LỜI CAM ĐOAN
Tôi cam đoan đây là công trình nghiên cứu của riêng tôi. Các số liệu,
kết quả nêu trong luận văn là trung thực và chưa từng được ai công bố trong
bất kỳ công trình nào khác.
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MỞ ĐẦU
1. Lý do chọn đề tài
Ngôn ngữ có vai trò quan trọng đối với sự phát triển của mỗi quốc gia,
là nhân tố đảm bảo sự ổn định, tiến bộ của quốc gia đó và góp phần quan
trọng trong việc kế thừa, bảo tồn các di sản văn hóa dân tộc. Việc giữ gìn bản
sắc văn hoá của dân tộc trong đó có ngôn ngữ là việc hết sức quan trọng.
Chính vì vậy Chủ tịch Hồ Chí Minh rất quan tâm đến việc sử dụng và bảo vệ
tiếng Việt, Người khẳng định: “Tiếng nói 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 phổ biến ngày càng rộng khắp…” [23]
Giữ gìn sự trong sáng của tiếng Việt là một trong những nhiệm vụ cách
mạng của Đảng ta, của nhân dân ta. Vậy, giữ gìn sự trong sáng của tiếng Việt
đặt ra đối với mỗi chúng ta nhiệm vụ phải làm gì? Cũng tại hội nghị: “Giữ gìn
sự trong sáng của tiếng Việt về mặt từ ngữ”, cố Thủ tướng Phạm Văn Đồng
nhấn mạnh ba nhiệm vụ cụ thể như sau:
“Một là giữ gìn và phát triển vốn chữ của tiếng ta.
Hai là nói và viết đúng phép tắc của tiếng ta.
Ba là giữ gìn bản sắc, tinh hoa, phong cách của tiếng ta trong mọi thể
văn ( văn nghệ, chính trị, khoa học, kĩ thuật…) [12].
Trường học là nơi có trách nhiệm lớn trong việc giữ gìn sự trong sáng
của tiếng Việt. Trong trường tiểu học, Tiếng Việt là một trong các môn học
chính rất quan trọng. Bên cạnh bồi dưỡng tình yêu và hình thành cho học sinh
thói quen giữ gìn sự trong sáng giàu đẹp của tiếng Việt, Tiếng Việt còn cung
cấp kiến thức sơ giản trực tiếp với việc học tiếng Việt tạo ra ở học sinh năng
lực dùng tiếng Việt để học tập, hình thành và phát triển cho học sinh các kỹ
năng sử dụng tiếng Việt.
Ở bậc học Tiểu học, Chính tả là một phân môn đặc biệt quan trọng
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nhằm thực hiện mục tiêu của môn học Tiếng Việt lè rèn kỹ năng viết chính tả
và kỹ năng nghe cho học sinh, kết hợp rèn luyện một số kỹ năng sử dụng
tiếng Việt và phát triển tư duy cho học sinh, mở rộng vốn hiểu biết về cuộc
sống, con người, góp phần hình thành nhân cách con người mới. Chính tả là
phân môn đóng vai trò quan trọng trong quá trình hình thành kỹ năng chính tả
cho học sinh bậc tiểu học.
Trong thực tế hiện nay, tình trạng học sinh mắc lỗi chính tả rất phổ biến,
nhất là đối với học sinh dân tộc thiểu số ở vùng Tây Bắc. Đối với trẻ em dân
tộc thiểu số, rào cản ngôn ngữ đã ảnh hưởng tới hiệu quả học tập tiếng Việt.
Vì vậy việc tăng cường tiếng Việt thông qua các hoạt động giáo dục là điều
đáng quan tâm. Nghị quyết 40/2002/NQ-QH của Quốc hội khóa IX về đổi
mới giáo dục phổ thông đã khẳng định: tiếng Việt là ngôn ngữ phổ thông
được đưa vào dạy học thống nhất trong hệ thống giáo dục quốc dân. Hiến
pháp năm 2013 cũng đã khẳng định tiếng Việt là ngôn ngữ quốc gia. Tiếng
Việt trong nhà trường tồn tại với hai tư cách: Vừa là một môn học vừa là công
cụ giao tiếp, học tập của học sinh. Do đó, trình độ tiếng Việt (vốn từ, kiến
thức về tiếng Việt và kỹ năng sử dụng vốn từ trong học tập, giao tiếp) có vai
trò và ảnh hưởng rất quan trọng đối với khả năng học tập các môn học của
học sinh.
Lớp 5 là giai đoạn tiếp nhận nhiều mạch kiến thức và thể hiện phần lớn
thông qua văn bản viết. Ở giai đoạn này nếu các em mắc nhiều sai sót về
chính tả sẽ ảnh hưởng đến việc làm cho người đọc khó nắm bắt nội dung và
có thể hiểu sai hoặc không hiểu được đầy đủ văn bản, hay nói đúng hơn là
không hiểu được những gì các em muốn biểu đạt. Điều đó cũng ảnh hưởng rất
lớn đến những lớp học tiếp theo. Nhận thấy thực trạng của việc viết sai lỗi
chính tả, chúng tôi chọn đề tài: “Biện pháp khắc phục lỗi chính tả cho học
sinh lớp 5 thành phố Sơn La”. Qua đó, tác giả luận văn xác định được các loại

2

lỗi chính tả, đưa ra biện pháp khắc phục những lỗi sai của học sinh, góp phần
đưa việc dạy và học tốt hơn, đảm bảo mục tiêu giáo dục.
2. Lịch sử vấn đề
Vấn đề nghiên cứu tiếng Việt trong nhà trường từ lâu đã thu hút được
sự quan tâm chú ý của nhiều nhà nghiên cứu ngôn ngữ. Nhiều công trình đã
bàn về vấn đề này từ nhiều khía cạnh khác nhau. Việc biên soạn sách giáo
khoa cho phân môn tiếng Việt cũng được đặc biệt chú ý cải thiện và nâng cao
chất lượng. Hàng loạt sách tham khảo về tiếng Việt làm tài liệu cho giáo viên
và học sinh đã được xuất bản.
Các tác giả Hồ Lê, Trần Thị Ngọc Lang, Tô Đình Nghĩa trong “Lỗi từ
vựng và cách khắc phục” (NXB Khoa học xã hội và nhân văn, năm 2005)
cũng đã đưa ra các lỗi về từ vựng thường gặp của học sinh ở các cấp tiểu học,
trung học cơ sở, trung học phổ thông và cách sửa lỗi rất khoa học để giúp học
sinh tránh các lỗi thường gặp trong khi viết cũng như khi nói.
Nhóm tác giả Diệp Quang Ban (2000) trong cuốn “Câu tiếng Việt và
các bình diện nghiên cứu câu” NXB Giáo dục Hà Nội (sách bồi dưỡng
thường xuyên chu kì 1997- 2000) cũng đã rất chú trọng tới vấn đề này.
Nhóm biên soạn Ngọc Xuân Quỳnh (2009) trong cuốn “Hướng dẫn
học tốt chính tả và ngữ pháp tiếng Việt (sổ tay chính tả tiếng Việt dành cho
học sinh tiểu học) NXB Từ điển bách khoa đã chỉ ra các lỗi chính tả và mẹo
viết đúng chính tả cho học sinh tiểu học một cách quy mô và khá bài bản.
Cuốn “Tiếng Việt trong nhà trường” do Lê Xuân Thại chủ biên, NXB
Đại học Quốc gia Hà Nội năm 1990 đã tập hợp các bài viết của nhiều tác giả
đề cập tới tiếng Việt trong nhà trường cả phương diện lý thuyết và thực hành.
Trong cuốn sách này các bài đi sâu khảo sát lỗi sử dụng ngôn ngữ của học
sinh, đó là các lỗi của học sinh tiểu học và cách phòng ngừa, sửa chữa của Lê
Phương Nga, tác giả tập trung phân tích lỗi ngữ pháp khi viết câu đối với học
sinh tiểu học. Cùng với việc nêu lỗi là cách sửa chữa lỗi của học sinh một
cách đơn giản mà hiệu quả nhất. Mặc dù bài viết chỉ dừng lại ở việc phân tích
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lỗi ngữ pháp về câu ở một cấp học cụ thể nhưng nó cũng rất hữu ích đối với
cấp học cao hơn.
Các tác giả Lê Phương Nga, Lê A, Đặng Kim Nga, Đỗ Xuân Thảo
( 2009), Phương pháp dạy học tiếng Việt ở tiểu học, NXB Đại học Sư phạm
đã đưa ra được những khái niệm về chính tả và chuẩn chính tả, xây dựng
được nội dung, yêu cầu và hình thức chính tả cho từng khối lớp học.
Tác giả Phan Ngọc ( 2000), Mẹo giải nghĩa từ Hán Việt và chữa lỗi
chính tả, NXB Thanh Niên, Hà Nội cung cấp cho chúng ta một số biện pháp
dễ làm để chữa lỗi chính tả một các khoa học.
Tác giả Hoàng Phê ( 2003), Chính tả tiếng Việt, NXB Đà Nẵng và
Nhóm tác giả Hoàng Tuyền Linh, Vũ Xuân Lương ( 1995 ), Từ điển chính tả
mini , NXB Đà Nẵng; Nguyễn Trọng Báu ( (2001 ).
Nhiều công trình điều tra, khảo sát về thực trạng sử dụng ngôn ngữ của
học sinh phổ thông cũng được trình bày. Ví dụ như Mấy gợi ý về việc phân
tích và sửa lỗi ngữ pháp cho học sinh (Nguyễn Minh Thuyết, Ngôn ngữ, số
3.1974); Lỗi ngữ pháp của học sinh - nguyên nhân và cách chữa (Nguyễn
Xuân Khoa, Ngôn ngữ , số 1, 1975). Hay các công trình của Phan Ngọc Chữa
lỗi chính tả cho học sinh Hà Nội (NXB Giáo dục, Hà Nội năm 1982); Cao
Xuân Hạo, Trần Thị Tuyết Mai Sổ tay sửa lỗi hành văn tập 1 ( NXB Trẻ,
Thành phố Hồ Chí Minh, năm 1986); Hồ Lê - Lê Trung Hoa Sửa lỗi ngữ
pháp (NXB Giáo dục, Hà Nội năm 1990) ...
Cuốn “Phương pháp dạy học tiếng Việt cho học sinh dân tộc cấp Tiểu
học” Bộ Giáo dục và Đào tạo, dự án phát triển giáo viên tiểu học, NXB Giáo
dục, Hà Nội (2006), tác giả đã đề cập tới những mục tiêu cơ bản của dạy học
môn Chính tả cho học sinh dân tộc thiểu số, chỉ ra một số hạn chế trong việc
thực hiện các yêu cẩu cơ bản nhất của việc mắc lỗi chính tả của học sinh dân
tộc thiểu số.
Ngoài ra, trong những năm gần đây, cũng có nhiều bài viết, công trình
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khoa học, luận văn thạc sỹ nghiên cứu vấn đề dạy học tiếng Việt cho học sinh
dân tộc thiểu số ở các địa phương có dân tộc trong cả nước. Nhiều đề tài như:
Luận văn thạc sĩ, Đại học Vinh; Nguyễn Hữu Đàm, “Hệ thống bài tập bồi
dưỡng kiến thức ngữ pháp cho học sinh dân tộc Thái, Thanh Hóa”, Luận văn
thạc sĩ, Đại học Vinh; Nguyễn Thị Vân Anh (2014),“Những lỗi chính tả
thường gặp ở học sinh tiểu học - thực trạng và giải pháp khắc phục”, Luận
văn thạc sĩ, Đại học sư phạm thành phố Hồ Chí Minh; Trần Phương Thanh
(2014), “Rèn kỹ năng viết đúng chính tả cho học sinh tiểu học”.... Luận văn
thạc sĩ, Đại học Quốc gia Hà Nội... Những luận văn này đã tìm hiểu những
khó khăn trong việc học tiếng Việt của học sinh dân tộc, trong quá trình dạy
của giáo viên, từ đó tìm ra nguyên nhân và cách khắc phục nhằm nâng cao
chất lượng học tập môn tiếng Việt cho học sinh dân tộc thiểu số.
Tóm lại, các công trình tiêu biểu trên đã nêu được tầm quan trọng của
dạy học chính tả cũng như thực trạng và biện pháp dạy học chính tả theo vùng
phương ngữ địa lí và việc dạy học viết cho học sinh dân tộc thiểu số. Tuy
nhiên, các công trình trên đa phần còn mang tính định hướng chung cho dạy
học chính tả và một số vùng phương ngữ, chưa nghiên cứu và tiếp cận một
lĩnh vực hay đối tượng cụ thể. Thực trạng lỗi chính tả của học sinh, đặc biệt là
của học sinh dân tộc đang là vấn đề quan trọng thu hút sự chú ý của các nhà
nghiên cứu khoa học, các nhà sư phạm, song hầu như chưa có tác giả đi sâu
nghiên cứu để tìm ra nguyên nhân và biện pháp khắc phục lỗi chính tả cho
thành phố Sơn La. Chính vì vậy, đề tài luận văn nghiên cứu tìm hiểu thực
trạng lỗi chính tả của học sinh lớp 5 thành phố Sơn La và đưa ra một số biện
pháp khắc phục nhằm nâng cao chất lượng và hiệu quả giáo dục là vấn đề
cấp thiết.
3. Mục đích và nhiệm vụ của nghiên cứu
3.1. Mục đích nghiên cứu
Nghiên cứu đề tài này, luận văn hướng tới việc xác định các loại lỗi,
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nguyên nhân dẫn đến lỗi chính tả của học sinh lớp 5 thành phố Sơn La và đề
xuất các biện pháp chữa lỗi chính tả cho học sinh lớp 5 thành phố Sơn La.
3.2. Nhiệm vụ nghiên cứu
Từ mục đích nghiên cứu như đã xác định, luận văn có các nhiệm vụ cơ
bản sau:
- Nghiên cứu cơ sở lí luận về đặc điểm tiếng Việt, chính tả tiếng Việt.
- Khảo sát, thống kê, phân loại, chỉ ra nguyên nhân mắc lỗi, thực trạng,
từ đó đề xuất một số giải pháp sửa lỗi chính tả cho học sinh lớp 5 thành phố
Sơn La.
4. Đối tượng, phạm vi nghiên cứu
4.1. Đối tượng nghiên cứu
Lỗi chính tả cho học sinh lớp 5 thành phố Sơn La.
4.2. Phạm vi nghiên cứu
Do điều kiện về thời gian và khả năng của bản thân nên khi thực hiện
đề tài luận văn này chúng tôi chỉ tập trung nghiên cứu:
Thực trạng mắc lỗi chính tả của học sinh lớp 5 thành phố Sơn La; Các
biện pháp chữa lỗi chính tả cho học sinh lớp 5 ở một số trường tiểu học thành
phố Sơn La.
5. Phương pháp nghiên cứu
Nhóm phương pháp nghiên cứu lí luận: Phương pháp phân tích, phương
pháp đọc, phương pháp tổng hợp hoá để làm cơ sở lí luận cho vấn đề nghiên
cứu.
Nhóm phương pháp nghiên cứu thực tiễn: Thống kê, khảo sát thực tế lỗi
chính tả với các biện pháp: dự giờ, phiếu điều tra, khảo sát văn bản viết của
học sinh lớp 5.
So sánh, đối chiếu những vấn đề lí luận với thực tiễn để từ đó khảo sát,
rút ra kết luận, đề xuất những biện pháp thực nghiệm.
6. Nguồn dữ liệu
Các số liệu điều tra, khảo sát, thống kê lỗi chính tả của học sinh lớp 5 ở
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một số trường tiểu học tại thành phố Sơn La.
Các tài liệu có liên quan đến chính tả như đã nêu ở mục Lịch sử vấn đề.
7. Cấu trúc luận văn
Ngoài phần mở đầu, kết luận, tài liệu tham khảo và phần phụ lục, cấu
trúc của luận văn gồm 3 chương, cụ thể:
Chương 1. Cơ sở lí luận và thực tiễn
Chương 2. Lỗi chính tả và biện pháp chữa lỗi chính tả cho học sinh
Chương 3. Thực nghiệm sư phạm
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CHƯƠNG 1
SƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN
1.1. Cơ sở lí luận
1.1.1. Một số vấn đề về chính tả
1.1.1.1. Khái niệm chính tả
Theo “Từ điển tiếng Việt”, chính tả là “cách viết chữ được coi là
chuẩn” [28]. Như vậy, theo nghĩa gốc, chính tả là phép viết đúng, là cách viết
hợp với chuẩn và những quy định mang tính quy ước xã hội, được mọi người
trong một cộng đồng chấp nhận và tuân thủ. Nó là phương tiện thuận lợi cho
việc lưu truyền thông tin, đảm bảo cho người viết, người đọc thống nhất
những điều đã viết.
Hay nói cách khác chính tả là 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
dùng các dấu câu, lối viết hoa…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.
Chính tả là những quy định có tính chất xã hội bắt buộc gần như tuyệt
đối, nó không cho phép con người vận dụng quy tắc một cách linh hoạt có
tính chất sáng tạo.
Tiếng Việt có 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) [20].
Tiếng Việt có 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, th, tr, v, x [20].
Tiếng Việt có 6 thanh, thể hiện trên chữ viết bằng 5 dấu thanh (có một
thanh là thanh không dấu) đó là các thanh: Thanh huyền (`), thanh sắc (´),
thanh hỏi (?), thanh ngã (˜), thanh nặng (.), và thanh không (ngang) [20].
Như vậy, chính tả là sự chuẩn hoá hình thức chữ viết của ngôn ngữ. Đó
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là một hệ thống các quy tắc về cách viết các âm vị, âm tiết, từ, cách dùng các
dấu câu, lối viết hoa…
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 cách viết "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 pháp lệnh. 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.
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 nó
mà dần dần cũng có một sự biến động nhất định. Do đó, bên cạnh chuẩn mực
chính tả hiện có 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"
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bên cạnh "trau giồi", "dòng nước" bên cạnh "giòng nước"... Tuy nhiên cách
viết này không được chấp nhận, tình trạng có nhiều cách viết như vậy đòi hỏi
phải tiến hành chuẩn hoá chính tả.
1.1.1.2. Nguyên tắc xây dựng chữ quốc ngữ
Chữ viết tiếng Việt (chữ quốc ngữ) được xây dựng theo hệ thống chữ
cái La-tinh, là chữ viết ghi âm, xây dựng theo nguyên tắc ngữ âm học, tức là
nói sao viết vậy. Nguyên tắc ngữ âm 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 thoả mãn ít nhất những điều kiện sau:
Mỗi âm phát ra chỉ do một kí hiệu chữ viết biểu thị, chính tả biểu hiện
đúng âm hưởng của từ, phát âm thế nào thì viết thế ấy.
Mỗi kí hiệu chữ viết luôn luôn chỉ có một giá trị âm thanh, tức biểu thị
chỉ một âm thanh duy nhất ở một vị trí trong từ.
Về căn bản chữ quốc ngữ được tạo ra thoả mãn khá đầy đủ các điều
kiện đó.
1.1.1.3. Những bất hợp lí của chữ quốc ngữ
Do nhiều nguyên nhân khác nhau về xã hội, văn hoá, 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, 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 âm thanh
Điều này thể hiện ở chỗ dùng nhiều kí hiệu để biểu thị một âm. Ví dụ:
- Âm /k/ được biểu thị bằng ba kí hiệu: c, k, q.
- Âm /i/ được biểu thị bằng hai kí hiệu: i, y.
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- Âm /iê/ được biểu thị bằng: iê, yê, ia, ya.
- 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 tuỳ thuộc
vào vị trí của nó trong quan hệ với những âm trước và sau nó. Ví dụ:
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/; trong tổ hợp ia (mía) thì a biểu thị yếu tố thứ hai
của nguyên âm đôi /iê/; trong tổ hợp ua (mua), thì A biểu thị yếu tố thứ hai
của nguyên âm đôi /uo/.
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 chứ cái không phải 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/: gìn, giết, gì…
- Chữ O chủ yếu dùng để biểu thị nguyên âm / / nhưng khi đứng sau a,
e với tư cách là âm cuối, thì biểu thị bán nguyên âm /-u/: kẹo, gạo…; còn khi
đứng trước a, e lại biểu thị giới âm (âm đệm) /-u-/: hoe, hoa…
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.
1.1.1.4. Đặc điểm của chính tả tiếng Việt
a) Chính tả tiếng Việt là chính tả ngữ âm
Về cơ bản, chính tả tiếng Việt là chính tả ngữ âm, nghĩa là mỗi âm vị
được ghi bằng một con chữ. Nói cách khác, giữa cách đọc và cách viết về cơ
bản thống nhất với nhau. Đọc như thế nào sẽ viết như thế ấy. Từ việc xác định
chính xác âm thanh của lời nói sẽ giúp viết đúng chính tả. Cơ chế của cách
viết đúng là xác lập được mối liên hệ giữa âm thanh và chữ viết. Trong khi
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chính tả với các ngôn ngữ biến đổi hình thái biểu hiện qua chữ viết thường
đòi hỏi phải phân biệt các dạng thức ngữ pháp của từ, thì chính tả tiếng Việt
phụ thuộc vào mối liên hệ giữa âm vị - chữ cái và mối liên hệ âm - nghĩa ở
những trường hợp đồng âm. Vì thế, khi viết chính tả tiếng Việt cần tuân thủ
các nguyên tắc sau:
 Nguyên tắc ngữ âm học
Theo nguyên tắc này, cách viết của từ phải biểu hiện đúng âm hưởng
của từ: phát âm thế nào thì viết thế ấy. Nghe đọc đúng thì học sinh sẽ viết
đúng. Bởi vì tiếng Việt là chữ ghi âm vị nên nguyên tắc này là nguyên tắc cơ
bản nhất. Nó thể ở chỗ: Cách viết của mỗi từ thể hiện đúng âm cần đọc của từ.
Quan hệ giữa âm và chữ về cơ bản là quan hệ 1-1. Để viết đúng chính
tả, khi đã nắm được cấu trúc âm đoạn của âm tiết và thuộc bảng chữ cái thì
chỉ cần phát âm từng âm tiết và viết lại các chữ cái theo trật tự các âm đoạn
của chúng.
 Nguyên tắc truyền thống
Nguyên tắc truyền thống có nghĩa là không thay đổi thói quen từ lâu
đời. Trong chữ viết tiếng Việt, có những cách viết chấp nhận quy định từ xưa
để lại, đó là cách viết các âm đầu /k, g, n /. Âm đầu /k/ khi đi liền với các chữ
ghi nguyên âm /i, iê, e/ thì viết là k. Các âm đầu /g, n /, các chữ ghi nguyên
âm /i, iê, e/ thì phải thêm chữ h. Nguyên tắc truyền thống trong chính tả tiếng
Việt khiến cho chữ viết không còn phản ánh ngữ âm một cách trung thực, tiết
kiệm, gây nhiều rắc rối cho việc học chữ, nhất là đối với trẻ em.
b) Chính tả tiếng Việt là chính tả ngữ nghĩa
Trong thực tế, muốn viết đúng chính tả, việc nắm nghĩa của từ rất quan
trọng. Hiểu nghĩa của từ là một trong những cơ sở giúp người đọc viết đúng
chính tả. Chẳng hạn: nếu giáo viên đọc một từ có hình thức ngữ âm là
‘‘za” thì học sinh có thể lúng túng trong việc xác định hình thức của từ này.
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Nhưng nếu đọc gia đình, da thịt hay ra vào (đọc trọn vẹn từ, mỗi từ gắn với
một nghĩa xác định) thì học sinh dễ dàng viết đúng chính tả. Vì vậy, việc đặt
một hình thức ngữ âm nào đó trong từ (mỗi từ gắn với một nghĩa xác định ) sẽ
giúp học sinh dễ dàng viết đúng chính tả.
1.1.2. Lỗi chính tả
1.1.2.1. Khái niệm lỗi và lỗi chính tả
a) Khái niệm lỗi
Khái niệm “lỗi” trong sử dụng ngôn ngữ của người học được hiểu:
‘‘Lỗi của người học (trong khi nói hoặc viết một ngôn ngữ thứ hai hay ngoại
ngữ) là hiện tượng sử dụng một đơn vị ngôn ngữ (chẳng hạn một từ, một đơn
vị ngữ pháp, một hoạt động nói năng ...) bằng cách mà người bản ngữ hoặc
người giỏi thứ tiếng đó cho là sai hoặc cho là chưa đầy đủ” [9].
b) Các loại lỗi
Trong cuốn Chữa lỗi chính tả cho học sinh Hà Nội Phan Ngọc cho rằng
Lỗi chính tả là lỗi viết chữ sai chuẩn chính tả. Lỗi chính tả bao gồm
hiện tượng vi phạm các quy định chính tả về viết hoa, viết tắt, dùng số và chữ
biểu thị số...và hiện tượng vi phạm diện mạo ngữ âm của từ thể hiện trên chữ
viết, tức chữ viết ghi sai từ [25].
Những năm gần đây, đã có nhiều công trình nghiên cứu, điều tra về lỗi
chính tả của học sinh tiểu học ở Việt Nam [3, 16, 31, 32]. Qua đó, các lỗi học
sinh tiểu học thường mắc các lỗi chính tả sau:
 Lỗi viết hoa.
Lỗi viết hoa là một trong những loại lỗi chính tả xuất hiện rất nhiều
trong bài viết của học sinh. Lỗi viết hoa bao gồm hai kiểu lỗi nhỏ: Viết hoa
sai quy định chính tả và viết hoa tùy tiện.
Viết hoa sai quy định chính tả là viết hoa hay không viết hoa theo đúng
quy định chính tả về viết hoa. Chẳng hạn như học sinh không viết hoa chữ cái
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mở đầu bài viết, đoạn văn, không viết hoa sau dấu chấm (.), dấu chấm hỏi (?),
dấu chấm than (!), dấu chấm lửng hết câu (...), hay vi phạm các quy định về
cách viết hoa các loại tên riêng. Ví dụ như: Vũ trọng Phụng, hai Thép, ba Rèn,
trường trung học phổ thông Lưu văn Liệt, tác phẩm người mẹ cầm
súng, cách mạng tháng 8, ...Lẽ ra, theo quy định chính tả, học sinh phải viết
[Vũ Trọng Phụng, Hai Thép, Ba Rèn, Trường trung học phổ thông Lưu Văn
Liệt, tác phẩm Người mẹ cầm súng, Cách mạng tháng Tám...].
Viết hoa tùy tiện: Viết hoa tùy tiện là viết hoa những đơn vị từ vựng
bình thường, không nằm trong quy định chính tả về viết hoa. Ví dụ: quá trình
Giác ngộ lí tưởng Cách mạng của nhà thơ, Chế độ Phong kiến tàn ác, giai cấp
Tư sản, cuộc cách mạng Xã hội chủ nghĩa, giai cấp Vô sản....
 Lỗi viết tắt
Lỗi viết tắt xuất hiện trong bài viết của học sinh thấp hơn nhiều so với
lỗi viết hoa. Tuy nhiên, trong việc rèn luyện chính tả cho học sinh, lỗi viết tắt
cũng cần được lưu ý đến. Thông thường, lỗi viết tắt bao gồm hai kiểu lỗi nhỏ:
viết tắt sai quy định chính tả và viết tắt tùy tiện.
Viết tắt sai quy định chính tả: Viết tắt sai quy định chính tả là viết tắt
không theo đúng quy định chính tả về viết tắt. Chẳng hạn như người viết dùng
mẫu chữ thường, dùng dấu chấm hay dấu gạch xéo giữa các chữ cái viết tắt...
Ví dụ: P/V, đ/c, T.P, H.Ð.N.D...Lẽ ra, theo quy định chính tả, phải viết [PV,
ÐC, TP, HÐND] (phóng viên, đồng chí, thành phố, hội đồng nhân dân).
Trong bài viết của học sinh mà chúng tôi đã khảo sát, lỗi viết tắt sai
quy định chính tả gần như không có. Nguyên nhân là do trong các bài kiểm
tra, bài thi, ít xuất hiện các từ ngữ, tên gọi có thể viết tắt theo quy định chính tả.
Viết tắt tùy tiện: Viết tắt tùy tiện là dùng các kí hiệu viết tắt mang tính
chất cá nhân vào bài viết chính thức. Ðây là các kí hiệu bằng chữ viết Việt
Nam hay chữ viết nước ngoài, được chế biến lại, lẽ ra chỉ được dùng khi ghi
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chép, nhưng học sinh lại đưa vào bài kiểm tra, bài thi, do đó trở thành lỗi
chính tả. Ví dụ: ( ta (người ta), ( vật (nhân vật , of (của), on (trên), ......
(những), chthắng (chiến thắng), xlc (xâm lược)... Hiện tượng viết tắt tùy tiện
rất dễ khắc phục, nếu như học sinh có ý thức tránh loại lỗi chính tả này khi
làm bài thi, kiểm tra.
 Lỗi dùng số và chữ biểu thị số
Kiểu lỗi chính tả này có hai biểu hiện chính: Lẫn lộn giữa hai loại số và
lẫn lộn giữa số với chữ biểu thị số.
Lẫn lộn hai loại số: Trong bài viết, có những trường hợp học sinh phải
biểu đạt bằng số, chẳng hạn như khi đề cập đến ngày, tháng, năm, thế kỉ...
Theo quy định chính tả, tùy trường hợp mà dùng số Ả Rập, còn gọi là số
thường (1,2,3...), hay số La Mã (I, II, III...). Do không nắm được quy định
chính tả, nên học sinh thường sử dụng lẫn lộn hai loại số. Ví dụ: Thế kỉ 20,
Ðại hội Ðảng lần thứ 6. Lẽ ra, theo quy định chính tả, phải viết bằng số La
Mã những trường hợp này mới đúng.
Lẫn lộn số và chữ biểu thị số: Bên cạnh một số trường hợp phải viết số,
theo quy định chính tả, có khá nhiều trường hợp phải viết bằng chữ, khi biểu
thị số chỉ số lượng, số chỉ thứ tự, số chỉ số lượng phỏng chừng.
Do không nắm rõ quy định chính tả và do viết theo thói quen, học sinh
dễ lẫn lộn giữa số và chữ biểu thị số trong rất nhiều trường hợp. Ví dụ: Ngày
ba, tháng hai, năm một ngàn chín trăm ba mươi; 1 đám tang; 3 đứa con thơ
dại ; 1 cuộc sống; đẹp I , lần gặp gỡ thứ 2; vài 3 người bạn...Theo quy định
chính tả, phải viết: Ngày 3, tháng 2, năm 1930; một đám tang; ba đứa con
thơ dại; một cuộc sống; đẹp nhất; lần gặp gỡ thứ hai, vài ba người bạn...
So với hiện tượng lẫn lộn hai loại số, hiện tượng lẫn lộn số và chữ biểu
thị số xuất hiện trong bài viết của học sinh nhiều hơn. Tuy nhiên, cả hai loại
lỗi sai này cũng dễ tránh, nếu như học sinh nắm được quy định chính tả về
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việc dùng số và chữ biểu thị số.
 Lỗi chính tả âm vị
Lỗi chính tả âm vị là hiện tượng vi phạm diện mạo ngữ âm của từ thể
hiện trên chữ viết. Nói đơn giản hơn, đó là hiện tượng chữ viết ghi sai từ. Dựa
vào cấu trúc của âm tiết tiếng Việt, có thể chia lỗi chính tả âm vị thành hai
kiểu nhỏ: lỗi chính tả âm vị siêu đoạn tính và lỗi chính tả âm vị đoạn tính.
Lỗi chính tả âm vị siêu đoạn tính: Âm vị siêu đoạn tính là loại âm vị
không được định vị trên tuyến thời gian khi phát âm, mà được thể hiện lồng
vào các âm vị đoạn tính. Trong âm tiết tiếng Việt, thanh điệu là âm vị siêu
đoạn tính. Lỗi chính tả âm vị siêu đoạn tính là hiện tượng chữ viết ghi sai
thanh điệu của âm tiết. Hiện tượng ghi sai thanh điệu thường chỉ xảy ra ở hai
thanh hỏi, ngã.
Lỗi chính tả âm vị đoạn tính: Âm vị đoạn tính là các âm vị được phân
bố nối tiếp nhau trên tuyến thời gian khi phát âm. Trong âm tiết tiếng Việt,
âm vị đoạn tính gồm có phụ âm đầu, âm đệm, âm chính và âm cuối/bán âm
cuối. Lỗi chính tả âm vị đoạn tính là hiện tượng chữ viết ghi sai các âm vị vừa
nêu. Cụ thể là :
Ghi sai phụ âm đầu
Hiện tượng ghi sai phụ âm đầu trong bài viết của học sinh thường thể
hiện ở sự lẫn lộn các chữ cái hay các tổ hợp chữ cái ghi phụ âm đầu sau đây:
ch/tr: chung thành, trà đạp, chống chả, từng chải, chăng chối,
chủ chương, chông đợi, chầy chật, xáo chộn...
s/x: sương máu, xum họp, sâu sa, đi xứ, đổi sử...xúc vật, xúc tích, xi mê,
sống xót, xỉ nhục...
v/d: dĩa hè, dâng lệnh, dang dội, vùng vậy, dùi dập, dĩ dãng, dỗ dề...
gi/d: thúc dục, dan dối, dành lại, giả man, để giành, dèm pha, che dấu,
dòn dã, gia chạm, vấn thân, bởi gì.
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g (gh)/r: ranh tị, hàn rắn , gàn buộc, đói ghét, gắn gỏi...
Ghi sai âm đệm
Trong âm tiết tiếng Việt, âm đệm /-u-/ phân bố sau phụ âm đầu, được
ghi bằng hai chữ cái u và o, tùy trường hợp. Trong bài viết của học sinh, hiện
tượng ghi sai âm đệm thường có biểu hiện thiếu chữ cái ghi âm đệm. Ví dụ :
lẩn quẩn, lạn đả, lanh quanh, lay hoay, lằng ngoằng, lắt chắt, ngó ngáy, ngọ ngậy...
Ghi sai âm chính
Trong bài viết của học sinh, hiện tượng ghi sai âm chính thường có hai
biểu hiện chính:
Thứ nhất là lẫn lộn giữa các chữ cái ghi nguyên âm đơn, cụ thể là giữa:
ă/â: câm phẫn, che lắp, tái lặp, trùng lập, tối tâm, xăm lăng, hâm hở,
đầm thấm, e ắp, hắp tắp....
o/ô/ơ: bốc lột, tận góc, mưa mốc, chốp bu, chốp lấy, hồi hợp, đớp chát,
họp nhất, bộp tai...
Thứ hai là lẫn lộn giữa các chữ cái ghi nguyên âm đơn với các chữ cái
ghi nguyên âm đôi, nhất là giữa:
ê/i/iê: điều đặn, điu đứng, điểu cáng, kiềm kẹp, chiệu đựng, hiêu quạnh,
nâng niêu, tìm ẩn, thất thiểu...
u/uô: tuổi thân, muổi lòng, đen đuổi, theo đui, hất huổi, xuôi
khiến, xui tay...
ư/ươ: chưởi mắng, cữi cổ, tức tửi, rác rửi, sửi ấm...
Ghi sai âm cuối / bán âm cuối
Hiện tượng ghi sai âm cuối trong bài viết của học sinh thường có hai
biểu hiện chính:
Thứ nhất là lẫn lộn giữa các chữ cái ghi phụ âm cuối, cụ thể là lẫn lộn giữa:
c/t: biền biệc, buộc miệng, chất phát, heo húc, lẩn lúc, lũ lược, mất mác,
man mát, mua chuột, phó mặt, phúc chốc, tấc bậc, tiếc hạnh...
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n/ng: dun túng, hiên ngan, hoang hỉ, lãng mạng, làm lụn, phản phất,
rung sợ, rung rẩy, sản khoái, tang hoang, vung trồng, vụn về ...
Thứ hai là lẫn lộn giữa các chữ cái ghi bán âm cuối, cụ thể là giữa:
o/u: báo vật, cao có, lao lách, láo lỉnh, mếu máu, trao chuốt, trao dồi....
i/y: ái nái, đai nghiến, đài đọa, lai động, mai mắn, mỉa may, phơi bài,
tai chân, sai mê, van lại …
Giữa bốn kiểu lỗi chính tả âm vị đoạn tính, trong bài viết của học sinh,
hiện tượng ghi sai âm cuối xuất hiện nhiều hơn. Kế đến là ghi sai âm chính
và ghi sai phụ âm đầu. Lỗi ghi sai âm đệm xuất hiện ít nhất.
Như vậy, lỗi chính tả là lỗi viết chữ sai chuẩn chính tả. Nếu học sinh
phát âm sai do ảnh hưởng của phương ngữ hoặc nói ngọng mà viết vẫn đúng
chuẩn quy tắc chính tả thì không phải mắc lỗi chính tả. Hoặc phát âm đúng
mà viết sai chính tả thì bị coi là mắc lỗi chính tả.
1.1.3. Nhiệm vụ dạy học chính tả ở trường tiểu học
1.1.3.1. Hình thành quy tắc và rèn luyện kĩ năng viết đúng chính tả
Chính tả có nhiệm vụ cơ bản là giúp học sinh nắm vững được quy tắc
chính tả, hình thành kĩ năng chính tả, kết hợp dạy học chính tả với rèn luyện
kĩ năng nghe, kĩ năng phát âm, củng cố vốn từ, trau dồi kiến thức và kĩ năng
suy đoán rèn luyện một số thao tác tư duy thay thế, so sánh, liên tưởng. Hay
nói cách khác, phân môn chính tả có nhiệm vụ giúp học sinh hình thành năng
lực và thói quen viết đúng chính tả: Viết đúng chữ ghi âm đầu, âm chính, âm
cuối. Viết dấu thanh đúng vị trí, tiến tới viết đẹp, viết nhanh, cụ thể là:
Nét viết: Đều đứng (vuông góc với dòng kẻ). Mặc dù vậy các em vẫn
có thể viết chữ nghiêng và viết nét thanh nét đậm để chữ được thêm phong
phú, đa dạng, đẹp mắt.
Kích thước chữ: Người ta 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
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xây dựng được cự li các chữ.
Độ cao chữ tiếng Việt (bao gồm chữ viết thường, viết hoa và chữ số).
Thứ nhất, mẫu các chữ viết thường:
Nhóm có độ cao 1 đơn vị: a, ă, â, e, ê, o ,ô, ơ, i, u, ư, m, m, x, v.
Nhóm độ cao 1, 25 đơn vị: r, s.
Nhóm có độ cao 2 đơn vị: d, đ, p, q.
Nhóm có độ cao 2,5 đơn vị: b, g, h, k, l, y.
Thứ hai, mẫu chữ viết hoa:
Chiều cao của các chứ viết hoa là 2,5 đơn vị, riêng chữ Y và G được
viết cao 4 đơn vị.
Thứ ba, mẫu chữ số: Chiều cao của các chữ số là 2 đơn vị.
Vị trí dấu thanh:
Trong mỗi chữ, dấu thanh luôn đặt ở chữ ghi âm chính của vần. Trong
tiếng Việt có 5 dấu thanh: Thanh nặng, thanh huyền, thanh sắc, thanh ngã,
thanh hỏi, thanh ngang (thanh không). Các thanh đều được đặt trên các âm
chính, riêng thanh nặng đặt dưới âm chính.
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: Tuý…
Trong các tiếng có nguyên âm đôi thì dấu thanh được ghi như: Nếu sau
nguyên âm đôi có âm cuối thì dấu thanh được ghi ở chữ thứ hai nguyên âm đôi.
Ví dụ: Chiếu, trước…
Nếu nguyên âm đôi không có âm cuối thì dấu thanh được ghi ở chữ thứ
nhất nguyên âm đôi.
Ví dụ: Tía, mía, lửa…
Cách nhận biết tốt nhất về g và gh, ng và ngh: Sự nhận biết tốt nhất là
dựa vào khả năng kết hợp của chúng với nguyên âm đứng trước các nguyên
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âm hàng trước (iê,i, e, ê…). Âm / / viết là “gh”, âm /ŋ/ viết là “ngh”.
Khi đứng trước các nguyên âm hàng sau (o, ô, u, uo, a, ă…). Âm / /
viết là “g”, âm /ŋ/ viết là “ng”.
1.1.3.2. Rèn cho Học sinh một số phẩm chất tốt
Tính kỉ luật, tính cẩn thận
Để viết một bài chính tả hoàn chỉnh học sinh phải cùng một lúc vận
dụng các năng lực của mình như tai nghe, tay viết, đầu suy nghĩ sao cho viết
chuẩn từng câu, từng chữ thật nắn nót, thật đẹp. Cho nên dạy chính tả cho học
sinh góp phần là grèn luyện tính kỉ luật, tính cẩn thận.
Tính thẩm mĩ
Ngoài ra, ta có thể thấy một bài chính tả hoàn chỉnh trước tiên phải
được viết hoàn chỉnh và đúng quy tắc chính tả. Thứ hai, là phải đẹp vì chính
tả là phải viết ngay ngắn, thẳng hàng, đẹp đẽ. Chính vì vậy, chính tả còn giúp
các em nâng cao đầu óc thẩm mĩ.
Tình yêu tiếng Việt
Bên cạnh đó, chính tả còn bồi dưỡng cho các em lòng yêu quý tiếng
Việt và ý thức giữ gìn sự trong sáng của tiếng Việt, giữ gìn bản sắc văn hoá
dân tộc Việt Nam.
1.1.4. Kiểm tra đánh giá phân môn chính tả
Trong chương trình giáo dục tiểu học hiện nay, chính tả không được bố
trí là một môn học riêng mà là một phân môn của môn Tiếng Việt. Việc kiểm
tra đánh giá phân môn chính tả nằm trong đánh giá chung của môn Tiếng Việt.
Phân môn chính tả trong môn Tiếng Việt được đánh giá thông qua các bài
kiểm tra định kì vào giữa học kì I và giữa học kì II, cuối học kì I và cuối năm học.
Bài kiểm tra được giáo viên sửa lỗi, nhận xét, cho điểm theo thang 10 điểm,
không cho điểm 0, không cho điểm thập phân và được trả lại cho học sinh.
Điểm của bài kiểm tra định kì không dùng để so sánh học sinh này với học
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sinh khác. Nếu kết quả bài kiểm tra cuối học kì I và cuối năm học bất thường
so với đánh giá thường xuyên, giáo viên đề xuất với nhà trường có thể cho
học sinh làm bài kiểm tra khác để đánh giá đúng kết quả học tập của học sinh.
1.1.5. Cơ sở khoa học của việc dạy học chính tả
1.1.5.1. Cơ sở tâm lí học
Mục đích của việc nghiên cứu cơ sở tâm lý học là hình thành năng lực
viết thành thạo, thành thục chữ viết tiếng Việt theo các chuẩn chính tả đến
giúp hình thành các kĩ năng chính tả.
Để giúp học sinh rèn luyện kĩ năng chính tả một cách hiệu quả, giáo
viên cần phối hợp cách dạy có ý thức và cách dạy không có ý thức.
Cách dạy không có ý thức chủ trương dạy chính tả không cần biết đến
các quy tắc chính tả, không cần biết đến mối quan hệ giữa âm và chữ, giữa
nghĩa và chữ, mà chỉ cần viết đúng từng trường hợp chính tả cụ thể.
Cách dạy có ý thức chủ trương dạy chính tả bằng việc cung cấp cho
học sinh các quy tắc chính tả, mẹo chính tả, nghĩa của tiếng/từ…Việc hình
thành kĩ năng chính tả bằng con đường có ý thức sẽ đạt được kết quả một các
nhanh chóng và vững chắc, gây được hứng thú cho học sinh. Đó là con đường
ngắn nhất và có hiệu quả cao.
1.1.5.2. 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. Theo đó khi viết chính tả theo
nguyên tắc ngữ âm là các biểu tượng âm thanh, điều này thể hiện là giữa 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 học sinh 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 học
sinh nắm được sự phân tích âm thanh và bảng chữ cái thì không cần có sự ghi
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nhớ nữa học sinh 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 học sinh có
được cách viết đúng và xác lập được mối quan hệ liên chính tả.
1.1.6. Dạy - học tiếng Việt với tư cách là ngôn ngữ thứ hai
1.1.6.1. Dạy - học tiếng Việt với tư cách là ngôn ngữ thứ hai khác với dạy học tiếng Việt với tư cách là ngôn ngữ thứ nhất (tiếng mẹ đẻ)
Việt Nam có 54 dân tộc sống xen kẽ, gần gũi cùng nhau, hình thành các
khu vực song ngữ, đa ngữ khác nhau. Học tiếng Việt với tư cách là 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 bởi những người đã dùng được một thứ tiếng khác,
như trẻ em người dân tộc ít người học tiếng Việt (người Thái, Mông,
Mường...học tiếng Việt) và những người nước ngoài học tiếng Việt ở Việt
Nam. Hầu hết người dân tộc thiểu số học tiếng Việt với tư cách là ngôn ngữ
thứ hai.
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. Trẻ em người dân tộc ít người học tiếng
Việt với tư cách là ngôn ngữ thứ hai không phải là học một cái gì mới hoàn
toàn xa lạ, mà là học ngôn ngữ phổ thông, phương tiện giao tiếp giữa các dân
tộc Việt Nam, một công cụ của giáo dục, việc làm và thăng tiến. Như đã nói,
khi thụ đắc ngôn ngữ thứ hai, người học thường đã có những kiến thức ngôn
ngữ nhất định. Đối với trẻ em dân tộc ít người thì vốn kiến thức đã có chỉ là
bao gồm kĩ năng nói và kĩ năng nghe tiếng dân tộc. Do vai trò quan trọng
trong 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 thụ
đắc 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 thu đắc tiếng mẹ đẻ cho họ.
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1.1.6.2. Dạy - học tiếng Việt đối với học sinh dân tộc ít người ở Việt Nam
Đối với học sinh dân tộc, rào cản ngôn ngữ đã ảnh hưởng tới hiệu quả
của việc học tập tiếng Việt do việc tiếp thu những tri trức và kĩ năng tiếng
Việt là hoàn toàn mới với các em, bởi từ khi mới lọt lòng các em đã được tiếp
xúc với tiếng mẹ đẻ - thứ tiếng khác hoàn toàn với tiếng Việt. Vì vậy tiếng
Việt dù là tiếng phổ thông vẫn là ngôn ngữ thứ hai, các em không thể có
những ưu điểm bẩm sinh như học sinh dân tộc Kinh học tiếng Việt, vốn kiến
thức về tiếng Việt của các em rất ít thậm chí không có. Chính vì thế việc tăng
cường tiếng Việt thông qua các hoạt động giáo dục là điều đáng quan tâm.
Nghị quyết 40/2002/NQ-QH của Quốc Hội khóa IX về đổi mới giáo
dục phổ thông đã khẳng định: tiếng Việt là ngôn ngữ phổ thông được đưa vào
dạy học thống nhất trong hệ thống giáo dục quốc dân. Tiếng Việt trong nhà
trường tồn tại với hai tư cách: vừa là một môn học vừa là công cụ giao tiếp,
học tập của học sinh. Do đó, trình độ tiếng Việt (vốn từ, kiến thức về tiếng
Việt và kỹ năng sử dụng vốn từ trong học tập, giao tiếp) có vai trò và ảnh
hưởng rất quan trọng đối với khả năng học tập các môn học của học sinh.
Trong những năm vừa qua, giáo dục học sinh dân tộc thiểu số ở vùng
sâu, vùng xa, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội gặp nhiều khó khăn đã và
đang được Đảng, Nhà nước và các địa phương quan tâm như việc đầu tư xây
dựng cơ sở vật chất, cung cấp trang thiết bị phục vụ cho dạy và học. Bộ Giáo
dục và Đào tạo đã có rất nhiều thay đổi về khung thời gian, chương trình, sách
giáo khoa đối với học sinh dân tộc thiểu số như bộ chương trình Tiếng Việt
(trong bộ chương trình phổ cập cấp 1 phổ thông) dùng cho các vùng dân tộc
phát triển giáo dục gặp nhiều khó khăn theo Quyết định số 680/QĐ ngày
9.8.1986. Chương trình này thường được gọi là chương trình 120 tuần, phân
biệt với chương trình Tiếng Việt chung trong cả nước là chương trình 165 tuần
Năm 2008, Bộ Giáo dục và Đào tạo hợp tác với UNICEF Việt Nam
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triển việc thực hiện Nghiên cứu thực hành giáo dục song ngữ trên cơ sở tiếng
mẹ đẻ ở 3 tỉnh: Lào Cai, Gia Lai, Trà Vinh với 3 thứ tiếng: H’Mông, Jrai,
Khơ Me. Nghiên cứu được thiết kế để đến cuối năm 2015 kết quả dự án sẽ là
tiền đề xây dựng một chính sách về giáo dục song ngữ phù hợp và bền vững
theo những hướng dẫn thực tế để triển khai và thành công.
Năm 2011 tỉnh Điện Biên đã triển khai “Đề án dạy tiếng Thái, Mông
cho học sinh tiểu học và trung học cơ sở giai đoạn 2011 - 2015, định hướng
đến năm 2020”. Đây là giải pháp tốt nhất cho giúp học sinh hiểu bài, từ đó
nâng cao chất lượng giáo dục trong các trường học ở vùng dân tộc.
Trung tâm Công nghệ Giáo dục thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo cũng
tiếp tục nghiên cứu vấn đề này. Đề tài nghiên cứu cấp Bộ “Công nghệ dạy
tiếng Việt cho học sinh dân tộc thiểu số ở Việt Nam”, mã số B2001-51-05 do
PGS.TS Đặng Ngọc Riệp (chủ nhiệm) năm 2011 không chủ trương dạy song
ngữ mà dạy thẳng tiếng Việt cho con em người dân tộc. Để khắc phục những
khó khăn mà con em người dân tộc gặp phải khi học tiếng Việt, các tác giả đề
tài đưa ra các giải pháp nghiệp vụ:
Giáo viên không giảng giải mà tổ chức các việc làm cho học sinh, mỗi
việc làm lại quy về các thao tác cụ thể.
Huấn luyện giáo viên biết cách luyện tập những cách phát âm có thể
cản trở việc học tiếng Việt.
Bổ sung một tháng chuẩn bị trước khi vào học chính thức môn tiếng
Việt để tạo ra và củng cố năng lực dùng tiếng Việt ở mức tối thiểu.
Chuẩn bị trong thiết kế những lời nói, từ ngữ tiếng dân tộc để giáo viên
cho học sinh vận dụng làm bài tập.
Dự án giáo dục cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn (PEDC) không
những đã hỗ trợ xây dựng cơ sở vật chất, mua sắm trang thiết bị, sách giáo
khoa, sách hướng dẫn mà còn tập huấn nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ
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quản lý, giáo viên, tuyển chọn và bồi dưỡng đội ngũ nhân viên hỗ trợ giáo
viên là người dân tộc thiểu số trong quá trình giảng dạy v.v. Tuy nhiên, những
việc làm đó vẫn chưa nâng cao chất lượng như mong muốn; hiệu quả giáo
dục thấp.
Học tiếng Việt với tư cách là ngôn ngữ thứ hai người học có thể phải
gặp hai hiện tượng đáng lưu ý: hiện tượng chuyển di tích cực và hiện tượng
chuyển di tiêu cực. Chuyển di tích cực là hiện tượng ngôn ngữ thứ nhất (tiếng
mẹ đẻ) tương đồng loại hình với ngôn ngữ thứ hai mà người học đang thụ
đắc; giữa hai ngôn ngữ đó có những điểm giống nhau về ngữ âm, từ vựng,
ngữ pháp…tạo điều kiện thuận lợi trong quá trình thụ đắc ngôn ngữ thứ hai.
Chuyển di tiêu cực là hiện tượng ngôn ngữ thứ hai có thể khác về loại hình,
có nhiều điểm khác biệt về ngữ âm, từ vựng, ngữ pháp gây khó khăn cho quá
trình thụ đắc ngôn ngữ thứ hai. Theo cách xác định như trên, học sinh dân tộc
học tiếng Việt vừa có những thuận lợi, lại vừa gặp những khó khăn bởi hiện
tượng chuyển di tiêu cực. Học sinh dân tộc mắc nhiều loại lỗi về phát âm,
chính tả, dùng từ…mà với một thời gian ngắn các em khó có thể vượt qua.
1.2. Cơ sở thực tiễn
1.2.1. Mục đích khảo sát
Luận văn tiến hành khảo sát lỗi chính tả của học sinh lớp 5 thành phố
Sơn La, khảo sát thực trạng mắc lỗi chính tả để thấy được những lỗi chính tả
học sinh thường mắc phải, tiến hành phân loại lỗi để nắm được thực trạng
mắc lỗi chính tả của học sinh lớp 5. Trên cơ sở đó đề tài luận văn đề xuất một
số biện pháp khắc phục lỗi chính tả cho học sinh góp phần nâng cao chất
lượng dạy học tiếng Việt trong trường tiểu học.
1.2.2. Nội dung khảo sát
a. Tìm hiểu nội dung, chương trình phân môn chính tả lớp 5.
b. Thành phần dân tộc của học sinh lớp 5 một số trường tiến hành khảo sát.
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c. Thực trạng lỗi chính tả của học sinh.
1.2.3. Địa điểm và thời gian khảo sát
Thời gian khảo sát: Học kỳ 2 năm học 2015-2016.
Địa điểm khảo sát: Tại 3 trường: Tiểu học Chiềng Lề, Chiềng Sinh, Lê
Văn Tám (là 3 trường đặc trưng có những đặc điểm chung nhất của các
trường và phản ánh được thực trạng mắc lỗi chính tả của học sinh tại các
trường tiểu học trên địa bàn thành phố Sơn La).
1.2.4. Cách thức khảo sát
Để đánh giá tình trạng mắc lỗi chính tả của học sinh lớp 5, chúng tôi
dùng phương pháp dự giờ trực tiếp, điều tra bằng phiếu, khảo sát thông qua
các bài văn, vở ghi của học sinh, trao đổi với giáo viên. Ngoài ra còn sử dụng
phương pháp trò chuyện với học sinh qua các giờ hoạt động ngoại khoá. Kết
quả khảo sát, điều tra lỗi chính tả được phân loại ở bảng 1.2 và 1.3.
1.2.5. Kết quả khảo sát
1.2.5.1. Nội dung chương trình chính tả lớp 5
Phân môn chính tả lớp 5 chủ yếu tập trung rèn luyện kĩ năng viết chính
tả chính xác cho học sinh thông qua các bài tập chính tả, học sinh lớp 5 nắm
được quy tắc viết của chữ quốc ngữ, nắm được cách viết đúng các từ có âm
đầu, vần, thanh điệu. Học sinh địa phương hay mắc lỗi do ảnh hưởng của phát
âm. Học sinh có viết đúng chính tả thì mới viết đúng chuẩn chính tả và do đó
các em mới có thể giao tiếp tốt bằng văn bản. Do vậy, mục tiêu của phân môn
chính tả lớp 5 là: Trang bị một số kiến thức về quy tắc chính tả tiếng Việt, rèn
kĩ năng nghe, kĩ năng viết đúng chính tả, thái độ cẩn thận, yêu cái đẹp trong
giao tiếp bằng chữ tiếng Việt.
1.2.5.2. Nội dung chương trình sách giáo khoa chính tả lớp 5
a) Nội dung chương trình
Ở lớp 5 mỗi tuần có một tiết chính tả, dưới hai hình thức chính tả:
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chính tả nghe - viết, chính tả nhớ - viết.
Tốc độ viết: Giữa học kì I tốc độ khoảng 90 chữ/15 phút, cuối học kì I
khoảng 100 chữ/15 phút, giữa học kì II khoảng 100 chữ/15 phút (không mắc
quá 5 lỗi), cuối học kì II khoảng 100 chữ/15 phút (không mắc quá 5 lỗi). Yêu
cầu chữ viết đúng mẫu, đều nét, rõ ràng, sạch sẽ, không mắc lỗi chính tả
thông thường (không mắc quá 5 lỗi/một bài) và phải đánh dấu câu đúng vị trí.
b) Sách giáo khoa
Sách giáo khoa là cụ thể hoá, hiện thực hoá chương trình, hoàn chỉnh
thêm chương trình vốn còn rất khái quát, chỉ mang tính định hướng. Dựa vào
các yêu cầu về kiến thức và kĩ năng ghi trong chương trình, các tác giả sách
giáo khoa thiết kế các bài dạy cụ thể.
Cấu tạo của một bài chính tả trong sách giáo khoa lớp 5 nhìn chung
gồm các bài sau:
Bài viết: Quy định khối lượng bài học sinh phải viết trong giờ chính tả
nghe viết, nhớ viết một đoạn trích từ bài tập đọc đã học và từ các văn bản có
nội dung phù hợp với chủ điểm học tập của mỗi tuần và độ dài khoảng 100
chữ (tiếng).
Luyện tập: Nêu một số kiểu loại bài tập để học sinh luyện tập thêm,
nhằm củng cố, khắc sâu hiện tượng chính tả đang học. Một số nội dung bài
tập được sử dụng phổ biến trong sách giáo khoa là: Ôn lại quy tắc viết chính
tả với ng/ngh/g/gh, quy tắc dấu thanh; củng cố mô hình cấu tạo vần; phân biệt
phụ âm, đầu phụ âm cuối, vần, thanh dễ lẫn; luyện viết hoa: Viết tên người,
tên địa danh Việt Nam, tên địa lí nước ngoài, viết hoa tên danh hiệu, giải
thưởng, huy chương, kỉ niệm chương, viết hoa tên cơ quan tổ chức.
c) Nội dung dạy chính tả lớp 5
 Chính tả đoạn, bài
Loại bài này học sinh nghe - viết, nhớ viết một đoạn trích, từ bài tập
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đọc hoặc từ các văn bản khác có nội dung phù hợp với chủ điểm học tập của
tuần theo quy định (mỗi tuần viết một bài).
Cần rèn cho học sinh viết đúng từ ngữ dễ sai, lẫn trong các bài chính tả
nghe - viết, nhớ - viết, cụ thể:
Các từ có âm đầu: (g/gh/ng, /ngh/k/c) hoặc âm chính có nhiều cách viết
(iê,yê, ia, ya,ua,ưa,ươ).
Các từ có vần khó (uynh, uyu, oach, uêch, oong…) xuất hiện trong các
bài chính tả.
Các từ phát âm lệch so với chuẩn: Các từ phát âm lẫn lộn phụ âm đầu
(s/x/d/gi).
Từ chứa tiếng có vần au/eo, ăm/em. Ví dụ: màu/mèo, tắm/tém.
Từ chứa tiếng có vần mang âm n/ng, t/c; vần có âm đôi uô/yê.
Ví dụ: tuổi/tủi, tuyến/ tiến…
Các từ có thanh dễ lẫn (thanh hỏi/ thanh ngã).
Cần rèn cách viết tên người, tên địa lí Việt Nam và nước ngoài có trong
bài chính tả.
 Chính tả âm vần
Nội dung các bài tập chính tả âm, vần là ôn lại quy tắc viết một số chữ
như c/k, gh/ngh, g/gh và tiếp tục luyện viết các từ có âm vần, thanh dễ lẫn,
dạng bài tập này được dạy sau bài chính tả nghe - viết, nhớ - viết.
Trong nội dung bài tập phần bắt buộc dạy cho tất cả học sinh các vùng
miền trong cả nước, có những nội dung cho phép các trường, các lớp ở từng
địa phương lựa chọn để dạy học cho phù hợp với đặc điểm của học sinh địa
phương.
Ví dụ: Bài tập 3 tuần 16: Điền vào ô trống tiếng bắt đầu bằng r/gi, v/d.
Có thể thay bài tập khác đưa ra một đoạn văn (thơ) yêu cầu học sinh điền vào
chỗ trống tiếng bắt đầu bằng d/gi…
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Trong phần nội dung tự chọn là phần viết đúng các từ mà phát âm của
tiếng địa phương lệch so chuẩn của mỗi bài học. Có trường hợp trong sách
giáo khoa không phù hợp thì giáo viên có thể thay đổi phù hợp lỗi chính tả
của địa phương.
 Chính tả viết hoa
Ôn luyện cách viết hoa tên người, tên địa lí Việt Nam, tên địa lí nước ngoài.
Bước đầu rèn luyện để ý thức về cách viết hoa tên riêng, tổ chức, danh
hiệu, giải thưởng, huy chương…
 Rèn luyện một số kĩ năng sử dụng tiếng Việt và phát triển tư duy
Thông qua các bài tập chính tả, mở rộng vốn hiểu biết về cuộc sống,
con người cho học sinh.
Thông qua các hình thức tổ chức thực hiện các bài tập chính tả, bồi
dưỡng cho học sinh một số đức tính, thái độ cần thiết trong công việc như:
Cẩn thận, chính xác, óc thẩm mĩ, lòng tự trọng và tinh thần trách nhiệm…
1.2.5.3. Đặc điểm các trường tiểu học thành phố Sơn La
Theo số liệu thống kê có 16 trường tiểu học thuộc phòng giáo dục và
đào tạo thành phố Sơn La: Trường Tiểu học Trần Quốc Toản, Ngọc Linh, Tô
Hiệu, Chu Văn Thịnh, Lò Văn Giá, Quyết Thắng, Chiềng Ngần, Chiềng Đen,
Lê Văn Tám, Chiềng Sinh, Kim Đồng, Quyết Tâm, Chiềng Lề, Hua La,
Chiềng Xôm Chiềng Cọ. Trong đó có 11/16 trường là trường đạt chuẩn Quốc
gia. Tổng số 487 giáo viên, trong đó 155 giáo viên trình độ đại học, 278 giáo
viên trình độ cao đẳng, 54 giáo viên trình độ trung cấp.
Đánh giá theo Chuẩn nghề nghiệp giáo viên tiểu học (theo Quyết định
số 14/2007/QĐ-BGDĐT ngày 04/5/2007 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc
ban hành Quy định về Chuẩn nghề nghiệp giáo viên tiểu học) năm học 20152016 xếp loại giáo viên tiểu học toàn thành phố như sau:
Loại Xuất sắc:

80 %
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Loại Khá:

17 %

Loại Trung bình:

3%

Loại Kém:

0%

Phần lớn các trường đều có cơ sở vật chất phòng học khang trang, hiện
đại phục vụ hiệu quả cho quá trình giáo dục. Ngoài ra, một số trường đã đầu
tư phòng thư viện, phòng thiết bị tương đối đầy đủ, đảm bảo yêu cầu giáo dục.
Các trường có đầy đủ bàn ghế và dụng cụ cần thiết phục vụ cho công việc dạy
và học, có đủ sân chơi, bãi tập…
 Đặc điểm học sinh
Năm học 2015-2016 khối lớp 5 có tổng số 63 lớp với 1598 học sinh.
Trong đó 658 em học sinh dân tộc Kinh, 905 học sinh dân tộc Thái, 35 học
sinh thuộc thành phần các dân tộc khác.
Trong luận văn này, chúng tôi tiến hành điều tra, khảo sát trên 480 em
học sinh lớp 5 thuộc 3 trường Tiểu học Chiềng Lề, Chiềng Sinh, Lê Văn Tám.
Cụ thể như sau:
Bảng 1.1. Thống kê tỷ lệ thành phần dân tộc học sinh lớp 5
tại 3 trường tiến hành khảo sát
Dân
tộc

Chiềng Lề

Kinh
Thái
Khác

204
0
0

Trường
Chiềng
Sinh
135
45
0

Lê Văn
Tám
0
96
0

Tổng

Tỉ lệ
(%)

339
141
0

70.62
29.38
0

1.2.5.4. Thực trạng học và mắc lỗi chính tả của học sinh lớp 5 tại trường Tiểu
học: Chiềng Lề, Chiềng Sinh, Lê Văn Tám
a) Thực trạng học
 Học sinh coi học chính tả như một môn học bắt buộc phải học
Như chúng ta đều biết, môn Tiếng Việt hình thành cho học sinh bốn kỹ
năng: Nghe, nói, đọc, viết. Bốn kỹ năng này lại có quan hệ mật thiết với nhau.
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Nói chuẩn thì người nghe mới hiểu đúng và mới viết đúng được, viết đúng
mới đọc được chuẩn, đọc được hay. Cho nên hình thành kỹ năng viết đúng có
vai trò rất quan trọng.
Viết sai chính tả ngay ở các lớp đầu cấp sẽ hình thành thói quen và ảnh
hưởng không nhỏ đến sau nay. Chính tả không chỉ là công cụ giúp học sinh
chiếm lĩnh văn hoá, trau dồi kiến thức, tư duy học tập mà nó còn tạo điều kiện
ban đầu trong hành trang ngôn ngữ của các em. Với ý nghĩa quan trọng như
vậy, phân môn chính tả phải là môn học được coi trọng trong nhà trường.
Nhưng trong thực tế, hầu hết các em học sinh chưa nhận thức được tầm quan
trọng của môn chính tả và chỉ nhìn nhận môn học này như môn học phụ, hỗ
trợ cho kĩ năng sử dụng tiếng Việt. Điều đó được thể hiện cụ thể: Theo thống
kê phiếu điều tra khảo sát học sinh của một số trường tiểu học thành phố Sơn
La cho thấy: Có 68% học sinh không thích phân môn Chính tả, 32% học sinh
thích và rất thích học môn này, với câu hỏi “Theo em, phân môn Chính tả có
quan trọng không?” thì có tới 62% học sinh trả lời không quan trọng, chỉ 38%
học sinh cho là quan trọng và rất quan trọng. Với câu hỏi “Em dành thời gian
như thế nào để học môn Chính tả?”, đa số các em trả lời dành thời gian ít
(chiếm 56%) hoặc không dành thời gian (25%), rất ít học sinh trả lời dành
nhiều thời gian cho môn học (19%).
Như vậy, nhận thấy một thực tế học sinh ở trường tiểu học chỉ quan tâm
đến chính tả ở góc độ cho biết chữ và là một môn học bắt buộc phải học trong
nhà trường, chưa nhận thức được tầm quan trọng của việc học chính tả, chưa
thực sự quan tâm đến các lỗi mà mình mắc phải lúc viết, sử dụng chính tả sao
cho chuẩn.
 Học quy tắc chính tả tiếng Việt là một khó khăn đối với học sinh
Đối với các em học sinh dân tộc Kinh ở các lớp đầu cấp, việc học quy tắc
chính tả đã làm một khó khăn. Do vậy việc hiểu và nhận biết các quy tắc
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chính tả chữ viết càng trở nên khó khăn hơn đối với các em học sinh dân tộc
thiểu số.
Các em thường mắc lỗi: l/ đ/ r/ d/ gi/ x/ s/ b/… Ví dụ “long lanh” viết
thành “đong đanh”hay “nong nanh” hoặc “vào lớp” viết thành “bào
đớp”…Với những trường hợp có quy tắc hoặc không có quy tắc học sinh càng
dễ bị nhầm hơn, ví dụ như phân biệt x-s, r-d-gi, ch-tr…
Cách kết hợp có quy tắc giữa “g”, “gh”, “ng”, “ngh” với các nguyên
âm sau nó. Cụ thể: “g” được gọi là gờ đơn, “ng” được gọi là ngờ kép cho
phép kết hợp với các âm o, ô, ơ, u, ư, a, ă, â sau nó. “gh” gọi là gờ kép,
“ngh” gọi là ngờ kép cho phép kế hợp với các âm i, e, ê sau nó. Hay một số
trường hợp mang tính quy ước như: “qu” kết hợp với “uôc” được phép bỏ đi
một chữ “u”… Quy tắc viết hoa chữ cái đầu dòng, đằng sau dấu chấm hay các
danh từ riêng (tên người, tên địa danh).
Quy tắc chính tả tiếng Việt trong từng trường hợp thì ở những mức độ
khó, dễ khác nhau. Cũng có nhiều trường hợp chính tả không thể sử dụng quy
tắc hay quy ước nào để có thể phân biệt chúng với những từ khác. Do đó, gây
ra nhiều khó khăn trong việc sử dụng chính tả, nhất là đối với các em học sinh
dân tộc thiểu số, trình độ nhận thức của các em còn hạn chế, lại thêm sự phức
tạp của quy tắc chính tả tiếng Việt nên việc tiếp nhận và lĩnh hội các quy tắc
chính tả tiếng Việt gặp nhiều khó khăn.
b) Thực trạng mắc lỗi
Từ quá trình khảo sát, chúng tôi nhận thấy các em học sinh đều mắc lỗi
chính tả trong quá trình học tập tiếng Việt, đặc biệt là học sinh dân tộc Thái
do ảnh hưởng của tiếng mẹ đẻ và do thổ âm. Dựa trên chương trình chính tả
lớp 5 và các lỗi các em hay mắc phải, chúng tôi tập trung nghiên cứu, đánh
giá những lỗi cơ bản sau: Lỗi viết hoa, lỗi phụ âm đầu, lỗi vần sai,lỗi về thanh điệu.
 Lỗi viết hoa
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+ Không viết hoa tên riêng chỉ tên người, tên địa lý, tên riêng nước ngoài,
viết hoa chữ cái đầu mỗi câu.
+ Viết hoa tuỳ tiện chức cái đầu như: h, p, c, k, đ.
 Lỗi về phụ âm đầu: l/n, tr/ch, r/đ, b/v, ng/ngh, s/x.
 Lỗi về vần: Lẫn lộn giữa vần uyên/iên, iêu/ưu/ươu, ăm/ăng.
 Lỗi về thanh điệu: Chưa phân biệt được thanh hỏi/thanh ngã,
thanh sắc/thanh ngã, ghi sai vị trí dấu thanh.
Chúng tôi tiến hành khảo sát lỗi của học sinh thu được kết quả như sau:
Bảng 1.2. Thống kê một số lỗi chính tả thường gặp của học sinh lớp 5
thành phố Sơn La (thống kê tại các trường khảo sát)
Dân
tộc

Số
học
sinh

Kinh

204

148

Kinh
Thái
Tổng

135
45
180

129
39
168

Thái

96

92

Lỗi phần
Lỗi thanh
vần
điệu
Tỉ lệ
Số
Tỉ lệ
Số
Tỉ lệ
(%) lượng (%) lượng (%)
Tiểu học Chiềng Lề
72.5
61
29.9
22
10.8
Tiểu học Chiềng Sinh
95.6
85
63
57
42.2
86.7
10
22.2
20
44.4
93.3
95
52.8
77
42.8
Tiểu học Lê Văn Tám
95.8
68
70.8
87
90.6

Lỗi âm đầu

Lỗi viết hoa

Số
lượng

Số
lượng

Tỉ lệ
(%)

130

63.7

105
31
136

77.8
68.9
75.6

89

92.7

Bảng 1.3. Thống kê tổng số lượng lỗi chính tả của học sinh theo dân tộc
Dân
tộc

Số
học
sinh

Kinh
Thái
Tổng

339
141
480

Lỗi âm đầu
Số
Tỉ lệ
lượng (%)
277
67
131
93
358 74.5

Lỗi phần
Lỗi thanh điệu
vần
Số
Tỉ lệ
Số
Tỉ lệ
lượng (%) lượng
(%)
146
43.1
79
23.3
78
55.3 107
75.9
224
46,6 186
38.6

Lỗi viết hoa
Số
lượng
235
120
355

Tỉ lệ
(%)
69.3
85.1
74

Nhận xét: Từ kết quả trên, có thể thấy số bài mắc lỗi của học sinh chiếm
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tỉ lệ tương đối cao. Trong đó dễ dàng nhận thấy học sinh dân tộc Thái có tỉ lệ
mắc lỗi chính tả cao hơn học sinh dân tộc Kinh. Học sinh dân tộc Kinh có số
lượng gấp hơn 2.5 lần học sinh dân tộc Thái nhưng có tỉ tệ mặc lỗi chính tả ít
hơn học sinh dân tộc Thái. Nếu học sinh dân tộc Kinh mắc viết hoa nhiều nhất
(69.3%) thì học sinh dân tộc Thái lại mắc lỗi sai âm đầu nhiều nhất (93%). Và
trường Tiểu học Chiềng Lề có tổng số học sinh mắc tổng các lỗi ít nhất, sau
đó đến trường Tiểu học Chiềng Sinh, cuối cùng là trường Tiểu học Lê Văn Tám.
Cụ thể như sau:
 Lỗi viết hoa:
Đây là lỗi phổ biến học sinh mắc phải. Tỉ lệ học sinh dân tộc Thái mắc là
83.1% cao thứ hai so với các lỗi còn lại, đây là lỗi tỉ lệ mắc cao nhất của học
sinh dân tộc Kinh (69.3%). Trong đó học sinh trường Tiểu học Lê Văn Tám
mắc nhiều nhất, 89/96 em chiếm 92.7%, tiếp đến là trường Tiểu học Chiềng
Sinh, 136/180 em chiếm 75.6% cuối cùng là trường Tiểu học Chiềng Lề
130/204 em chiếm 63.7%
Học sinh thường hay mắc lỗi này khi viết tên riêng chỉ tên người, tên
địa lý, tên riêng nước ngoài, viết hoa chữ cái đầu mỗi câu. Nhất là học sinh
yếu, nếu không được giáo viên nhắc nhở khi đang viết chính tả thì khó có thể
viết đúng được. Do các em không phân biệt được trong danh từ riêng thì chữ
nào cần viết hoa, chữ nào không cần viết hoa. Có nhiều em chỉ viết theo quy
tắc viết hoa chữ cái đầu dòng và sau dấu chấm. Mắc lỗi này các em học sinh
dân tộc Thái nhiều hơn học sinh dân tộc Kinh. Cụ thể trong bài chính tả (nghe
– viết): “Buôn Chư Lênh đón cô giáo”, học sinh mắc các lỗi:
+ Không viết hoa tên riêng chỉ tên người, địa danh
Ví dụ 1: Trong câu “Mọi người im phăn phắc để xem Y Hoa viết?” học
sinh viết “Y Hoa”: thành “y Hoa” hoặc “Y hoa”.
Ví dụ 2: “Tây Nguyên” viết thành “Tây nguyên”
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+ Viết hoa tuỳ tiện:
Ví dụ: Câu “Già làng đứng đón khách ở giữa sàn nhà, trao cho cô giáo
một con dao để cô chém một nhát vào cây cột… ” học sinh viết thành “Già
Làng đứng đón Khách ở giữa sàn nhà, trao cho Cô Giáo một con dao để cô
chém một nhát vào cây cột… ”
Ngoài ra trong bài chính tả của các em còn mắc một số lỗi khác như lỗi
thiếu nét (ví dụ: “thành” viết thành “thàn”, “đứng” viết thành “đứn”), lỗi thừa
nét (ví dụ: “để” viết thành “đến”, “là” viết thành “lại”)
 Lỗi về phụ âm đầu
Trong thực tế, những lỗi chính tả thường gặp trong tiếng Việt khá đa
dạng, phản ánh bức tranh phương ngữ của tiếng Việt trên các miền đất nước.
Vì vậy, học sinh mắc phải lỗi phụ âm đầu chiếm tỉ lệ cao nhất trong 4 lỗi khảo
sát (74.5%), đây cũng là lỗi tỉ lệ mắc cao nhất của học sinh dân tộc Thái
(131/141 em, chiếm 93%), trong đó học sinh trường Tiểu học Lê Văn Tám
mắc nhiều nhất (92/96 em, chiếm 95.8%), tiếp đến là học sinh trường Tiểu
học Chiềng Sinh (168/180 em, chiếm 93.3%), cuối cùng là trường Tiểu học
Chiềng Lề (148/204 chiếm 72.5%)
Hiện tượng ghi sai phụ âm đầu trong bài viết của học sinh thường thể
hiện ở sự lẫn lộn các chữ cái hay các tổ hợp chữ cái ghi phụ âm đầu.
- l/n: lắm tay (nắm tay), no nắng (lo lắng), nườm nượp (lườn lượp), lên
lớp (nên lớp), nêu gương (lêu gương)…
- s/x: sung phong (xung phong), xản suất (sản xuất), sổ xố (xổ số),
xương mù (sương mù), se đạp (xe đạp)…
- c/q: cuốc ca (quốc gia), chim quốc (chim cuốc)…
- c/k: céo co (kéo co), cái céo (cái kéo)…
- d/gi: da đình (gia đình), dà làng (già làng)…
- g/gh: ghập ghềnh, gập gềnh (gập ghềnh), ngiêng ngả (nghiêng ngả)…
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- l/đ: vào đớp (vào lớp), long lưa (đong đưa), già đàng (già làng)…
- b/v: bui bẻ (vui vẻ), cây vàng (cây bàng)
- ch/tr: chồng cây (trồng cây), chiến chanh (chiến tranh)…
Qua khảo sát chúng tôi nhận thấy lỗi học sinh mắc nhiều hơn cả là: l/đ,
s/x, l/n, ch/tr.
 Lỗi về vần
So với lỗi về thanh sai, lỗi viết hoa, lỗi sai âm chính thì lỗi về phần vần
có phần giảm hơn. Tuy nhiên vẫn chiếm tỉ lệ cao (dân tộc Kinh: 43.1%, dân
tộc Thái: 55,3%). Trong đó học sinh trường Tiểu học Lê Văn Tám (68/92 em,
chiếm 70.8%), trường Tiểu học Chiềng Sinh (95/180 em, chiếm 52.8%),
trường Tiểu học Chiềng Lề (61/204 chiếm 29.9%)
Các vần học sinh thường mắc phải:
- ui/uy: yêu quí (yêu quý), qui luật (quy luật), biên thìu (biên thuỳ)...
- uôn/uông: uốn nước nhớ nguồn (uống nước nhớ nguồn), đố ai đi xuốn
vực sâu (đố ai đi xuống vực sâu)...
- ai/ay, ây: mái bay (máy bay), nhải dây (nhảy dây)...
- ưu/iu: miu trí (mưu trí)…
- an/ang: cây bàn (cây bàng), khoai lan (khoai lang)…
- ất/ ấc: lấc phấc (lất phất)…
 Lỗi về thanh điệu
Kết quả khảo sát cho thấy lỗi về dấu thanh của học sinh dân tộc Thái
chiếm tỉ lệ cao hơn đối với học sinh dân tộc Kinh. Các em chưa phân biệt
được thanh hỏi và thanh ngã, thanh sắc và thanh ngã, ghi sai vị trí dấu thanh,
viết thiếu dấu thanh.
Ví dụ: bé ngá (bé ngã), suôn sé (suôn sẻ), quý lớp (quỹ lớp), nhứng
(những), uống sứa (uống sữa)…
Ngoài ra kĩ năng viết của các em còn chậm, so với yêu cầu về kĩ năng
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viết chính tả (không qua 5 lỗi trong một bài) thì trình độ, kĩ năng viết chính tả
của học sinh còn thấp. Bài hay tẩy xoá, một số em viết rời từng chữ, nối chữ
không đúng quy định, nét chữ chưa tròn, kích thước con chữ chưa chuẩn, chữ
viết còn nét thừa, nét thiết, có nhiều em chữ viết nguệch ngoạc, trình bày
rối mắt.
Nhận xét: Bảng thống kê số liệu cho thấy học sinh trường tiểu học
Chiềng Lề mắc ít lỗi chính tả nhất, chỉ 6/204 chiếm 2,94%. Học sinh trường
tiểu học Lê Văn Tám mắc nhiều lỗi chính tả nhất, có tới 74/96 chiếm 77,1%.
Trường Tiểu học Chiềng Lề là trường đạt chuẩn Quốc gia, đóng trên địa
bàn trung tâm thành phố có tỉ lệ mắc lỗi chính tả ít hơn 2 trường còn lại. Điều
này chứng tỏ điều kiện môi trường ngôn ngữ có ảnh hưởng quan trọng đến sự
mắc lỗi chính tả của học sinh. Những em sống ở môi trường ngôn ngữ tiếng
Việt không luận lợi sẽ mắc lỗi chính tả tiếng Việt nhiều hơn những em sống
trong những môi trường ngôn ngữ tiếng Việt thuận lợi.
Trường tiểu học Chiềng Sinh cũng là trường đạt chuẩn Quốc gia, học sinh
khối lớp 5 có cả dân tộc Kinh và dân tộc Thái trong đó học dân tộc Kinh chiếm
hơn 2/3. Học sinh tại trường có điều kiện môi trường ngôn ngữ tiếng Việt thuận
lợi hơn, thường xuyên hơn nên việc sử dụng và thông hiểu tiếng Việt trở nên
chuẩn xác hơn so với học sinh tại trường Tiểu học Lê Văn Tám - trường đóng
trên địa bàn xã Chiềng Ngần, các em học sinh 100% là dân tộc Thái, sống trong
bản có điều kiện môi trường ngôn ngữ tiếng Việt hạn chế, trẻ em thường nói tốt
tiếng dân tộc mình (100 % học sinh nói thành thạo tiếng dân tộc), không biết
nói tiếng Việt hoặc biết ít tiếng Việt khi bắt đầu học tiểu học. Bởi vậy, khi các
em học tiếng Việt thì ảnh hưởng của tiếng dân tộc đến tiếng Việt rất đã dẫn tới
việc mắc lỗi nhiều, mang tính hệ thống như thực trạng đã nêu.
1.2.6. Nguyên nhân mắc lỗi chính tả
1.2.6.1. Nguyên nhân khách quan
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a) Do hiện tượng giao thoa ngôn ngữ
Học sinh dân tộc Thái học tiếng Việt với tư cách là ngôn ngữ thứ hai, vì
vậy hiện tượng mắc lỗi là điều không thể tránh khỏi. Những ảnh hưởng của
giao thoa tiêu cực sẽ gây trở ngại cho học sinh trong quá trình thụ đắc tiếng
Việt. Học sinh dân tộc Thái không thể nhận biết được những đặc trưng của
tiếng Việt dẫn đến đồng nhất những thuộc tính của tiếng Việt với các hiện
tượng của tiếng Thái. Đó là nguyên nhân dẫn đến mắc lỗi.
Ví dụ:
Về thanh điệu, những từ tiếng Việt mang thanh “ngã” được học sinh
thể hiện thành thanh “sắc”. Nguyên nhân của lỗi này là do tiếng Thái không
có thanh tương ứng với thanh “ngã” trong tiếng Việt.
Về lỗi phụ âm đầu, trong tiếng Thái không có các phụ âm quặt lưỡi: s, r,
tr cho nên các từ chứa các phụ âm này hầu hết đều được học sinh viết thành
các phụ âm không quặt lưỡi tương ứng: x, d, gi, ch. Bị lẫn lỗn giữa l/đ, b/v...
Về lỗi phần vần, học sinh hay mắc lỗi ở các âm tiết có chứa nguyên âm
đôi, ví dụ như tuyên chiến/tuyển chến, luống/lống, lương/lơng...nguyên nhân
của hiện tượng mắc lỗi này là do tiếng Thái không có các nguyên âm đôi. Do
đó khi gặp các âm tiết có chứa nguyên âm đôi sẽ dẫn đến hiện tượng mắc lỗi
như trên.
b) Do học sinh không nắm được nguyên tắc kết hợp các chữ cái, quy
tắc viết hoa trong tiếng Việt (viết hoa tên riêng, viết hoa đầu câu, viết hoa tu
từ), không nắm được vị trí phân bổ giữa các kí hiệu và ít biết đến một số mẹo
luật chính tả cơ bản. Học sinh chưa nắm được vị trí phân bổ giữa các kí hiệu
và ít biết đến một số mẹo luật chính tả cơ bản. Học sinh chưa nắm được vững
cấu tạo từ nên còn viết sai các từ có vần ay/ây, au/âu, ua/ươ, ưa/iu, ươu/iêu...
c) Do học sinh chưa hiểu được nghĩa của từ và tiếng (hình vị), vốn từ
ngữ tích luỹ được còn rất hạn chế. Chẳng hạn, những tiếng sau nếu không
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hiểu nghĩa sẽ khó phân biệt để viết đúng: vương/vươn, đắc/đắt, sắc/sắt,
dịu/diệu, nỗi/nổi, bươn/bương...Học sinh viết sai một phần do chưa nhớ đầy
đủ các quy tắc chính tả vì quá trình học chính tả có liên quan mật thiết tới quá
trình ghi nhớ. Những lỗi chính tả do không nhớ đầy đủ các quy tắc chính tả
như lẫn lộn các phụ âm đầu, các nguyên âm...
Thực tế, trong 480 học sinh là đối tượng được nghiên cứu, chúng tôi thấy
rằng: học sinh nào càng biết thành thạo tiếng mẹ đẻ – tiếng Thái và hạn chế về
môi trường ngôn ngữ tiếng Việt thì càng mắc lỗi nhiều hơn khi học tiếng Việt và
ngược lại. Theo kết quả điều tra, 141 học sinh thuộc nói thành thạo tiếng Thái thì
gần như đều mắc lỗi cả âm, vần và thanh điệu, trong khi đó lỗi về sai âm đầu và
lỗi viết hoa chiếm tỉ lệ cao. Việc học sinh dân tộc Thái mắc lỗi khi học tiếng Việt
một cách có hệ thống và thường xuyên là do sự giao thoa ngôn ngữ của tiếng mẹ
đẻ và tiếng Việt. Khi bắt đầu đến trường, đại đa số các em học sinh dân tộc Thái
không biết nói nhiều tiếng Việt nên khi học học tiếng Việt, học sinh dân tộc Thái
chịu sự chi phối và ảnh hưởng rất lớn của tiếng mẹ đẻ trong việc phát âm tiếng
Việt do việc phát âm của tiếng mẹ đẻ đã trở thành kĩ xảo đối với các em. Nhưng
do sự khác nhau về nghĩa của từ giữa hai ngôn ngữ nên sự ảnh hưởng trong việc
phát âm của tiếng mẹ đẻ đã dẫn đến việc mắc lỗi khi học tiếng Việt mang tính
thường xuyên và có hệ thống. Trong khi đó, chính tả tiếng Việt lại là chính tả
âm vị, phát âm thế nào thì viết thế ấy.
d) Môi trường giao tiếp bằng tiếng Việt của học sinh dân tộc Thái còn
hạn hẹp và không thuần nhất.
Trong khi học sinh Kinh được học tập, giao tiếp trong môi trường thuần
tiếng Việt thì môi trường giao tiếp của các em Thái hết sức hạn hẹp và thiếu
tính tích cực. Ở trường, khi học trên lớp, chủ yếu các em được nghe cô giáo
giảng bài . Còn khi ra chơi, các em lại nói với nhau bằng tiếng mẹ đẻ. Về với
gia đình và cộng đồng, các em lại sống trong môi trường thuần tiếng dân tộc,
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vốn tiếng Việt tạm thời bị chìm vào dạng tiềm năng. Môi trường giao tiếp
bằng tiếng Việt bị hạn hẹp chính là nguyên nhân, là rào cản lớn nhất của sự
hình thành kỹ năng sử dụng tiếng Việt của các em.
Thực trạng mức độ mắc lỗi của học sinh dân tộc Thái cho thấy: Do sự
thuận lợi về môi trường giao tiếp tiếng Việt nên học sinh dân tộc Thái của
trường tiểu học Chiềng Sinh mắc lỗi khi học tiếng Việt thấp hơn so với học
sinh dân tộc Thái ở trường Tiểu học Lê Văn Tám (bảng 1.2). Lý giải cho thực
tế này cũng không quá khó khăn, học sinh dân tộc Thái tại trường tiểu học
Chiềng Sinh có điều kiện tiếp xúc với môi trường tiếng Việt và giao tiếp bằng
tiếng Việt nhiều hơn do trường có cả học sinh dân tộc Thái và dân tộc Kinh.
Các em được tiếp xúc, giao tiếp nhiều với bạn bè và vị trí của trường cũng ở
trục đường chính vì vậy các em cũng có điều kiện giao tiếp với người dân qua
các hoạt động hàng ngày. Chính vì thế mà khả năng phát âm cũng như viết
chính tả của các em tốt hơn so với học sinh dân tộc Thái tại trường Tiểu học
Lê Văn Tám là trường 100% học sinh là người dân tộc Thái.
Như vậy là, mức độ mắc lỗi chính tả tiếng Việt học sinh dân tộc Thái
phụ thuộc vào môi trường giao tiếp tiếng Việt, hay cụ thể hơn là phụ thuộc
vào tần suất và thời lượng sử dụng tiếng Việt. Học sinh dân tộc Thái mắc lỗi
khi học tiếng Việt ít hơn nếu có tần suất và thời lượng sử dụng tiếng Việt
nhiều và ngược lại.
e) Do hạn chế của chữ quốc ngữ
Bên cạnh sự tương hợp giữa âm và chữ, chữ Việt còn có nhiều trường
hợp không đảm bảo sự tương hợp này. Đây là một trong những nguyên nhân
dẫn đến lỗi chính tả của học sinh. Ví dụ:
Âm đệm lúc ghi “u”, lúc ghi “ơ”, học sinh rất lúng túng khi gặp
trường hợp này. Cùng là vần “oanh” nhưng khi nghe lúc viết “oanh” lúc viết
“uanh”.
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Một âm ghi bằng hai ba dạng, dù có quy định riêng cho mỗi dạng khi
ghép chữ nhưng đối với học sinh tiểu học thì rất dễ lẫn lộn do không nhớ các
quy định (Ví dụ: Âm “cờ” ghi bằng 3 chữ cái c/k/qu, âm “ngờ” ghi bằng
ng/ngh, âm “gờ” ghi bằng gh/g...).
1.2.6.2. Nguyên nhân chủ quan
a) Về phía học sinh
Các em học sinh dân tộc sinh ra và lớn lên ở những bản làng, nơi quần
tụ chính của dân tộc mình. Nơi đó các em sử dụng tiếng dân tộc mình để giao
tiếp. Họ sử dụng tiếng dân tộc của mình, là thứ ngôn ngữ sinh hoạt hàng ngày
của họ. Sống trong quần cư, tiếng dân tộc được sử dụng trong giao tiếp hàng
ngày của mỗi cá nhân. Chính vì vậy khi học tiếng Việt các em như học một
ngôn ngữ mới hoàn toàn đối với bản thân nên đã gây không ít khó khăn cho
các em.
Một số học sinh được sinh ra ở các vùng nông thôn, vùng xâu, vùng xa,
bản làng bị ảnh hưởng của phương ngữ, điều kiện gia đình khó khăn, ngoài
thời gian học các em phải giúp gia đình những việc như chăn trâu, trông em,
làm ruộng, bán hàng...nên các em có ít thời gian rèn viết, học tại nhà. Các em
có bố mẹ làm kinh doanh hoặc những ngành nghề khác bận bịu không có thời
gian quan tâm đến việc học của con hoặc không có kinh nghiệm dạy con học
nên phó mặc chất lượng học tập của con mình cho nhà trường, gia đình không
rèn cho con thói quen học ở nhà, không phối hợp cùng nhà trường sửa lỗi sai
cho con. Ở nhà chính những người thân cũng nói sai, nói ngọng nên các em
nói theo và cũng không nhận ra con em mình nói sai dẫn đến viết sai.
Do các em không nắm được quy tắc chính tả: nguyên tắc kết hợp các chữ
cái, quy tắc viết hoa trong tiếng Việt (viết hoa tên riêng, viết hoa đầu câu, viết
hoa tu từ), không nắm được vị trí phân bổ giữa các kí hiệu và ít nắm biết đến
một số mẹo luật chính tả cơ bản. Chưa nắm vững cấu tạo từ nên còn viết sai
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các từ có vần ay và ây, âu và au, ua và ươ, ưu và iu, ươu và iêu…; chưa nẵm
vững âm vần, chưa hiểu rõ nghĩa của từ.
Do học sinh nhút nhát, sợ sệt, e dè, không mạnh dạn tiếp xúc với thế giới
xung quanh, thầy cô, bạn bè. Có những từ các em thắc mắc không biết viết thế
nào cho đúng nhưng do tâm lí xấu hổ, mặc cảm nên các em không dám hỏi
thầy cô, bạn bè.
Do học sinh cẩu thả trong cách viết. Nhiều học sinh trong giờ chính tả
chỉ viết thật nhanh để ngồi chơi hoặc thi với bạn do đó thường hay mắc các
lỗi thiếu từ, thiếu nét, thiếu dấu thanh, sai phụ âm…và trình bày ko đẹp, tẩy
xoá nhiều.
b) Về phía giáo viên
Trình độ của giáo viên tiểu học tại các trường có nhiều hệ đào tạo khác
nhau, không đồng đều vì thế nhiều giáo viên còn lúng túng trước hiện tượng
mắc lỗi khi sử dụng tiếng Việt của học sinh, chưa linh hoạt và sáng tạo trong
việc tìm ra các biện pháp sửa lỗi.
Do giáo viên còn phát âm sai nên học sinh phát âm sai theo và viết sai
theo cách phát âm.
Giáo viên chưa chú trọng luyện viết chữ cho chuẩn mực, chưa thực sự
có ý thức rèn chữ viết cho học sinh, một số giáo viên còn viết sai chính tả
hoặc thiếu gương mẫu trong việc ghi bảng lớp, ghi lời phê hay nhận xét vào
vở học sinh. Thường thấy giáo viên dạy các lớp cuối cấp viết chữ thiếu cẩn
thận hơn giáo viên dạy những lớp đầu cấp.
Do cách dạy của giáo viên chưa hiệu quả: Do trình độ của giáo viên,
chuyên môn của giáo viên, tâm huyết với nghề, một số giáo viên chưa thực sự
đầu tư cho tiết dạy, tổ chức tiết dạy-học chưa khoa học, hiệu quả, giáo viên
không kiên trì sửa lỗi cho học sinh, chưa gây được hứng thú học tập, lòng yêu
thích đối với phân môn chính tả. Do đó kết quả dạy học của giáo viên đối với
học sinh không được như mong muốn, điều đó được thể hiện ở kết quả học
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tập của học sinh.
Do giáo viên phải dạy cho nhiều học sinh và nhiều đối tượng khác
nhau: Trong một lớp học, giáo viên phải dạy cho nhiều học sinh, trong thời
gian học của một tiết 35 phút thì giáo viên không có điều kiện thời gian để
quan tâm đến từng học sinh cũng như sửa lỗi sai cho từng cá nhân học sinh
trong lớp.
Bên cạnh đó còn một số nguyên nhân khác như: Giáo viên chưa sử
dụng hết thời gian cho phần luyện tập mà thường chỉ hướng dẫn qua loa sau
đó cho học sinh về nhà tự làm do đó học sinh khó nắm được các phụ âm, vần,
thanh cần phân biệt.
Như vậy phát âm địa phương có ảnh hưởng trực tiếp đến việc viết
chính tả của học sinh. Đọc lệch chuẩn đã dẫn đến viết sai. Người ta thường
nói “đọc thông viết thạo”. Học sinh chưa đọc thông, phát âm lệch chuẩn thì
khó viết đúng chính tả. Kết quả khảo sát cho thấy lỗi chính tả của học sinh có
nguyên nhân chủ yếu là giao thoa ngôn ngữ. Nguyên nhân nữa là do ý thực
học tập của học sinh và chưa nắm được quy tắc chính tả tiếng Việt và nội
dung ngữ nghĩa từ.
TIỂU KẾT CHƯƠNG 1
Trong chương này chúng tôi đã làm rõ một số vấn đề sau đây:
Chính tả có vai trò quan trọng không chỉ đối với mỗi cá nhân mà còn
đối với cả cộng đồng xã hội. Việc viết đúng chính tả và thực hành tốt các kỹ
năng viết chữ không chỉ có ý nghĩa trong giao tiếp mà còn thể hiện năng lực
tư duy và trình độ văn hoá của mỗi người.
Trên thực tế tỉ lệ học sinh lớp 5 mắc lỗi chính tả còn cao và thường mắc
các lỗi về phụ âm đầu, lỗi về vần, lỗi về thanh điệu, lỗi viết hoa. Đặc biệt là
học sinh dân tộc Thái do đối với học sinh dân tộc Thái tiếng Việt là ngôn ngữ
thứ hai. Hướng dẫn học sinh phát âm chuẩn và viết đúng chính tả là một việc
làm hết sức cần thiết và thiết thực nâng cao chất lượng dạy và học đồng thời
góp phần giữ gìn sự trong sáng của tiếng Việt, tăng thêm tình yêu của mọi
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người đối với tiếng mẹ đẻ. Vì vậy việc tìm hiểu thực trạng lỗi chính tả của
học sinh lớp 5 thành phố Sơn La để đưa ra một số biện pháp khắc phục nhằm
nâng cao chất lượng dạy - học phân môn chính tả cũng như chất lượng giáo
dục chung cho học sinh là vấn đề cấp thiết.
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CHƯƠNG 2
MỘT SỐ BIỆN PHÁP CHỮA LỖI CHÍNH TẢ CHO HỌC SINH
2.1. Khái niệm biện pháp
Biện pháp: “Là cách làm, cách giải quyết một vấn đề cụ thể”. Ví dụ:
Biện pháp hành chính, biện pháp khắc phục. Như vậy biện pháp là hiện thực
hoá sức mạnh của phương pháp, là cơ cấu kĩ thuật của phương pháp để thực
hiện mục đích công việc. Nếu không có biện pháp thì phương pháp trở nên
trống rỗng không có nội dung [33].
2.2. Các nguyên tắc đề xuất biện pháp
2.2.1. Nguyên tắc phù hợp với đặc điểm tâm sinh lí và đặc điểm nhận thức
của học sinh
Mỗi lứa tuổi có những đặc điểm tâm - sinh lý nhất định, học sinh tiểu
học là lứa tuổi có nhiều sự phát triển cũng như biến đổi về tâm - sinh lý quan
trọng, vì thế khi đưa ra bất kỳ một biện pháp giáo dục hay giảng dạy nào
chúng ta cũng cần chú ý đến điều này. Nguyên tắc này đòi hỏi khi đề xuất các
biện pháp sửa lỗi chính tả cho học sinh chúng ta cần quan tâm đến các đặc
điểm tâm - sinh lý của các em như: đặc điểm nhận thức, đặc điểm về ngôn
ngữ, vốn tiếng Việt, kinh nghiệm sống, nhu cầu nhận thức, hứng thú học tập,
để lựa chọn để đưa ra những biện pháp có hiệu quả.
2.2.2. Nguyên tắc mục tiêu
Nguyên tắc này đòi hỏi các biện pháp đề xuất phải hướng vào việc khắc
phục lỗi chính tả cho học nhằm nâng cao chất lượng dạy học tiếng Việt nói
riêng và góp phần hỗ trợ các môn học khác nói chung. Đồng thời gắn với việc
nâng cao chất lượng dạy học và đổi mới công tác dạy học trong giai đoạn hiện nay.
2.2.3. Nguyên tắc khả thi
Nguyên tắc này đòi hỏi các biện pháp đưa ra phải đem lại hiệu quả thiết
thực trong việc khắc phục lỗi chính tả cho học sinh lớp 5 thành phố Sơn La,
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nâng cao chất lượng dạy học tiếng Việt từ đó nâng cao chất lượng giáo dục.
2.3. Các biện pháp đề xuất
Trên cơ sở thực trạng về lỗi chính tả và những nguyên nhân mắc lỗi của
học sinh, chúng tôi đề xuất các biện pháp sau đây nhằm khắc phục lỗi chính tả
cho học sinh lớp 5 thành phố Sơn La
2.3.1. Biện pháp 1: Luyện chính âm
2.3.1.1. Nội dung luyện chính âm cho học sinh
Chữ viết tiếng Việt là chữ viết ghi âm. Nguyên tắc chính tả về cơ bản là
nguyên tắc ngữ âm học, phát âm như thế nào thì dùng con chữ ghi âm lại
đúng như thế, sự phát âm lệch chuẩn sẽ dẫn đến việc viết sai chính tả. Chúng
ta đã biết phương ngữ có tác động rất lớn đến cách phát âm. Học sinh dân tộc
Thái thường nói tiếng Việt theo phong cách ngôn ngữ tiếng Thái, vì vậy có sự
lệch chuẩn so với tiếng Việt. Đây cũng là nguyên nhân chủ yếu dẫn đến hiện
tượng mắc lỗi chính tả của các học sinh dân tộc Thái. Với học sinh dân tộc
Kinh, việc luyện phát âm không phải là biện pháp tốt nhất để khắc phục lỗi
chính tả, nhưng với đối tượng học sinh là người dân tộc Thái, luyện phát âm
tiếng Việt là một biện pháp vô cùng cần thiết để khắc phục lỗi chính tả, nhất
là ở bậc tiểu học. Giáo viên cần phải luyện cho học sinh phát âm đúng, giúp
học sinh phân biệt các thanh, các âm đầu, âm chính và âm cuối vì phát âm
đúng cũng là cách để viết đúng.
Luyện phát âm chỉ có tính khả thi khi nó được tiến hành một cách tự
nhiên, tự nguyện không đi ngược với quan niệm và tình cảm, thói quen của
những cộng đồng học sinh nói tiếng địa phương và nó không phải thực hiện
những kỹ thuật phát âm quá khó đối với học sinh.
2.3.1.2. Cách thức luyện chính âm tiếng Việt
Việc luyện chính âm cho học sinh phải được thực hiện thường xuyên, lâu
dài trong tất cả các môn học trong các hoạt động tập thể của các em. Quá trình
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luyện chính âm cho học sinh phải được thực hiện một cách có kế hoạch, cần
ưu tiên những lỗi mà các em thường xuyên mắc phải, lỗi có nhiều học sinh
mắc. Đơn vị đưa ra luyện phát âm là một ngữ cảnh tối thiểu để đủ xác định
hình thức ngữ âm của tiếng chứa âm bị đọc lẫn, thường đó là các từ. Giáo
viên hướng dẫn học sinh tìm những từ khó, học sinh hay bị đọc sai, viết sai.
Sau đó giáo viên phát âm mẫu, yêu cầu học sinh phát âm lại.
Về cách thức luyện tập, chúng ta có thể sử dụng phối hợp các cách sau:
a) Bồi dưỡng ý thức, lòng mong muốn nói đúng, đọc đúng cho học sinh.
Đây là biện pháp quan trọng vì học sinh, đặc biệt là học sinh dân tộc Thái nói
tiếng Việt còn nhiều khó khăn nên các em rất sợ cô giáo gọi đọc bài, hay trả
lời câu hỏi cũng như trình bày một vấn đề nào đó. Để các em không tự ti,
mạnh dạn trong rèn luyện đọc, nói tiếng Việt thì mỗi người giáo viên đứng
lớp phải làm cho các em thấy việc luyện đọc đúng là cần thiết và tự nguyện
tham gia tích cực.
Giáo viên tập cho các em biết quan sát mặt âm thanh lời nói của người
khác và của bản thân mình để điều chỉnh đọc, nói cho tốt. Nhiều học sinh khi
lắng nghe người khác đọc các em nhận xét rất chính xác những lỗi về mặt âm
thanh, người dạy phải chú ý khai thác lợi thế này để giúp các em luyện tập tốt
hơn. Học sinh có ý thức đọc đúng, nói đúng thì viết chính tả cũng ít lỗi hơn.
b) Luyện phát âm theo mẫu: Đây là biện pháp cơ bản để sửa lỗi phát âm
cho học sinh. Bằng phát âm chuẩn của mình, giáo viên làm mẫu để học sinh
nghe và phát âm theo. Biện pháp này có thể sử dụng các phương tiện như mô
hình, băng hình, băng tiếng hoặc giọng phát âm trực tiếp do giáo viên thể hiện.
Biện pháp này đòi hỏi giáo viên phải là người phát âm đúng chuẩn, muốn sửa
lỗi cho học sinh trước hết người dạy phải tự sửa lỗi cho mình đồng thời trau
dồi cách phát âm để không sai khi phát âm. Học sinh phát âm đúng thì khi
viết chính tả các em sẽ tái hiện lại chính xác hình thức chữ viết của các âm.
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Khi sử dụng phương pháp luyện phát âm theo mẫu, có thể thực hiện theo
quy trình các bước sau:
Bước 1: Cung cấp phát âm mẫu
Bước 2: Học sinh phát âm theo mẫu
Bước 3: Nhận xét, sửa chữa
Bước 4: Đưa âm đã sửa vào ngữ cảnh
Ngoài ra cần thống nhất giữa học sinh và giáo viên trong cách đọc, cách
phát âm. Giáo viên cần thống nhất với học sinh để phân biệt và nhận biết các
từ có phụ âm đầu là ch/tr, x/s, l/n....
c) Sử dụng trò chơi luyện phát âm trong dạy học Chính tả. Trò chơi có
vai trò lớn đối với việc phát triển ngôn ngữ của học sinh. Hoạt động vui chơi
vừa có tác dụng củng cố những biểu tượng ngôn ngữ đã có, vừa là hoạt động
nhận thức ngôn ngữ tích cực và độc đáo. Đối với học sinh tiểu học, trò chơi sẽ
giúp các em có nhiều cơ hội để sửa lỗi phát âm tiếng Việt mà không làm ảnh
hưởng đến tính tự ti của các em, kích thích, hấp dẫn các em tham gia một
cách tích cực, tạo tâm lí thoải mái, giúp học sinh tiếp nhận kiến thức một cách
chủ động. Để trò chơi thực sự phát huy tác dụng luyện phát âm cho học sinh
cần chú ý:
Trò chơi luyện phát âm trong giờ học tiếng Việt chỉ thực sự có hiệu quả,
khi giáo viên tạo được mối giao hòa giữa học sinh với học sinh, học sinh với
giáo viên, trong cuộc chơi không có cách đọc, cách nói của riêng ai mà mọi
người cần hướng tới cách phát âm chung. Với học sinh dân tộc, người dạy cần
làm cho các em hiểu rằng học tiếng Việt không phải vì tiếng Việt hay hơn,
đúng hơn mà ở đây chúng ta học thêm một thứ tiếng thông dụng, được nhiều
người dùng, thuận lợi hơn cho các em khi giao tiếp ở một phạm vi rộng hơn,
đó là cộng đồng dân tộc Việt Nam.
Khi thiết kế trò chơi, cần tính đến đặc điểm tâm sinh lý lứa tuổi, đặc
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điểm hoạt động của học sinh. Với đối tượng là học sinh dân tộc Thái chúng ta
cần chú ý đến hiện tượng giao thoa ngôn ngữ trong phát âm giữa tiếng Thái
và tiếng Việt khi thiết kế trò chơi luyện phát âm cho học sinh. Những lỗi
chính tả mà các em thường mắc phải do sự giao thoa ngôn ngữ đó là các âm
tiết có âm đệm, có nguyên âm đôi, có âm cuối là các phụ âm m, n, p, t, c, âm
tiết có thanh ngã .
Trong việc sử dụng trò chơi luyện phát âm cho học sinh cần có sự động
viên khích lệ. Khi tham gia trò chơi học sinh dân tộc thường rất nhút nhát,
không mạnh dạn vì thế những lời khích lệ động viên kịp thời, đúng lúc sẽ làm
cho các em thấy tự tin hơn, tham gia một cách tự giác, tích cực hơn.
Thực tế, trong các giờ học tiếng Việt, học sinh vùng dân tộc đọc và nói
sai nhiều bởi vì trong môi trường các em đang học tập và sinh hoạt mọi người
đều nói sai như nhau. Học sinh nói sai, đọc sai thì giáo viên có trách nhiệm
phải sửa nhưng khi giáo viên sửa lỗi phát âm cho học sinh trong giờ học
thường là học sinh có cảm giác không tự nhiên, gượng ép. Nếu giáo viên tổ
chức và cùng tham gia chơi với các em, có thể cùng mắc một số lỗi như các
em để thầy trò cùng sửa thì sẽ đảm bảo được tính tự nguyện sửa sai của các
em, như vậy không làm mất đi sự tự nhiên cũng như không khí thoải mái của
học sinh khi vui chơi. Đó là cách dạy nhẹ nhàng, vui vẻ, không gò bó học sinh
vào khuôn khổ của việc học nặng nề, trong lúc vui nhưng các em vẫn được học.
Trong quá trình tổ chức trò chơi luyện phát âm tiếng Việt cho học sinh
nếu giáo viên phát hiện lỗi phát âm của các em thì cũng không nên dừng trò
chơi lại để sửa. Giáo viên vừa hướng dẫn chơi, vừa phát âm đúng cho học
sinh phát âm theo. Sau mỗi lần chơi, có thể chọn những học sinh mắc nhiều
lỗi phát âm để cho chơi lại, vì trò chơi luôn hấp dẫn các em nên việc sửa lỗi
cũng không ảnh hưởng đến tâm lí của học sinh.
Ví dụ: Tổ chức trò chơi “Chiếc hộp thần kì”.
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Thể lệ chơi: Giáo viên chuẩn bị một chiếc hộp vuông, có một lỗ nhỏ
bằng cổ tay học sinh. Lần lượt học sinh lên bốc một tờ giấy ghi sẵn các từ
trong đó và đọc to từ bốc được. Học sinh nào đọc đúng được thưởng 1 chiếc
huy hiệu thi đua. Kết thúc trò chơi học sinh nào có nhiều huy hiệu nhất là
chiến thắng.
Sửa lỗi phát âm cho học sinh, đặc biệt học sinh dân tộc là một quá trình
lâu dài, đòi hỏi cả học sinh và giáo viên phải kiên trì, nhẫn nại. Đồng thời
trong quá trình luyện phát âm tiếng Việt cho học sinh giáo viên phải phối hợp
linh hoạt các biện pháp khác nhau: luyện tập theo mẫu (có thể dùng băng
tiếng hỗ trợ), biện pháp cấu âm, luyện phát âm các âm khó qua âm trung gian,
luyện hát, trò chơi. Không có một biện pháp nào là duy nhất cả. Vì vậy sự
phối hợp các biện pháp sẽ khắc phục được hạn chế, cũng như phát huy được
ưu điểm của các biện pháp, sự hỗ trợ lẫn nhau giữa các biện pháp sẽ đem lại
hiệu quả tối ưu cho quá trình khắc phục lỗi chính tả bằng biện pháp luyện
chính âm cho học sinh.
2.3.1.3. Hệ thống bài tập luyện chính âm cho học sinh
Các biện pháp luyện phát âm phải được hiện thực hóa bằng hệ thống bài
tập. Nội dung luyện tập phải được xây dựng thành các nhiệm vụ, bài tập luyện
cụ thể. Dựa vào mục tiêu của luyện chính âm, chúng ta có thể sử dụng cá
dạng bài tập sau:
Dạng 1: Giáo viên đọc mẫu những từ ngữ, câu có chứa tiếng trong đó có
âm, vần học sinh hay nhầm lẫn, yêu cầu học sinh đọc theo hoặc yêu cầu học
sinh đọc những từ, câu có chứa tiếng hay mắc lỗi. Dạng bài tập này được xây
dựng trên ngữ liệu có tần số mắc lỗi cao.
Ví dụ để sửa lỗi âm cuối m, n, ng, p, t, c: Lan man, lác đác, thẳng tắp,
xếp hàng, hàng ngang, ban công, bậc thang, ang nước, bước chân, tất bật,
khoác lác, nguệch ngoạc, toang hoác, hoạt bát… Nên chọn các từ ngữ có các
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âm, vần dễ lẫn đứng cạnh nhau để học sinh dễ nhận ra lỗi sai, từ đó các em có
ý thức sửa lỗi.
Dạng 2: Bài tập yêu cầu học sinh tìm những từ ngữ, câu chứa nhiều tiếng
dễ bị phát âm sai. Những từ, câu này có thể ở trong bài tập đọc hoặc do học
sinh tự nghĩ ra, yêu cầu các em đọc những câu đó lên. Đây là dạng bài tập
đem lại hứng thú cho học sinh khi thực hiện. Khi làm các bài tập dạng này,
học sinh còn được hình thành ý thức phòng ngừa lỗi, đồng thời các em còn có
ý thức tự sửa lỗi cho mình.
Dạng 3: Bài tập cho học sinh nghe phân biệt cách phát âm của các âm dễ
lẫn. Ví dụ cho học sinh nghe cách phát âm các vần ao/au, yêu cầu học sinh
phân biệt hai cách phát âm khác nhau chỗ nào. Cách này hiện nay ít dùng ở
tiểu học nhưng với học sinh dân tộc chúng ta vẫn có thể dùng để luyện phát
âm cho các em.
Dạng 4: Bài tập yêu cầu hát theo nhạc để luyện phát âm thanh điệu. Các
bài hát được sử dụng có thể lấy từ chương trình âm nhạc của học sinh hoặc
các bài hát dành cho thiếu nhi mà giáo viên hoặc học sinh sưu tầm được.
Muốn rèn luyện cách phát âm chuẩn cho học sinh thì trước hết giáo viên phải
là người phát âm chuẩn. Vì vậy người giáo viên tiểu học, đặc biệt là những
người dạy ở vùng dân tộc thiểu số phải luôn có ý thức rèn luyện chuẩn mực
ngôn ngữ cho mình. Khi thực hành mẫu phát âm cho học sinh giáo viên cần
đọc đúng phong cách văn bản, đúng ngữ điệu, cường độ vừa phải, không quá
nhanh, đọc rõ ở những từ mà học sinh hay nhầm lẫn.
Muốn học sinh phát âm đúng thì mỗi giáo viên luyện phát âm. Trước hết
giáo viên phải tự chữa lỗi cho mình rồi xây dựng kế hoạch chữa lỗi phát âm
cho học sinh trong các giờ học. Mục tiêu của việc rèn phát âm chuẩn cho học
sinh là các em phải nói đúng, rõ ràng, rành mạch, diễn cảm. Giáo viên cũng
cần rèn ý thức nói đúng, viết đúng cho học sinh. Việc luyện phát âm cho học
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sinh phải được thực hiện thường xuyên, lâu dài và liên tục ở mọi lúc, mọi nơi
trong giờ học, nhất là phần đọc văn bản, đọc ví dụ mẫu trong phân môn tiếng Việt.
2.3.2. Biện pháp 2: Sử dụng mẹo chính tả
Một số mẹo luật chính tả thường dùng:
 Phân biệt âm đầu ch/tr: Hiện tượng lẫn lộn tr/ch là do cách phát âm
không phân biệt nhau. Có thể nhớ một số quy tắc nhỏ để phân biệt tr/ch như sau:
Về mặt kết hợp, ở trong âm tiết, tr không đứng trước những chữ có vần
bắt đầu bằng oa, oă, oe, uê. Do đó, gặp những vần này ta sẽ viết với ch:
choáng mắt, choảng nhau, loắt choắt, chích chòe…
Về mặt láy âm, không bao giờ tr láy âm với ch và ngược lại cũng thế.
Do đó, khi gặp từ láy âm mà không phân biệt được ch hay tr thì nhất định đó
là từ láy điệp âm đầu. Cả hai chữ đều là ch hoặc là tr. Những từ điệp với tr rất
hạn chế, chủ yếu đó là những từ có nghĩa là trơ theo nghĩa đen như: trơ trọi,
trơ trụi, trống trải, trần truồng, trùng trục, hay theo nghĩa bóng như: trơ trẽn,
trơ tráo, trâng tráo, trợn trạo, trừng trộ (để ghi nhớ những từ này chúng ta
đọc thuộc câu: Thằng bé tắm truồng, mình trần trùng trục, ở nơi trống trải thế
mà cứ trân trân, trâng tráo, trợn trạo, không biết trơ trẽn là gì.), hay có nghĩa
là chậm trễ như: trì trệ, trễ tràng, trù trừ, trúc trắc, trục trặc. Ngoài những
trường hợp trên chỉ còn lại mấy từ trối trăng, trà trộn, tròn trặn, tròn trịa, trai
tráng, trầm trồ, trăn trở, trằn trọc. Ngược lại số từ điệp âm đầu với ch rất
nhiều, theo cuốn Từ điển chính tả thông dụng [45], đã có đến 180 từ: chập
choạng, chấp chới, chơ vơ, chậm chạp, chăm chỉ, chăm chú, chút chít, chim
chóc, chắt chiu, châu chấu,…
Như vậy, chúng ta sẽ rút ra đợc một mẹo nữa để viết đúng tr/ ch, đó là
với những từ ta phân vân giữa ch và tr thì ta sẽ tạo ra một từ láy điệp âm đầu,
nếu không nằm trong những ngoại lệ trên thì nhất định đó là một từ điệp âm
đầu ch.

52

tr không láy âm đầu với với một phụ âm khác nó trừ bốn ngoại lệ đều
là l cả: trọc lóc, trẹt lẹt, trụi lủi, trót lọt. trái lại ch láy âm với rất nhiều phụ âm
khác bằng cách đứng trước hoặc đứng sau: chênh vênh, chót vót, cheo leo,
lởm chởm, loắt choắt, lanh chanh, chán ngán, chóc ngóc,…
Ngoài những mẹo về láy âm, kết hợp âm, thì còn có những mẹo về từ
vựng cũng rất cụ thể, dễ nhớ:
Đa số các từ chỉ đồ vật trong nhà nông và tên các con vật đều bắt đầu
bằng ch: chăn, chiếu, chảo, chổi, chai, chén, chày, chum, chạn, chõ, chĩnh,
chuông, chiêng, chóe, ché, chồn, chuột, chí, chó, chuồn chuồn, châu chấu, …
chào mào, chẫu chàng, chiền chiện, chèo bẻo, chìa vôi, chích chòe, . …
Những từ chỉ quan hệ trong gia đình thì đều viết với ch chứ không viết
với tr: cha, chú, cháu, chị, chồng, chắt, chút,…
Các giới từ chỉ vị trí thường viết với tr (trong, trên, trước), từ chỉ phủ
định viết với ch (chẳng, chăng, chưa, chớ).
 Phân biệt âm đầu l/n
hiện tượng lẫn lộn l/n là lỗi chính tả khá phổ biến. hiện tượng này xảy
ra không phải do l/n không có trong cách phát âm mà do có sự nhầm lẫn về từ
vựng, chữ phải đọc /n/ thì đọc thành /l/ và ngược lại. có thể giảm bớt lỗi này
bằng một số mẹo l/n như sau:
l đứng trước âm đệm còn n không đứng trước âm đệm oa, oe, uâ, uy
(trừ chữ noãn trong noãn cầu, noãn sào): loa, loét, luỹ, luật, loắt...
Trong từ láy phụ âm đầu chỉ cần biết một âm tiết bắt đầu bằng l hay n
là suy ra được âm tiết kia: lạnh lùng, lặn lội, lăm le, nặng nề, no nê, náo nức...
Trong từ láy một bộ phận phụ âm đầu của âm tiết thứ nhất không phải
gi (hoặc không phải là âm tiết thiếu phụ âm đầu) thì phụ âm đầu của âm tiết
thứ hai không thể là n (trừ khúm núm, khệ nệ): khéo léo, khoác lác, cheo
leo...; gian nan, ảo não, áy náy...
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Trong từ láy bộ phận vần (không láy phụ âm đầu) không có chữ n đứng
ở đầu âm tiết đầu: lẹt bẹt, liên miên, lăng xăng, lai dai, lênh khênh, lởn vởn...
Những từ đồng nghĩa bắt đầu bằng nh, từ đó viết bằng l; những từ có từ
gần nghĩa bắt đầu là đ (hoặc c/k), từ đó viết là n: hoa lài (nhài), lỡ (nhỡ), lỗ
lăng (nhỗ nhăng), lấy láy (nhấp nháy)...; này, nấy, nó (đây, đó, đâu, đấy)...
Về ý nghĩa những từ chỉ vị trí, chỉ sự ẩn nấp, chỉ phương hướng thường
viết bằng n: náu, né, nấp, nép, này, nọ, ni, nớ, nào...
 Phân biệt âm đầu s/x
Hiện tượng nhầm lẫn s/x cũng do không phân biệt trong cách phát âm.
có thể nhớ một số nguyên tắc phân biệt s/x như sau:
Luyện phát âm đúng những âm này cho học sinh rất khó, vì thể chúng
ta có thể gọi s là "sờ nặng" và x là "xờ nhẹ" để học sinh dễ phân biệt.
Về mặt kết hợp ở trong âm tiết s không kết hợp với các vần bắt đầu
bằng oa, oă, oe, uê, ngược lại ta có xoa, xoăn, xuân, xuề xòa, xoay xở, xoèn
xoẹt, xoành xoạch,… ngoại lệ có trường hợp soát trong soát lại, kiểm soát;
còn đều do điệp s trong láy âm: suýt soát, sột soạt, sờ soạng.
Về mặt láy âm, cả s và x đều láy điệp âm đầu nhưng s không láy với x,
do đó mà các âm trong từ láy đều là s hoặc x: sờ soạng, sung sướng, sục sạo,
san sát, sắc sảo, sừng sững, sang sảng, sụt sùi, sụt sịt ; xôn xao, xào xạc, xanh
xao, xì xồ, xoàng xĩnh. Ngoài ra s không láy âm với những chữ âm đầu khác,
trong khi đó x lại láy âm với những âm đầu khác: liểng xiểng, loăn xoăn, lao
xao, lộn xộn, xích mích,…
Để phân bịêt s/ x chúng ta có thể ghi nhớ thêm những mẹo từ vựng đơn
giản: tên các loại thức ăn đều đi với x: xôi, xúc xích, xà lách, lạp xường, cải
xoong,… đa số các từ chỉ tên cây và tên con vật đều bắt đầu bằng s: sả, si, sồi,
sứ, sung, sim, sao, su su, sầu đâu, sa nhân, sơn trà, sậy, sấu, sến, săng lẻ, sầu
riêng, so đũa, sam, sán, sáo, sâu, sên, sò, sóc, sứa, sáo sậu, săn sắt, sư tử,
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sơn dương, san hô,… ngoại lệ: xương, xe, xuồng, xoan, xoài, trạm xá, mùa
xuân. cho học sinh đọc thuộc câu sau thì sẽ nhớ được gần hết những ngoại lệ
này: mùa xuân, đi xuồng gỗ xoan mang xoài đến xã, đổi xẻng ở xưởng để đem
đến cho trạm xá.
 Phân biệt âm đầu gi/d/r
r và gi không kết hợp với những vần bắt đầu bằng oa, oă, uâ, oe, uê, uy
(trừ roa trong cu roa): doa nạt, doanh trại...
Xét về nguồn gốc không có từ hán việt đi với r, trong các từ hán việt: d
đi với các dấu ngã và nặng; gi đi với dâu hỏi và sắc.
Trong từ láy phụ âm đầu, các âm đầu giống nhau nên chỉ cần biết một
tiếng viết bằng chữ nào.
Trong từ láy bộ phận vần: r láy với b và c/k còn gi và d không láy: bứt
rứt, bủn rủn, co ro, cập rập...; r và d láy với l còn gi không láy: liu diu, lim
dim, lò dò, lầm bầm, lào rào, lai rai...
Nếu 1 từ có hai hình thức viết, một trong hai hình thức đó viết bằng tr
thì từ đó viết bằng gi:giăng-trăng, giầu-trầu, giai-trai, giồng-trồng...
Trong từ láy d đi với l còn gi không đi với l: lim dim, lò dò, líu díu,…
vậy những chữ nào không phân biệt được là gi hay đ nhưng láy âm với l thì
viết là d.
Trong từ láy d đi với d, gi đi với gi, d không đi với gi: dễ dàng, dại dột,
dạn dĩ, giữ gìn, giòn giã, giặc giã, … …
Gặp vần có nguyên âm đôi uâ, uê, ua, uy thì viết d chứ không viết gi, gi
không đứng trước những vần có nguyên âm đôi này: duẩn, dọa, doanh trại,
duy nhất…
 Phân biệt các vần dễ lẫn lộn: ênh/ ên, êc/êt/êch
Vần êc không có trong chính tả tiếng việt, vì thế trong dạy sửa lỗi nhầm
lẫn êc/êt/ êch giáo viên nên nhấn mạnh điều này.
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Những từ có vần êch đều chỉ một cái gì đó lệch lạc, không bằng phẳng:
mũi hếch, mũ lệch, méo xệch, kệch cỡm, nhếch nhác, nhếch mép,... hay chỉ
một ấn tượng khó chịu do trái với cảm giác thông thường vì sự lệch lạc: so
sánh trắng và trắng bệch, bạc và bạc phếch, rỗng và rỗng tuếch, thô và thô
kệch, ngốc và ngốc nghếch, ngờ và ngờ nghệch. ngoại lệ chỉ có danh từ ếch
chỉ con ếch mà thôi.
Ngoài những từ chỉ sự lệch lạc, không bằng phẳng, trên thì những chữ
còn lại đều viết với êt: chết, hết, nết, mệt,…
Một số từ có vần ênh chỉ trạng thái bấp bênh, không vững chắc, không
bằng phẳng: gập ghềnh, chông chênh, lênh đênh, bấp bếnh, chếnh choáng,
chệnh choạng, lênh khênh, bấp bênh, công kênh, chống chếnh, tập tễnh, lênh
chênh, răng khểnh, kềnh càng, thác ghềnh, …
ênh láy âm với êch, không láy âm với êt, và ngược lại êch láy âm với
ênh, không láy âm với ên. vì thế, khi biết được một vần trong từ láy âm thì sẽ
biết được vần kia: chênh lệch, hềnh hệch, bềnh bệch.
ênh láy âm với ang, êch láy âm với ac: mênh mang, lênh láng, khệnh
khạng, vênh vang, nghểnh ngảng, lệch lạc, nguệch ngoặc, huếch hoác,… vần
ênh đi với các từ hán việt còn ên thì không: bệnh tật, mệnh lệnh, hoan
nghênh,…
Đặc biệt trong chính tả tiếng Việt không có từ láy âm với ên, an vì thế
khi nghe các từ láy có âm giống ên/ an thì ta vẫn viết là ênh/ ang: huênh
hoang, bàng hoàng, chếnh choáng…
 Phân biệt c/t, ng/gh/g/n, k/q, ơc/ơt, ơn/ơng/ơng
Trong chính tả không có các vần n, ơc và ơng vì thế khi gặp một âm
chữ có âm giống n thì ta viết là ng, ơc thì viết là ơt, ơng thì viết là ơng. trong
chính tả vần ơn cũng không nhiều, chúng ta chỉ cần nhớ các trường hợp sau
thì sẽ viết đúng ơn/ơng: bơn, dướn lên, dưỡn ra, phỡn bụng, trườn đến, mượn,
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mướn, vờn, lượn, vợn, con lươn, cái phớn, cái sườn, sờn.
Những từ có vần t đều chỉ một sự đứt rời hoặc là chỉ hành động tạo nên
sự rứt rời: ngứt, dựt, nứt, vứt, sứt,…
Hầu hết các từ tượng thanh đều có tận cùng là ng hoặc nh: oang oang,
đùng đoàng, loảng xoảng, đoàng đoàng, sang sảng, rổn rảng, ùng oàng,
quang quác, ăng ẳng, ằng ặc, oăng oẳng, răng rắc, sằng sặc, pằng pằng, eng
éc, leng keng, chập cheng, reng reng, phèng phèng, lẻng xẻng, ùng ùng, đùng
đùng, thùng thùng, bình bịch, thình thịch, thình thình, rập rình, xập xình,
huỳnh huỵch,…
Viết âm đầu gh khi sau nó là i, ia, iê, ê, e : ghi, gh,... viết g trong các
trường hợp còn lại : gà, gọn,...).
Viết âm đầu ngh khi sau nó là i, ia, iê, ê, e (ví dụ: nghĩ, nghề...), viết ng
trong các trường hợp còn lại (ví dụ: người, ngành, ngắm...).
Viết âm đầu k khi sau nó là i, ia, iê, ê, e : kiến kẻ.... viết q khi sau nó là
âm đệm u: quả, quyết, quẻ, quê...viết c trong những trường hợp còn lại: cá,
con, câm, cười...).
Trong những từ láy hoàn toàn có hiện tượng biến âm, -t chuyển thành n và -c chuyển thành –ng: chát chát -> chan chát, thoắt thoắt -> thoăn thoắt,
sát sát -> san sát, rắc rắc -> răng rắc, biếc biếc -> biêng biếc, vặc vặc ->
vằng vặc....
Vần uyu chỉ xuất hiện trong các từ: khuỷu tay, khúc khuỷu, ngã khuỵu,
khuýu chân.
Vần oeo chỉ có trong các từ: ngoằn ngoèo, khoèo chân, ngoẹo đầu.
 Mẹo viết dấu thanh
Mẹo viết dấu thanh trong từ láy
Trong tiếng Việt hệ thống thanh điệu chia làm hai nhóm: nhóm bổng
gồm: thanh ngang, thanh hỏi và thanh sắc; nhóm trầm gồm thanh huyền,
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thanh ngã và thanh nặng.
Trong từ láy thanh, các âm tiết phải mang thanh điệu cùng nhóm, hoặc
lặp lại nhau, hoặc hài hòa, thanh bổng đi với thanh bổng, thanh trầm đi với
thanh trầm. Khi hướng dẫn học sinh sửa lỗi chính tả, giáo viên có thể hướng
dẫn học sinh ghi nhớ mẹo này để ghi đúng các dấu thanh ở các chữ âm tiết
trong từ láy.
Ví dụ:
Dễ dàng, rõ ràng, buồn bã, cãi cọ, hờ hững, mạnh mẽ, gặp gỡ, lề mề,
nghễnh ngãng, rạo rực, ngào ngạt, rộng rãi…
Rón rén, no nê, lỏng lẻo, láo nháo, sắc sảo, vui vẻ, xinh xắn, lao xao,
heo hút, hổn hển, ngẩn ngơ…
Mẹo viết dấu hỏi và dấu ngã
Chúng ta cũng áp dụng quy luật trầm bổng để xác định dấu hỏi, dấu
ngã trong viết chính tả. Khi hai âm tiết của từ láy bộ phận lặp lại vần hay lặp
lại phụ âm đầu kết hợp với sự hài âm giữa các âm chính trong vần thì cả hai
âm tiết có cùng thanh hỏi hoặc thanh ngã: lã chã, lải nhải, lảng vảng, lủng
củng, lẽo đẽo, lẩm bẩm, lẩn thẩn, lững thững, lởn vởn, lảo đảo, cũ kĩ, đủng
đỉnh, nhõng nhẽo, mũm mĩm… Tóm lại cách sử dụng mẹo này là khi ta gặp
một chữ mà ta không biết viết dấu hỏi hay dấu ngã thì hãy tạo một từ láy âm.
Nếu chữ láy âm với nó là dấu sắc, dấu không hay dấu hỏi thì nó sẽ là dấu hỏi.
Trái lại chữ láy âm với nó là dấu huyền, dấu nặng hay dấu ngã thì nó là dấu ngã.
 Mẹo viết âm chính: iêu/u/iu
Vần iu chỉ xuất hiện trong một số ít vần của chính tả tiếng Việt: bỉu, líu
lưỡi, khíu trán, địu con, ỉu xìu, chịu, dịu dàng, xoa dịu, bẩn thỉu. Ngoài ra nó
chỉ xuất hiện trong từ láy âm và thường không có nghĩa: hẩm hiu, kĩu kịt, hiu
hắt, chắt chiu, ngượng nghịu, khẳng khiu, thụng thịu, phụng phịu, thiu thiu,,
dịu dàng, đấu dịu, ỉu xìu, liu điu.
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iêu/ơu/u: vần ơu chỉ xuất hiện trong một số chữ: cái bướu, con hươu,
con khướu, rượu. Ngoài những chữ này học sinh yên tâm viết là iêu/u.
 Phân biệt i/y
Giáo viên phải dựa vào âm chính để phân biệt cho học sinh biết khi nào
là viết là “i” khi nào viết là “y”. Chẳng hạn, khi âm chính là nguyên âm ngắn
thì âm cuối phải viết là “y”, còn khi âm chính là nguyên âm dài thì âm cuối
viết là “i”. Viết i đối với các âm bắt đầu bằng h, k, l, m, t (Ví dụ: kỉ luật, hi
sinh, tỉ mỉ,...).
2.3.3. Biện pháp 3: Ôn tập quy tắc viết hoa
Viết hoa theo cú pháp: Sau dấu kết thúc câu, bắt đầu một câu mới phải
viết hoa.
Quy tắc viết hoa danh từ riêng tiếng Việt
Ví dụ: Phạm Hoàng Minh, Lê Thị Tường Vy, ...
Thái Bình, Cửu Long, Hai Bà Trưng, Hàng Bún, ...
Tên người, tên địa lí Việt Nam thuộc dân tộc ít người (phiên âm từ
tiếng dân tộc) được viết hoa các chữ cái đầu ở mỗi bộ phận của tên đó, giữa
Quy tắc viết hoa tên người, tên địa lí Việt Nam: Tên người, tên địa lí Việt
Nam thông thường được viết hoa các chữ cái đầu của mỗi tiếng.
Các tiếng trong một bộ phận có dấu gạch nối.
Ví dụ: Đăm-bri, Ê-va, Y-sun, Siu-blach, Kơ-tia, ...
Y-a-li, Pắc-pó, Đắk-lắk, Gia-rai, Hơ-mông, ...
Quy tắc viết hoa tên người, tên địa lí nước ngoài: Tên người, tên địa lí
nước ngoài thông thường được viết hoa các chữ cái đầu ở mỗi bộ phận của tên
đó, giữa các tiếng trong một bộ phận có dấu gạch nối. (giống tên dân tộc ít
người Việt Nam)
Ví dụ: Lu-i Pa-xtơ, Cô-rét-ti, A-mi-xi, La Phông-ten, ...
Tô-mát, Mê-kông, Ki-ép, Ma-lai-xi-a, Niu Y-oóc, ...
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Một số tên người, tên địa lí nước ngoài đã Việt hoá được viết hoa các chữ
cái đầu của mỗi tiếng (giống tên người, tên địa lí Việt Nam).
Ví dụ: Lý Bạch, Đỗ Phủ, Hồ Cẩm Đào, Chu Văn Vương,...
Trung Quốc, Ấn Độ, Hàn Quốc, Nhật Bản, Hi Lạp.
Quy tắc viết hoa cụm từ chỉ huân, huy chương, danh hiệu, giải thưởng
các tổ chức, đơn vị, cơ quan:
Tên các cụm từ chỉ huân, huy chương, danh hiệu, giải thưởng, các tổ
chức, đơn vị, cơ quan được viết hoa chữ cái đầu của tiếng đầu của mỗi bộ phận.
Ví dụ: Huân chương Lao động hạng Nhất, Huy hiệu Măng non, Danh
hiệu Bà mẹ Việt Nam Anh hùng., Giải thưởng Hồ Chí Minh, Trường Đại học
Sư Phạm Hà Nội,...
Một bộ phận trong cụm từ có thể là một tiếng, một từ hay một cụm từ.
Ví dụ: Bộ / Y tế, Học viện / Ngân hàng , Dự án / Phát triển giáo viên /
Tiểu học.
Một bộ phận có thể gồm nhiều bộ phận nhỏ.
Ví dụ: Bộ / Thông tin - Văn hoá - Thể thao và Du lịch.
Huy chương / Vì sự nghiệp Giáo dục.
Học viện / Khoa học / Xã hội và Nhân văn.
Trong một bộ phận của cụm từ, nếu có danh từ riêng thì viết danh từ
riêng đó theo quy tắc viết hoa danh từ riêng.
Ví dụ: Danh hiệu / Cháu ngoan Bác Hồ.
Trường / Đại học Sư phạm / Hà Nội.
Khi viết các cụm từ là Huân chương thì viết hoa các từ chỉ hạng.
Ví dụ: Huân chương / Lao động hạng Nhất.
Huân chương / Kháng chiến hạng Nhì.
Viết hoa tu từ:
Viết hoa một số danh từ chung để tỏ sự tôn kính, trân trọng..
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Ví dụ: Cách mạng tháng Tám
Tên các danh hiệu vẻ vang, các huân chương; tên các năm âm lịch,
ngày tết; tên sách báo, tên tôn giáo; các danh từ chung là con vật, đồ vật dùng
làm tên gọi theo lối nhân cách hóa.
Ví dụ: Huân chương Độc lập
Viết hoa khi dẫn lời nói trực tiếp
Ví dụ: Đi học về, Hoa gọi: - Bà ơi!
2.3.4. Biện pháp 4: Luyện viết theo mẫu
2.3.4.1. Nội dung luyện viết theo mẫu
Sở dĩ biện pháp này có thể áp dụng để khắc phục lỗi chính tả cho học
sinh vì đây là hình thức sửa lỗi mang tính trực quan, tác động trực tiếp vào thị
giác của học sinh. Mẫu để các em sao phỏng là các văn bản trong sách giáo
khoa hoặc các văn bản ngoài đã được biên soạn lại phù hợp với chủ điểm học
tập. Học sinh có thể quan sát trực tiếp mẫu trên văn bản in sẵn hoặc văn bản
đã được giáo viên viết mẫu lên bảng lớp.
Biện pháp này giúp học sinh ghi nhớ mặt chữ của các từ trong ngôn
ngữ. Qua việc lặp đi lặp lại các thao tác viết theo mẫu, mặt chữ (hình thức của
các ký hiệu văn tự) sẽ dần dần được hình thành trong tríí nhớ của các em.
2.3.4.2. Một số lưu ý khi thực hiện biện pháp luyện viết theo mẫu
Để biện pháp này đem lại hiệu quả, người giáo viên cần chú ý một số
điểm khi sử dụng: Mẫu của giáo viên phải đúng, đẹp và rõ ràng để các em dễ
quan sát và sao phỏng. Nếu dùng mẫu in sẵn thì mẫu phải đảm bảo đủ lớn để
khi treo trên bảng học sinh cả lớp có thể quan sát. Trong quá trình học sinh
viết bài, giáo viên có sự gợi ý, hướng dẫn và nhắc nhở thích hợp để học sinh
viết chính xác, viết đẹp, không tẩy xoá, đảm bảo tốc độ viết đã được quy định
cho từng lớp. Dựa vào tần số để lựa chọn mẫu cho học sinh viết, kết hợp với
luyện tập chính tả giúp học sinh ghi nhớ các trường hợp hay mắc lỗi.
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2.3.5. Biện pháp 5: Phân tích chính tả
Biện pháp phân tích chính tả là một biện pháp mang tính chất trực quan
được dùng phối hợp với biện pháp luyện chính âm và giải nghĩa từ để tiết
kiệm thời gian và đạt hiệu quả cao hơn.. Học sinh phải quan sát tường tận
tiếng khó, nhận diện từng thành phần cấu tạo của tiếng, đánh vần tiếng khó,
nếu tiếng đó có nghĩa thì phải nắm được nghĩa của nó. Tất cả những thao tác
trên giáo viên không làm giúp mà học sinh phải tự mình thực hiện để ghi nhớ
tốt hơn. Mục đích của phân tích chính tả là phân tích, so sánh các hiện tượng
nói và viết để lựa chọn hình thức viết phù hợp với quy tắc chính tả.
Lỗi chính tả của học sinh xảy ra rất phổ biến ở phần vần và âm cuối, vì
thế phân tích chính tả sẽ giúp học sinh nhận diện âm, vần tốt hơn. Phân tích
cấu tạo các tiếng dễ nhầm lẫn có tác dụng giúp học sinh ghi nhớ chữ viết,
khắc sâu cách viết đi liền với nghĩa từ mà nó biểu đạt. Khi hướng dẫn học
sinh phân tích các hiện tượng ngôn ngữ, chúng ta cũng sẽ dựa vào cấu trúc âm
tiết tiếng Việt, nếu phân tích cấu tạo âm tiết ở bậc I chúng ta có 3 phần: thanh
điệu, âm đầu và vần. Vần là phần có thể phá vỡ cấu trúc để được: âm đệm, âm
chính và âm cuối. Tuỳ vào đối tượng học sinh và mức độ lỗi chính tả ở các
em mà giáo viên lựa chọn cách phân tích cho phù hợp.
Biện pháp phân tích chính tả chủ yếu nhằm vào dạng thức viết của các
âm tiết hay từ có phát âm gần giống nhau, các biến thể ngữ âm trong một số
phương ngữ, được thực hiện bằng hệ thống bài tập chính tả âm - vần với dạng
bài tập mở có nhiều phương án luyện tập khác nhau thuận lợi cho giáo viên và
học sinh lựa chọn theo đặc điểm phát âm của địa phương hay của bản thân
học sinh và những loại lỗi chính tả mà học sinh thường mắc phải. Khi sử dụng
biện pháp này để sửa lỗi chính tả cho học sinh, chúng ta dựa vào tần số để xây
dựng hệ thống bài tập cho các em luyện tập. Có thể cho học sinh viết một văn
bản có chứa hiện tượng cần so sánh hoặc chỉ viết những cặp yếu tố được so sánh.
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Ví dụ: Điền vào chỗ trống:
- cản hay cảng: bến .…, … đường, ngăn ....., hải … …
- lượn hay lượng: số.......... , lực......... , ........ sức, bay....... , ......... lờ
- vàn hay vàng: vô......... ,........ bạc, vững........ , muôn .........., vội . …
Giáo viên cũng có thể sử dụng biện pháp này để tăng cường hoạt động
nhận diện âm vần cho học sinh trong phần kiểm tra bài cũ hoặc cũng cố bài
học: Giáo viên hoặc một học sinh trong lớp đọc một bài thơ ngắn, truyện ngắn
vui, một câu văn dí dỏm trong đó có chứa tiếng mang âm vần cần phân biệt,
cả lớp lắng nghe, phát hiện và đọc lại những tiếng đó.
Giáo viên đọc một cụm từ, hoặc một câu ngắn có từ bỏ trống (có thể
diễn tả chỗ trống bằng cách nói la la la, ), yêu cầu học sinh lắng nghe và tìm
từ điền vào chỗ trống ấy. Lưu ý, từ cần điền là những từ chứa âm vần cần
phân biệt đã được gợi ý trước. Sau mỗi kết quả học sinh tìm được, giáo viên
yêu cầu học sinh đọc lại cả câu hoặc phân tích cấu tạo từ đã điền.
Giáo viên đưa ra một cụm từ hoặc một câu ngắn, yêu cầu học sinh tìm
từ thay thế cho một từ nào đó trong câu mà không làm cho ý nghĩa của câu
thay đổi. Lưu ý, từ cần điền là những từ chứa âm vần cần phân biệt đã được
gợi ý trước.
Như vậy biện pháp phân tích chính tả thực chất là yêu cầu học sinh tri
giác chữ viết bằng thị giác sau đó phân tích các bộ phận cấu tạo của chữ, so
sánh đối chiếu với các trường hợp gần với nó, từ đó phát hiện lỗi chính tả xảy
ra ở bộ phận nào với con chữ nào và tìm ra cách viết đúng. Để biện pháp phân
tích chính tả phát huy hiệu quả, chúng ta cần sử dụng phối hợp với biện pháp
giải nghĩa từ, luyện phát âm và kết hợp với từ điển tần số để lựa chọn, xây
dựng hệ thống bài tập chính tả phù hợp với đặc điểm địa phơng và thực trạng
mắc lỗi của học sinh.
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2.3.6. Biện pháp 6: Giải thích nghĩa của từ
2.3.6.1. Cơ sở của biện pháp
Trong thực tế, muốn viết đúng chính tả, việc nắm nghĩa của từ rất quan
trọng. Hiểu nghĩa của từ là một trong những cơ sở giúp ngời học viết đúng
chính tả.
Ví dụ: Nếu giáo viên đọc một từ có hình thức ngữ âm là “za” thì học
sinh có thể lúng túng trong việc xác định hình thức chữ viết của từ này.
Nhưng nếu đọc gia đình hoặc da thịt hay ra vào (đọc trọn vẹn từ, mỗi từ gắn
với một nghĩa xác định) thì học sinh dễ dàng viết đúng chính tả.
Vì vậy, có thể hiểu rằng chính tả tiếng Việt còn là loại chính tả ngữ
nghĩa. Biểu tượng thị giác về dạng thức viết có quan hệ với ngữ nghĩa, mối
liên hệ chữ - nghĩa được phản ánh trong quá trình tiếp nhận, ghi nhớ và thể
hiện bằng chữ viết. Đây là một đặc trưng quan trọng về phương diện ngôn
ngữ của chính tả tiếng Việt mà khi dạy chính tả, giáo viên cần chú ý và cũng
là cơ sở của biện pháp giải nghĩa từ để khắc phục lỗi chính tả cho học sinh.
Mặt khác, như chúng ta đã biết, vốn từ của một cá nhân là toàn bộ những từ
mà người ấy biết và được lưu giữ trong đầu óc. Biết một từ, trước hết phải
nắm được hình thức ngữ âm của từ cùng với nội dung biểu đạt tương ứng (nói
cách khác, nắm từ trong tính chỉnh thể âm - nghĩa của nó). Không nắm được
nghĩa của từ cũng là một trong những nguyên nhân sử dụng từ sai cả về mặt
hình thức ngữ âm và nghĩa mà nó biểu thị.
Học sinh ở đây vốn từ tiếng Việt hạn chế cả về số lượng lẫn chất lượng,
không chỉ có mặt nghĩa của một số từ bị các em hiểu sai lệch mà cả về mặt
hình thức ngữ âm cũng bị hiểu sai dẫn đến viết sai chính tả. Vì thế giải nghĩa
từ cũng là một biện pháp để giúp học sinh viết đúng chính tả. Chẳng hạn,
muốn viết đúng chuyện hay truyện thì người viết phải nắm được nghĩa của hai
từ này: truyện - chỉ tác phẩm văn học được xuất bản, được in (truyện ngắn,
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truyện cười, ) còn chuyện - chỉ một sự việc được kể lại có đầu có đuôi. Chót
hay trót: chót - có nghĩa là cuối cùng, trên đỉnh (chót lỡi, lần chót, chót vót, ),
còn trót - có nghĩa là lỡ (trót dại, đã trót rồi, ). Bàng quan hay bàng quang:
bàng quan - chỉ thái độ thờ ơ, lạnh nhạt trước một vấn đề nào đó, còn bàng
quang - một bộ phận trong cơ thể người làm nhiệm vụ bài tiết nước tiểu,…
2.3.6.2. Nội dung và cách thực hiện biện pháp giải nghĩa từ
Để giúp học sinh hiểu nghĩa của từ, giáo viên có thể mô tả sơ lược
nghĩa của từ đó, hoặc học sinh đặt câu với từ đó, Trong quá trình học sinh viết
bài, khi gặp phải từ dễ viết nhầm, giáo viên giúp học sinh nghe - hiểu và chủ
động viết đúng từ bằng cách liên tưởng hay so sánh ngắn gọn với những
trường hợp tương tự học sinh đã được làm quen (ví dụ: trăng khuyết, có thể
hướng dẫn học sinh liên tưởng đến tiếng khuyết trong từ khuyết điểm, ).
Giải nghĩa từ trong dạy học chính tả, chúng ta chỉ lưu ý đến nghĩa của
những trường hợp chính tả gần giống nhau về mặt phát âm để học sinh phân
biệt được hình thức chữ viết trên cơ sở phân biệt nghĩa. Chẳng hạn nặng và
nặn là hai từ mà học sinh dân tộc Mông hay nhầm lẫn, vậy thì khi hướng dẫn
các em sửa lỗi những trường hợp như thế này chúng ta cần cho các em phân
biệt được nghĩa hai từ này: nặng- chỉ khối lượng của một vật, trái nghĩa với
nhẹ, còn nặn - chỉ hành động như nặn tượng, nặn đất sét...
Sử dụng biện pháp giải nghĩa từ để sửa lỗi chính tả cho học sinh không
chỉ đơn thuần trong khâu hướng dẫn học sinh viết từ khó, tiếng khó hay trong
bước chấm chữa bài cho các em mà phải được xây dựng thành hệ thống bài
tập lựa chọn giúp các em luyện tập tốt hơn. Hệ thống bài tập giải nghĩa từ
trong dạy học chính tả phải được xây dựng dựa trên tần số từ ngữ mắc lỗi của
học sinh ở đây, kết hợp với phân tích chính tả để khắc sâu hình thức chữ viết
gắn liền với nghĩa mà từ thể hiện.
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2.3.7. Biện pháp 7: Tạo môi trường giao tiếp bằng tiếng Việt
2.3.7.1. Giao tiếp và giao tiếp bằng ngôn ngữ trong dạy học tiếng Việt
Giao tiếp là hoạt động trao đổi tư tưởng, tình cảm, cảm xúc, nhằm thiết
lập quan hệ, sự hiểu biết hoặc sự cộng tác giữa các thành viên trong xã hội.
Người ta giao tiếp với nhau bằng nhiều phương tiện, nhưng phương tiện
thông thường và quan trọng nhất là ngôn ngữ. Giao tiếp bằng ngôn ngữ là
việc thông báo, truyền đạt nội dung thông tin bằng phương tiện ngôn ngữ.
Đây là hình thức giao tiếp cơ bản và quan trọng nhất của xã hội loài người..
Dạy học theo quan điểm giao tiếp là xu hướng phổ biến trong các tài liệu dạy
tiếng mẹ đẻ cũng như dạy ngoại ngữ hiện nay. Khác với xu hướng dạy học
theo cấu trúc, nó có tác dụng rõ rệt trong trong việc hình thành và phát triển ở
học sinh các kỹ năng sử dụng ngôn ngữ (các kỹ năng giao tiếp). Quan điểm
đó được thể hiện qua nội dung và phương pháp dạy học rõ nhất là môn tiếng Việt.
Về nội dung dạy học: phát triển ở học sinh các kỹ năng sử dụng tiếng
Việt (nghe, nói, đọc, viết) để học tập và giao tiếp trong các môi trường hoạt
động của lứa tuổi.
Về phương pháp dạy học: Các kỹ năng sử dụng tiếng Việt được thể
hiện qua các bài tập tình huống, phù hợp với giao tiếp tự nhiên.
2.3.7.2. Tạo môi trường giao tiếp bằng tiếng Việt cho học sinh
Trong khuôn khổ nhà trường, việc tăng cường các hoạt động giao tiếp
bằng tiếng Việt cho học sinh là quá trình hình thành và phát triển năng lực
giao tiếp bằng tiếng Việt cho học sinh, thực chất là tạo ra môi trường để học
sinh thực hiện các mối quan hệ giao tiếp bằng hoạt động giao tiếp của bản
thân. Do đó, biện pháp tạo môi trờng giao tiếp bằng tiếng Việt nhằm khắc
phục lỗi chính tả cho học sinh chính là vận dụng quan điểm giao tiếp trong
dạy học tiếng Việt để tổ chức các hoạt động, tạo điều kiện thuận lợi cho học
sinh sử dụng và rèn luyện kỹ năng sử dụng tiếng Việt. Thực tế cho thấy khả
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năng nghe và nói tiếng Việt của học sinh dân tộc Thái còn rất kém. Ngoài nhà
trường ra các em ít có cơ hội để sử dụng tiếng Việt. Với tâm lý nhút nhát, mặc
cảm ở nơi đông người, trong các hoạt động tập thể, các em – nhất là ở lớp đầu
cấp – thường thụ động, hay im lặng quan sát chứ không tích cực tham gia
hoạt động. Với các em ở lớp trên, phát âm sai đã trở thành một thói quen . Vì
vậy, kĩ năng nói tiếng Việt kém thì sẽ kéo theo viết sai chính tả. Do đó, tạo
môi trường giao tiếp bằng tiếng Việt là một trong những biện pháp tốt để khắc
phục lỗi chính tả cho các em từ ban đầu.
Chúng ta cần tạo ra những môi trường giao tiếp không chỉ lôi cuốn sự
tham gia của đông đảo học sinh mà còn khai thác được vốn sống, phát huy
được tính tích cực, chủ động tham gia của các em. Đồng thời tạo môi trường
an toàn, cởi mở nhất để các em được thể hiện mình qua các trò chơi, giờ sinh
hoạt tập thể, làm việc đồng đội, trao đổi chuyện trò, giúp học sinh có điều
kiện giao tiếp với nhau bằng tiếng Việt một cách tối đa. Thực tế cho thấy,
trong các giờ chơi, các hoạt động tập thể, thậm chí trong cả giờ học văn hóa
học sinh sử dụng tiếng mẹ đẻ để trao đổi với nhau khá thường xuyên. Mặc dù
các em đã được thầy cô yêu cầu nên sử dụng tiếng phổ thông khi trên lớp.
Chúng ta cần khuyến khích, động viên để học sinh sử dụng tiếng Việt
một cách tự nhiên không chỉ trong trường học mà cả ở ngoài xã hội, ở gia
đình, Muốn làm được điều đấy, giáo viên cần làm cho các em hiểu rằng môi
trường sống, học tập và làm việc của các em không chỉ bó hẹp trong cộng
đồng, làng bản nơi các em đang sống mà sẽ rộng lớn hơn rất nhiều, đó là khắp
đất nước Việt Nam. Để học tập và làm việc ở những nơi như thế, các em phải
sử dụng ngôn ngữ chung của nhiều người, đó là tiếng Việt.
Có thể nói, có bao nhiêu mối quan hệ trong nhà trường và ngoài xã hội
mà học sinh tham gia, có bao nhiêu loại hình hoạt động trong quá trình sống
mà học sinh thực hiện thì có bấy nhiêu tác động đến khả năng giao tiếp của
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các em. Chính vì thế những người giáo viên đứng lớp cần tận dụng tối đa
những mối quan hệ, những hoạt động của học sinh để rèn kỹ năng sử dụng
tiếng Việt cho các em.
Tạo môi trường giao tiếp bằng tiếng Việt cho học sinh không chỉ trong
khuôn khổ trường học mà cần rộng hơn ra ngoài cộng đồng xã hội, đó là các
hoạt động ngoài giờ lên lớp như giao lưu, lao động, dã ngoại, tham quan,
thăm hỏi, cắm trại, tham gia các cuộc thi văn nghệ, thi tìm hiểu về lịch sử
huyện nhà, lịch sử đất nước, Đảng, đội thiếu niên, thi kể chuyện tấm gương
đạo đức Hồ Chí Minh. Hoạt động ngoài giờ lên lớp là một trong những môi
trường để học sinh rèn kỹ năng giao tiếp tiếng Việt rất hiệu quả và nhẹ nhàng.
Học sinh sử dụng tiếng Việt để giao tiếp thường xuyên và tích cực thì không
những các kỹ năng nghe, nói tiếng Việt được rèn luyện mà vốn tiếng Việt của
các em cũng giàu lên, do đó lỗi chính tả sẽ giảm đi rất nhiều.
Ngoài việc khuyến khích học sinh sử dụng tiếng Việt thường xuyên thì
giáo viên cũng nên phối hợp với gia đình học sinh, hướng dẫn phụ huynh sử
dụng tiếng Việt ở nhà cũng nh ở ngoài xã hội để tạo môi trường thuận lợi cho
các em sử dụng tiếng Việt.
Tạo môi trường giao tiếp bằng tiếng Việt cho học sinh là một trong
những biện pháp góp phần khắc phục lỗi chính tả hiệu quả, vì thế trong việc
tổ chức các hoạt động giao tiếp bằng tiếng Việt cho các em giáo viên cần
khéo léo giúp các em hiểu và tự nguyện sử dụng tiếng Việt tích cực và thường
xuyên, có như vậy mới thực sự mang lại kết quả.
2.3.8. Biện pháp 8: Tập thói quen sử dụng Từ điển chính tả
2.3.8.1. Ý nghĩa của sử dụng từ điển chính tả
Từ điển chính tả là sách công cụ hướng dẫn viết đúng chính tả tiếng
Việt ngày nay. Có hai vấn đề cần phải sử dụng từ điển: Một là khi gặp từ khó,
chưa xác định được rõ ràng thì nên tra từ điển để nắm thêm nghĩa của từ hạn
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chế việc viết sai chính tả; Hai là khi viết sai từ, cần tra cứu từ điển để sửa sai.
2.3.8.2. Cách thức thực hiện hướng dẫn học sinh sử dụng từ điển chính tả
Thống kê lỗi chính tả: Khi chấm bài kiểm tra viết của học sinh, giáo
viên sẽ dùng viết đỏ gạch chân các từ sai chính tả, sau đó, ở phần lề trái của
trang giấy, giáo viên ghi từ đúng chính tả tương ứng để học sinh nhận ra lỗi
của mình. Cuối bài giáo viên thống kê số lổi học sinh mắc phải. Giáo viên
cũng có thể gạch lỗi chính tả của học sinh rồi yêu cầu các em lập bảng thống
kê và tự sửa lỗi.
Lập bảng phân biệt từ: Trên cơ sở những từ sai trong bài làm và từ
đúng mà giáo viên đã sửa, giáo viên sẽ hướng dẫn học sinh lập một bảng phân
biệt từ. Dĩ nhiên, học sinh có thể đưa thêm vào một, hai từ khác nữa có âm
đọc tương tự do đọc sai và khi viết sẽ có khả năng nhầm lẫn.
Nhìn vào bảng phân biệt từ, học sinh sẽ biết mình phải chú ý vào bao
nhiêu từ viết sai và phải nắm vững nghĩa của chúng để viết đúng.
Tra cứu từ điển chính tả: Trước khi tra cứu từ, giáo viên hướng dẫn học
sinh cách sử dụng từ điển. Lưu ý các chú thích và chữ viết tắt, các kí hiệu có
trong từ điển, cụ thể: Trong Từ điển chính tả của Hoàng Phê, NXB Đà Nẵng,
1995 có các kí hiệu như sau:
Các số thứ tự 1,2,3… thể hiện các nghĩa khác nhau của từ;
Dấu // ~… là từ ghép hai, ba âm tiết có yếu tố đầu là âm tiết mục từ.
Dấu \... là ~ từ ghép hai, ba âm tiết có yếu tố cuối là âm tiết mục từ.
Dấu s/s: lưu ý so sánh với từ có phát âm gần giống
Dấu →x: thể hiện hai cách việt, nhưng cách viết sau dấu →là cách viết
chính tả chuẩn theo tiếng Việt văn hóa.
Dấu = là dấu hiệu đồng nghĩa
Từ cũ: từ ngữ cũ
Ví dụ: Từ “bản” được ghi như sau:
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Bản (1. bản Thái; bản Mèo. 2. bản thảo; bản tin giờ chót,-s/s bảng tin;
in một vạn bản. 3. id, bản kim loại; chiếc thắt lưng rộng bản. 4. cũ, =(của) tôi…)
// ~ âm; bộ; chất; chính; chức; dạng; doanh; dương… có nghĩa là bản
âm; bản bộ; bản chất; bản chính; bản chức; bản dạng; bản doanh; bản
dương…
s/s bảng có nghĩa là so sánh với từ bảng
Hoàn chỉnh bảng phân biệt từ: Giáo viên hướng dẫn học sinh hoàn
thiện bảng phân biệt từ theo các lỗi và chữa lỗi của từng bài làm cụ thể. Nên
đặt cuối bài tập làm văn để học sinh dễ quan sát.
Ghi nhớ bảng phân biệt từ: Khi tra cứu và ghi vào bảng phân biệt từ,
học sinh cần ghi nhớ mặt chữ gắn liền với nghĩa của từ, tình huống xuất hiện
của từ, từ đó các em sẽ có ý thức dùng từ đúng chính tả. Việc ghi nhớ một từ
nào đó về chính tả cũng như về ý nghĩa là không đơn giản, cần phải rèn kĩ
năng phân biệt, so sánh từ để nắm vững từ.
Việc sử dụng từ điển chính tả phải là một việc làm thường xuyên, liên
tục, thêm vào đó là ý thức của học sinh thì mới đạt kết quả như mong muốn.
Bên cạnh những biện pháp trên thì tất cả thầy cô giáo trong nhà trường
cần sửa lỗi chính tả cho học sinh một cách nghiêm túc với tinh thần trách
nhiệm cao. Nếu mọi người đều thực hiện công việc này, thì sẽ tạo thành một
phong trào trong nhà trường và như thế kết quả đạt được sẽ cao hơn. Được
sửa sai ở tất cả các bộ môn, học sinh sẽ thấy được tầm quan trọng của việc
viết đúng chính tả và sẽ có ý thức sửa sai ở tất cả các môn học. Có được sự
hợp tác của tất cả giáo viên trong nhà trường sẽ giúp cho học sinh ý thức được
rằng viết đúng chính tả là một việc rất cần thiết. Muốn đạt được điểm cao ở
tất cả các môn khi bài làm thì không mắc lỗi chính tả.
Ngoài ra, giáo viên cần phải biểu dương những học sinh luôn viết đúng,
viết tốt, không sai chính tả đồng thời nhắc nhở học sinh thường xuyên trau dồi
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chữ viết của mình. Bản thân giáo viên phải gương mẫu phát âm chuẩn mọi
lúc, mọi nơi, đưa nội dung rèn phát âm chuẩn vào các chương trình sinh hoạt
tập thể, lồng ghép với hoạt động thường xuyên của các tổ chuyên môn, vào
đánh giá thi đua của giáo viên và nội dung tính điểm các tiết hội giảng, hội thi.
Nếu tất cả giáo viên đều có ý thức trau dồi vốn từ, chữa lỗi diễn đạt cho
trong các bài kiểm tra cho học sinh, rèn kĩ năng chữa lỗi diễn đạt trong các
tiết trả bài kiểm tra thì học sinh sẽ tiến bộ và đạt kết quả cao trong các bài
kiểm tra. Các em sẽ ít mắc phải các lỗi chính tả và còn có kĩ năng giao tiếp
trong cuộc sống. Để làm được điều đó giáo viên phải có lòng nhiệt tình, có
tâm huyết với nghề nghiệp. Đặc biệt giáo viên phải không ngừng đổi mới
phương pháp giảng dạy và vận dụng linh hoạt các phương pháp vào từng bài,
từng đối tượng để kích thích được hứng thú học tập tạo cơ hội cho học sinh
tiếp thu bài có hiệu quả.
TIỂU KẾT CHƯƠNG 2
Với thực trạng mắc lỗi chính tả của học sinh thì việc phát hiện lỗi,
thống kê, tìm hiểu nguyên nhân gây lỗi để đưa ra phương pháp giảng dạy
cũng như biện pháp nâng cao chất lượng dạy - học phân môn chính tả cho học
sinh lớp 5 thành phố Sơn La là hết sức quan trọng và cần thiết. Trong chương
2, chúng tôi đưa ra một số biện pháp khắc phục lỗi chính tả cho học sinh lớp 5
thành phố Sơn La dựa trên các nguyên tắc đề xuất và đặc điểm học sinh.
Chương 2 của luận văn đã đề xuất các biện pháp: Luyện phát âm, sử dụng
mẹo chính tả, viết theo mẫu, biện pháp rèn viết đúng qua các bài tập chính tả,
phân tích chính tả, giải thích nghĩa của từ, tạo môi trường giao tiếp bằng tiếng
Việt, tập thói quen sử dụng từ điển chính tả nhằm khắc phục lỗi chính tả cho
các em. Việc sửa lỗi hay khắc phục lỗi chính tả cho học sinh không chỉ tiến
hành trong một thời gian ngắn để có kết quả ngay được. Đây là một quá trình
lâu dài bao gồm cả sự cố gắng của thầy và trò. Tuy nhiên việc khắc phục lỗi
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chính tả của học sinh cũng còn phụ thuộc vào nhiều điều kiện chủ quan và
khách quan. Vì vậy, giáo viên cần linh hoạt trong lựa chọn các biện pháp
trong quá trình dạy học cho phù hợp, phải kiên trì, biết chờ đợi sự tiến bộ của
học sinh thì mới có kết quả tốt.
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CHƯƠNG 3
THỰC NGHIỆM SƯ PHẠM
3.1. Những vấn đề chung
3.1.1. Mục đích thực nghiệm sư phạm
Thực nghiệm dạy học là phương pháp thu nhận thông tin về sự thay đổi
trong nhận thức và hành vi của đối tượng giáo dục. Đây là 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 diễn biến tự nhiên để quá trình ấy diễn ra theo
mục đích tự nhiên của quá trình nghiên cứu.
Thông qua thực nghiệm sư phạm nhằm kiểm tra tính khả thi và hiệu
quả của các biện pháp đã đề xuất trong luận văn để khắc phục lỗi chính tả cho
học sinh lớp 5 tại thành phố Sơn La.
3.1.2. Nội dung thực nghiệm
a. Thực nghiệm sư phạm được tiến hành theo các bước sau:
Thiết kế bài dạy, trong đó có sử dụng phối hợp các biện pháp sửa lỗi
chính tả cho học sinh;
Triển khai dạy thực nghiệm;
Kiểm tra kết quả học tập của học sinh sau khi dạy thực nghiệm;
Xử lý các kết quả kiểm tra về mặt định tính và định lượng.
b. Chọn bài dạy:
Bài 1: Chính tả nghe - viết: “Buôn Chư Lênh đón cô giáo” (Tiếng Việt
lớp 5).
Yêu cầu: Học sinh biết trình bày đúng hình thức đoạn văn xuôi. Phân
biệt được tr/ch, thanh hỏi/thanh ngã.
Bài 2: Chính tả nhớ - viết: “Cao Bằng” (Tiếng Việt lớp 5).
Yêu cầu: Học sinh biết trình bày các khổ thơ, viết hoa đúng tên người,
tên địa lí Việt Nam.
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d. Chọn người dạy: Để đảm bảo sự tương quan đồng đều chúng tôi tiến
hành dạy thực nghiệm với cùng một người dạy.
3.1.3. Tiêu chí đánh giá
Căn cứ vào mục đích thực nghiệm, chúng tôi xác định chỉ tiêu đánh giá
thực nghiệm qua kết quả bài kiểm tra của các em. Kết quả chia làm 4 mức
dựa trên số lần mắc lỗi của học sinh: Giỏi (0 -2 lỗi); khá (3 - 5 lỗi); trung bình
(6 - 9 lỗi); yếu (trên 10 lỗi), và điểm số được đánh theo thang sau: 0 lỗi cho
10 điểm; 1 - 2 lỗi cho 9 điểm; 3 lỗi cho 8 điểm; 4 - 5 lỗi cho 7 điểm; 6 - 7 lỗi
cho 6 điểm; 8 - 9 lỗi cho 5 điểm; 10 - 14 lỗi cho 4 điểm; 15 - 18 lỗi cho 3
điểm; 19 - 25 lỗi cho 2 điểm; trên 25 lỗi cho 1 điểm.
3.1.4. Thời gian, địa bàn thực nghiệm
Thời gian: Do điều kiện thời gian không thể tiến hành dạy thực nghiệm
trong cả năm học được nên chúng tôi đã dạy thực nghiệm vào học kì II, năm
học 2015-2016.
Địa bàn thực nghiệm: Trường Tiểu học Lê Văn Tám, trường Tiểu học
Chiềng Lề, trường Tiểu học Chiềng Sinh.
3.1.5. Đối tượng thực nghiệm
Đối tượng thực nghiệm là học sinh thuộc khối lớp 5 của trường Tiểu
học Lê Văn Tám, trường Tiểu học Chiềng Lề, trường Tiểu học Chiềng Sinh.
Cụ thể như sau:
Trường Tiểu học Chiềng Lề: tổng số học sinh khối 5 là 204 em thuộc 4
lớp, trong đó cả 202 em là học sinh dân tộc Kinh. Chúng tôi tiến hành thực
nghiệm trên lớp 5A1 (51 học sinh), lớp đối chứng là lớp 5A2 (51 học sinh),
Trường Tiểu học Chiềng Sinh: tổng số học sinh khối 5 là 180 em với 4
lớp, trong đó có 135 em là học sinh dân tộc Kinh, 45 học sinh dân tộc Thái.
Chúng tôi tiến hành thực nghiệm trên lớp 5A1 với 45 học sinh (trong đó 33
học sinh dân tộc Kinh, 12 học sinh dân tộc Thái ), lớp đối chứng là lớp 5A2
với 45 học sinh sinh (trong đó 33 học sinh dân tộc Kinh, 12 học sinh dân

74

tộc Thái ).
Trường Tiểu học Lê Văn Tám: tổng số học sinh khối 5 là 96 em thuộc
2 lớp, trong đó cả 96 em đều là học sinh dân tộc Thái. Chúng tôi chọn lớp
5A1 với 48 học sinh là lớp thực nghiệm, lớp 5A2 với 48 học sinh là lớp đối chứng.
3.1.6. Điều kiện thực nghiệm
Đối với học sinh lớp đối chứng: Vẫn tiến hành học chương trình phân
môn chính tả theo giáo án và các phương pháp thông thường giáo viên vẫn dạy.
Đối với học sinh lớp thực nghiệm: Tiến hành học phân môn chính tả
theo giáo án thiết kế có sử dụng các biện pháp đã đề xuất tại chương 2.
*Giáo án dạy lớp thực nghiệm và lớp đối chứng đảm bảo các tiêu chí:
+ Giáo án lớp thực nghiệm: Giáo viên soạn dạy tiết chính tả có kết hợp
sử dụng các biện pháp sửa lỗi chính tả trong luận văn đề xuất.
Giáo án thiết kế thực nghiệm đảm bảo cấu trúc:
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 học sinh; viết bài chính tả và làm bài tập chính tả;
củng cố dặn dò.
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 học sinh 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 học sinh tái hiện kiến thức cũ. Có thể
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thực hiện bước này bằng một trong hai cách dưới đây:
Yêu cầu học sinh làm bài tập chính tả để ôn lại hiện tượng chính tả đã
học ở bài trước: học sinh nghe – viết một số từ đã được luyện tập ở bài trước.
Nhận xét bài chính tả của học sinh mà giáo viên đã thu về chấm từ
buổi trước. giáo viên nêu một số lỗi tiêu biểu, nhắc nhở học sinh cách chữa và
khắc phục lỗi.
Bước Giới thiệu bài mới nhằm tạo cho học sinh 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 giáo viên phải nêu được mục tiêu của bài viết chính tả và
các bài tập chính tả âm, vần.
Bước Hướng dẫn học sinh tìm hiểu bài và hướng dẫn chính tả giúp
học sinh nhớ được nội dung của bài viết, hình thành cho học sinh 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, giáo viên cần cho học sinh đọc bài
chính tả sẽ viết, tìm hiểu hoặc tái hiện nội dung chính của bài viết. Sau đó,
cần yêu cầu học sinh 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), giáo viên cần đọc
bài chính tả cho học sinh nghe một lần trước khi viết. Khi đọc cần đọc rõ
ràng, tốc độ vừa phải, tạo điều kiện cho học sinh chú ý tới những hiện tượng
chính tả cần viết đúng. Sau đó, giáo viên đọc cho học sinh 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 học sinh viết
xong, giáo viên cần đọc lại toàn bài lần cuối với tốc độ chậm để học sinh soát
lại bài chính tả vừa viết (có thể yêu cầu học sinh soát bài chéo nhau).
Bước chấm và chữa bài viết chính tả, giáo viên cần chọn chấm một số
bài viết của học sinh. Đối tượng được chọn chấm bài là những học sinh đến
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lượt chấm bài; những học sinh hay mắc lỗi, cần rèn luyện thường xuyên. Giáo
viên cần giúp học sinh kiểm tra bài viết để phát hiện và chữa lỗi bằng một
trong hai cách dưới đây:
Cho học sinh quan sát bài chính tả đã được giáo viên chép sẵn trên
bảng phụ, đối chiếu với bài viết của mình để phát hiện và chữa lỗi;
Giáo viên đọc lại bài chính tả đã viết, chỉ dẫn cách viết từng hiện
tượng chính tả khó trong mỗi câu để học sinh đối chiếu với bài viết của mình
để phát hiện và chữa lỗi.
Bước Hướng dẫn học sinh làm bài tập chính tả âm, vần giáo viên cần
hướng dẫn học sinh làm tất cả các bài tập chính tả bắt buộc và một số bài tập
lựa chọn (tuỳ đặc điểm phương ngữ của học sinh) theo quy trình chung như
sau: học sinh đọc yêu cầu của bài tập; học sinh làm bài tập (cá nhân hoặc thảo
luận theo cặp / nhóm); một số học sinh báo cáo kết quả, các học sinh khác
nhận xét; giáo viên chốt lại kết quả đúng; học sinh làm bài tập đúng vào vở.
Bước Củng cố, dặn dò nhằm giúp học sinh một lần nữa ghi nhớ lại nội
dung bài học, những điều học sinh đã làm được và cần phải phát huy, 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, giáo
viên có thể tổ chức cho học sinh làm các bài tập chính tả bằng cách chơi các
trò chơi học tập.
+ Giáo án lên lớp đối chứng: Giáo viên soạn giáo án dạy tiết chính tả
như vẫn dạy thường xuyên.
*Học sinh ở lớp thể nghiệm và lớp đối chứng tham gia học học tiết
chính tả được đưa vào thể nghiệm phải đảm bảo các điều kiện sau:
+ Số lượng học sinh hai lớp tương đương;
+ Học nội dung chương trình phân môn Chính tả như nhau;
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3.1.7. Cách thức, phương pháp thực nghiệm
Thiết kế giáo án và tiến hành dạy tiết chính tả như bình thường vẫn
tiến hành, thiết kế các phiếu điều tra trắc nghiệm, yêu cầu học sinh viết một
đoạn văn để xác định các loại lỗi mà học sinh 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, tiến hành thiết kế các giáo án thực nghiệm và
các phiếu điều tra trắc nghiệm, yêu cầu học sinh viết một đoạn văn ngắn theo
chủ đề mà chúng tôi đưa ra .
Sau khi tác động, thông qua kết quả 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 học sinh.
3.2. Điều tra trước thực nghiệm
Chúng tôi tiến hành điều tra khả năng viết đúng chính tả của học sinh
trước thực nghiệm thu được kết quả như sau:
Bảng 3.1: Kết quả kiểm tra khả năng viết chính tả ban đầu của học sinh
trường Tiểu học Chiềng Lề
Số
lượng
học
sinh
khảo
sát
51
51

Xếp loại
Lớp

Thực
nghiệm
Đối
chứng

Số
bài
thu
chấm

Giỏi
(0-2 lỗi)

Khá
(3-5 lỗi)

Trung
bình (6-9
lỗi)
TL
SL
(%)

Yếu
(10-trên
10 lỗi)
TL
SL
(%)

SL

TL
(%)

SL

TL
(%)

51

31

60.8

18

35.3

2

3.9

0

0

51

32

62.7 117 33.3

2

3.9

0

0
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Bảng 3.2: Kết quả kiểm tra khả năng viết chính tả ban đầu của học sinh
trường Tiểu học Chiềng Sinh
Số
lượng
học
sinh
khảo
sát

Xếp loại
Lớp

Số
bài
thu
chấm

Giỏi
(0-2 lỗi)
SL

Khá
(3-5 lỗi)

TL
(%)

SL

TL
(%)

Trung
bình (6-9
lỗi)
TL
SL
(%)

Yếu
(10-trên 10
lỗi)
TL
SL
(%)

Học sinh dân tộc Thái
24
24

Thực
nghiệm
Đối
chứng

24

4

4.4

5

5.6

11

12.2

4

4.4

24

4

4.4

6

6.7

10

11.1

4

4.4

Học sinh dân tộc Kinh
66
66

Thực
nghiệm
Đối
chứng

66

16

17.8

24

26.7

23

25.6

3

3.3

66

17

18.9

24

26.7

22

24.4

3

3.3

Tổng
90
90

Thực
nghiệm
Đối
chứng

90

20

22.2

29

32.3

34

37.8

7

7.7

90

21

23.3

30

33.4

32

35.5

7

7.7
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Bảng 3.3: Kết quả kiểm tra khả năng viết chính tả ban đầu của học sinh
trường Tiểu học Lê Văn Tám
Số
lượng
học
sinh
khảo
sát
48
48

Xếp loại
Lớp

Số
bài
thu
chấm

Thực
nghiệm
Đối
chứng

SL

TL
(%)

SL

TL
(%)

Trung
bình (6-9
lỗi)
TL
SL
(%)

48

1

2.1

16

33.3

23

47.9

8

16.7

48

1

2.1

17

35.4

22

45.7

9

18.8

Giỏi
(0-2 lỗi)

Khá
(3-5 lỗi)

Yếu
(10-trên 10
lỗi)
TL
SL
(%)

3.3. Tiến hành thực nghiệm
3.3.1. Thiết kế giáo án thực nghiệm
GIÁO ÁN 1:
BÀI CHÍNH TẢ NGHE - VIẾT: BUÔN CHƯ LÊNH ĐÓN CÔ GIÁO
(TRANG 145)
I. Mục tiêu
1. Kiến thức
- Nghe- viết được bài chính tả, trình bày đúng hình thức đoạn văn
xuôi :(Y hoa lấy trong gùi ra ... A, chữ, chữ cô giáo) trong bài Buôn chư lênh
đón cô giáo. Làm được bài tập 2a, 3a trong SGK.
- Phân biệt tr/ch.
2. Kĩ năng
- Kĩ năng nghe - viết đúng bài chính tả, trình bày đúng hình thức đoạn
văn xuôi và làm các bài tập thành thạo.
3. Thái độ
- Giáo dục HS có ý thứ viết bài, trình bày sạch sẽ, khoa học.
II. Đồ dùng dạy học
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1. Giáo viên
- Bảng phụ ghi sẵn bài tập
2. Học sinh: Sách giáo khoa
III. Các hoạt động dạy và học
Hoạt động dạy của giáo viên

TG

Hoạt động học của học sinh

1. Ổn định tổ chức

1’ - HS hát.

2. Kiểm tra bài cũ

4’

- Yêu cầu HS viết các từ có âm đầu

- 2 HS lên viết bảng lớp, HS dưới

tr/ ch(mỗi HS một cặp từ).

lớp viết vào vở nháp

- GV nhận xét .

- HS lắng nghe.

3. Dạy học bài mới
a. Giới thiệu bài

1’

- GV đưa tên bài: Buôn chư lênh

- HS nhắc nối tiếp tên bài.

đón cô giáo(tr.145)
b. Dạy nội dung
*Hướng dẫn học sinh nghe – viết 20’
chính tả.
- GV đọc đoạn văn cần viết chính

- HS lắng nghe và theo dõi trong

tả.

SGK.

- Đoạn văn cho em biết điều gì?
- Đoạn văn nói lên tấm lòng của
bà con Tây Nguyên đối với cô
giáo và cái chữ
- Yêu cầu học sinh phát hiện và viết

- HS nêu lên những từ khó mà

bảng con một số từ khó.

các em viết hay lẫn: Y Hoa,

- Yêu cầu học sinh phát âm các từ

phăng phắc, quỳ, lồng ngực…

khó
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+ GV phát âm mẫu lần 1
+ GV phát âm mẫu lần 2 và yêu
cầu HS phát âm (sử dụng biện pháp
1: Luyện chính âm)
- Sử dụng biện pháp 6: GV giải
thích từ khó:
+ Im phăng phắc: là hoàn toàn im
lặng, không có một tiếng động.
+ Lồng ngực: Là khoang cơ thể
giới hạn bởi các xương sườn trên
cơ thể con người.
+ Quỳ: Tư thế đầu gối gập xuống
và đặt sát mặt nền để đỡ toàn thân
- GV đọc cho HS viết lên bảng lớp,

- 3 HS lên bảng viết, HS dưới lớp

cả lớp viết các từ vừa tìm được vào

viết vào nháp.

giấy nháp.
- Nếu HS viết sai, GV hướng dẫn
và viết mẫu kết hợp giải thích cách
viết, cấu tạo từ, quy tắc chính tả (sử
dụng biện 4: Luyện viết theo mẫu)
- Sau khi HS viết xong, GV hướng

- HS nhận xét theo yêu cầu của

dẫn HS nhận xét bài của bạn trên

GV.

bảng.
- GV đọc chậm từng câu, đọc rõ

- Viết chính tả .

ràng cho HS viết.
(Nhắc HS tư thế ngồi viết)
- Trong quá trình đọc, GV lưu ý
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những chỗ có từ khó HS đã phát
hiện ở trên hoặc những từ HS dễ
viết sai để nhấn mạnh và nói nhanh
cách viết cho HS chú ý
- GV đọc lại cho HS soát lỗi.

- HS soát lỗi

- HS đổi chéo bài soát lỗi.

- HS đổi chéo bài soát lỗi.

- Nhận xét 8 vở ở lớp.
* Hướng dẫn HS làm BT chính tả
(sử dụng biện pháp 1: Luyện chính
âm – tổ chức trò chơi)
Bài tập 2a

5’ HĐ thảo luận nhóm

- Gọi HS đọc nội dung yêu cầu của

- 2 học sinh nêu yêu cầu bài 2a

bài.
- Yêu cầu HS thảo luận nhóm .

- HS thảo luận và làm bài tập

- Tổ chức trò chơi: Ai nhanh hơn

- Đại diện các nhóm lên làm bài

Thể lệ: Chia lớp thành 4 nhóm. Mỗi

- tra( tra lúa) - cha ( mẹ)

nhóm lần lượt cử từng bạn lên bảng

- trà ( uống trà) - chà( chà sát)

viết các từ tìm được theo hình thức

- trả( trả lại)- chả( bánh chả)

tiếp sức. Hết thời gian nhóm nào

-trao( trao nhau)- chao( chao

viết được nhiều từ đúng, viết đẹp

cánh)

giành chiến thắng.

- tráo( đánh tráo)- cháo( bát cháo)

- GV nhận xét, hướng dẫn, đọc
mẫu, giải thích một số từ khó (sử
dụng biện pháp 6)
- GV nhận xét chốt lời giải đúng.
Bài tập 3a
- Gọi HS đọc nội dung yêu cầu bài.

- HS lắng nghe.
5’ HĐ chơi trò chơi
- 2 học sinh nêu yêu cầu bài 3.
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- Tổ chức chơi trò chơi “Rung
chuông vàng”. sau mỗi lệnh của
GV ghi từ cần điền vào bảng con.
- GV nhận xét kết luận từ đúng sau
mỗi lần HS giơ bảng.
- Yêu cầu học sinh đọc lại bài điền.
- Truyện đáng cười ở chỗ nào?

- HS thực hiện TC theo YC của
GV.
- Thứ tự cần điền: cho, truyện,
chẳng, chê, trả, trở.
- 1 HS đọc thành tiếng bài đúng
- Truyện đáng cười ở chỗ nhà
phê bình xin vua cho trở lại nhà
giam vì ngụ ý nói rằng sáng tác
của nhà vua rất dở.
- HS lắng nghe.

- GV nhận xét chốt lời giải đúng.
3’
4.Củng cố
- Qua bài tập chính tả các em được
phân biệt các từ ngữ chứa âm nào?
- Học sinh nêu
- Tổng kết tiết học(nhắc lại ND
- Chứa ch- tr
bài).
1’
5. Dặn dò
- GV nhận xét tiết học.
- HS lắng nghe, ghi nhớ.
- Dặn HS về nhà học bài và chuẩn
bị bài mới.
Khi tiến hành tổ chức dạy tiết dạy bài chính tả theo giáo án trên, giáo
viên đã kết hợp sử dụng các biện pháp đã đề xuất tại chương 2, cụ thể:
Biện pháp 1: Luyện chính âm
Biện pháp này được sử dụng trong bước giáo viên hướng dẫn học sinh
phát âm từ khó, hay viết sai. Giáo viên hướng dẫn học sinh luyện đọc đúng,
nhất là những học sinh thường mắc lỗi phát âm.
Giáo viên hướng dẫn học sinh có ý thức phân biệt để không đọc “trang
giấy”, “trong”, “lên sàn”, “hò reo”, “lồng ngực”, thành "chang dấy",
"chong", "nên xàn/đên xàn", "hò gieo", “đồng ngực”; không đọc “bao nhiu”,
“phăn phắt”, mà phải đọc “bao nhiêu”, “phăng phắc”; không đọc “bống”,
“ró”, “chứ” mà phải đọc là “bỗng”, “rõ”, “chữ”.
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Biện pháp 3: Ôn tập quy tắc viết hoa
Trước khi viết chính tả, giáo viên cho học sinh ôn lại các quy tắc viết
hoa: Sau dấu kết thúc câu, bắt đầu một câu mới phải viết hoa (sau dấu ., !, :);
Viết hoa chữ cái đầu tiên của mỗi câu thơ.
Quy tắc viết hoa tên người, tên địa lí Việt Nam: Tên người, tên địa lí
Việt Nam thông thường được viết hoa các chữ cái đầu của mỗi tiếng: Y Hoa,
Bác Hồ, Buôn Chư Lênh .
Biện pháp 4: Luyện viết theo mẫu + biện pháp 5: phân tích chính tả +
biện pháp 6: giải nghĩa từ.
Tuỳ thuộc vào tình hình thực tế về nhận thức của học sinh, giáo viên sử
dụng kết hợp ba biện pháp trên để hướng dẫn học sinh viết đúng các từ khó.
Ví dụ: “phăng phắc” phân tích như sau:
Phăng = ph + ăng
Phắc = ph + ăc + thanh sắc
Sau thao tác phân tích là thao tác so sánh các thành phần cấu tạo các
tiếng đó, học sinh quan sát chữ viết của các tiếng và sẽ nhận ra sự khác nhau
của hai tiếng: “phăng” và “phăn” có cùng âm đầu, khác phần vần; tiếng
phăng có vần là ăng, còn tiếng phăn có vần là ăn. Song song với việc hướng
dẫn học sinh so sánh cấu tạo các tiếng đó thì giáo viên đồng thời cho học sinh
so sánh nghĩa của những từ, tiếng đó: Phăng phắc - là im lặng hoàn toàn,
không có tiếng động; phăn phắt- không có nghĩa.
Giáo viên sử dụng kết hợp biện pháp phân tích chính tả và biện pháp
giải nghĩa từ trong phần làm bài tập 2/145:
Bài 2: Tìm những tiếng có nghĩa:
a. Chỉ khác nhau ở âm đầu tr hay ch.
b. Chỉ khác nhau ở thanh hỏi hay thanh ngã.
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GIÁO ÁN 2
BÀI CHÍNH TẢ NHỚ - VIẾT: CAO BẰNG (TRANG 48)
I. Mục tiêu
1. Kiến thức
- Nhớ viết chính xác, đẹp 4 khổ thơ đầu bài Cao Bằng.
- Làm đúng bài tập chính tả về viết hoa tên riêng, tên địa lý Việt Nam.
2. Kĩ năng
- Rèn kĩ năng nghe, nhớ lại và viết đúng chính tả bài thơ; trình bày
đúng thể thơ.
3. Thái độ
- HS thấy được vẻ đẹp kì vĩ của cảnh vật Cao Bằng, của Cửa gió Tùng
Chinh (Đoạn thơ ở bài tập 3), từ đó có ý thức giữ gìn, bảo vệ những cảnh đẹp
của đất nước.
- Có ý thức rèn chữ viết; giữ vở sạch chữ đẹp.
II. Đồ dùng dạy học
1. Giáo viên:
- Bảng phụ ghi sẵn bài tập
2. Học sinh:
- SGK, bảng con
III. Các hoạt động dạy và học
Hoạt động dạy của giáo viên

TG

1. Ổn định tổ chức

1’

2. Kiểm tra bài cũ

4’

Hoạt động học của học sinh

- Gọi 2 HS lên bảng viết tên hai bạn

- 2 em lên bảng viết, lớp theo

trong lớp và viết tên trường.

dõi nhận xét.

- Nhận xét đánh giá.
3. Dạy học bài mới
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1’

a. Giới thiệu bài
- Trực tiếp.

20’

b. Hướng dẫn HS viết chính tả
- GV đọc mẫu 4 khổ thơ đầu.

- Nghe.

- Gọi 1HS đọc thuộc lòng 4 khổ thơ

- 1 em đọc.

đầu.
- Những từ ngữ, chi tiết nào nói lên
– Giáo viên đặt câu hỏi giúp HS hiểu

- Sau khi qua Đèo Gió, ta lại

nội dung đoạn thơ:

vượt đèo Giàng, lại vượt đèo

- Địa thế của Cao Bằng được miêu

Cao Bắc.

tả như thế nào?
- Cao Bằng là nơi cảnh vật có vẻ
- Cao Bằng là nơi có cảnh vật ntn?

đẹp kì vĩ.

- Con người Cao Bằng rất đôn
- Em có nhận xét gì về con người

hậu và mến khách.

Cao Bằng?

- 1 em lên bảng viết, lớp viết
vào nháp.

- GV hướng dẫn học sinh viết từ
khó, từ dễ viết sai, phân tích cấu tạo
từ nếu cần thiết. Sau đó đọc cho HS
viết : Đèo Giàng, suối trong, dịu

- Viết hoa chữ cái đầu mỗi tiếng.

dàng…
Nếu HS viết sai GV viết mẫu lên
bảng (sử dụng biện pháp 4-luyện

- Nhớ lại bài rồi viết vào vở.

viết theo mẫu).

- Dùng bút chì soát lỗi.

- Nhận xét sửa lỗi.

- Đổi chéo vở cho nhau soát lỗi.
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- Hướng dẫn HS viết bài.

10’

- Nêu qui tắc viết hoa tên người, tên
địa lý VN? (sử dụng biến pháp 3-ôn

HĐ cá nhân

quy tắc viết hoa)

- 1em đọc, lớp đọc thầm.

- Nhắc nhở HS cách viết bài thơ, tư
thế ngồi viết.
- Yêu cầu HS viết bài.

- 1 em lên bảng, lớp làm vào vở.

- Yêu cầu HS soát lỗi.

- 2 em nhận xét.

- Nhận xét một số bài.
- Nhận xét bài viết của HS.
c. Hướng dẫn HS làm bài tập
chính tả
Bài 2
- Gọi HS đọc yêu cầu của bài.
- Mở bảng phụ có ghi sẵn các câu
văn trong bài.

HĐ cặp đôi

- Yêu cầu HS làm bài.

- 2 em đọc.

- Cho HS nhận xét bài của bạn làm

- Làm việc theo cặp.

trên bảng.
- Nhận xét chốt lại câu trả lời đúng.
- Người nữ... Côn Đảo là chị Võ Thị
Sáu.

- Mỗi em chỉ ra một địa danh

- Người lấy thân mình làm... ĐBP là

viết sai viết lại cho đúng.

anh Bế Văn Đàn.
- Người chiến sĩ...
- Vì sao phải viết hoa?

- Vì đó là tên địa lý VN.

Bài 3

- 2 em nhận xét.
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- Gọi HS đọc yêu cầu của bài.

3’

- Yêu cầu HS làm bài.

- 1 em đọc, lớp đọc thầm.

- Tổ chức trò chơi: Xem ai nhanh
hơn
Thể lệ: Học sinh gạch chân các tên
riêng có trong bài, viết lại tên riêng 1’
đó cho đúng vào bảng. Có hiệu lệnh
tất cả HS đồng loạt dơ bảng và đọc
to từ vừa viết. HS nào viết đúng
được cộng 1 điểm. Kết thúc trò HS
nào được điểm cao nhất thì chiến
thắng.
- Gọi HS phát biểu ý kiến.
- GV nhận xét sửa sai.
- Tại sao lại phải viết hoa các tên

- Viết hoa chữ các đầu của mỗi

đó?

tiếng.

- Nhận xét bổ sung.
- Gọi 1 em đọc toàn bài thơ.
4. Củng cố
- Nêu quy tắc viết hoa tên địa lí Việt
Nam?
- Nhấn mạnh nội dung bài.
5. Dặn dò
- Về nhà học bài chuẩn bị bài sau.
- Nhận xét giờ học.
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Trong tiết chính tả nhớ viết này, đã sử dụng các biện pháp:
Biện pháp 1: Luyện chính âm
Học sinh dân tộc Thái thường mắc các lỗi về phụ âm đầu l/đ, b/v, thanh
sắc/thanh ngã vì vậy giáo viên cần hướng dẫn học sinh đọc đúng các từ: “Đèo
Gió”, “Đèo Giàng”, “hò reo”, “lồng ngực” “lành”, “bằng bằng”, “rõ”.
Biện pháp 3: Ôn lại quy tắc viết hoa
Giáo viên cho học sinh nhắc lại quy tắc viết hoa tên người, tên địa lí
Việt Nam (tên người, tên địa lí Việt Nam thông thường được viết hoa các chữ
cái đầu của mỗi tiếng) để giúp học sinh không viết sai các từ: Đèo Gió, Đèo
Giàng, Cao Bắc, Cao Bằng, Điện Biên Phủ, Công Lý, Côn Đảo, Võ Thị Sáu,
Nguyễn Văn Trỗi, Bế Văn Đàn.
Quy tắc viết hoa lời nói trực tiếp: “Ôi, chữ cô giáo này ! Nhìn kìa”; “A,
chữ, chữ cô giáo”!
Biện pháp 2: Sử dụng mẹo chính tả (phân biệt s/x)
Trong bài có từ “sâu sắc”. Để học sinh không bị viết sai thành “xâu
xắc” giáo viên cho học sinh phát âm và nói : “từ sâu sắc” là từ láy âm đầu "sờ
nặng" vì vậy khi viết các em viết là “sâu sắc”.
Ngoài các biện pháp đã được áp dụng thử nghiệm trên hai tiết chính tả
trên, còn một số biện pháp cần phải tiến hành trong thời gian dài và sử dụng
thường xuyên, linh hoạt trong các tiết học, các hoạt động khác như biện pháp
tạo môi trường giao tiếp bằng tiếng Việt cho học sinh, biện pháp tập thói quen
sử dụng từ điển tiếng Việt, biện pháp luyện chính âm…
3.3.2. Kết quả thực nghiệm
Sau khi tiến hành thực nghiệm, chúng tôi thu được kết quả như sau:
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Bảng 3.4: Kết quả kiểm tra chất lượng khả năng viết chính tả của học
sinh trường Tiểu học Chiềng Lề sau thực nghiệm
Số
lượng
học
sinh
khảo
sát
51
51

Xếp loại
Lớp

Thực
nghiệm
Đối
chứng

Số
bài
thu
chấm

Giỏi
(0-2 lỗi)

Trung
bình (6-9
lỗi)
TL
TL
SL
(%)
(%)

Khá
(3-5 lỗi)

Yếu
(10-trên 10
lỗi)
TL
SL
(%)

SL

TL
(%)

SL

51

45

88.2

6

11.8

0

0

0

0

51

38

74.5

12

23.5

1

2

0

0

Nhận xét: So sánh số liệu bảng 3.1 và bảng 3.4 nhận thấy:
Ở lớp thực nghiệm: Tỉ lệ học sinh đạt điểm giỏi tăng từ 60.8% lên
88.2% (tăng 27.4%); tỉ lệ học sinh đạt điểm khá là 21.6%, không còn học sinh
đạt điểm trung bình. Điều đó chứng tỏ tỉ lệ viết đúng chính tả của học sinh lớp
thực nghiệm sau tác động cao hơn hẳn trước khi tác động.
Ở lớp đối chứng: Tỉ lệ học đạt điểm giỏi tăng từ 62.7% lên 74.5%
(tăng 11.8%); tỉ lệ học sinh đạt điểm khá là 23.5%; tỉ lệ đạt điểm trung bình là 2%.

91

Bảng 3.5: Kết quả kiểm tra chất lượng khả năng viết chính tả của học
sinh trường Tiểu học Chiềng Sinh sau thực nghiệm
Số
lượng
học
sinh
khảo
sát

Xếp loại
Lớp

Số
bài
thu
chấm

Giỏi
(0-2 lỗi)
SL

Khá
(3-5 lỗi)

TL
(%)

SL

TL
(%)

Trung bình
(6-9 lỗi)
SL

TL
(%)

Yếu
(10-trên
10 lỗi)
TL
SL
(%)

Học sinh dân tộc Thái
24
24

Thực
nghiệm
Đối
chứng

24

7

7.8

10

11.1

6

6.7

1

1.1

24

5

5.6

9

10

7

7.8

3

3.3

Học sinh dân tộc Kinh
66
66

Thực
nghiệm
Đối
chứng

66

29

32.2

31

34.4

6

6.7

0

0

66

20

22.2

28

31.1

16

17.8

2

2.2

Tổng
90
90

Thực
nghiệm
Đối
chứng

90

36

40

41

45.6

12

13.3

1

1.1

90

25

27.8

40

44.4

23

25.6

5

5.6

Nhận xét: So sánh bảng số liệu 3.2 và 3.4 có thể thấy: Sau khi sử dụng
các biện pháp sửa lỗi chính tả do luận văn đề xuất, tỉ lệ lỗi chính tả của học
sinh lớp thực nghiệm giảm đáng kể. Điều đó thể hiện ở tỉ lệ học sinh đạt điểm
giỏi tăng từ 22.2% lên 40% (tăng 17.8%) trong đó học sinh dân tộc Kinh tăng
14.4%, học sinh dân tộc Thái tăng 3.4%; tỉ lệ học sinh đạt điểm khá tăng từ
32.3% lên 45.6% (tăng 13.3%), trong đó học sinh dân tộc Kinh tăng 7.8%,
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học sinh dân tộc Thái tăng 5.5%; tỉ lệ học sinh đạt điểm trung bình giảm từ
37.7% xuống chỉ còn 13.3% (giảm 23.7%); tỉ lệ học sinh đạt điểm yếu chỉ còn
1.1% (giảm 6.6%). Mặc dù cả học sinh dân tộc Kinh và học sinh dân tộc Thái
đều giảm tỉ lệ mắc lỗi chính tả rõ rệt nhưng tỉ lệ giảm của học sinh dân Kinh
cao hơn học sinh dân tộc Thái.
Đối với lớp đối chứng, tỉ lệ học sinh đạt điểm khá, giỏi có tăng nhưng
rất ít. Thể hiện ở tỉ lệ học sinh đạt điểm giỏi tăng từ 23.3% lên 27.8% (tăng
4,5%); tỉ lệ học sinh đạt điểm khá tăng từ 33.4% lên 44.4% (tăng 11%), tỉ lệ
học sinh đạt điểm yếu vẫn cao, chỉ giảm 2.1% (7.7% xuống 5.6%).
Bảng 3.6: Kết quả kiểm tra chất lượng khả năng viết chính tả của học
sinh trường Tiểu học Lê Văn Tám sau thực nghiệm
Số
lượng
học
sinh
khảo
sát
48
48

Xếp loại
Lớp

Thực
nghiệm
Đối
chứng

Số
bài
thu
chấm

Giỏi
(0-2 lỗi)

Khá
(3-5 lỗi)

Trung
bình (6-9
lỗi)
TL
SL
(%)

Yếu
(10-trên 10
lỗi)
TL
SL
(%)

SL

TL
(%)

SL

TL
(%)

48

7

14.6

29

60.4

9

18.8

3

6.3

48

2

4.2

19

39.6

19

39.6

8

16.7

Nhận xét: Từ bảng số liệu 3.3. và 3.5 có thể dễ dàng nhận thấy chất
lượng dạy học chính tả ở lớp thực nghiệm cao hơn hẳn lớp đối chứng. Điều
này thể hiện ở tỉ lệ học sinh đạt điểm giỏi của lớp thực nghiệm tăng từ 2.1%
lên 14.6% (12.5%), trong khi đó lớp đối chứng chỉ tăng từ 2.1% lên 4.2%
(2.1%); tương tự với học sinh đạt điểm khá, nếu lớp thực nghiệm tăng 27.1%
thì học sinh ở lớp đối chứng chỉ tăng 4.2%; học sinh đạt điểm trung bình của
lớp thực nghiệm giảm đến 60.1% thì lớp đối chứng chỉ giảm rất thấp 6.1%; tỉ
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lệ học sinh đạt điểm yếu của lớp thực nghiệm chỉ còn 6.3% (giảm 10.4%),
học sinh lớp đối chứng vẫn còn 16.7 % (chỉ giảm 2.1%).

Biểu đố 3.1: Khả năng viết chính tả của học sinh
trước và sau thực nghiệm
Qua biểu đồ 3.1 cho thấy tỷ lệ học sinh đạt loại giỏi sau thực nghiệm
tăng rõ rệt, loại trung bình và yếu giảm nhiều chỉ còn lần lượt là 11.1% và
2.1%. Như vậy rõ ràng việc sử dụng các phương pháp sửa lỗi chính tả đã tiến
hành đã góp phần cải thiện đáng kể khả năng chính tả của học sinh tiểu học.
Chúng tôi cũng tiến hành so sánh việc áp dụng các phương pháp thực
nghiệm tác động đến khả năng chính tả của học sinh dân tộc Kinh và dân tộc
Thái, kết quả trình bày ở biều đồ 3.2.

(a)

(b)

Biểu đố 3.2. Khả năng viết chính tả của học sinh dân tộc Kinh (a) và Thái
(b) trước và sau thực nghiệm
Các phương pháp thực nghiệm đều thể hiện hiệu quả cải thiện khả năng
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chính tả trên cả đối tượng học sinh dân tộc Kinh và Thái, tuy nhiên kết quả
trình bày ở biểu đồ 3.2 cho thấy, các phương pháp thực nghiệm cho hiệu quả
cao hơn ở đối tượng dân tộc Kinh.
Dựa trên kết quả điều tra trên nếu đánh giá kĩ năng viết của học sinh
lớp 5 thành phố Sơn La ở học kì II theo bảng tham chiếu (tài liệu tập huấn
hướng dẫn đánh giá học sinh tiểu học môn Tiếng Việt theo Thông tư số
22/2016/TT-BGDĐT ngày 06/11/2016): học sinh phải biết viết và trình bày
bài chính tả đúng quy định, chữ viết đều nét, thẳng hàng, đúng quy tắc viết
hoa, viết bài chính tả khoảng 100 chữ/15 phút theo hình thức nghe - viết, nhớ
- viết, không mắc quá 5 lỗi thì tỉ lệ học sinh ở mức hoàn thành chỉ từ 33,3% 40,2%. Do vậy, theo ý kiến chủ quan của cá nhân: Sử dụng các tiêu chí và chỉ
báo hành vi theo bản tham chiếu để đánh giá học sinh thành phố Sơn La là
chưa thực sự phù hợp.
3.3.3. Kết luận chung về thực nghiệm
Trong quá trình thực nghiệm, chúng tôi dựa trên cơ sở bám sát mục tiêu,
nội dung và phương pháp thực nghiệm trên đối tượng là học sinh lớp 5 thành
phố Sơn La, cụ thể là tại 3 trường Tiểu học: Chiềng Lề, Lê Văn Tám, Chiềng
Sinh, đảm bảo tính khách quan trên cơ sở tư duy logic và dùng phương pháp
thống kê toán học để tổng hợp kết quả thực nghiệm. Sau đó chúng tôi tiến
hành đối chiếu giữa kết quả trước và sau thực nghiệm. Trên cơ sở đó luận văn
đưa ra nhận định, đánh giá bước đầu về thực trạng, nguyên nhân và tính khả
thi của các biện pháp chữa lỗi chính tả mà tác giả đưa vào tác động lên đối
tượng nghiên cứu.
Kết quả thu được sau thực nghiệm cho thấy hầu hết các lỗi giảm mạnh
sau khi được tác động, tỉ lệ giảm ở các lỗi, ở các dân tộc là khác nhau (biểu đồ
3.1, 3.2, 3.3). Tuy nhiên trong một thời gian ngắn tác động học sinh thì không
thể khắc phục hoàn toàn các lỗi.
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Kết quả nghiên cứu của luận văn đã khẳng định tính hiệu quả của các
biện pháp mà tác giả thực hiện đề tài đưa ra để chữa lỗi chính tả cho học sinh
dân tộc Thái, dân tộc Kinh của học sinh lớp 5 tại một số trường tiểu học thành
phố Sơn La là đảm bảo tính khoa học, hiệu quả và phù hợp với đối tượng
nghiên cứu.
TIỂU KẾT CHƯƠNG 3
Để kiểm định tính khả thi của các biện pháp đề xuất trong việc khắc
phục lỗi chính tả (sai âm đầu, sai phần vần, sai dấu thanh, lỗi viết hoa) cho
học sinh lớp 5 thành phố Sơn La, chúng tôi đã tiến hành thực nghiệm sư phạm
ở học sinh lớp 5 của 3 trường Tiểu học: Lê Văn Tám, Chiềng Sinh, Chiềng Lề.
Kết quả thử nghiệm đã khẳng định các biện pháp mà chúng tôi đề ra là có tính
khả thi và tính hiệu quả cao. Điều này thể hiện ở tỉ lệ mắc lỗi chính tả của học
sinh thực nghiệm giảm mạnh.
Thông thường, trước thực nghiệm lỗi nào mắc phải nhiều thì sau thực
nghiệm sẽ giảm nhiều hơn và lỗi nào mắc phải ít thì sau thực nghiệm sẽ giảm
ít. Điều đó cho thấy, cách sửa lỗi mà tác giả đưa ra nhằm tính đến lợi ích của
số đông. Điều này hoàn toàn phù hợp với mục tiêu đặt ra của đề tài.
Để khắc phục lỗi chính tả cho học sinh, giáo viên cần hiểu rõ nguyên
nhân mắc lỗi, đặc điểm của học sinh để có cách ứng xử phù hợp, sử dụng các
biện pháp phù hợp, linh hoạt để sửa lỗi cho học sinh, góp phần nâng cao chất
lượng môn Chính tả cũng như góp phần nâng cao hiệu quả các môn học khác.
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KẾT LUẬN VÀ KHUYẾN NGHỊ
1. Kết luận
1.1. Chính tả là môn học dạy học sinh hoàn thiện ngôn ngữ chữ viết.
Viết đúng chính tả không chỉ nói lên trình độ tư duy ngôn ngữ của học sinh,
mà nó còn phản ánh trình độ văn hoá, ý thức kỷ luật và sâu xa hơn là tính
cách của một con người. Tuy nhiên muốn viết đúng chính tả đòi hỏi người
viết phải được học tập, rèn luyện theo phương pháp, biện pháp phù hợp.
Chữ Quốc ngữ là chữ ghi âm được xây dựng theo nguyên tắc ngữ âm
học, tức là đọc thế nào viết thế ấy. Tuy nhiên có những âm vị lại được biểu thị
bằng nhiều con chữ khác nhau khiến cho học sinh khi viết chính tả khó phân
biệt. Mỗi âm tiết tiếng Việt đều mang một thanh điệu nhất định, khi viết chữ
phải đánh dấu ghi thanh lên âm chính (hoặc bộ phận chính đối với âm chính
là nguyên âm đôi) của âm tiết. Mặt khác, chữ Quốc ngữ có những điểm bất
hợp lí…Đó chính là những nguyên nhân chính gây khó khăn. Học sinh khi
viết chính tả đặc biệt là học sinh dân tộc Thái do học sinh dân tộc Thái học
tiếng Việt là ngôn ngữ thứ hai và ngữ âm tiếng Thái có những khác biệt với
ngữ âm tiếng Việt. Điều đó giải thích lí do tại sao học sinh dân tộc Thái
thường mắc lỗi chính tả nhiều hơn học sinh dân tộc Kinh.
1.2. Tình trạng mắc lỗi chính tả hiện nay của học sinh tiểu học đang là
vấn đề cấp thiết, cần được quan tâm trong các trường tiểu học. Tìm hiểu thực
trạng và đề xuất các biện pháp sửa lỗi chính tả cho học sinh là một vấn đề khó
khăn nhất là đối với các trường tiểu học của Sơn La. Nghiên cứu đề tài luận
văn này, tác giả góp thêm tiếng nói tháo gỡ phần nào khó khăn đó.
1.3. Rèn kĩ năng viết đúng chính tả là nhiệm vụ hàng đầu của phân môn
Chính tả ở tiểu học nhưng trong thực tế việc dạy - học môn Chính tả chưa đáp
ứng được yêu cầu ngày càng cao của ngành giáo dục và xã hội. Thực trang
cho thấy học sinh còn mắc nhiều lỗi chính tả về lỗi âm sai, lỗi viết hoa, vần
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sai và lỗi thanh điệu. Nguyên nhân chủ yếu là do các em chưa nắm vững quy
tắc chính tả, chưa biệt được cách phát ầm và do ảnh hưởng tiếng mẹ đẻ, trẻ
phát âm sai dẫn đến viết sai.
1.4. Các lỗi học chính tả học sinh lớp 5 thành phố Sơn La thường mắc
phải là:
Lỗi do đánh sai vị trí dấu thanh, lỗi do không nắm được quy tắc viết
hoa, lỗi do không nắm được quy tắc phân bổ các kí hiệu cùng biểu thị âm, lỗi
không viết hoa đầu câu, lỗi không nắm được quy tắc phiên âm tiếng nước
ngoài. Đây là những lỗi chính tả do sai quy tắc chính tả hiện hành.
Do ảnh hưởng của giao thoa ngôn ngữ nên học sinh dân tộc Thái
thường mắc phải các lỗi về vần như chưa phân biệt được vần IÊN/IÊNG,
IÊU/ƯƠU; lỗi về phụ âm đầu như chưa phân biệt được L/Đ, V/B; lỗi về dấu
thanh do chưa phân biệt được thanh ngã/thanh sắc. Đây là những lỗi chính tả
do phát âm lệch chuẩn.
1.5. Các biện pháp chữa lỗi chính tả
Dựa trên nghiên cứu về cơ sở lí luận và thực tiễn, đề tài đưa ra 8 biện
pháp chữa lỗi chính tả cho học sinh lớp 5 thành phố Sơn La, đó là:
 Biện pháp luyện chính âm.
 Biện pháp sử dụng mẹo chính tả.
 Biện pháp rèn viết đúng chính tả qua các bài tập.
 Biện pháp viết theo mẫu.
 Biện pháp phân tích chính tả.
 Biện pháp giải thích nghĩa của từ.
 Biện pháp tạo môi trường giao tiếp tiếng Việt.
 Biện pháp tập thói quen sử dụng từ điển tiếng Việt.
2. Khuyến nghị
2.1. Đối với các cấp quản lý, chỉ đạo chuyên môn cần:
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 Tổ chức các chuyên đề giảng dạy phân môn chính tả;
 Tạo điều kiện để khuyến khích giáo viên chủ động trong việc
khai thác nội dung, sáng tạo và xây dựng các kiểu bài tập phù hợp giúp học
sinh khắc phục lỗi chính tả cho học sinh;
 Khuyến khích các công trình nghiên cứu, so sánh đối chiếu các
ngôn ngữ của các dân tộc thiểu số với tiếng Việt; nghiên cứu về thực trạng
chất lượng dạy học và những khó khăn và nguyên nhân cơ bản của học sinh
dân tộc thiểu số trong quá trình học tiếng Việt nói chung, viết chính tả nói
riêng. Trên cơ sở đó, các cấp quản lí cần xây dựng hệ thống các biện pháp
khắc phục lỗi chính tả, rèn luyện kĩ năng chính tả nhằm nâng cao kết quả học
tập môn của học sinh.
2.2. Đối với các trường sư phạm
Cần trang bị cho giáo sinh những hiểu biết nhất định về ngôn ngữ,
phong tục, tập quán và tâm lí người dân tộc thiểu số nói chung cũng như của
dân tộc Thái nói riêng để khi công tác ở những nơi có người dân tộc thiểu số
họ có thể nhanh chóng tiếp cận và thích ứng với công việc và đối tượng học
sinh. Cần có những nghiên cứu riêng về hệ thống các loại lỗi chính tả của đối
tượng là học sinh dân tộc thiểu số nói chung và học sinh dân tộc Thái, Mông
nói riêng, từ đó giúp các em vượt qua được những trở ngại trong việc viết
chính tả tiếng Việt giúp các em có thói quen viết đúng chính tả.
2.3. Đối với giáo viên
 Cần nhận thức đầy đủ, sâu sắc về nghề, về những yêu cầu thực
tiễn đối với nghề để từ đó có được những quan điểm đúng đắn, sát thực trong
hoạt động giáo dục của mình, nhất là quan điểm chuẩn hoá tiếng Việt cho học
sinh dân tộc thiểu số.
 Phải đầu tư nghiên cứu, phải thường xuyên đối mới, sử dụng tốt
các phương pháp dạy học phù hợp với đặc điểm tâm lí lứa tuổi và khả năng
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của học sinh. Cần nắm được những điểm mạnh và điểm yếu về chữ viết của
từng học sinh để có biện pháp, cách rèn phù hợp với từng học sinh.
 Giáo viên phải thường xuyên học tập nâng cao kỹ năng nghề
nghiệp trong đó cần rèn kỹ năng viết chữ đẹp, kĩ thuật viết chữ, phát âm
chuẩn tiếng Việt, có kế hoạch giúp học sinh dân tộc thiểu số thay đổi thói
quen giao tiếp và có môi trường giao tiếp tiếng Việt phong phú.
Đề tài luận văn được thực hiện trong thời gian ngắn, chắc chắn còn có
nhiều thiếu sót tuy nhiên đề tài cũng đã thống kê được những lỗi chính tả học
sinh lớp 5 thành phố Sơn La thường mắc phải và đã đề ra được một số biện
pháp khắc phục lỗi tương đối hiệu quả. Tuy đề tài luận văn chưa đạt được
nhiều điểm mới nhưng kết quả sẽ giúp cho giúp cho giáo viên tiểu học nhìn
nhận thực tế hơn về thực trạng dạy-học môn chính tả để lựa chọn những
phương pháp dạy học phù hợp với đối tượng học sinh, góp phần nâng cao
chất lượng giáo dục đào tạo.
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