưa chuẩn và còn
nói sai sẽ dẫn đến HS hiểu sai, viết sai lỗi chính tả.
b) Do GV phải dạy nhiều HS và nhiều đối tượng HS khác nhau
Với thời gian của một giờ học là 35 phút mà GV phải dạy cho nhiều
HS trong một lớp học thì sẽ không có điều kiện cũng như thời gian để quan
tâm sát sao đến từng cá nhân trong lớp được. Đặc biệt trình độ nhận thức của
các em HS còn yếu, khả năng tiếp thu bài chậm; hơn nữa các em chịu ảnh
hưởng từ phương ngữ địa phương dẫn tới hiện tượng nói ngọng viết sai. Điều
kiện thời gian hạn hẹp nên GV chưa quan tâm uốn nắn lỗi sai được nhiều. Có
nhiều em mắc lỗi không được sửa sai, chấn chỉnh kịp thời khiến các em mắc
lỗi sai nhiều hơn.
1.2.4.3. Về phía xã hội
Do sự phối hợp với phụ huynh HS còn hạn chế. Đa số gia đình các em
sống bằng nghề nông, điều kiện kinh tế còn nhiều khó khăn, cha mẹ còn lo đi
làm đồng để kiếm sống, chưa thực sự quan tâm đến việc học của các em.
Nhiều phụ huynh hầu như không để ý đến việc học tập của con em mình.
Nhiều trường hợp chính cha mẹ nói ngọng viết sai nên không nhận ra lỗi sai

63

của con mình để sửa chữa kịp thời.
Do môi trường sống của các em nên khi giao tiếp các em không sử
dụng tiếng Việt trong giao tiếp hàng ngày. Ở lớp GV có thể uốn nắn sửa sai
cho các em nhưng về nhà với thói quen nói tiếng địa phương lại không ý thức
được. Khi HS đã mắc phải lỗi chính tả do bị ảnh hưởng lỗi phát âm địa
phương thì trong học tập bất cứ môn học nào, hoạt động nào HS đều cũng nói,
viết sai chính tả cho nên GV phải chú ý lắng nghe và chấm bài cho HS một
cách cẩn thận, phát hiện lỗi chính tả và sửa sai kịp thời dù ít hay nhiều, tránh bỏ
qua, cho qua vì cho rằng điều đó không ảnh hưởng đến hoạt động, môn học
mình đang dạy thì cứ như vậy HS sẽ trở thành thói quen khó có thể khắc phục
được. (Ví dụ: uống nước khác với uốn cong, rau muống khác với mong muốn,
gió bấc khác với phía bắc, sau trước khác với làm sao) ; khi chấm bài của HS ở
bất cứ môn học nào, nếu phát hiện thấy có từ HS viết sai chính tả thì GV nên
gạch dưới từ đó và viết lại phía trên từ viết đúng, khi trả bài cho HS bao giờ
GV cũng phải nhắc nhở những trường hợp đó để các em chú ý khắc phục.
Vậy, nguyên nhân chính dẫn tới việc sai lỗi chính tả của HS là:
Thứ nhất, do ảnh hưởng của yếu tố xã hội (phương ngữ địa phương);
Thứ hai, do vốn hiểu biết của HS còn hạn chế, chưa nắm được các quy
tắc chính tả và nội dung ngữ nghĩa của từ;
Thứ ba, do GV chưa kịp thời sửa chữa những lỗi viết sai cho HS.
TIỂU KẾT CHƯƠNG 1
Như vậy, từ kết quả thu được thông qua khảo sát thực tế của việc học
phân môn Chính tả ở các trường TH huyện Mường La, chúng tôi thấy rằng:
GV đã quan tâm đến chất lượng dạy và học phân môn này. Tuy nhiên, số
lượng HS đa số đều là người địa phương, đa phần còn theo phương ngữ địa
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phương nên quá trình giảng dạy phân môn Chính tả gặp rất nhiều khó khăn,
ảnh hưởng đến chất lượng dạy học Tiếng Việt cũng như các bộ môn khác.
Hơn nữa, điều kiện cơ sở vật chất trong nhà trường còn nhiều hạn chế và chưa
đáp ứng được nhu cầu dạy và học; HS thì coi môn học như một môn học bắt
buộc phải học, đặc biệt lời nói của các em khi phát âm chưa đúng, chưa chuẩn
mắc lỗi nhiều và tốc độ phát âm còn chậm. Điều đó đã dẫn đến một thực trạng
đáng buồn, chất lượng dạy học Chính tả trong nhà trường còn ở mức thấp là
điều không thể tránh khỏi, được thể hiện ở lỗi viết sai chính tả của HS phổ
biến. Về phía GV: một số GV còn coi nhẹ phương pháp dạy học Chính tả.
Bên cạnh đó, trong nội dung của chương 1 còn đề cập đến các lỗi thường gặp,
phân loại các lỗi, chỉ ra những lỗi phổ biến nhất mà các em HS lớp 4 thường
hay mắc phải dựa trên quá trình điều tra, khảo sát ngoài trường phổ thông.
Đồng thời chúng tôi cũng tìm hiểu những nguyên nhân mắc lỗi chính tả của
HS và nguyên nhân chủ yếu dẫn đến tình trạng HS mắc lỗi chính tả như vậy
là do từ phía GV và do bản thân HS và một phần do xã hội. Thực trạng nói
trên là cơ sở để chúng tôi xây dựng biện pháp sửa lỗi chính tả cho HS lớp 4
huyện Mường La, Sơn La ở chương kế tiếp.
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CHƯƠNG 2
BIỆN PHÁP CHỮA LỖI CHÍNH TẢ CHO HS LỚP 4 DÂN TỘC THÁI
Biện pháp chữa lỗi chính tả là cách thức xây dựng nội dung dạy học,
sử dụng thủ pháp dạy học, xây dựng hệ thống bài chính tả phương ngữ cho
HS nhằm giúp các em tích cực, chủ động ngăn ngừa và chữa lỗi chính tả do
ảnh hưởng của phát âm địa phương. Trong dạy học, GV không chỉ dồn sức
vào việc tìm và chữa lỗi mà cần tích cực dạy cho HS cái đúng, trên cơ sở nắm
vững cái đúng mà tránh cái sai.
Hiện nay, nội dung dạy chính tả phương ngữ của sách giáo khoa Tiếng
Việt chưa bao quát hết mọi yếu tố trong hệ thống chính tả đặc thù cho HS dân
tộc Thái nói chung và dân tộc Thái ở huyện Mường La, tỉnh Sơn La nói riêng.
Hay nói cách khác, các trường hợp chính tả đặc thù của địa phương chưa
được đưa vào học tập đầy đủ. Trong khi đó, các em lại phải luyện tập những
lỗi chính tả mà các em không mắc phải.
Trong chương trình phân môn Chính tả lớp 4, thời lượng luyện tập
chữa các lỗi chính tả đặc thù của HS địa phương còn chưa phù hợp với đặc
trưng của phân môn. Dạy học chưa phát huy được tính tích cực, chủ động,
sáng tạo của HS; chưa có một tài liệu học tập chính tả nào thực sự phù hợp
với nhu cầu ngăn ngừa và chữa lỗi của mình.
Căn cứ vào kết quả khảo sát, phân loại lỗi chính tả đặc thù của HS dân
tộc Thái huyện Mường La, Sơn La; căn cứ vào nguyên nhân mắc các lỗi
chính tả đặc thù, chúng tôi mạnh dạn đề xuất một số biện pháp chữa lỗi chính
tả cho HS lớp 4 dân tộc Thái huyện Mường La, Sơn La như sau:
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2.1. Giúp HS hiểu tầm quan trọng của phân môn Chính tả
Mục đích của biện pháp này là tìm hiểu tâm lí và cách thức giúp HS
hiểu được tầm quan trọng của phân môn Chính tả, từ đó có biện pháp giúp HS
tích cực rèn chữ viết.
Để thực hiện được biện pháp này, GV cần tuyên truyền, giúp HS nâng
cao nhận thức và thấy tầm quan trọng của viết đúng chính tả: Chữ viết không
chỉ là phương tiện giao tiếp để học tập, nghiên cứu, truyền thụ tri thức mà chữ
viết còn thể hiện sự sáng tạo, tính thẩm mĩ của mỗi con người.
Bồi dưỡng cho các em lòng say mê và tinh thần quyết tâm rèn luyện
chữ viết. Bất cứ việc gì nếu có lòng say mê thì thực hiện công việc mới đem
lại hiệu quả cao nhất. Để làm được điều này, người GV cần thường xuyên kể
cho các em nghe về tấm gương rèn chữ của các danh nhân như Cao Bá Quát,
nhà thơ Nguyễn Ngọc Ký,… Nên cho các em xem vở rèn chữ của các thầy cô
giáo và một số HS tiêu biểu.
Qua những mẩu chuyện, qua thực tế được nhìn thấy những trang vở
trước và sau khi rèn chữ của thầy và bạn các em có thêm tin tưởng và có thêm
quyết tâm say mê rèn chữ viết.
Đối với HS yếu nên thường xuyên giúp đỡ động viên các em. Những
em nào có tiến bộ dù nhỏ cũng tuyên dương, khen ngợi kịp thời. Phát động
cho HS thi đua giữ vở sạch, rèn chữ đẹp trong suốt cả năm học. Hàng tháng,
cần có tổng kết và tuyên dương kịp thời những HS làm tốt. Những HS có bài
viết chất lượng cao sẽ được dán trưng bày trên “Bảng danh dự” để làm mẫu.
Cuối lớp có bảng trưng bày các bài viết đẹp của HS. Hằng ngày, các em được
quan sát để học tập và rèn luyện. Phát động phong trào thi đua, khen ngợi
nhân rộng các cá nhân điển hình trước lớp. Việc này đã khích lệ HS cố gắng
rất nhiều.
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Mặt khác GV phải là người mẫu mực khi viết ở bảng, ở vở. Chữ viết
chuẩn, trình bày khoa học. Bởi do đặc điểm HS rất hay bắt chước một cách
máy móc, dập khuôn. Chữ viết, cách viết của thầy cô có ảnh hưởng không
nhỏ đến chữ viết của các em. Vậy nên GV viết bảng phải cẩn thận, nắn nót,
viết đúng chữ theo mẫu chữ mới.
2.2. Trang bị cho HS những quy định chung về cách viết chữ và kĩ
thuật viết chữ
2.2.1. Tư thế ngồi viết
Ngay từ khi vào lớp ở những giờ học đầu tiên GV cần hướng dẫn HS về
tư thế ngồi viết một cách thoải mái nhất, không gò bó, hai tay phải đặt đúng
điểm tựa quy định mới điều khiển cây bút theo sự chỉ huy của não được.
Khoảng cách từ mắt đến trang vở là 25 - 30cm là vừa (khoảng hơn một gang
tay người lớn); Không được nhìn quá gần vì thiếu ánh sáng dễ dẫn đến cận thị.
Cột sống lưng luôn ở tư thế thẳng đứng, vuông góc với mặt ghế ngồi.
Không ngồi vặn vẹo lâu dần thành có tật dẫn đến cong vẹo cột sống. Hai chân
để thoải mái, không để chân co chân duỗi khiến cột sống phải lệch vẹo và chữ
viết sẽ xiên lệch theo.
Tay trái để xuôi theo chiều ngồi, giữ lấy mép vở cho khỏi phải xô
lệch, đồng thời điểm tựa cho trọng lượng nửa người bên trái.
2.2.2. Cách cầm bút
Tay phải cầm chắc bằng ba đầu ngón tay (ngón cái, ngón trỏ và ngón
giữa). Đầu ngón trỏ cách đầu bút chừng 2,5cm. Mép bàn tay là điểm tựa của
cánh tay phải khi đặt bút xuống bàn viết. Lúc viết điều khiển cây bút bằng các
cơ cổ tay.
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Không để ngửa bàn tay quá, ngược lại không úp quá nghiêng bàn tay về
bên trái (nhìn từ trên xuống thấy cả bốn ngón tay: ngón trỏ, ngón giữa, ngón
áp út và ngón út).
Cầm bút xuôi theo chiều ngồi, bút đặt nghiêng so với giấy khoảng 45
độ. Tuyệt đối không được cầm bút dựng đứng 90 độ. Đưa bút từ trái qua phải,
từ trên xuống dưới, các nét đưa lên hoặc đưa sang ngang phải thật nhẹ tay.
2.2.3. Cách để vở, xê dịch vở khi viết
Khi viết chữ đứng, HS cần để vở ngay ngắn trước mặt. Nếu viết chữ
nghiêng, cần để vở hơi nghiêng sao cho mép vở phía dưới cùng với mép bàn
tạo thành một góc 15 độ. Khi viết độ nghiêng của nét chữ cùng với mép bàn
sẽ tạo thành một góc vuông 90 độ. Như vậy, dù viết theo kiểu chữ đúng hay
kiểu chữ nghiêng, nét chữ luôn thẳng đứng trước mặt (chỉ khác nhau về cách
để vở).
2.2.4. Cách trình bày bài
HS nhìn và viết đúng theo vở tập viết; viết theo yêu cầu được GV
hướng dẫn tránh viết dở dang chữ ghi tiếng hoặc viết chòi ra mép vở không có
dòng kẻ li; Khi viết sai chữ không được tẩy xóa mà cần để cách một khoảng
ngắn rồi viết lại.
2.2.5. Kích thước chữ
Người ta thường lấy khoảng cách giữa hai dòng kẻ liền nhau làm một
đơn vị cự li để viết chữ. Căn cứ vào đơn vị cự li dòng kẻ, người ta xác định
được kích thước các chữ.
Độ cao chữ tiếng Việt (gồm chữ viết thường, chữ viết hoa và số)
Mẫu các chữ cái viết thường:
Nhóm có độ cao một đơn vị (2 li): a, ă, â, e, ê, i, o, ô, u, ư, m, n, v, x.
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Nhóm có độ cao 1,25 đơn vị (hai li rưỡi): r, s.
Riêng chữ t có độ cao 1,5 đơn vị (3 li)
Nhóm có độ cao hai đơn vị (4 li): d, đ, p, q.
Nhóm có độ cao 2,5 đơn vị (5 li): b, g, h, k, l, y.
Mẫu chữ viết hoa: chiều cao của các chữ viết hoa là 2,5 đơn vị (5 li)
riêng hai chữ y và g được viết với chiều cao là bốn đơn vị (8 li).
Mẫu chữ số:
Chiều cao của chữ số là hai đơn vị (4 li)
2.2.6. Tên gọi các nét cơ bản
Đối với các nét cơ bản thì được chia làm 5 nhóm.
Nhóm 1: Nhóm các nét thẳng.
Thẳng đứng có trong chữ L, H, K,...
Thẳng ngang có trong chữ A, Đ, E..
Thẳng xiên có trong chữ X, K, N, M,...
Nhóm 2: Nhóm các nét cong (chia hai nhóm).
Nét cong hở :
Nét cong phải có trong chữ: x, s,...
Nét cong trái có trong chữ: c, a, ă,...
Nét cong trên có trong chữ: e, ê,...
Nét cong dưới có trong chữ: a, ă, â,...
Nét cong kín có trong chữ: o, ô, ơ
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Nhóm 3: Nhóm các nét móc:
Nét móc xuôi có trong chữ: n, m r,...
Nét móc ngược có trong chữ: b, p, d, đ…
Nét móc hai đầu có trong chữ: h, n, m,...
Nét móc hai đầu có thắt ở giữa có trong chữ: k.
Nhóm 4: Nhóm các nét khuyết
Nét khuyết trên có trong chữ: h, b, l,...
Nét khuyết dưới có trong chữ: g, y,...
Nhóm 5: Nét thắt (nét xoắn): có trong chữ v.
Ngoài ra còn các nét phụ khác.
2.2.7. Vị trí dấu thanh
Trong mỗi chữ, dấu thanh luôn đặt ở chữ ghi âm chính của vần. Trong
tiếng Việt có 6 thanh, trong đó một thanh không dấu là thanh ngang. Các
thanh đều được đặt trên âm chính, riêng thanh nặng đặt dưới âm chính.
Ví dụ: lan, đào, mận, dứa, mãng cầu,...
Trong các chữ ghi tiếng có bán âm đầu (âm đệm) thì dấu thanh cũng
được ghi ở âm chính (dù sau âm chính không có âm cuối vần).
Ví dụ: huệ,...
Trong các tiếng có nguyên âm đôi thì dấu thanh được ghi như sau:
Nếu sau nguyên âm đôi có âm cuối thì dấu thanh được ghi ở chữ thứ 2
ghi nguyên âm đôi.
Ví dụ: lược, hướng, buộc, loài,...
Nếu nguyên âm đôi không có âm cuối, vần thì dấu thanh được ghi với
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chữ cái thứ nhất ghi nguyên âm đôi.
Ví dụ: hóa, đứa, đùa,...
Như vậy để luyện chữ viết cho HS cần chú ý đến các đặc điểm cấu tạo
chữ viết tiếng Việt gồm các nét cơ bản, kích thước, vị trí, dấu thanh,... Để từ
đó hiểu được vì sao cần rèn luyện chữ viết cho HS.
GV nên thường xuyên nhắc nhở HS những quy định chung về cách
viết chữ và kĩ thuật viết chữ để các em ngồi học đúng tư thế, cầm bút đúng
cách để chữ viết nắn nót, đẹp hơn; các em sẽ nhớ lại những quy định khi viết
bài tránh viết sai lỗi chính tả.
2.3. Rèn kĩ năng viết đúng cho HS qua các bài tập chính tả
Biện pháp này giúp HS nắm vững quy tắc chính tả, hình thành thói
quen phát âm chuẩn dẫn đến viết đúng chính tả: khi đọc những âm khó, tiếng
khó, từ khó HS dễ bị nhầm lẫn.
Mỗi bài viết chính tả GV cần luyện HS phát âm từ khó, phân tích so
sánh tiếng, từ khó, giải nghĩa từ, ghi nhớ mẹo luật chính tả. Ngoài nhiệm vụ
trên GV còn hướng dẫn HS làm các bài tập khác nhau để giúp HS tập tận
dụng các kiến thức đã học, làm quen với việc sử dụng từ trong văn cảnh cụ
thể. Sau mỗi bài tập, GV giúp các em rút ra các quy tắc chính tả để ghi nhớ.
Để giúp HS chữa lỗi chính tả, cần xây dựng các dạng bài tập chính tả
như sau:
2.3.1. Bài tập điền khuyết
Với dạng bài tập này thường giúp HS điền đúng âm đầu, vần vào
chỗ chấm.
Ví dụ: Bài tập 2a - Chính tả (Nghe - viết): Cháu nghe câu chuyện của
bà (SGK Tiếng Việt 4, tập 1, trang 27): Điền vào chỗ trống tr hay ch?
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Như ...e mọc thẳng, con người không ...ịu khuất. Người xưa có câu:
“...úc dẫu ...áy, đốt ngay vẫn thẳng”. ...e là thẳng thắn, bất khuất! Ta kháng
chiến, ...e lại là đồng ...í ...iến đấu của ta. ...e vốn cùng ta làm ăn, lại vì ta mà
cùng ta đánh giặc.
2.3.2. Bài tập giải câu đố
Ví dụ: Bài tập 3a - Chính tả (Nghe - viết): Những hạt thóc giống
(Tiếng Việt 4, tập 1, trang 48): Giải những câu đố sau:
Tên con vật chứa tiếng bắt đầu bằng l hay n.
Mẹ thì sống ở trên bờ
Con sinh ra lại sống nhờ dưới ao.
Có đuôi bơi lội lao xao
Mất đuôi tức khắc nhảy nhao lên bờ.
(Là con gì?)
Ngoài ra, GV phải kết hợp cho HS biết xây dựng cái đúng, loại bỏ cái
sai. Bên cạnh việc cung cấp cho HS những quy tắc chính tả, hướng dẫn HS
luyện tập nhằm hình thành kĩ xảo chính tả, cần đưa ra những trường hợp viết
sai để hướng dẫn HS phát hiện sửa chữa rồi từ đó hướng HS đi đến cái đúng.
2.3.3. Bài tập lựa chọn
Ví dụ: Bài tập 3 - Chính tả (Nghe - viết): Mùa đông trên rẻo cao
(Tiếng Việt 4, tập 1, trang 165).
Chọn từ viết đúng chính tả trong ngoặc đơn để hoàn chỉnh các câu văn
dưới đây:
Chàng hiệp sĩ gỗ đang ôm (giấc / giất) mộng (làm / nàm) người, bỗng
thấy (xuấc / xuất) hiện một bà già. Bà ta cầm cái quạt giấy che (lửa / nửa) mặt
(lất láo / nấc náo) đảo mắt nhìn quanh, rồi (cấc / cất) tiếng khàn khàn hỏi:
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- Còn ai thức không đấy?
- Có tôi đây! - Chàng hiệp sĩ (lên / nên) tiếng.
Thế là, bà già (nhấc / nhất) chàng ra khỏi cái đinh sắt, cầm chiếc quạt
phẩy nhẹ ba cái. Tức thì, hai con mắt của chàng bắt đầu đảo qua đảo lại, môi
chàng mấp máy, chân tay cựa quậy. Bà già đặt chàng xuống (đấc / đất).
Chàng (lảo / nảo) đảo trên đôi chân run rẩy rồi rùng mình, thở một tiếng (thậc
/ thật) dài, biến thành một người bằng xương bằng thịt. Bà già (lắm / nắm) tay
chàng hiệp sĩ, dắt đi theo.
2.4. Hướng dẫn HS sử dụng quy tắc viết hoa
Biện pháp này giúp HS nắm được một số quy tắc viết hoa, hiểu các
chức năng của viết hoa trong tiếng Việt.
Chữ hoa trong tiếng Việt có những chức năng cơ bản sau: đánh dấu sự
bắt đầu một câu; ghi tên riêng (người, cơ quan, tổ chức, địa danh); biểu thị sự
tôn kính. Trong dạy học phân môn Chính tả GV có thể hướng dẫn HS sử dụng
các quy tắc viết hoa.
Tên người và tên địa lí: Viết hoa tất cả các âm tiết và không dùng gạch
nối: Cao Bá Quát, Mường La, Ai Cập, Sơn La, Tây Bắc,…
Tên tổ chức, cơ quan: Chỉ viết hoa âm tiết đầu trong tổ hợp dùng làm
tên: Trường Đại học Tây Bắc, Trường Đại học y Hà Nội…
Viết hoa chữ cái đầu âm tiết thứ nhất của một câu hoàn chỉnh: Sau dấu
hai chấm (:), sau dấu chấm câu (.), sau dấu chấm hỏi (?), sau dấu chấm than
(!), sau dấu chấm lửng (…), sau dấu hai chấm trong ngoặc kép (: “…”) và khi
xuống dòng. Viết hoa chữ cái đầu âm tiết thứ nhất sau dấu chấm phẩy (;), dấu
phẩy (,) và khi xuống dòng.
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Viết hoa tên người nước ngoài, tên người, tên địa lí và tên các dân tộc
Việt Nam thuộc các dân tộc ít người anh em có cấu tạo từ đa âm tiết (các âm
tiết đọc liền nhau) thì viết hoa chữ cái đầu mỗi bộ phần tạo thành tiếng của
tên riêng đó, có gạch nối giữa các âm tiết. Ví dụ: Hi-ma-lay-a, Ê-đê,…
GV có thể vận dụng một số quy tắc viết hoa trên để hướng dẫn cho HS
tránh được các lỗi sai về viết hoa.
2.5. Chữa lỗi chính tả cho HS thông qua các trò chơi
Trò chơi học tập là “Trò chơi có luật và những nội dung cho trước, là
trò chơi của sự nhận thức, hướng đến sự mở rộng, chính xác hoá, hệ thống
hóa các biểu tượng đã có nhằm phát triển các năng lực trí tuệ, giáo dục lòng
ham hiểu biết của trẻ - trong đó nội dung học tập kết hợp với hình thức chơi”.
Muốn HS TH học tốt, yêu cầu mỗi GV không phải chỉ truyền đạt, giảng
giải theo các tài liệu đã có sẵn trong sách giáo khoa, sách hướng dẫn và thiết
kế bài giảng một cách rập khuôn, máy móc, làm cho HS học tập một cách thụ
động. Nếu chỉ dạy học như vậy, việc học tập của HS sẽ diễn ra đơn điệu, tẻ
nhạt và kết quả học tập sẽ không cao. Đó là một trong những nguyên nhân
gây ra cản trở việc đào tạo các em thành những con người năng động, tự tin,
sáng tạo sẵn sàng thích ứng với cuộc sống diễn ra hàng ngày.
Giáo dục hiện nay đòi hỏi phải đổi mới phương pháp dạy học hướng tới
xây dựng môi trường học tập thân thiện. Vì vậy, người GV phải tạo được
hứng thú học tập cho các em bằng cách lôi cuốn các em tham gia vào các hoạt
động học tập. Trò chơi học tập là một hoạt động mà các em hứng thú nhất.
Thông qua các trò chơi, HS sẽ lĩnh hội tri thức một cách dễ dàng; củng cố,
khắc sâu kiến thức một cách vững chắc; tạo cho các em niềm say mê, hứng
thú trong học tập. Khi GV tổ chức được các trò chơi thường xuyên, khoa học
thì chắc chắn chất lượng dạy học sẽ ngày càng nâng cao.
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Trò chơi học tập phù hợp với đặc điểm tâm sinh lí của HSTH - “vừa
dạy, vừa dỗ”, “vui mà học, học mà vui”. Chính vì vậy, trò chơi học tập là một
trong những phương pháp dạy học dễ tạo được hứng thú nhất, từ đó thúc đẩy
nhanh quá trình nhận thức và rèn luyện kĩ năng của HS.
Mục đích của trò chơi nên hướng vào việc củng cố kiến thức và rèn
luyện kĩ năng cho HS. Nội dung chơi phải là một đơn vị kiến thức và một số
thao tác kĩ năng. Hình thức chơi phải đa dạng, phong phú dựa vào tâm sinh lí
của HS. Cách chơi đơn giản, điều kiện tổ chức trò chơi cần thuận lợi, đơn
giản, phù hợp với không gian lớp học; phương tiện chơi dễ làm, không gây
nguy hiểm cho HS. Thông qua trò chơi, HS được thoải mái thư giãn, hứng thú
tham gia, từ đó rèn cho HS tư duy nhanh nhẹn, tích cực suy nghĩ độc lập.
Thông qua các trò chơi giúp HS ghi nhớ các quy tắc chính tả, rèn
luyện cho HS tính cẩn thận, tỉ mỉ. Ngoài ra, trò chơi còn rèn luyện cho HS
hoạt động cá nhân, làm việc trong đơn vị nhóm hoặc đơn vị lớp theo sự phân
công với tinh thần hợp tác, tạo cơ hội để HS hoạt động; bồi dưỡng tình cảm
của HS đối với phân môn Chính tả nói riêng, đối với tiếng Việt nói chung.
2.6. Giúp HS ghi nhớ mẹo luật chính tả
Biện pháp này giúp HS ghi nhớ, nắm vững các quy tắc chính tả theo
con đường “có ý thức”. Từ đó, bồi dưỡng tình yêu đối với phân môn Chính tả
nói riêng, với bộ môn Tiếng Việt nói chung.
Chính tả tiếng Việt về căn bản là chính thống. Tuy nhiên, tính thống
nhất đó vẫn còn đem lại những khó khăn nhất định khi sử dụng. Thực tế, lỗi
chính tả tồn tại ở nhiều môi trường khác nhau như giao tiếp, công việc, học
tập,... Sở dĩ như vậy là do các quy tắc chính tả thường khó nhớ, khó phân biệt
trong nhiều trường hợp. Để khắc phục tình trạng trên, mẹo luật chính tả là cần
thiết để HS nói chung và HS lớp 4 dân tộc Thái huyện Mường La nói riêng
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(đối tượng mắc nhiều lỗi chính tả nhất) có thể hạn chế tình trạng mắc lỗi.
Mẹo luật chính tả là các hiện tượng chính tả mang tính quy luật chi
phối hàng loạt từ, giúp GV khắc phục lỗi chính tả cho HS một cách rất hữu
hiệu. Dưới đây chúng tôi đã sưu tầm được một số mẹo luật chính tả như sau:
2.6.1. Lẫn lộn L và N
Đây là lỗi khá phổ biến ở ngoại thành Hà Nội và đồng bằng Bắc Bộ
nói chung. Sự lẫn lộn về mặt từ vựng đã khiến nhiều trường hợp trong khi nói
và viết đã nhầm lẫn giữa L và N. Để khắc phục lỗi này, ta có các mẹo sau:
Mẹo về âm đệm: L có thể đứng trước âm đệm, còn N thì không ngoại
trừ từ “noãn sào”.
Theo thống kê, các vần có âm đệm trong tiếng Việt là oa, oă, uâ, oe,
uê, uy. Vì vậy, chỉ cần nhớ câu sau “Ngoa ngoắt Tuấn khoe quê Thúy” để
nhận biết vần có âm đệm là có thể áp dụng mẹo này.
Theo mẹo này, ta có thể yên tâm viết: lòa xòa, cái loa, loắt choắt, loăn
quăn, luẩn quẩn, lí luận, quần loe, lóe sáng, luyến tiếc, luyện tập, lũy thừa,
liên lụy…
Mẹo này có một ngoại lệ: noãn nghĩa là trứng chỉ dùng trong hai từ
Hán Việt là “noãn cầu” và “noãn sào”.
Mẹo láy âm : Khi ở vị trí thứ nhất trong một từ láy âm, L có thể láy âm
với các âm đầu khác, còn N thì không có khả năng này.
Vậy, nếu gặp một tiếng không rõ viết với L hay N, ta hãy thử tạo một
từ láy âm phụ âm đầu. Nếu tiếng đó có thể đứng trước thì nó được viết với L.
Sau đây là một số VÍ DỤ về khả năng láy phụ âm đầu rất rộng rãi của L:
L láy với B: lắp bắp, lõm bõm, lạch bạch, lấn bấn, lu bù,…
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L láy với C (K, Q): la cà, lục cục, lấn cấn, lẩm cẩm, luẩn quẩn, loăng
quăng,…
L láy với D: lở dở, lim dim, lai dai,…
L láy với Đ: lốm đốm, lục đục, lờ đờ, lao đao, long đong, lênh đênh,…
L láy với H: lúi húi, loay hoay,…
L láy với M: lơ mơ, liên miên, lễ mễ, lan man, lề mề,…
L láy với X: lao xao, lăng xăng, loăn xoăn, lèo xèo,…
L láy với T: le te, lon ton, lách tách, lung tung, lả tả,…
L láy với R: lai rai, lâm râm, lè rè,…
L láy với V: lởn vởn, lảng vảng, lặt vặt,…
L láy với CH: loắt choắt, loạc choạc, lanh chanh, loạng choạng,…
L láy với NH: lăng nhăng, lam nham, lải nhải, lảm nhảm,…
L láy với KH: lom khom, lọm khọm, lụ khụ,…
L láy với NG: lơ ngơ, loằng ngoằng, lêu nghêu,…
Trong trường hợp tiếng đang xét ở vị trí thứ hai của từ láy âm, ta lại có
một quy tắc khác: L láy âm với các âm khác ngoài GI và âm đầu zêzo mà
không láy âm với các âm khác.
Chẳng hạn ta có:
L láy âm với B: bông lông, bảng lảng, bằng lăng,…
L láy với CH: chói lọi, cheo leo, chìm lỉm,…
L láy với KH: khóc lóc, khéo léo, khét lẹt,…
Trong khi đó, N chỉ láy với GI và âm đầu zêzo: giãy nảy, gian nan, áy
náy, ảo não,…
78

Mẹo đồng nghĩa lài - nhài: Khi gặp một tiếng chưa rõ viết với L hay N
mà thấy đồng nghĩa với một tiếng khác viết với NH thì có thể kết luận tiếng
chưa rõ ấy sẽ được viết với L.
Có thể minh họa mẹo này qua các VÍ DỤ sau: lài - nhài, lầm - nhầm,
lem - nhem, lời - nhời, loáng - nhoáng, lố lăng - nhố nhăng,…
2.6.2. Lẫn lộn TR với CH
Mẹo thanh điệu trong từ Hán - Việt: Những từ Hán - Việt mang dấu
nặng và dấu huyền đều chỉ đi với TR mà không đi với CH.
TR đi với dấu nặng: trịnh trọng, trị giá, trụy lạc, trục lợi, trụ sở, vũ trụ,
thổ trạch, trạm xá, hỗ trợ, triệu phú, trận mạc,…
TR đi với dấu huyền: truyền thống, từ trường, trần thế , trù bị, trùng
hợp, phong trào, lập trường, trầm tích, trừng trị,…
Mẹo láy âm: CH láy âm với các phụ âm khác ở vị trí đứng trước hoặc
đứng sau, trái lại TR không láy âm đầu với các phụ âm khác , trừ bốn ngoại lệ
đều là láy với L: trọc lóc, trụi lũi, trót lọt, trẹt lét,…
CH đứng ở vị trí thứ nhất: chơi bời, chèo bẻo, cheo leo, chìm lỉm, chi
li, chói lọi, chểnh mảng, chào mào, chộn rộn, chình rình, choáng váng, chờn
vờn, chon von, chơi vơi, chót vót, chênh vênh, chạng vạng,…
CH đứng ở vị trí thứ hai: loắt choắt, lau chau, lanh chanh, lã chã, loạng
choạng, lởm chởm, loai choai,…
Mẹo đồng nghĩa tranh - giành: Khi gặp một tiếng chưa rõ viết với CH
hay TR mà lại đồng nghĩa với một từ viết với GI thì từ đó phải được viết với TR.
Ví dụ: tranh - giành, nhà tranh - nhà gianh, trầu - giầu, trai - giai,
trăng - giăng, tráo trở - giáo giở, trối trăng - giối giăng, trời - giời, tro - gio,
trả - giả,…
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Mẹo trường từ vựng:
Mẹo cha - chú: Những từ chỉ quan hệ thân thuộc trong gia đình thì viết
với CH chứ không viết với TR: cha, chú, chị, chồng, cháu, chắt, chút, chít,…
Mẹo chum - chạn: Đồ dùng trong gia đình được viết với CH chứ
không viết với TR: cái chạn, cái chum, cái chai, cái chiếu, cái chăn, cái chõng,
cái chày giã gạo, cái chổi, cái chuồng gà, cái chĩnh, cái chậu,… (Có một ngoại
lệ: cái tráp).
Mẹo kết hợp âm đệm: TR không đi với các vần oa, oă, oe; chỉ có CH
là đi với các vần này.
2.6.3. Lẫn lộn S và X
Mẹo kết hợp âm đệm: S không đi với các vần oa, oă,oe, uê, chỉ có X là
đi với các vần này.
Ví dụ: xoa tay, xoay xở, cây xoan, xoắn lại, tóc xoăn, xòa tay, xoen
xoét, xuề xòa, xuyên qua,…(Có các trường hợp ngoại lệ như soát trong rà
soát, kiểm soát,…, soạn trong soạn bài và những trường hợp điệp âm đầu
trong từ láy: suýt soát, sột soạt, sờ soạng,…).
Mẹo láy âm: Chỉ có X mới láy âm với các âm đầu khác, còn S không
có khả năng này.
Ví dụ: bờm xơm, bờm xờm, lao xao, lòa xòa, liêu xiêu, loăn xoăn,
liểng xiểng, lộn xộn, lì xì, xoi mói, xích mích,…
Mẹo từ vựng:
Tên các thức ăn và đồ dùng liên quan đến việc nấu nướng, ăn uống
thường viết với X. Ví dụ: xôi, xa lát, lạp xường, xúc xích, cái xanh, cái xoong,
cái xiên nướng thịt,…
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Hầu hết các danh từ còn lại viết với S. Ví dụ: ông sư, bà sãi, cây sen,
cây sim, cây sồi, cây sung, cái sọt, sợi dây, sao, sương giá, sông, suối, sấm,
sét,…(Có các trường hợp ngoại lệ : chiếc xe, cái xuồng, cây xoan, cây xoài,
trạm xá, xương, cái túi sách hay cái xắc, cái xẻng, mùa xuân,…
2.6.4. Lẫn lộn R với D và GI
Người miền Bắc thường không phân biệt được R với D và GI trong
phát âm nên thường lẫn lộn chúng trong chữ viết. Có thể dùng một số mẹo
đơn giản sau để khắc phụ lỗi này.
Mẹo về âm đệm: R và GI không kết hợp với âm đệm, chỉ có D mới kết
hợp với các vần này. Ví dụ: dọa nạt, hậu duệ, kiểm duyệt, duy trì, duy
nhất…(Trường hợp ngoại lệ roa trong cu - roa).
Mẹo láy âm “co ro - bịn rịn”: R láy âm với B và C (K) là những hình
thức mà D không có. Ví dụ: bịn rịn, bủn rủn, bứt rứt, bối rối, co ro, cập rập,…
Mẹo run rẩy - rừng rực: Những từ láy điệp âm đầu R mô phỏng tiếng
động tượng thanh, chỉ sự rung động ở nhiều cung bậc khác nhau, chỉ những
sắc thái ánh sáng động, tươi, chói đều viết với R. Ví dụ như: rì rào, rả rích,
răng rắc, rầm rập, róc rách, rúc rích, ra rả, run rẩy, rung rinh, rón rén, rập rình,
rạo rực, rần rật, rực rỡ, rừng rực, roi rói, rạng rỡ,…
2.7. Tạo môi trường giao tiếp tiếng Việt cho HS
Một trong những nguyên nhân khiến khả năng giao tiếp tiếng Việt của
HS lớp 4 dân tộc Thái huyện Mường La, Sơn La bị hạn chế (dẫn đến mắc
nhiều lỗi chính tả khi viết vì nói sai dẫn đến viết sai) là do các em thiếu môi
trường giao tiếp bằng tiếng Việt. Vì vậy, GV, phụ huynh HS cần chú ý tạo ra
môi trường giao tiếp tiếng Việt cho các em.
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Khi HS được giao tiếp bằng tiếng Việt nghĩa là các em được rèn các kĩ
năng nói, nghe, đọc, viết bằng tiếng Việt của mình. Nói cách khác, giao tiếp
bằng tiếng Việt là cơ hội để các em rèn cho bản thân cách nói đúng, hiểu đúng
và dùng từ tiếng Việt đúng chính tả.
Giao tiếp bằng tiếng Việt thường xuyên giúp HS phát âm đúng và viết
đúng chính tả. Muốn HS giao tiếp bằng tiếng Việt tốt thì GV và phụ huynh
HS cần tạo cho HS nhiều cơ hội để thực hành tiếng Việt. Ở lớp, GV cần nói
chuyện với HS nhiều hơn (tất nhiên là bằng tiếng Việt) để HS được nghe –
nói bằng tiếng Việt nhiều hơn. Đối với những lớp có tỉ lệ HS dân tộc Thái và
dân tộc Kinh tương đương nhau, GV cần bố trí chỗ ngồi phù hợp (mỗi HS dân
tộc Thái ngồi cùng một HS dân tộc Kinh) và khuyến khích HS sử dụng tiếng
Việt để giao tiếp cả trong và ngoài giờ học nhằm giúp HS dân tộc Thái tăng
cường khả năng tiếng Việt. Ngoài ra, nhà trường cần tăng cường tổ chức các
hoạt động ngoài giờ lên lớp để HS dân tộc Thái có cơ hội được tiếp xúc, giao
lưu với bạn bè, thầy cô giáo nhiều hơn, qua đó nâng cao khả năng sử dụng
tiếng Việt của các em.
Gia đình HS cũng có thể tạo cho con em có cơ hội thực hành tiếng Việt
bằng cách thường xuyên giao tiếp với con em bằng tiếng Việt khi các em ở
nhà. Thực tế cho thấy, những HS dân tộc Thái có vốn tiếng Việt tốt thường
học tốt hơn (các môn học nói chung và phân môn Chính tả nói riêng) so với
những HS có vốn tiếng Việt hạn chế.
TIỂU KẾT CHƯƠNG 2
Chương 2 đã nghiên cứu và đề ra một số biện pháp nhằm góp phần
nâng cao chất lượng sửa lỗi chính tả trong dạy học Chính tả cho HS lớp 4
huyện Mường La, Sơn La như: giáo dục cho HS về tầm quan trọng của chính
tả; trang bị cho HS những quy định chung về cách viết chữ và kĩ thuật viết
82

chữ; rèn kĩ năng viết đúng cho HS qua các bài tập chính tả, hướng dẫn HS sử
dụng quy tắc viết hoa; chữa lỗi chính tả cho HS thông qua các trò chơi; giúp
HS ghi nhớ mẹo luật chính tả; tạo môi trường giao tiếp tiếng Việt cho HS để
sửa lỗi chính tả cho HS. Mỗi biện pháp trên có một tầm quan trọng riêng
nhưng không thể tách rời chúng trong toàn bộ mục đích chữa lỗi chính tả
tiếng Việt cho HS.
Qua khảo sát thực việc dạy học chính tả cho thấy, việc đề xuất một số
biện pháp khắc phục lỗi chính tả cho HS lớp 4 dân tộc Thái giúp các em có
cách học hiệu quả nhất và hạn chế được các lỗi chính tả. Các biện pháp được
đề xuất trên đã được vận dụng trong thiết kế, tiến hành dạy thể nghiệm. Bước
đầu, những biện pháp trên đã thu được những kết quả khả quan, thể hiện ở kết
quả học tập của HS nâng lên rõ rệt, phần lớn HS thực sự hòa mình vào buổi
học, sự tập trung chú ý của HS vào bài học rất cao, HS chăm chỉ và cũng có ý
thức hơn khi viết chính tả đặc biệt các từ khó, dễ lẫn.
Từ thực tế việc mắc lỗi chính tả của HS lớp 4 dân tộc Thái huyện
Mường La đã cho phép chúng tôi nêu ra những biện pháp chữa lỗi chính tả
như trên. Với các biện pháp này, GV cần linh hoạt trong việc lựa chọn sao
cho phù hợp với từng đối tượng HS để đạt hiệu quả cao nhất.
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CHƯƠNG 3
THỰC NGHIỆM SƯ PHẠM
3.1. Những vấn đề chung
3.1.1. Một số yêu cầu của thiết kế
Cùng với yêu cầu đổi mới phương pháp dạy học và xuất phát từ thực
tiễn dạy học ở các trường TH huyện Mường La, Sơn La, chúng tôi đề xuất
một số biện pháp nhằm nâng cao chất lượng dạy học chính tả và sửa lỗi chính
tả cho HS ở các trường TH nói chung thuộc địa bàn miền núi, đặc biệt là khối
HS lớp 4.
Bên cạnh đó, xuất phát từ đặc trưng phân môn Chính tả mang tính chất
thực hành, thông qua các giờ lí thuyết kết hợp với luyện tập liên tục, hình
thành thói quen phát âm đúng các chữ ghi tiếng Việt. Để GV hình thành kĩ
năng, kĩ xảo, viết chuẩn cho HS các trường TH trên địa bàn huyện Mường La,
Sơn La nói chung, đặc biệt là HS lớp 4 dân tộc Thái trên địa bàn nói riêng
một cách hiệu quả, chúng tôi thiết kế một cách khoa học các hoạt động học
tập cho HS nhằm từng bước sửa lỗi chính tả, rèn luyện kĩ năng viết chính tả
cho các em.
3.1.2. Cấu trúc của thiết kế
Cấu trúc thiết kế của thể nghiệm bao gồm bốn phần chính đó là: mục
tiêu; đồ dùng dạy học; các phương pháp dạy học; các hoạt động dạy học chủ
yếu. Trong hoạt động dạy học chủ yếu bao gồm các nội dung chính là: Kiểm
tra bài cũ; giới thiệu bài mới; hướng dẫn viết chính tả cho HS; viết bài chính
tả và làm bài tập chính tả; củng cố dặn dò. Mỗi phần trong thiết kế thể hiện
một ý nghĩa riêng.
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Phần Mục tiêu nhằm đề ra những tiêu điểm cần đạt được trong quá
trình dạy học của một giờ học.
Phần Đồ dùng dạy học nhằm xác định rõ các đồ dùng trực quan minh
họa cho bài học phù hợp đặc điểm tâm, sinh lí HS giúp các em dễ dàng tiếp
nhận bài học nhằm làm cho giờ học phong phú, đa dạng, đạt hiệu quả hơn.
Phần Phương pháp dạy học nêu các phương pháp dạy học sử dụng
trong giờ dạy.
Phần Kiểm tra bài cũ giúp HS tái hiện kiến thức cũ. Có thể thực hiện
bước này bằng một trong hai cách dưới đây:
Yêu cầu HS làm bài tập chính tả để ôn lại hiện tượng chính tả đã học ở
bài trước: HS nghe – viết một số từ đã được luyện tập ở bài trước.
Nhận xét bài chính tả của HS mà GV đã thu về chấm từ buối trước.
GV nêu một số lỗi tiêu biểu, nhắc nhở HS cách chữa và khắc phục lỗi.
Bước Giới thiệu bài mới nhằm tạo cho HS hứng thú, lôi cuốn các em
tham gia vào bài học mới một cách hấp dẫn, chủ động, tích cực hơn. Yêu cầu
của bước này là GV phải nêu được mục tiêu của bài viết chính tả và các bài
tập chính tả âm, vần.
Bước Hướng dẫn HS tìm hiểu bài và hướng dẫn chính tả giúp HS nhớ
được nội dung của bài viết, hình thành cho HS kĩ năng phát âm đúng, biết viết
một số từ khó trong bài và biết cách làm các bài tập chính tả có trong bài. Để
làm được điều đó, GV cần cho HS đọc bài chính tả sẽ viết, tìm hiểu hoặc tái
hiện nội dung chính của bài viết. Sau đó, cần yêu cầu HS luyện viết các chữ
khó hoặc dễ lẫn do ảnh hưởng của phương ngữ, của thói quen,...
Bước Nghe - viết bài (dạng bài chính tả nghe – viết), GV cần đọc bài
chính tả cho HS nghe một lần trước khi viết. Khi đọc cần đọc rõ ràng, tốc độ
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vừa phải, tạo điều kiện cho HS chú ý tới những hiện tượng chính tả cần viết
đúng. Sau đó, GV đọc cho HS viết từng câu ngắn hay từng cụm từ. Mỗi câu
ngắn hay cụm từ đọc hai đến ba lần, lần thứ nhất đọc chậm, các lần sau đó
đọc đúng tốc độ quy định. Sau khi HS viết xong, GV cần đọc lại toàn bài lần
cuối với tốc độ chậm để HS soát lại bài chính tả vừa viết (có thể yêu cầu HS
soát bài chéo nhau).
Đến bước Chấm và chữa bài viết chính tả, GV cần chọn chấm một số
bài viết của HS. Đối tượng được chọn chấm bài là những HS đến lượt chấm
bài; những HS hay mắc lỗi, cần rèn luyện thường xuyên. GV cần giúp HS
kiểm tra bài viết để phát hiện và chữa lỗi bằng một trong hai cách dưới đây:
Cho HS quan sát bài chính tả đã được GV chép sẵn trên bảng phụ, đối
chiếu với bài viết của mình để phát hiện và chữa lỗi.
GV đọc lại bài chính tả đã viết, chỉ dẫn cách viết từng hiện tượng
chính tả khó trong mỗi câu để HS đối chiếu với bài viết của mình để phát hiện
và chữa lỗi.
Ở bước Hướng dẫn HS làm bài tập chính tả âm, vần GV cần hướng
dẫn HS làm tất cả các bài tập chính tả bắt buộc và một số bài tập lựa chọn
(tuỳ đặc điểm phương ngữ của HS) theo quy trình chung như sau: HS đọc yêu
cầu của bài tập; HS làm bài tập (cá nhân hoặc thảo luận theo cặp / nhóm); một
số HS báo cáo kết quả, các HS khác nhận xét; GV chốt lại kết quả đúng; HS
làm bài tập đúng vào vở.
Bước Củng cố, dặn dò nhằm giúp HS một lần nữa ghi nhớ lại nội dung
bài học, phát huy những điều HS đã làm được, đồng thời thấy được những
hạn chế và khắc phục những điều chưa tốt để rút kinh nghiệm trong các bài
học, giờ học sau. Ở bước này, nếu còn thời gian, GV có thể tổ chức cho HS
làm các bài tập chính tả bằng cách chơi các trò chơi học tập.
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3.2. Thiết kế thực nghiệm
3.2.1. Mẫu 01: Chính tả (Nghe - viết): “Cháu nghe câu chuyện của
bà” (xem phần Phụ lục)
Mục tiêu cần đạt được của bài: HS nghe - viết và trình bày bài chính tả
“Cháu nghe câu chuyện của bà” sạch sẽ ; biết trình bày đúng các dòng thơ
lục bát, các khổ thơ. HS làm đúng bài tập 2a và bài tập do GV thiết kế thêm.
Rèn cho HS kĩ năng nghe – viết đúng chính tả, phân biệt được các từ có âm
đầu ch / tr. Giáo dục HS ý thức rèn luyện chữ viết đúng, đẹp và trình bày bài
chính tả sạch sẽ.
Đồ dùng phục vụ cho tiết học: Đối với GV, cần chuẩn bị 2 tờ phiếu
khổ lớn viết nội dung bài tập 2a và bài 3. Đối với HS, cần chuẩn bị vở, bút,
phấn và bảng con.
Phương pháp, biện pháp sử dụng: Trong tiết dạy này, chúng tôi sử
dụng các phương pháp sau: phương pháp trực quan, phương pháp luyện tập
theo mẫu, phương pháp thực hành và phương pháp trò chơi học tập. Trong bài
dạy này, chúng tôi tiến hành áp dụng biện pháp để sửa lỗi chính tả cho HS
như: Rèn kĩ năng viết đúng chính tả qua các bài tập chính tả (phần Kiểm tra
bài cũ và phần luyện viết các từ khó, chú ý tìm các từ HS dễ lẫn do ảnh hưởng
của phương ngữ, giúp HS ghi nhớ cách viết đúng chính tả); Hướng dẫn HS sử
dụng quy tắc viết hoa (trong bài này, HS cần nhớ viết hoa các chữ đầu mỗi
dòng thơ); Chữa lỗi chính tả cho HS thông qua các trò chơi (tổ chức cho HS
thi tìm các từ chỉ đồ vật, cây cối, con vật có tiếng bắt đầu bằng tr hay ch).
Các hoạt động chính được tiến hành trong bài này như sau:
Hướng dẫn HS tìm hiểu bài và viết chính tả;
HS viết bài;
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Chấm, chữa bài;
Hướng dẫn HS làm bài tập chính tả;
Củng cố, dặn dò.
3.2.2. Mẫu 02: Chính tả (Nhớ - viết): “Truyện cổ nước mình” (xem
phần Phụ lục)
Mục tiêu của bài này nhằm giúp HS nhớ - viết đúng 10 dòng đầu của
bài thơ ‘‘Truyện cổ nước mình” và trình bày bài chính tả sạch sẽ; biết trình
bày đúng các dòng thơ lục bát. Làm đúng bài tập 2a và bài tập do GV soạn
thêm. Rèn cho HS kĩ năng nghe – viết đúng chính tả, phân biệt được các từ có
âm đầu r, d hoặc gi. Giáo dục HS ý thức rèn luyện chữ viết đúng, đẹp và trình
bày bài chính tả sạch sẽ.
Đồ dùng phục vụ cho tiết học: GV cần chuẩn bị 2 tờ phiếu khổ lớn viết
nội dung bài tập 2a và bài 3; HS cần chuẩn bị vở, bút, phấn và bảng con.
Phương pháp, biện pháp sử dụng: Trong tiết dạy này, chúng tôi cũng sử
dụng các phương pháp sau: phương pháp trực quan, phương pháp luyện tập
theo mẫu, phương pháp thực hành và phương pháp trò chơi học tập. Trong bài
dạy này, chúng tôi tiến hành áp dụng biện pháp để sửa lỗi chính tả cho HS
như: Rèn kĩ năng viết đúng chính tả qua các bài tập chính tả; Hướng dẫn HS
sử dụng quy tắc viết hoa; Chữa lỗi chính tả cho HS thông qua các trò chơi.
Các hoạt động chính được tiến hành trong bài này như sau:
Hướng dẫn HS tìm hiểu bài và viết chính tả;
HS viết bài;
Chấm, chữa bài;
Hướng dẫn HS làm bài tập chính tả;
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Củng cố, dặn dò.
3.3. Thực nghiệm
3.3.1. Mục đích thực nghiệm
Thực nghiệm dạy học là phương pháp thu nhận thông tin về sự thay
đổi trong nhận thức thay đổi hành vi của đối tượng giáo dục. Đây là một
phương pháp đặc biệt cho phép tác động lên đối tượng nghiên cứu một cách
chủ động, là sự tác động có ý thức vào quá trình biểu diễn tự nhiên để quá
trình ấy diễn ra theo mục đích của người nghiên cứu. Với ý nghĩa như trên,
chúng tôi tiến hành thực nghiệm và áp dụng các biện pháp đã đề xuất nhằm
đánh giá tính khả thi và hiệu quả của các biện pháp đó. Nếu những giờ dạy
thu được thành công nhất định thì có nghĩa là những biện pháp mà chúng tôi
đưa ra có tác dụng tốt và có tính khả thi.
3.3.2. Đối tượng, thời gian và địa bàn thực nghiệm
3.3.2.1. Đối tượng thực nghiệm
Đối tượng mà khóa luận lựa chọn thực nghiệm là HS lớp 4 các trường:
Trường TH Chiềng Lao A;
Trường TH Mường Bú B;
Trường TH thị trấn Ít Ong A.
3.3.2.2. Thời gian và địa bàn thực nghiệm
Thời gian bài giảng thực nghiệm được tiến hành trong học kì I, năm
học 2016 - 2017.
Địa bàn thực nghiệm là các trường TH huyện Mường La, Sơn La.
3.3.3. Cách thức thực nghiệm
Để kiểm tra lỗi chính tả của HS dân tộc Thái lớp 4 huyện Mường La,
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chúng tôi đã tiến hành thiết kế các phiếu điều tra trắc nghiệm và yêu cầu HS
viết một đoạn văn để xác định các loại lỗi mà HS thường mắc phải. Trên cơ
sở đó, chúng tôi tiến hành các biện pháp tác động trên cùng một nội dung. Sau
khi tác động chúng tôi tiến hành thiết kế các giáo án thực nghiệm và các phiếu
điều tra trắc nghiệm, bên cạnh đó, yêu cầu HS viết một đoạn văn ngắn theo
chủ để mà chúng tôi đưa ra để giúp HS thể hiện được năng lực của mình.
Thông qua kết quả đầu ra thu được, chúng tôi dùng phương pháp so
sánh, đối chiếu và phân tích kết quả để làm căn cứ xác định tính hiệu quả của
các biện pháp đã sử dụng, nhằm nâng cao hiệu quả viết đúng chính tả cho HS
lớp 4 dân tộc Thái huyện Mường La, Sơn La.
3.3.4. Nội dung, tiêu chí đánh giá
3.3.4.1. Nội dung thực nghiệm
Chọn bài dạy: Người viết chọn bài chính tả trong chương trình và
SGK lớp 4 để thực nghiệm giảng dạy đó là:
Bài chính tả: Nghe - viết “Cháu nghe câu chuyện của bà” và Nhớ - viết
“Truyện cổ nước mình” luyện và sửa lỗi phát âm các từ khó, dễ lẫn.
Chọn lớp thể nghiệm:
Trường TH Chiềng Lao A có 4 lớp khối 4 với 90 HS nằm trong 4 lớp,
trong đó có 82 em là HS dân tộc Thái. Chúng tôi tiến hành thực nghiệm trên
02 lớp (4A và 4B) với 41 HS, 02 lớp còn lại (4C và 4D) với 41 HS làm lớp
đối chứng.
Trường TH Mường Bú B có tổng số HS khối 4 là 138 em với 6 lớp,
trong đó có 116 em là HS dân tộc Thái. Để thống nhất với các trường làm
thực nghiệm, chúng tôi tiến hành thực nghiệm trên 02 lớp (4A1 và 4A2) với
58 HS, 02 lớp còn lại (4A3 và 4A4) cũng với 58 HS làm lớp đối chứng.
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Trường TH thị trấn Ít Ong A có 4 lớp khối 4 là 110 em, trong đó 60
em là HS dân tộc Thái. Chúng tôi tiến hành thực nghiệm trên 02 lớp (4A1 và
4A2) với 30 HS, 02 lớp còn lại (4A3 và 4A4) với 30 HS làm lớp đối chứng.
Chúng tôi tiến hành điều tra chất lượng ban đầu thông qua phiếu bài
tập của HS và thu được kết quả như sau:
Bảng 3.1: Kết quả kiểm tra khả năng viết chính tả ban đầu của HS
Trường TH Chiềng Lao A
Xếp loại
Số
lượng
HS
khảo
sát
41
41

Nhóm

Thể
nghiệm
Đối
chứng

Số
bài
thu
chấm

Tốt
Khá
(9-10
(7-8 điểm)
điểm)
TL
TL
SL
SL
(%)
(%)

Đạt yêu
Chưa đạt
cầu (5-6
yêu cầu
điểm)
(1-4 điểm)
TL
TL
SL
SL
(%)
(%)

41

7

17

10

24,4

15

36,6

9

22

41

6

15,6

11

26,8

16

39

8

18,6

Biểu đồ 3.1. Kết quả kiểm tra khả năng viết chính tả ban đầu của HS
Trường TH Chiềng Lao A (đơn vị tính: điểm)
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Bảng 3.2: Kết quả kiểm tra khả năng viết chính tả ban đầu của HS
Trường TH Mường Bú B

Số
lượng
HS
khảo
sát
58
58

Xếp loại
Nhóm

Thể
nghiệm
Đối
chứng

Số
bài
thu
chấm

Tốt
Khá
(9-10
(7-8 điểm)
điểm)
TL
TL
SL
SL
(%)
(%)

Đạt yêu
Chưa đạt
cầu (5-6
yêu cầu
điểm)
(1-4 điểm)
TL
TL
SL
SL
(%)
(%)

58

13

22,4

15

25,9

18

31

12

20,7

58

14

24,1

16

27,6

15

25,9

13

22,4

Biểu đồ 3.2: Kết quả kiểm tra khả năng viết chính tả ban đầu của HS
Trường TH Mường Bú B (đơn vị tính: điểm)
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Bảng 3.3: Kết quả kiểm tra khả năng viết chính tả ban đầu của HS
Trường TH thị trấn Ít Ong A

Số
lượng
HS
khảo
sát
30
30

Xếp loại
Nhóm

Thể
nghiệm
Đối
chứng

Số
bài
thu
chấm

Tốt
Khá
(9-10
(7-8 điểm)
điểm)
TL
TL
SL
SL
(%)
(%)

Đạt yêu
Chưa đạt
cầu (5-6
yêu cầu
điểm)
(1-4 điểm)
TL
TL
SL
SL
(%)
(%)

30

6

20

8

26,7

10

33,3

6

20

30

7

23,3

7

23,3

11

36,7

5

16,7

Biểu đồ 3.3: Kết quả kiểm tra khả năng viết chính tả ban đầu của HS
Trường TH thị trấn Ít Ong A (đơn vị tính: điểm)
Để đảm bảo tính khách quan trong khi thực nghiệm, tác giả luận văn
trực tiếp giảng dạy ở tất cả các lớp thực nghiệm.
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3.3.4.2. Tiêu chí đánh giá
Để đánh giá kết quả thực nghiệm, tác giả luận văn xác định chỉ tiêu
đánh giá cơ bản dựa vào kết quả học tập của HS (bằng điểm số) thông qua kĩ
năng viết các từ khó mà HS thường mắc lỗi kết hợp với phiếu bài tập theo thang
điểm 10. Kết quả kiểm tra này được chia làm bốn loại: giỏi (9 - 10 điểm), khá (7
- 8 điểm), đạt yêu cầu (5 - 6 điểm), chưa đạt yêu cầu (1 - 4 điểm).
3.3.5. Phiếu bài tập thực nghiệm (Xem phần Phụ lục)
Việc thiết kế phiếu bài tập thực nghiệm căn cứ vào quá trình tìm hiểu,
phân tích và tổng hợp các lỗi chính tả mà HS lớp 4 dân tộc Thái huyện
Mường La thường mắc phải. Các lỗi chính tả này bao gồm cả các lỗi chung
(mà hầu hết HS miền Bắc đều mắc phải) và các lỗi riêng thuộc về đặc trưng
của HS dân tộc Thái.
Việc thiết kế phiếu bài tập thực nghiệm nhằm đánh giá chính xác tình
trạng mắc lỗi chính tả của HS. Từ đó, chúng tôi đưa ra các biện pháp chữa lỗi
chính tả phù hợp và rút ra các kết luận sư phạm cần thiết.
3.3.6. Phương pháp thực nghiệm
Chúng tôi sử dụng các biện pháp so sánh, đối chiếu để tiến hành thực
nghiệm trên hai đối tượng thực nghiệm với cùng một nội dung (bài dạy),
trong đó có một đối tượng được áp dụng các biện pháp mà luận văn đề xuất,
đối tượng còn lại được tiến hành học bình thường như các tiết học khác (hai
đối tượng này có chất lượng giáo dục tương đương nhau). Sau đó, tiến hành
kiểm tra chất lượng ở cả hai đối tượng HS thông qua điểm phiếu học tập. Từ
kết quả thu được, chúng tôi rút ra nhận xét, đánh giá tác dụng, hiệu quả của
các biện pháp chữa lỗi chính tả mà luận văn đề xuất.
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3.3.7. Kết quả thực nghiệm
Sau khi dạy thực nghiệm, chúng tôi tiến hành kiểm tra chất lượng của
HS và thu được kết quả như sau:
Bảng 3.4: Kết quả kiểm tra chất lượng khả năng viết chính tả của HS
Trường TH Chiềng Lao A bằng điểm số sau khi áp dụng
các biện pháp mà luận văn đề xuất
Xếp loại
Số
lượng
HS
khảo
sát

41
41

Nhóm

Thể
nghiệm
Đối
chứng

Số
bài
thu
chấm

Tốt
(9-10
điểm)

Khá
(7-8 điểm)

Đạt yêu
cầu (5-6
điểm)

Chưa đạt
yêu cầu
(dưới 5
điểm)
TL
SL
(%)

SL

TL
(%)

SL

TL
(%)

SL

TL
(%)

41

15

36,6

14

34,1

12

29,3

0

0

41

8

19,5

12

29,3

16

39

5

12,2

Biểu đồ 3.4: Kết quả kiểm tra chất lượng khả năng viết chính tả của
HS Trường TH Chiềng Lao A bằng điểm số sau khi áp dụng các biện pháp mà
luận văn đề xuất (đơn vị tính: điểm)
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Từ bảng số liệu trên và biểu đồ trên, đối chiếu với bảng 3.1 ta dễ dàng
nhận thấy:
Chất lượng dạy học chính tả ở lớp thực nghiệm cao hơn hẳn so với lớp
đối chứng. Điều đó thể hiện ở tỉ lệ HS đạt điểm tốt tăng từ 17% lên 36,6%
(tăng 19,6%); tỉ lệ HS đạt điểm khá tăng từ 24,4% lên 34,1% (tăng 9,7%); tỉ
lệ HS đạt điểm đạt yêu cầu giảm từ 36,6% xuống còn 29,3% (giảm 7,3%) và
không còn HS đạt điểm chưa đạt yêu cầu.
Đối với HS lớp đối chứng, chất lượng giáo dục biến đổi không nhiều.
Tỉ lệ HS đạt điểm tốt tăng từ 15,6% lên 19,5% (tăng 3,9%); tỉ lệ HS đạt điểm
khá tăng từ 26,8% lên 29,3% (tăng 2,5%); tỉ lệ HS đạt điểm đạt yêu cầu
không thay đổi (36%) và tỉ lệ HS chưa đạt yêu cầu giảm từ 18,6% xuống còn
12,2% (giảm 6,4%).
Bảng 3.5: Kết quả kiểm tra chất lượng khả năng viết chính tả của HS
Trường TH Mường Bú B bằng điểm số sau khi áp dụng
các biện pháp mà luận văn đề xuất
Xếp loại
Số
lượng
HS
khảo
sát

58
58

Nhóm

Thể
nghiệm
Đối
chứng

Số
bài
thu
chấm

Tốt
(9-10
điểm)

Khá
(7-8 điểm)

Đạt yêu
cầu (5-6
điểm)

Chưa đạt
yêu cầu
(dưới 5
điểm)
TL
SL
(%)

SL

TL
(%)

SL

TL
(%)

SL

TL
(%)

58

25

43,1

19

32,8

14

24,1

0

0

58

16

27,6

17

29,3

16

27,6

9

15,5
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Biểu đồ 3.5: Kết quả kiểm tra chất lượng khả năng viết chính tả của
HS Trường TH Mường Bú B bằng điểm số sau khi áp dụng các biện pháp mà
luận văn đề xuất (đơn vị tính: điểm)
Căn cứ vào bảng số liệu và biểu đồ ở trên, so sánh với bảng 3.2 ta thấy:
Sau khi sử dụng các biện pháp chữa lỗi chính tả mà luận văn đề xuất
để tiến hành trên lớp thực nghiệm, chất lượng dạy học chính tả đã có sự thay
đổi rõ rệt. Điều đó thể hiện ở tỉ lệ HS đạt điểm tốt tăng đáng kể, từ 22,4%
tăng lên 43,1% (tức là tăng 20,7%); tỉ lệ HS đạt điểm khá cũng tăng cao, từ
25,9% tăng lên 32,8% (tăng 6,9%); tỉ lệ HS đạt điểm đạt yêu cầu giảm từ 31%
xuống còn 24,1% (giảm 6,9%) và không còn HS đạt điểm chưa đạt yêu cầu.
Trong khi đó, ở lớp đối chứng, chất lượng HS không có nhiều biến
động so với trước khi tiến hành thực nghiệm. Tỉ lệ HS đạt điểm tốt và điểm
khá tăng nhẹ, tương ứng là 3,5% (từ 24,1% lên 27,6%) và 1,7% (từ 27,6% lên
29,3%); tỉ lệ HS đạt điểm đạt yêu cầu tăng từ 25,9% lên 27,6% (tăng 1,7%) và
vẫn còn 9 HS đạt điểm chưa đạt yêu cầu (chiếm tới 15,5%).
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Bảng 3.6: Kết quả kiểm tra chất lượng khả năng viết chính tả của HS
Trường TH thị trấn Ít Ong A bằng điểm số sau khi áp dụng
các biện pháp mà luận văn đề xuất
Xếp loại
Số
lượng
HS
khảo
sát

30
30

Nhóm

Thể
nghiệm
Đối
chứng

Số
bài
thu
chấm

Tốt
(9-10
điểm)

Khá
(7-8 điểm)

Đạt yêu
cầu (5-6
điểm)

Chưa đạt
yêu cầu
(dưới 5
điểm)
TL
SL
(%)

SL

TL
(%)

SL

TL
(%)

SL

TL
(%)

30

13

43,3

9

30

8

26,7

0

30

9

30

8

26,7

9

30

4

13,3

Biểu đồ 3.6: Kết quả kiểm tra chất lượng khả năng viết chính tả của
HS Trường TH thị trấn Ít Ong A bằng điểm số sau khi áp dụng các biện pháp
mà luận văn đề xuất (đơn vị tính: điểm)
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Từ bảng số liệu và biểu đồ ở trên, đối chiếu với bảng 3.3 ta dễ dàng
nhận thấy:
Chất lượng dạy học chính tả ở lớp thực nghiệm cao hơn hẳn so với lớp
đối chứng. Điều đó thể hiện ở tỉ lệ HS đạt điểm tốt tăng từ 20% lên 43,3%
(tăng 23,3%); tỉ lệ HS đạt điểm khá tăng từ 26,7% lên 30% (tăng 3,3%); tỉ lệ
HS đạt điểm đạt yêu cầu giảm từ 33,3% xuống còn 26,7% (giảm 6,6%) và
không còn HS đạt điểm chưa đạt yêu cầu.
Đối với HS lớp đối chứng, chất lượng giáo dục biến đổi không nhiều.
Tỉ lệ HS đạt điểm tốt tăng từ 23,3% lên 30% (tăng 6,7%); tỉ lệ HS đạt điểm
khá tăng từ 23,3% lên 26,7% (tăng 3,4%); tỉ lệ HS đạt điểm đạt yêu cầu giảm
từ 36,7% xuống còn 30% (giảm 6,7%) và tỉ lệ HS chưa đạt yêu cầu giảm từ
16,7% xuống còn 13,3% (giảm 3,4%).
Từ kết quả thực nghiệm ở 3 đơn vị trường ở trên, chúng tôi đi đến kết
luận như sau:
Đối với các lớp tiến hành thể nghiệm, việc vận dụng một số biện pháp
tích cực mà luận văn đề xuất đã góp phần nâng cao hiệu quả dạy học Chính
tả, làm cho kết quả học tập của HS được nâng lên rõ rệt. Trong tiết học, HS
thể hiện rõ sự hứng thú, sự tập trung chú ý vào bài học rất cao, HS chăm chỉ
và cũng có ý thức hơn khi phát âm nên khi viết bài ít mắc lỗi chính tả.
Ngược lại, ở lớp đối chứng, hiện tượng HS không hứng thú học tập
còn khá phổ biến. Nội dung bài học vẫn mang tính áp đặt, rập khuôn, không
chú ý tới rèn và sửa lỗi chính tả đặc thù cho HS dân tộc Thái; phương pháp
dạy học chưa có sự linh hoạt, đổi mới theo hướng lấy người học làm trung
tâm. Do đó, tình trạng HS mắc lỗi chính tả vẫn còn khá phổ biến, chất lượng
bài viết bài của HS còn thấp.
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Như vậy, từ những kết quả thực nghiệm ở trên, có thể khẳng định
rằng, việc vận dụng các biện pháp chữa lỗi chính tả cho HS lớp 4 dân tộc Thái
huyện Mường La, Sơn La mà luận văn đề xuất là hoàn toàn có tính khả thi.
3.3.8. Bài học kinh nghiệm
Thông qua việc thể nghiệm sư phạm, chúng tôi rút ra một số bài học
kinh nghiệm như sau:
Đối với HS TH, mỗi hành động, lời nói của người GV đều được các
em xem là chuẩn mực. Vì vậy, để dạy tốt phân môn Chính tả nói riêng và các
môn học khác nói chung, người GV cần phải nắm vững nội dung chương
trình của lớp mình dạy, phải thực sự là tấm gương sáng để HS noi theo.
GV cần thường xuyên tự học, tự bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ và
trao đổi kinh nghiệm với các đồng nghiệp về phương pháp dạy học các môn
học nói chung và phương pháp dạy học phân môn Chính tả nói riêng nhằm
giúp HS nhận thức được việc viết đúng, viết đẹp là rất quan trọng và cần thiết.
Ngoài ra, ngay từ đầu năm học, GV cần tìm hiểu đặc điểm tính cách
cũng như lực học của từng HS lớp mình chủ nhiệm, từ đó phân loại HS để có
phương pháp dạy cho phù hợp; rèn cho HS ngồi học đúng tư thế; có ý thức
chuẩn bị bài ở nhà trước khi đến lớp; tạo không khí sôi nổi trong giờ học
nhằm phát huy tính tích cực của HS; không nên gò ép HS phải rèn luyện
lượng bài tập quá nhiều; cần chú trọng hình thức HS tự rèn luyện, học hỏi lẫn
nhau; nên khuyến khích, động viên, khen thưởng HS kịp thời khi các em có
biểu hiện tiến bộ.
GV cần thường xuyên sử dụng chữ hoa theo mẫu hiện hành trong việc
viết hàng ngày, nhất là viết bảng để HS bắt chước viết theo. Tuy nhiên, đối
với HS lớp 1, GV không nên quá đặt nặng vấn đề chữ hoa mà có thể tạm chấp
nhận việc các em viết chữ in hoa hoặc chữ in thường khi viết chữ cái đầu câu
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hoặc danh từ riêng.
Trong các tiết tập viết, GV cần hướng dẫn kĩ cho HS cách viết liền nét
đối với các trường hợp viết nối không thuận lợi (Ví dụ: trong trường hợp các
chữ cái trong cùng một chữ mà chữ trước và chữ sau không có liên kết thì
điểm kết thúc của chữ đứng trước sẽ là điểm bắt đầu của chữ kế tiếp,…). Từ
cơ sở này, HS có kĩ năng viết liền nét, dẫn đến viết đẹp, viết nhanh.
TIỂU KẾT CHƯƠNG 3
Như vậy, từ kết quả thu được trong quá trình thực nghiệm trên đối
tượng là HS lớp 4 dân tộc Thái một số trường trên địa bàn huyện Mường La,
chúng tôi nhận thấy rằng: Thực tế lúc ban đầu HS ở các lớp thể nghiệm và đối
chứng có trình độ hoàn toàn tương đương nhau. Việc vận dụng một số biện
pháp của luận văn vào giảng dạy làm cho kết quả học tập của HS được nâng
lên rõ rệt. HS tiếp thu bài nhanh hơn, đặc biệt là khả năng viết các từ khó trong
bài được cải thiện rõ rệt. Điều đó biểu hiện ở tỉ lệ HS theo các tiêu chí đánh
giá ở các lớp thể nghiệm và đối chứng. Khả năng mắc lỗi chính tả của HS ở
lớp thể nghiệm đã giảm đi rõ rệt so với lớp đối chứng. Tỉ lệ xếp loại tốt, khá
của các em được nâng lên và tỉ lệ đạt yêu cầu, chưa đạt yêu cầu giảm xuống.
Khi bài chính tả viết đúng, trình bày đẹp thì kết quả hoc tập các môn học khác
cũng tăng lên rõ rệt. Đặc biệt trong các lần kiểm tra sau thì điểm khá, tốt đã
tăng lên nhiều. Khi chữ viết tiến bộ, các em sẽ cẩn thận hơn, có động lực thi
đua nhau cùng tiến bộ, các em chăm học hơn, từ đó học tốt hơn. Đây là một
trong những thành công lớn của quá trình vận dụng nghiên cứu trên.
Với các biện pháp mà chúng tôi đề xuất ở luận văn cũng như quá trình
thực nghiệm, hi vọng đó là tài liệu tham khảo cho các các GV đang trực tiếp
giảng dạy phân môn Chính tả lớp 4 ở các trường TH trên địa bàn huyện
Mường La nói riêng và GV TH nói chung.
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KẾT LUẬN VÀ KHUYẾN NGHỊ
1. Kết luận
1.1. Chữ viết tiếng Việt là chữ ghi âm, là thứ chữ viết rất thuận tiện
trong sử dụng. Trong nhiều năm qua, Đảng và Nhà nước đã và đang có rất
nhiều chủ trương để cải cách chữ quốc ngữ và chuẩn hoá chính tả tiếng Việt.
Hiện nay, do có nhiều hướng tiếp cận và các giải pháp đưa ra để cải tiến
chữ quốc ngữ và chuẩn hoá chính tả tiếng Việt chưa có tiếng nói chung nên cả
người dạy và người học còn gặp nhiều khó khăn trong quá trình sử dụng.
1.2. Việc sử dụng tiếng Việt của HS dân tộc Thái xét ở kĩ năng nói,
nghe, đọc, viết còn bộc lộ khá nhiều hạn chế bởi nhiều nguyên nhân khác
nhau. Trong nhiều nguyên nhân đã được đề cập đến có tính phổ biến đã được
tổng kết trong các tài liệu, thì còn một nguyên nhân khách quan nữa chưa đề
cập tới, đó là hiện tượng giao thoa ngôn ngữ. Đây là một hiện tượng mang
tính quy luật, không mấy cá nhân không mắc lỗi chính tả, đặc biệt là ở những
vùng sử dụng đa ngôn ngữ như ở Mường La, Sơn La (mà cụ thể ở đây là HS
dân tộc Thái).
1.3. Dựa trên sự nghiên cứu về cơ sở lí luận và cơ sở thực tiễn, chúng
tôi đã lựa chọn và đề xuất 7 biện pháp chữa lỗi Chính tả cho HS lớp 4 huyện
Mường La, Sơn La, đó là:
Giúp HS hiểu tầm quan trọng của phân môn Chính tả;
Trang bị cho HS những quy định chung về cách viết chữ và kĩ thuật
viết chữ;
Rèn kĩ năng viết đúng chính tả qua các bài tập chính tả;
Hướng dẫn HS sử dụng quy tắc viết hoa
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Chữa lỗi chính tả cho HS thông qua các trò chơi;
Giúp HS ghi nhớ mẹo luật chính tả;
Tạo môi trường giao tiếp tiếng Việt cho HS.
Thông qua 7 biện pháp nêu trên, HS lớp 4 dân tộc Thái đã bước đầu
nắm vững quy tắc chính tả hiện hành như quy tắc viết hoa, quy tắc viết dấu
thanh trong âm tiết, nắm vững quy tắc sử dụng dấu thanh theo hệ trầm, bổng
trong từ láy đôi, quy tắc phiên âm tiếng nước ngoài,...
2. Khuyến nghị
2.1. Để nâng cao chất lượng dạy học phân môn Chính tả nói riêng và
các môn học khác nói chung, phụ huynh HS cần tích cực phối hợp với nhà
trường trong việc rèn luyện, học tập của các em bằng cách: mua sắm đầy đủ
sách vở, đồ dùng học tập cho con em mình theo yêu cầu của nhà trường; nhắc
nhở các em tự học ở nhà, đọc trước các bài tập đọc và luyện viết các từ khó có
trong bài tập đọc hoặc trong bài chính tả; uốn nắn, rèn cho các em thói quen
nói từ đúng, câu hay khi giao tiếp trong gia đình.
2.2. Đối với phòng Giáo dục và Đào tạo, bộ phận chuyên môn nên yêu
cầu các nhà trường tổ chức thảo luận chuyên đề dạy phân môn Chính tả để
nhà trường và tổ trưởng chuyên môn phổ biến rộng rãi đến GV giảng dạy
được tốt hơn. Các cấp quản lí chuyên môn tạo mọi điều kiện, khuyến khích
GV chủ động trong việc khai thác nội dung, sáng tạo và xây dựng các kiểu bài
tập phù hợp để giúp HS khắc phục lỗi chính tả cho HS; cung cấp kịp thời các
trang thiết bị, phương tiện dạy học phục vụ cho phân môn.
2.3. Đối với nhà trường, ban giám hiệu cần quan tâm mua sắm đầy đủ
sách tham khảo, tài liệu, từ điển tiếng Việt để GV mượn và sử dụng trong
giảng dạy môn Tiếng Việt nói chung và phân môn Chính tả nói riêng. Nhà
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trường mở chuyên đề phân môn Chính tả tại trường thường xuyên để GV
giảng dạy, học tập rút kinh nghiệm và thường xuyên tổ chức các cuộc thi giao
lưu viết chữ đẹp trong nhà trường.
2.4. Đối với GV, trong quá trình giảng dạy, cần phải nắm bắt được
điểm mạnh và điểm yếu về chữ viết của từng HS trong lớp để từ đó có những
biện pháp cụ thể, phù hợp đối với từng HS. GV cần giúp HS nâng cao ý thức
tự giác, biết yêu cái đẹp, luôn hướng tới cái đẹp. GV cần nâng cao ý thức tự
học, tự bồi dưỡng, giữ gìn phẩm chất, danh dự để luôn là tấm gương sáng về
việc rèn phát âm, rèn chữ đẹp, luôn trau dồi kiến thức về kĩ thuật viết chữ,
hướng dẫn HS viết đúng, viết nhanh và viết đẹp. Muốn có kết quả cao trong
việc rèn chữ viết cho HS đòi hỏi mỗi thầy cô phải có lòng yêu nghề, mến trẻ.
GV cần đầu tư nhiều thời gian nghiên cứu, đổi mới, sử dụng tốt các phương
pháp dạy học thông qua từng bài học cụ thể sao cho phù hợp với HS; quan
tâm đến các điều kiện về cơ sở vật chất như: bàn, ghế, bảng, ánh sáng, vở …
để HS được hưởng những điều kiện học tập tốt nhất.
2.5. Với những kết quả nghiên cứu trên, chúng tôi hi vọng sẽ giúp cho
HS cũng như GV nhận thức đúng khả năng sử dụng tiếng Việt của mình để từ
đó có ý thức học tập, rèn luyện để bổ sung những thiếu sót về kĩ năng sử dụng
tiếng Việt của bản thân. Kết quả nghiên cứu giúp cho GV TH nói chung và
GV đang giảng dạy lớp 4 các trường TH trên địa bàn huyện Mường La, Sơn
La nói riêng nhìn nhận thực tế hơn để lựa chọn những phương pháp dạy học
phù hợp với từng đối tượng HS (mà ở đây là đối tượng HS lớp 4 dân tộc Thái)
để góp phần nâng cao chất lượng giáo dục đào tạo.
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PHỤ LỤC
PHIẾU ĐIỀU TRA - THỰC NGHIỆM (PHIẾU SỐ 1)
Họ và tên :.................................................................................
Lớp

:.................................................................................

Trường:

:.................................................................................

Em hãy đánh dấu “x” vào ý kiến em đồng ý:
Câu 1: Em có thích học Chính tả không?
không thích

thích

rất thích

Câu 2: Đối với em, Chính tả là phân môn:
dễ

khó

rất khó

Câu 3: Theo em, phát âm trong phân môn Chính tả có vai trò như thế nào?
rất quan trọng

quan trọng

không quan trọng

Câu 4: Em dành thời gian như thế nào đối với việc học phân môn Chính tả?
ít

nhiều

rất nhiều

Câu 5: Trong một giờ Chính tả cụ thể, em gặp khó khăn ở phần nào?
học phát âm

viết bài

Xin cảm ơn các em!

làm bài tập

PHIẾU ĐIỀU TRA - THỰC NGHIỆM (PHIẾU SỐ 2)
Họ và tên :.................................................................................
Lớp

:.................................................................................

Trường:

:.................................................................................

Khoanh tròn vào chữ cái trước từ viết đúng chính tả:
Câu 1: Phân biệt l / n
A. lúa lếp

B. núa lếp

C. lúa nếp

D. núa nếp

C. bảng làn

D. bảng làng

C. xu su

D. xu xu

C. gế ghỗ

D. ghế gỗ

C. chủ chì

D. trủ chì

Câu 2: Phân biệt an / ang
A. bản làn

B. bản làng

Câu 3: Phân biệt s / x
A. su su

B. su xu

Câu 4: Phân biệt g / gh
A. ghế ghỗ

B. gế gỗ

Câu 5: Phân biệt ch / tr
A. chủ trì

B. trủ trì

Câu 6: Phân biệt dấu hỏi/dấu ngã
A. bãn lĩnh

B. bản lĩnh

C. bản lỉnh

D. bãn lỉnh

Câu 7: Tìm từ viết đúng tên riêng
A. hi-ma-lay-a

B. Hi-Ma-Lay-A C. Himalaya

D. Hi-ma-lay-a

Câu 8: Phân biệt r / gi / d
A. rau riếp

B. rau diếp

C. dau diếp

D. giau giếp

C. cái xẻng

D. cái sảnh

Câu 9: Phân biệt eng / anh
A. cái xảnh

B. cái sẻng

Câu 10: Phân biệt l / đ
A. loa đài

B. loa lài

C. đoa đài

D. đoa lài

C. thường thuật

D. thường tuật

Câu 11: Phân biệt t / th
A. tường tuật

B. tường thuật

Xin cảm ơn các em!

PHIẾU ĐIỀU TRA - THỰC NGHIỆM (PHIẾU SỐ 3)
Họ và tên :.................................................................................
Lớp

:.................................................................................

Trường:

:.................................................................................

Điền vào chỗ trống
Câu 1: l hay n?
…iên hoan

...ung ...inh

…ói chuyện

ruộng ...nương

Câu 2: an hay ang?
ch... hoà

s… sẻ

l... xóm

bậc th…

Câu 3: s hay x?
…ao …áng

...óng ...anh

…ung ...ướng

…inh …ắn

Câu 4: l hay đ?
...âu ...ài

...ưng ...ồi

ổi ...ào

...ồng ...úa
Câu 5: g hay gh?

…ầy …uộc

…ê …ớm

…ai …óc

bàn …ế

Câu 6: ch hay tr?
đồng ...í

...í tuệ

...ên dưới

...ong ...óng

Câu 7: r / gi / d?
thế …ới

làn ...ó

…âm …an

đàn ...ương cầm

Câu 8: t hay th?
...ầy giáo

...inh ...ần

...ủ lạnh

...ình ...ương

Câu 9: b hay v?
...ệnh ...iện

...ui ...uồn

...iển Đông

mưa ...ão

Câu 10: ng hay ngh?
...ề ...iệp

...i lễ

cội ...uồn

...ông ...ênh

Xin cảm ơn các em!

PHIẾU ĐIỀU TRA - THỰC NGHIỆM (PHIẾU SỐ 4)
Họ và tên :.................................................................................
Lớp

:.................................................................................

Trường:

:.................................................................................

GV đọc cho HS nghe - viết đoạn văn sau:
Kéo co
Hội làng Hữu Trấp thuộc huyện Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh thường tổ chức
thi kéo co giữa nam và nữ. Có năm bên nam thắng, có năm bên nữ thắng.
Nhưng dù bên nào thắng thì cuộc thi cũng rất là vui. Vui ở sự ganh đua, vui ở
những tiếng hò reo khuyến khích của người xem hội.
Làng Tích Sơn thuộc thị xã Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc lại có tục thi kéo
co giữa trai tráng hai giáp trong làng. Số người của mỗi bên không hạn chế.
Nhiều khi, có giáp thua keo đầu, tới keo thứ hai, đàn ông trong giáp kéo đến
đông hơn, thế là chuyển bại thành thắng.
Theo Toan Ánh

PHIẾU ĐIỀU TRA - THỰC NGHIỆM (PHIẾU SỐ 5)
Họ và tên :.................................................................................
Lớp

:.................................................................................

Trường:

:.................................................................................

Đề bài: Em hãy viết một đoạn văn ngắn miêu tả một đồ dùng học tập
mà em yêu thích.
Bài làm
…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………

PHIẾU ĐIỀU TRA - THỰC NGHIỆM (PHIẾU SỐ 6)
Họ và tên :.................................................................................
Lớp

:.................................................................................

Trường:

:.................................................................................

Câu 1: a) Điền vào chỗ chấm l hay n?
...ăm gian nhà cỏ thấp ..e te
Ngõ tối đêm sâu đóm ...ập ...oè
...ưng giậu phất phơ màu khói nhạt
...àn ao ...óng ...ánh bóng trăng ...oe.
b) Điền vào chỗ chấm tiếng có âm đầu r, d hay gi?
Xưa có người đi thuyền, kiếm ... bên hông, chẳng may làm kiếm ...
xuống nước. Anh ta liền đánh ... vào mạn thuyền chỗ kiếm .... Người trên
thuyền thấy lạ bèn hỏi:
- Bác làm ... lạ thế?
- Tôi đánh ... chỗ kiếm .... Khi nào thuyền cập bến, cứ theo chỗ đã
đánh ... mà mò, thể nào cũng tìm thấy kiếm.
Câu 2. a) Điền vào chỗ trống ut hay uc
Con đò lá tr… qua sông
Trái mơ tròn trĩnh, quả bòng đung đưa
B… nghiêng, lất phất hạt mưa
B… chao, gợn nước Tây Hồ lăn tăn.
b) ươu hay iêu?
con h...

quan l...

t... hóa

r... chè

c) ong hay oong?
b... bàn

b... gân

b... tàu

x... nồi.

Câu 3. Điền vào các chữ in đậm dấu hỏi hay dấu ngã:
Thương nhau, tre chăng ơ riêng
Luy thành từ đó mà nên hơi người.
Chăng may thân gay cành rơi
Vân nguyên cái gốc truyền đời cho măng.

Xin cảm ơn các em !

ĐÁP ÁN THỰC NGHIỆM
PHIẾU SỐ 2
Câu

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

Đáp
án

C

B

A

D

A

B

D

B

C

A

B

PHIẾU SỐ 3
Câu 1: l hay n?
liên hoan

lung linh

nói chuyện

ruộng nương

Câu 2: an hay ang?
chan hoà

san sẻ

làng xóm

bậc thang

Câu 3: s hay x?
sao sáng

sóng xanh

sung sướng

xinh xắn

Câu 4: l hay đ?
lâu đài

lưng đồi

ổi đào

đồng lúa
Câu 5: g hay gh?

gầy guộc

ghê gớm

gai góc

bàn ghế

Câu 6: ch hay tr?
đồng chí

trí tuệ

trên dưới

chong chóng

Câu 7: r / gi / d?
thế giới

làn gió

râm ran

đàn dương cầm

Câu 8: t hay th?
thầy giáo

tinh thần

tủ lạnh

tình thương

Câu 9: b hay v?
bệnh viện

vui buồn

biển Đông

mưa bão

Câu 10: ng hay ngh?
nghề nghiệp

nghi lễ

cội nguồn

ngông nghênh
PHIẾU SỐ 6

Câu 1: a) Điền vào chỗ chấm l hay n?
Năm gian nhà cỏ thấp le te
Ngõ tối đêm sâu đóm lập loè
Lưng giậu phất phơ màu khói nhạt
Làn ao lóng lánh bóng trăng loe.
b) Điền vào chỗ chấm tiếng có âm đầu r, d hay gi?
Xưa có người đi thuyền, kiếm giắt bên hông, chẳng may làm kiếm
rơi xuống nước. Anh ta liền đánh dấu vào mạn thuyền chỗ kiếm rơi. Người

trên thuyền thấy lạ bèn hỏi:
- Bác làm gì lạ thế?
- Tôi đánh dấu chỗ kiếm rơi. Khi nào thuyền cập bến, cứ theo chỗ
đã đánh dấu mà mò, thể nào cũng tìm thấy kiếm.
Câu 2. a) Điền vào chỗ trống ut hay uc
Con đò lá trúc qua sông
Trái mơ tròn trĩnh, quả bòng đung đưa
Bút nghiêng, lất phất hạt mưa
Bút chao, gợn nước Tây Hồ lăn tăn.
b) ươu hay iêu:
con hươu; tiêu hóa;

rượu chè;

quan liêu.

c) ong hay oong:
bóng bàn;

bong gân;

xoong nồi.

Câu 3. Điền vào các chữ in đậm dấu hỏi hay dấu ngã:
Thương nhau, tre chăng ơ riêng
Luy thành từ đó mà nên hơi người.
Chăng may thân gay cành rơi
Vân nguyên cái gốc truyền đời cho măng.

GIÁO ÁN THỰC NGHIỆM
Mẫu 01:
Chính tả (Nghe – viết):
CHÁU NGHE CÂU CHUYỆN CỦA BÀ
A. Mục tiêu:
1. Kiến thức:
HS nghe - viết và trình bày bài chính tả “Cháu nghe câu chuyện của
bà” sạch sẽ ; biết trình bày đúng các dòng thơ lục bát, các khổ thơ. Làm đúng
bài tập 2a và bài tập do GV thiết kế thêm.
2. Kĩ năng:
Rèn cho HS kĩ năng nghe – viết đúng chính tả, phân biệt được các từ có
âm đầu ch / tr.
3. Thái độ
Giáo dục HS ý thức rèn luyện chữ viết đúng, đẹp và trình bày bài chính
tả sạch sẽ.
B. Đồ dùng dạy học:
1. GV:
2 tờ phiếu khổ to viết nội dung bài tập 2a và bài 3.
2. HS:
Sách giáo khoa, vở Chính tả
C. Các hoạt động dạy học chủ yếu

Hoạt động dạy

TG

I . Ổn định tổ chức:

1’

II. Kiểm tra bài cũ

4’

Hoạt động học
- Hát

- Gọi 2 HS lên bảng viết: Đoàn

- 2 HS lên bảng viết, lớp viết

Trường Sinh, vượt suối.

vào nháp.

- Nhận xét, đánh giá.
III. Bài mới:
a) Giới thiệu bài:

1’

- GV nêu mục tiêu của bài, sau đó

- Ghi đầu bài vào vở

ghi tên bài lên bảng và yêu cầu HS
chép tên bài vào vở.
b) Nội dung:

20’

* Hướng dẫn nghe - viết chính tả
- GV đọc bài thơ, sau đó gọi HS

- 1 HS đọc lại bài thơ.

đọc lại.
+ Bài thơ nói về nội dung gì?

+ Bài thơ nói về tình thương của
hai bà cháu dành cho một cụ già
bị lẫn đến mức không biết đến
cả đường về nhà mình.

- Hướng dẫn HS viết từ khó: đi

- Luyện viết từ khó

trước, thì ra, đau lưng, đi về, rưng
rưng.
+ Nêu cách trình bày bài thơ lục

+ Câu 6 viết lùi vào, cách lề vở

bát.

1 ô.
+ Câu 8 viết sát lề vở. Hết mỗi
khổ thơ phải để trống 1 dòng,
rồi viết tiếp khổ thơ sau.

- Những chữ nào trong bài thơ phải

- Các chữ đầu mỗi dòng thơ

viết hoa?

phải viết hoa.

- Đọc từng câu cho HS viết

- Viết bài vào vở

- Đọc lại toàn bài để HS soát lỗi

- HS đổi vở để soát lỗi

- GV thu một số bài và nhận xét
* Hướng dẫn HS làm bài

9’

Bài 2:
a) Điền vào chỗ trống ch hay tr?
- HDHS và yêu cầu HS thực hiện.

- Đọc thầm đoạn văn - làm bài
vào vở
- HS thực hiện vào vở bài tập. 1
HS làm vào bảng phụ.
Như tre mọc thẳng, con
người không chịu khuất phục.
Người xưa có câu: “Trúc dầu
cháy đốt ngay vẫn thẳng”. Tre
là thẳng thắn, bất khuất! Ta
kháng chiến, tre lại là đồng chí
chiến đấu của ta. Tre vốn cùng
ta làm ăn, lại vì ta mà cùng ta
đánh giặc.

+ Đoạn văn trên cho em biết điều

+ Ca ngợi cây tre thẳng thắn, bất

gì?

khuất là bạn của con người.

Bài 3: (GV thiết kế thêm)
- Yêu cầu HS thảo luận nhóm 4 làm
bài tập sau:
Điền vào chỗ trống t hay th?

- HS thảo luận làm bài.

Kéo co là một trò chơi ...ể hiện
...inh ...ần ...ượng võ của nhân dân
ta. ...ục kéo co mỗi vùng một khác,
nhưng bao giờ cũng là cuộc đấu
...ài, đấu sức giữa hai bên.
- Gọi đại diện các nhóm trình bày.

Kéo co là một trò chơi thể
hiện tinh thần thượng võ của
nhân dân ta. Tục kéo co mỗi
vùng một khác, nhưng bao giờ
cũng là cuộc đấu tài, đấu sức
giữa hai bên.

- Nhận xét, tuyên dương nhóm làm tốt.
IV. Củng cố:

3’

- Trò chơi: “Ai nhanh hơn?”: GV

- HS thi tìm (Ví dụ các từ: trăn

chia lớp thành 2 đội, tổ chức cho

trâm, chim, chuồn chuồn, châu

HS thi tìm các từ chỉ tên đồ vật, cây

chấu, chuột, chó, chiếu, chăn,

cối hoặc con vật bắt đầu bằng tr/ch.

chuông, tre, trúc,...)

- Nhận xét, tuyên dương đội thắng
cuộc.
+ Yêu cầu HS nêu lại cách trình

- HS trả lời

bày thể thơ lục bát?
V. Tổng kết – Dặn dò:
- Tổng kết bài
- Về nhà tìm và ghi vào vở 5 từ chỉ
tên các con vật bắt đầu bằng ch
hoặc tr.
- Nhận xét tiết học.

2’
- Lắng nghe, ghi nhớ.

Mẫu 02:
Chính tả (Nhớ - viết):
TRUYỆN CỔ NƯỚC MÌNH
A. Mục tiêu:
1. Kiến thức:
HS nhớ - viết đúng 10 dòng đầu của bài thơ ‘‘Truyện cổ nước mình” và
trình bày bài chính tả sạch sẽ; biết trình bày đúng các dòng thơ lục bát. Làm
đúng bài tập 2a và bài tập do GV soạn thêm.
2. Kĩ năng
Rèn cho HS kĩ năng nghe – viết đúng chính tả, phân biệt được các từ có
âm đầu r, d hoặc gi.
3. Thái độ
Giáo dục HS ý thức rèn luyện chữ viết đúng, đẹp và trình bày bài chính
tả sạch sẽ.
B. Đồ dùng dạy học:
1. GV:
2 tờ phiếu khổ to viết nội dung bài tập 2a và bài 3.
2. HS:
Sách giáo khoa, vở Chính tả
C. Các hoạt động dạy học chủ yếu:
Hoạt động dạy

TG

I. Ổn định tổ chức:

1’

II. Kiểm tra bài cũ:

4’

- 2 HS lên bảng viết tên các con

Hoạt động học
- HS hát.

- 2 HS lên bảng thực hiện yêu cầu:

vật bắt đầu bằng ch / tr:

chó, trâu, châu chấu, chồn, chuột,...

- GV nhận xét, đánh giá.
III. Bài mới:
a) Giới thiệu bài:

1’

- HS ghi tên bài vào vở.

- GV nêu mục tiêu của bài, sau
đó ghi tên bài lên bảng và yêu
cầu HS chép tên bài vào vở.
b) Nội dung:

20’

* Hướng dẫn HS viết chính tả
- Đọc đoạn thơ.

- 1 HS đọc thuộc lòng đoạn thơ

+ Vì sao tác giả lại yêu chuyện

+ Vì câu chuyện cổ rất nhân hậu,

cổ nước mình ?

sâu sắc.

+ Qua câu chuyện cổ ông cha ta

+ Khuyên con cháu hãy biết

muốn khuyên con cháu điều gì ?

thương yêu, giúp đỡ lẫn nhau.

- Hướng dẫn HS viết từ khó: sâu

- HS luyện viết từ khó

xa, thương ta, độ trì, chân trời,
thiết tha,...
- Yêu cầu HS nêu cách trình bày

- HS trả lời

đoạn thơ lục bát.
- Yêu cầu HS nhớ - viết lại đoạn

- Nhớ lại đoạn thơ tự viết bài

thơ vào vở.
- Yêu cầu HS đổi vở cho nhau

- Từng cặp HS đổi vở để soát lỗi.

để soát lỗi.
- GV thu và nhận xét một số bài

- HS nghe GV nhận xét bài viết

viết của HS.
* Hướng dẫn HS làm bài:
Bài 2:

8’

a) Điền vào chỗ trống tiếng có

- HS nêu yêu cầu

âm đầu: r / d / gi
- Yêu cầu HS làm bài theo nhóm

Nhạc của trúc, nhạc của tre,

4, sau đó gọi đại diện các nhóm

là khúc nhạc của đồng quê. Nhớ

trình bày.

một buổi trưa nào, nồm nam cơn
gió thổi, khóm tre làng rung lên
man mác khúc nhạc đồng quê.
Diều bay, diều lá tre bay lưng
trời. Sáo tre, sáo trúc bay lưng trời.
Gió đưa tiếng sáo, gió nâng cánh
diều.

- Nhận xét, tuyên dương nhóm
làm tốt.
Bài 3: (GV thiết kế thêm)
Điền vào chỗ trống tiếng có âm
đầu: l / đ
- GV treo bảng phụ ghi yêu cầu

- HS đọc yêu cầu

của bài, gọi HS đọc.
- Yêu cầu HS thảo luận và làm

- HS thảo luận làm bài

bài theo nhóm 4.
- Gọi HS trình bày

- HS trình bày

Chiếc xe của chú ...à chiếc

Chiếc xe của chú là chiếc xe

xe ...ẹp nhất, không có chiếc nào

đẹp nhất, không có chiếc nào sánh

sánh bằng. Xe màu vàng, hai cái

bằng. Xe màu vàng, hai cái vành

vành ...áng bóng, khi chú ngừng

láng bóng, khi chú ngừng đạp,

...ạp, chiếc xe cứ ro ro thật êm

chiếc xe cứ ro ro thật êm tai. Bao

tai. Bao giờ dừng xe, chú cũng

giờ dừng xe, chú cũng rút cái giẻ

rút cái giẻ dưới yên ...ên, ...au,

dưới yên lên, lau, phủi sạch sẽ rồi

phủi sạch sẽ rồi mới bước vào

mới bước vào nhà, vào tiệm. Chú

nhà, vào tiệm. Chú âu yếm gọi

âu yếm gọi chiếc xe của mình là

chiếc xe của mình ...à con ngựa

con ngựa sắt.

sắt.
- Nhận xét, tuyên dương
IV. Củng cố:

3’

- Trò chơi: “Ai nhanh, ai
đúng?”: Yêu cầu HS điền t hoặc
th vào câu sau và viết lại cho
đúng quy tắc chính tả:

- Đáp án:

Đồng Đăng có phố Kì Lừa

Đồng Đăng có phố Kì Lừa

Có nàng ...ô ...ị, có chùa ...am

Có nàng Tô Thị, có chùa Tam

...anh.

Thanh.

- Tuyên dương HS trả lời đúng
- Vì sao tác giả lại yêu truyện cổ

- HS trả lời theo ý hiểu.

nước mình ?
V. Tổng kết – Dặn dò
- Hệ thống ND bài.
- Nhắc HS về nhà đọc lại những
đoạn văn.
- Nhận xét tiết học

2’
- Lắng nghe, ghi nhớ.

