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MỞ ĐẦU
1. Lý do chọn đề tài luận văn
1.1.Ngôn ngữ là phương tiện giao tiếp quan trọng nhất và một kỳ diệu
bậc nhất của con người. Ngôn ngữ giúp cho con người có thể trao đổi tư
tưởng, tình cảm và nhận thức từ người này sang người khác và thể hiện, bộc
lộ được tình cảm giữa người nói và người nghe. Môn học Tiếng Việt rất quan
trọng đối với học sinh tiểu học vì nó giúp cho học sinh tiểu học nắm được
phương tiện, công cụ để giao tiếp và tiếp thu tri thức khoa học.
Môn Tiếng Việt ở trường tiểu học hướng tới mục tiêu hình thành và
phát triển ở học sinh các kĩ năng về sử dụng tiếng Việt (nghe, nói, đọc, viết)
để học tập và giao tiếp trong môi trường hoạt động của lứa tuổi.
Tiếng Việt là ngôn ngữ thứ hai cho học sinh dân tộc thiểu số. Trước khi
học tiếng Việt ở nhà trường, học sinh dân tộc thiểu số có thể sử dụng thành
thạo tiếng mẹ đẻ. Học sinh dân tộc thiểu số học tiếng Việt là ngôn ngữ quốc
gia, tiếng Việt được sử dụng rộng khắp trong các hoạt động xã hội. Tiếng Việt
sẽ giúp học sinh học tập, tiếp nhận tri thức các môn học và nhờ có tiếng Việt,
học sinh dân tộc thiểu số được học nghề và học nên các bậc học cao hơn.
1.2. Phân môn Chính tả dạy trẻ biết chữ để học tiếng, dùng chữ để học
các môn học khác và để sử dụng trong giao tiếp. Trong giờ học chính tả, học
sinh nắm được quy tắc chính tả, hình thành kĩ năng, kĩ xảo chính tả, nói cách
khác hình thành năng lực chính tả, thể hiện các văn bản viết trên nhưng chất
liệu như: bảng, vở…từ đó góp phần hình thành nhân cách và phát triển tư duy
cho học sinh.
Hiện nay, chất lượng học tập phân môn Chính tả của học sinh dân tộc
thiểu số nói chung và học sinh dân tộc Mông huyện Văn Chấn, tỉnh Yên Bái
nói riêng còn rất thấp. Do vốn kiến thức về tiếng Việt của học sinh dân tộc
Mông còn rất hạn chế và ít được tiếp xúc với tiếng Việt nên ảnh hưởng đến

1

chất lượng học tập lớn nhất là học sinh còn mắc nhiều lỗi chính tả. Vì vậy rèn
luyện về khả năng chính tả là điều cấp thiết, không thể thiếu để các em có cơ
sở tốt nhất khi học lên các cấp học cao hơn – Trung học cơ sở và trung học
phổ thông.
Việc xác định một cách chính xác, khoa học các lỗi về chính tả sẽ giúp
học sinh tiểu học dân tộc Mông từng bước khắc phục được lỗi về chính tả,
giúp học sinh diễn đạt chính xác ý mà mình muốn nói ra và tự tin trong giao
tiếp và học tập.
Đó là những lý do chính để chúng tôi lựa chọn đề tài có tính ứng dụng
phù hợp với thực tế địa phương: “Biện pháp chữa lỗi chính tả cho học sinh
lớp 4-5 dân tộc Mông huyện Văn Chấn, tỉnh Yên Bái”
2. Lịch sử vấn đề
Thực hiện công trình này, chúng tôi quan tâm nghiên cứu các công
trình sau:
1. “Tiếng Việt và phương pháp dạy học ở tiểu học” Bộ Giáo dục và
Đào tạo, Dự án phát triển giáo viên tiểu học, Nxb Giáo dục, Hà Nội, (2006)
đã chỉ ra những đổi mới trong nội dung và phương pháp bài dạy phân môn
Chính tả theo chương trình sách giáo khoa mới. Điểm mới của tài liệu này là
thiết kế các hoạt động nhằm tích cực hóa hoạt động học tập của người học,
kích thích óc sáng tạo và khả năng giải quyết vấn đề, tự giám sát và đánh giá
kết quả của mình; chú trọng sử dụng tích hợp nhiều phương tiện truyền đạt
khác nhau (tài liệu in, băng hình…) giúp cho người học dễ học, dễ hiểu và
gây hứng thú học tập.
2. “Phương pháp dạy học tiếng Việt ở tiểu học ” Lê Phương Nga (chủ
biên) – Lê A – Đặng Kim Nga – Đỗ Xuân Thảo, Nxb Đại học Sư phạm
(2007) đã cung cấp thông tin về vị trí, nhiệm vụ, các cơ sở khoa học và
nguyên tắc dạy học vần, tập viết, chính tả ở tiểu học.
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3. “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) đã đề cập đến mục tiêu cơ bản của môn học chính tả cho học
sinh dân tộc thiểu số. Công trình này đã chỉ ra hạn chế trong việc thực hiện
các yêu cầu của phân môn chính tả ở vùng dân tộc thiểu số. Tài liệu còn đề
cập đến nguyên nhân mắc lỗi chính tả của học sinh dân tộc thiểu số.
4. “Dạy và học tập viết ở tiểu học” Trần Mạnh Hưởng (chủ biên) –
Phan Quang Thân – Nguyễn Hữu Cao,Nxb Giáo dục, (2005) bao gồm những
vấn đề về mục đích, nhiệm vụ, nội dung, yêu cầu và phương pháp dạy học
phân môn tập viết theo chương trình tiểu học mới. Qui trình, biện pháp và kĩ
thuật viết chữ.
5. “Một số biên pháp giúp học sinh viết đúng chính tả “ Lê Phương
Liên , Nxb Đại học Quốc gia Hà Nội, (2017) đã cung cấp những thông tin cụ
thể về một số qui đinh cách viết hoa, một số lỗi chính tả học sinh thường mắc
phải và biện pháp giúp học sinh viết đúng chính tả.
6. “Sách học tiếng Việt là ngôn ngữ thứ hai cho học sinh dân tộc thiểu
số” Bộ Giáo dục và Đào tạo, Dự án giáo dục tiểu học vùng khó khăn nhất,
Nxb Giáo dục Việt Nam, (2014) giúp học sinh dân tộc thiểu số nâng cao kĩ
năng sử dụng tiếng Việt, hỗ trợ các em học tốt tiếng Việt.
7. “Một số biện pháp hỗ trợ học sinh dân tộc thiểu số học môn tiếng
Việt” Bộ Giáo dục và Đào tạo, Dự án Giáo dục tiểu học cho trẻ em có hoàn
cảnh khó khăn, Hà Nội, (2009) nhằm tăng cường việc học tiếng Việt thông
qua việc hỗ trợ cho giáo viên và học sinh về phương tiên dạy học và phương
pháp dạy học, đặc biệt là phương pháp dạy học ngôn ngữ thứ hai.
8. “Dạy học chính tả ở tiểu học” của tác giả Hoàng Văn Thung, Đỗ
Xuân Thảo, Nxb Giáo dục, (1995) tác giả đề cập tới khái niệm chính tả, vị trí
của phân môn chính tả, nhiệm vụ của phân môn chính tả ở trường tiểu học.
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Ngoài ra, chúng tôi đặc biệt quan tâm tới công trình của các tác giả và
nhóm tác giả như: Lê Phương Liên, Một số biện pháp giúp học sinh viết đúng
chính tả, Nxb Đại học quốc gia Hà Nội, 2017; Hoàng Phê, Chính tả tiếng
Việt, Nxb Đà Nẵng, 2003; Như Ý, Thanh Kim, Việt Hùng, Từ điển chính tả
tiếng Việt – Những từ dễ viết sai, Nxb Giáo Dục, 1995.
Có những giáo trình vừa có thể dùng trong nhà trường vừa có thể dùng
phổ biến rộng rãi ngoài xã hội nhằm giáo dục ngôn ngữ chung. Đó là 13 cuốn
“Tiếng Việt thực hành” đã được biên soạn và phát hành rộng rãi.
Nhưng năm gần đây, cũng có nhiều công trình nghiên cứu khoa học,
luận văn thạc sĩ, nghiên cứu vấn đề dạy và học cho học sinh dân tộc thiểu số ở
các địa phương có học sinh dân tộc thiểu số trong cả nước như đề tài “Thực
trạng lỗi chính tả tiếng Việt của học sinh lớp 2-3 dân tộc Mông huyện Kỳ Sơn,
tỉnh Nghệ An và một số biện pháp khắc phục” của tác giả Phạm Thị Đào,
Luận văn thạc sĩ, (2009) luận văn này đã tìm hiểu những khó khăn trong việc
học tiếng Việt của học sinh dân tộc Mông trong quá trình dạy của giáo viên từ
đó tìm ra nguyên nhân và biện pháp khắc phục nhằm nâng cao chất lượng
môn tiếng Việt cho học sinh dân tộc thiểu số, đặc biệt là dân tộc Mông.
Các giải pháp mà các công trình nghiên cứu đưa ra đều có những ưu
điểm và hạn chế riêng. Các công trình nghiên cứu, các tài liệu khoa học đó đã
có những tác dụng rất lớn cho mỗi người có ý thức muốn nâng cao kỹ năng sử
dụng tiếng Việt của mình. Chúng không thể sử dụng đơn lẻ một giải pháp nào
cả mà kết hợp chúng một cách đồng bộ mới đem lại hiệu quả cao.
Lỗi chính tả tiếng Việt là một vấn đề luôn mang tính cấp thiết trong
thực tế hiện nay khi ở nước ta đang tồn tại nhiều phương ngữ. Đã có nhiều
công trình nghiên cứu đưa ra giải pháp khắc phục lõi chính tả cho từng vùng
phương ngữ. Tuy nhiên, việc điều tra thực trạng và biện pháp chữa lỗi chính
tả tiếng Việt cho HS lớp 4-5 dân tộc Mông huyện Văn Chấn, tỉnh Yên Bái thì
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chưa có công trình nào đề cập đến một cách đầy đủ. Vì vậy, luận văn này tiến
hành nghiên cứu là một việc làm thực sự cần thiết.
3. Mục đích và nhiệm vụ
3.1. Mục đích
Xác định chính xác lỗi chính tả của học sinh dân tộc Mông lớp 4-5
huyện Văn Chấn, tỉnh Yên Bái một cách có căn cứ khoa học.
Trên cơ sở đó, xây dựng một số biện pháp khắc phục thực trạng lỗi
chính tả cho học sinh lớp 4-5 huyện Văn Chấn, tỉnh Yên Bái một cách có căn
cứ khoa học trên lý thuyết ngôn ngữ học hiện đại.
3.2. Nhiệm vụ
Từ những mục đích tên luận văn đã triển khai hướng tới các nhiệm vụ
cơ bản sau:
Hoàn thiện hệ thống lý luận về việc xây dựng những nguyên tắc, những
yêu cầu cơ bản về chính tả trong văn bản tiếng Việt.
Trên cơ sở khảo sát, trắc nghiệm, luận văn phân loại lỗi chính tả cho
học sinh lớp 4-5 dân tộc Mông huyện Văn Chấn, tỉnh Yên Bái một cách có
căn cứ dựa trên các tiêu chí khoa học cụ thể, chính xác và có tính hệ thống.
Đề xuất các biện pháp chữa lỗi chính tả cho học sinh lớp 4-5 dân tộc
Mông huyện Văn Chấn, tỉnh Yên Bái dựa trên thành tựu lý thuyết ngôn ngữ
học hiện đại, đặc biệt là nhưng kết quả nghiên cứu dạy ngôn ngữ học quốc gia
đối với người học ngôn ngữ đó với tư cách là ngôn ngữ thứ hai.
4. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu
4.1. Đối tượng
Lỗi chính tả cho học sinh lớp 4-5 dân tộc Mông đang học tập tại huyện
Văn Chấn, tỉnh Yên Bái.
Trên cơ sở đó, luận văn hướng tới đề xuất biện pháp để giúp cho học
sinh khắc phục một số lỗi chính tả thường mắc phải mà chủ yếu là do nguyên
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nhân chuyển di tiêu cực của người nói tiếng Mông - ngôn ngữ thứ nhất khi
học ngôn ngữ thứ hai - tiếng Việt.
4.2. Phạm vi nghiên cứu
Luận văn quan tâm nghiên cứu là học sinh lớp 4-5 dân tộc Mông đang
học tập tại huyện Văn Chấn, tỉnh Yên Bái.
Do thời gian nghiên cứu có hạn nên chúng tôi đã chọn 4 trường thuộc 3
địa bàn tiêu biểu của huyện, đó là các trường:
Trường TH và THCS Suối Giàng và trường TH và THCS Sùng Đô là 2
trường thuộc vùng có điều kiện kinh tế khó khăn, HS ở đây sử dụng ngôn ngữ
chủ yếu là tiếng Mông (ngôn ngữ thứ nhất). Việc sử dụng tiếng phổ thông chỉ
được thực hiện khi HS giao tiếp với thầy cô giáo trong giờ học.
Trường TH và THCS Suối Bu là trường thuộc vùng thị tứ của huyện. Ở
đây có sự đan cài giữa người dân tộc Kinh và người dân tộc Mông cùng sinh
sống. Do đó, HS dân tộc Mông sớm tiếp xúc với tiếng Việt. Tuy nhiên, việc
sử dụng tiếng Việt cũng không thường xuyên, các em chỉ sử dụng tiếng Việt
khi giao tiếp với người dân tộc Kinh.
Trường TH và THCS Nghĩa Lộ là trường ở trung tâm thị trấn. HS
người dân tộc Mông được sống trong môi trường tiếng Việt từ rất sớm. Tiếng
Việt được các em sử dụng thành thạo như tiếng Mông.
5. Ý nghĩa của luận văn
5.1. Ý nghĩa lý luận
Việc xây dựng một hệ thống lý luận về chính tả trong văn bản khi tham
gia vào hoạt động giao tiếp tiếng Việt dựa trên những thành tựu, những kết
quả nghiên cứu đã được công bố làm tiền đề về mặt lý thuyết để xử lý, giải
quyết các yêu cầu, nhiệm vụ thực tiễn đặt ra, góp phần giúp cho học sinh nói
đúng, viết đúng tiếng Việt là một công việc hữu ích, cần thiết.
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Luận văn phân tích một cách khoa học dựa vào điểm tựa của lý thuyết
về việc dạy học tiếng Việt cho học sinh dân tộc thiểu số ở Việt Nam, đặc biệt
là học sinh dân tộc Mông để góp phần bổ sung lý luận về việc dạy tiếng Việt
trong nhà trường tiểu học có học sinh dân tộc Mông.
5.2. Ý nghĩa thực tiễn
Sau khi công bố kết quả nghiên cứu của luận văn, nếu được chấp nhận
sẽ góp thêm một tiếng nói hữu ích vào việc giữ gìn sự trong sáng của tiếng
Việt. Đây là cuộc vận động sâu rộng, đúng đắn của Đảng và Nhà nước ta để
tiếng Việt ngày càng có sức sống mãnh liệt hơn, giàu đẹp hơn.
Ngoài ra, luận văn được hoàn thành sẽ là tài liệu tham khảo có giá trị
cho các công tác nghiên cứu khoa học về biện pháp chữa lỗi chính tả cho học
sinh dân tộc Mông lớp 4-5 nói riêng và học sinh tiểu học nói chung.
6. Phương pháp nghiên cứu
Luận văn sử dụng các phương pháp nghiên cứu cơ bản sau:
6.1. Phương pháp khảo sát, điều tra: Giúp xác định các loại lỗi chính
tả cho học sinh lớp 4-5 dân tộc Mông qua các dạng bài tập soạn thảo văn bản
và từ đó thống kê lỗi chính tả điển hình của học sinh.
6.2. Phương pháp trắc nghiệm: Tổ chức các hình thức trắc nghiệm
thông qua phiếu điều tra và phỏng vấn học sinh để phát hiện ra các dạng lỗi
chính tả.
6.3. Phương pháp hệ thống: Phương pháp này sẽ giúp tác giả luận văn
có một cách nhìn tổng thể khi xử lí các hiện tượng cụ thể, tránh được sự mâu
thuẫn khi phân loại, lý giải các lỗi chính tả.
6.4. Phương pháp thống kê: Luận văn thống kê các loại lỗi chính tả
của học sinh dân tộc Mông lớp 4-5, xử lí số liệu thu thập được từ kết quả thực
nghiệm.
6.5. Phương pháp lấy ý kiến chuyên gia: Trưng cầu ý kiến các nhà

7

quản lý, giáo viên, tổng kết kinh nghiệm xây dựng cơ sở thực tiễn cho việc đề
xuất các biện pháp sửa lỗi chính tả của học sinh.
6.6. Phương pháp thực nghiệm sư phạm: Để đánh giá tính khả thi và
hiệu quả của các biện pháp đề xuất, chúng tôi sử dụng phương pháp thực
nghiệm sư phạm.
7. Cấu trúc luận văn
Ngoài phần mở đầu, kết luận, tài liệu tham khảo, phụ lục, cấu trúc luận
văn có 3 chương, cụ thể như sau:
Chương 1: Cơ sở lý luận và thực tiễn
Chương 2: Biện pháp chữa lỗi chính tả cho học sinh lớp 4-5 dân tộc
Mông
Chương 3: Thực nghiệm sư phạm
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CHƯƠNG 1
CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN
1.1. Cơ sở lý luận
1.1.1. Một số vấn đề về chính tả
1.1.1.1.Khái niệm chính tả
Theo định nghĩa của một số từ điển, chính tả là viết đúng là cách viết
hợp lý với chuẩn và những quy định mang tính quy ước xã hội, được mọi
người trong một cộng đồng chấp nhận và tuân thủ.
Tính thống nhất của chính tả thể hiện sự thống nhất của một ngôn ngữ.
Cũng như hệ thống ngữ âm, hệ thống chữ viết phải theo những quy tắc đảm
bảo cho quy trình kí mã và giải mã thuận lợi và chính xác. Hệ thống quy tắc
chính tả quy định cách viết các từ, viết chữ hoa, chữ thường, cách dùng dấu
câu, cách viết các từ phiên âm hoặc chuyển từ.
1.1.1.2. Vị trí của phân môn chính tả
a. Vị trí của chính tả trong đời sống xã hội
Trong thực tế, chính tả có vai trò quan trọng không chỉ đối với cá nhân
mà đối với cả cộng đồng xã hội. Việc viết 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 hóa của mỗi người.
Chính tả là môn khoa học, góp phần nâng cao hiệu quả giao tiếp. Nó
ảnh hưởng không nhỏ đến những thành công của mỗi cá nhân trong cuộc
sống. Việc dạy chính tả không chỉ liên quan đến kỹ năng giao tiếp mà còn ở
khía cạnh đó là vấn đề văn hóa “luyện nét chữ – rèn nết người” là vì vậy.
b. Vị trí phân môn chính tả trong trường tiểu học
Phân môn Chính tả giúp cho học sinh có tri thức và kỹ năng chính tả,
phát triển việc sử dụng ngôn ngữ ở dạng thức viết trong hoạt động giao tiếp.
Nếu tập viết dạy học sinh biết viết chữ thì chính tả dạy cách tổ hợp, kết hợp
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các chữ đúng quy ước của xã hội để làm chất liệu hiện thực hóa ngôn ngữ.
Không biết chữ hoặc không viết đúng chuẩn, con người tự hạn chế hoạt
động giao tiếp, làm ảnh hưởng tới năng lực, tư duy. Vì thế, dạy chính tả cho
học sinh tiểu học còn giúp cho việc hình thành năng lực tư duy.
Chính tả là môn học có tính chất công cụ, có vị trí vô cùng quan trọng
trong học tập của học sinh. Chính tả cũng là môn học đặt nền móng cho sự
phát triển ngôn ngữ, văn hóa nói chung.
1.1.1.3. Tính chất của dạy học chính tả
Tính thực hành là đặc trưng nổi bật của chính tả. Thông qua việc thực
hành luyện tập, học sinh được hình thành các kĩ năng, kĩ xảo chính tả. Trong
đó phân môn Chính tả các đơn vị kiến thức lý thuyết, các quy tắc chính tả
không được dạy riêng mà dạy lồng trong hệ thống bài tập chính tả. Nội dung
cấu trúc bài chính tả trong sách giáo khoa Tiếng Việt tiểu học mới thể hiện rõ
tính chất thực hành. Điều này cũng phản ánh khuynh hướng giao tiếp của sách
giáo khoa chương trình mới.
Tính chất thực hành của dạy tiếng Việt ở trường tiểu học quy định và
chi phối toàn bộ việc lựa chọn nội dung và yêu cầu về kỹ năng chính tả khi tổ
chức dạy chính tả cho học sinh. Ở bậc tiểu học, dạy chính tả được thể hiện
qua bài tập chính tả. Bài tập chính tả là yếu tố không thể thiếu trong hệ thống
bài tập tiếng Việt nhằm luyện cho học sinh kĩ năng đọc, viết. Đối với học sinh
có thể xem việc làm bài tập chính tả là hình thức chủ yếu của hoạt động tiếng
Việt. Các bài tập chính tả là phương tiện rất hiệu quả và không thể thay thế
được trong việc giúp học sinh có được năng lực ngôn ngữ và phát triển tư
duy.
1.1.1.4. Nhiệm vụ của dạy học chính tả
a. Nhiệm vụ chung:
Trên cơ sở mục tiêu cơ bản của môn Tiếng Việt, phân môn Chính tả
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dạy trẻ em biết chữ để học tiếng, dùng chữ để học các môn học khác và sử
dụng trong giao tiếp. Trong giờ học Chính tả, học sinh nắm được quy tắc
chính tả, hình thành kỹ năng, kỹ xảo chính tả, nói cách khác là hình thành
năng lực viết chính tả, thể hiện các văn bản viết trên các chất liệu như bảng,
vở,…góp phần hình thành nhân cách và phát triển tư duy cho học sinh.
b. Nhiệm vụ cụ thể
Viết trong phân môn chính tả là một bộ phận của quá trình rèn luyện kĩ
năng viết. Từ lớp 1 đến lớp 5, học sinh tiểu học được học cách viết các văn
bản theo các thể loại tập chép, nghe – viết, nhớ - viết. Học sinh nhớ lại một
đoạn văn, đoạn thơ và viết lại cho đúng hoặc nghe cô giáo đọc mẫu và chép.
Như vậy, mục tiêu của phân môn chính tả ở tiểu học có hai nhiệm vụ:
Cùng với phân môn tập viết, phân môn chính tả có nhiệm vụ giúp học
sinh nắm vững các quy tắc chính tả, hình thành các kĩ năng chính tả, nói cách
khác, giúp học sinh hình thành năng lực và thói quen viết đúng chính tả. Qua đó
củng cố và hoàn thiện các tri thức cơ bản về hệ thống ngữ âm và chữ viết tiếng
Việt, trang bị cho học sinh công cụ để học tập và giao tiếp xã hội.
Phân môn chính tả còn bồi dưỡng tình yêu tiếng Việt, hình thành thói
quen cẩn thận, kiên trì, từ đó góp phần hình thành và phát triển nhân cách cho
học sinh. Phân môn Chính tả nhờ vậy còn rèn luyện cho học sinh óc thẩm mĩ,
sự quan sát tinh tế và hướng đến cái đẹp.
1.1.1.5. Nội dung chương trình và sách giáo khoa phân môn chính tả lớp 4-5
ở tiểu học
Sách giáo khoa chương trình mới đã thể hiện khá đầy đủ các nội dung
chính tả tiếng Việt. Đó là việc giải quyết các vấn đề cụ thể:
Trước hết, “chính tả” hình thành cách nét chữ. Mỗi chữ (gọi là chữ cái
tức là con chữ tương đương với một âm vị; Chữ tương đương với âm tiết )
được thể hiện bằng hình nét thành dạng chữ, kiểu chữ. Khi viết đòi hỏi không
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nhầm lẫn về ngữ âm ngữ nghĩa, đảm bảo sự thống nhất dạng chữ với biểu
trưng ngữ âm. Viết chữ (tạo hình nét chữ cái và chữ) là nhiệm vụ của phân
môn tập viết, nhưng viết đúng kiểu chữ, dạng chữ cũng là nội dung của phân
môn chính tả.
Trong trường hợp giữa âm và chữ có sự tương ứng 1-1 thì chính tả phải
đảm bảo sự tương ứng đó, nghĩa là biều hiện một âm bằng một chữ cái tương
ứng. Trong trường hợp không có sự tương ứng 1-1 giữa âm và chữ, chính tả
phải xây dựng được các quy tắc ngữ âm, quy tắc từ vựng để giúp cho học sinh
viết đúng. Nội dung chính tả cũng đặc biệt quan tâm đến yêu cầu viết đúng
chính tả đối với các từ ngữ dễ lẫn do ảnh hưởng tiêu cực của cách phát âm
phương ngữ.
Thực hiện các quy tắc viết hoa cho tất cả các trường hợp viết hoa của
chữ viết tiếng Việt hiện đại các quy tắc phiên âm, dùng dấu câu…
Nội dung chính tả trên được phản ánh qua việc phân bố của chương
trình và sách giáo khoa tiểu học như sau:
a. Nội dung chương trình lớp 4-5
Lớp 4:
- Các mức rèn luyện :
+ Chính tả đoạn - bài: nghe – viết, nhớ - viết một bài hoặc đoạn bài có
độ dài trên dưới 100 chữ (tiếng)
+ Chính tả âm - vần: luyện các từ có âm, vần dễ viết sai chính tả do
không nắm vững quy tắc quốc ngữ hoặc do ảnh hưởng tiêu cực của cách phát
âm địa phương.
- Các chỉ tiêu cần đạt:
+ Viết chữ đúng mẫu, đúng chính tả, không mắc quá 5 lỗi/bài (độ dài
bài trên 100 chữ)
+ Đạt tốc độ viết từ 80-90 chữ/15 phút.
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+ Kết hợp luyện chính tả với rèn cách phát âm, củng cố nghĩa của từ
trau dồi ngữ pháp tiếng Việt, góp phần phát triển một số thao tác tư duy (nhận
xét, so sánh, liên tưởng , ghi nhớ…)
+ Bồi dưỡng cho học sinh một số đức tính, thái độ cần thiết trong công
việc như: cẩn thận, chính xác, có óc thẩm mĩ lòng tự trọng và tinh thần trách
nhiệm…
Lớp 5:
- Các mức độ rèn luyện:
+ Chính tả đoạn – bài: nghe – viết, nhớ - viết một bài hoặc đoạn bài có
độ dài trên dưới 100 chữ (tiếng)
+ Chính tả âm – vần: nắm được quy tắc viết hoa tên người, tên địa lý
Việt Nam và nước ngoài, có ý thức viết hoa đúng tên cơ quan, tổ chức, danh
hiệu, huân chương, giải thưởng…
- Các tiêu chí cần đạt:
+ Viết đúng mẫu, đúng chính tả không mắc quá 5 lỗi/bài (độ dài bài
trên 100 chữ)
+ Đạt tốc độ viết 100 -110 chữ/15 phút.
+ Kết hợp luyện chính tả với luyện cách phát âm củng cố nghĩa của từ ,
trau dồi ngữ pháp tiếng Việt, góp phân phát triển một số thao tác tư duy (nhận
xét, so sánh, liên tưởng, ghi nhớ)
+ Bồi dưỡng cho học sinh một số đức tính, thái độ cần thiết trong công
việc như: cẩn thận, chính xác, có óc thẩm mĩ, lòng tự trọng và tinh thần trách
nhiệm.
Như vậy, phân môn Chính tả ở các khối lớp khác nhau chủ yếu ở tốc độ
viết (mức độ kĩ năng). Có thể quan sát rõ điều này qua bảng dưới đây:
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Bảng 1.1. Quy đinh tốc độ viết khối 4-5
Khối lớp

Tốc độ quy định

Khối 4

80 – 90 chữ/15 phút

Khối 5

100 – 110 chữ/15 phút

b. Sách giáo khoa lớp 4-5
Trong sách giáo khoa lớp 4 và lớp 5 chính tả được bố trí song song với
các phân môn khác như: Tập đọc, Luyện từ và câu, Tập làm văn. Hầu hết các
bài chính tả đều trích từ tập đọc học thuộc lòng đã học.
Cấu tạo một bài chính tả trong sách giáo khoa nhìn chung gồm các
phần sau:
Chính tả đoạn bài: quy định khối lượng bài học sinh phải viết trong giờ
học chính tả (cả bài hoặc một đoạn bài tập đọc đã học )
Chính tả âm vần: luyện các âm, vần khó hay các âm, vần dễ lẫn do ảnh
hưởng của cách phát âm địa phương.
Một số hình thức bài tập được sử dụng phổ biến trong sách giáo khoa là
: điền âm, tiếng vào chỗ trống, tìm từ có âm, vần dễ lẫn, đánh dấu vào từ viết
đúng hoặc sai…
1.1.2. Cơ sở khoa học của việc dạy học chính tả
1.1.2.1.Cơ sở ngôn ngữ học
a. Đặc điểm ngữ âm của tiếng Việt và việc lựa chọn đơn vị để dạy trong
Chính tả tiếng Việt
Tiếng việt là ngôn ngữ thuộc loại hình đơn lập - âm tiết tính. Trong hệ
thông các đơn vị ngữ âm tiếng Việt, âm tiết có vị trí đặc biệt quan trọng. Âm
tiết biểu hiện tập trung nhất, đầy đủ nhất những đặc điểm của tiếng Việt về
mặt ngữ âm. Đồng thời, âm tiết là đơn vị cơ bản bình diện biểu hiện của hệ
thống các đơn vị ngữ pháp và hệ thống các đơn vị từ vựng - ngữ nghĩa tiếng
Việt.
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Âm tiết tiếng Việt có thể trực tiếp mang nghĩa và có kích thước giới
hạn trùng với kích thước giới hạn của đơn vị từ vựng và ngữ pháp: hình vị, từ,
câu…
Cấu trúc âm tiết tiếng Việt chặt chẽ thường bao gồm các thành phần âm
vị có vị trí cố định kết hợp theo một trật tự không thay đổi. Trên chữ viết, mỗi
âm tiết tiếng Việt được ghi thành một khối, tách rời với âm đứng trước và
đứng sau bằng khoảng cách gián đoạn, cho dù âm tiết đó có thể chỉ là một
thành tố của cấu trúc hình vị hay từ. Việc ghi mỗi âm tiết thành một chữ (chữ
- âm tiết) làm cho việc nhận diện hình vị, từ đơn hay từ ghép, cụm từ (về từ
vựng và ngữ pháp) gặp khó khăn nhưng lại tạo nhiều thuận lợi về chính tả.
Cấu trúc ngữ âm - âm tiết có sự tương ứng với từng phần trong cấu trúc âm
tiết. Nếu cấu trúc âm tiết bao gồm 5 thành phần: âm đầu, âm đệm, âm chính,
âm cuối và thanh điệu thì cấu trúc chữ - âm tiết bao gồm 5 thành phần: chữ
phụ âm, chữ bán âm, chữ nguyên âm, chữ phụ âm (hoặc bán âm) và dấu
thanh.
Như vậy, chính tả tiếng Việt về cơ bản là chính tả âm tiết. Viết đúng
chính tả tiếng Việt chủ yếu là biết viết đúng các tổ hợp chữ cái ghi âm tiết. Do
đó việc lựa chọn chữ - âm tiết làm đơn vị để dạy trong quá trình dạy tiếng
Việt nói chung dạy chính tả nói riêng cần được coi là vấn đề hiển nhiên rõ
ràng.
b. Đặc điểm chữ viết tiếng Việt và sự chi phối với phân môn chính tả ở
trường tiểu học
Chữ tiếng Việt thường được gọi là chữ quốc ngữ, cách gọi này có tác
dụng phân biệt với chữ Hán (chữ viết Trung Quốc) và chữ Nôm (chữ viết
được tạo ra trên cơ sở của chữ Hán). Chữ Hán và chữ Nôm tồn tại trong thời
kỳ phong kiến và có phạm vi sử dụng hạn chế.
Chữ Hán là văn tự ngôn ngữ chủ yếu trong hành chính giáo dục và một
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số lĩnh vực khác như: Văn, Sử, Địa…dưới các triều đại vua chúa Việt Nam
hay chính quyền đô hộ phương Bắc. Chữ Nôm tuy là một thứ chữ quốc ngữ
nhưng chưa bao giờ thực hiện chức năng một ngôn ngữ quốc gia thống nhất.
Chữ tiếng Việt (chữ quốc ngữ) hiện có nguồn gốc từ Châu Âu, được du
nhập vào Việt Nam từ đầu thế kỉ XVII. Các giáo sĩ đến Việt Nam để truyền
đạo Cơ đốc thời kỳ đó đã nhanh chóng nhận ra rằng, có thể sử dụng chữ viết
ghi âm tiếng Việt để học tiếng Việt, sử dụng tiếng Việt vào việc giao tiếp với
người Việt. Chữ viết của nhiều ngôn ngữ Châu Âu giống nhau ở bộ chữ cái
La tinh (Bồ Đào Nha, Pháp, Ý…)
Các giáo sĩ thường lấy chữ cái trong bảng chữ cái La tinh ghi âm tiếng
nước mình để ghi âm lời nói mà họ cảm nhận được với những điều chỉnh cụ
thể. Vì thế, có một số trường hợp, âm tiếng Việt được viết theo nhiều cách
khác nhau, không theo một quy tắc ghi âm thống nhất nào.
Nhờ công lao của các nhà truyền giáo, đặc biệt nhờ quá trình chỉnh sửa
và hoàn thiện của một số giáo sĩ người Việt, việc ghi âm tiếng Việt ổn định
theo hướng thống nhất. Hệ thống quy tắc chính tả hình thành đã thay thế chữ
Hán và chữ Nôm, được nhân dân ta chấp nhận và trở thành công cụ giao tiếp
thuận lợi. Tuy nhiên, do những hạn chế lịch sử, địa vị của chữ quốc ngữ phải
trải qua một thời gian lâu dài về sau mới khẳng định được là thứ chữ viết
chính thức của một đất nước độc lập và thống nhất như ngày nay.
Chữ quốc ngữ được dạy trong nhà trường (theo đường lối tổ chức và
cải cách giáo dục của thực dân Pháp) ở miền Nam từ năm 1879 và miền Bắc
từ năm 1906, và đưa vào tiêu chuẩn tuyển chọn công chức người Pháp và
người Việt thuộc ngạch hành chính. Mục đích của thực dân Pháp phổ biến
chữ quốc ngữ để làm công cụ cai trị, nhưng trên thực tế, kết quả đem lại vượt
xa ý định hẹp hòi và thâm độc đó. Chữ quốc ngữ ngày càng hoàn thiện để
thực hiện tốt chức năng giao tiếp của mình.
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Chữ quốc ngữ được xây dựng trên cơ sở của bộ chữ La tinh gồm 26 kí
hiệu cơ bản, mỗi kí hiệu biểu hiện một âm vị tương ứng trong ngôn ngữ. Vì
thế, chữ tiếng Việt là chữ viết được ghi âm tương đối hợp lí. Ở cấp độ âm tiết,
nói chung có sự đối ứng một - một giữa âm và chữ “phát âm thế nào thì viết
thể ấy”. Đối với người Việt Nam có một số lượng lớn âm tiết mà ai cũng có
thể viết đúng chính tả dễ dàng. Như vậy, về cơ bản chính tả tiếng Việt là
“chính tả ngữ âm”, giữa cách đọc và cách viết có sự thống nhất với nhau.
Trong giờ học chính tả học chính tả, học sinh sẽ xác định được cách viết đúng
(đúng chính tả) bằng việc tiếp nhận chính xác âm thanh (ví dụ: hình thức
chính tả nghe - viết). Cơ chế của việc viết là xác lập được mối quan hệ giữa
âm thanh và chữ viết. Vì mặt lý thuyết, trong chính tả tiếng Việt giữa cách
đọc và cách viết thống nhất với nhau còn trong thực tế, sự biểu hiện của mối
quan hệ giữa đọc (phát âm) và viết (chính tả) lại khá phong phú đa dạng.
Cụ thể, chính tả tiếng Việt không dựa hoàn toàn vào cách phát âm thực
tế của phương ngữ nhất định nào. Cách phát âm thực tế của các phương ngữ
đều có sai lệch so với âm chính, nên không thể hiện được theo phương châm
“nghe thế nào – viết chữ ấy” được. Thông thường người Việt gặp khó khăn về
chính tả trong các trường hợp sau:
- Trường hợp 1:
Chữ viết phân biệt cách viết hai âm tiết nhưng trong cách phát âm
phương ngữ lại không phân biệt.
Ví dụ: người nói phương ngữ Bắc bộ không phân biệt được phụ âm đầu
ch - tr, s - x, d - gi/r…do gặp khó khăn khi phải viết các từ có chứa những phụ
âm đầu này.
- Trường hợp 2:
Chữ viết phân biệt hai cách ghi mà phát âm tiếng Việt ngày nay còn
phân biệt. Đó là trường hợp viết phụ âm đầu d hay gi, âm chính i hay y …Đây
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cũng là những vấn đề chính tả chung cho mọi miền đất nước.
c. Đặc điểm ngữ nghĩa của tiếng Việt và sự chi phối đối với chính tả
Chính tả tiếng Việt là chính tả ngữ âm vì trong thực tế muốn viết đúng
chính tả, việc nắm vững nghĩa của từ rất quan trọng. Hiểu nghĩa từ là một
trong những cơ sở giúp người học viết đúng chính tả. Vì vậy, việc đặt một
hình thức ngữ âm nào đó trong từ sẽ giúp học sinh viết đúng chính tả. Xét về
góc độ này, chính tả tiếng Việt còn là loại chính tả ngữ nghĩa.
Ví dụ: gặp trường hợp ghép vần “ dờ” với “a” thì viết thế nào cho đúng,
viết “da” hay “gia” ?
Câu trả lời là : viết thế nào tùy theo nghĩa .
Với nghĩa là “lớp bì bao bọc bên ngoài cơ thể động vật” (nghĩa A) hay
“mặt ngoài của một số vật nhỏ, quả, cây” (nghĩa B) thì viết “da” (màu da - da
cam). Còn sẽ viết “gia” với hai nghĩa: “thêm vào” (gia hạn, gia giảm) (nghĩa
C), “ nhà” (gia đình, gia sự) (nghĩa D)
1.1.2.2. Cơ sở tâm lí học
Chính tả tiếng Việt thuộc loại chính tả ngữ âm.Viết chính tả tiếng Việt
chủ yếu là ghi lại âm âm tiết thành ngữ - âm tiết. Các chữ cái biểu tượng âm
thanh, nói đúng hơn là biểu tượng thính giác âm thanh, được tiếp nhận qua
thính giác lời nói. Trong khi chính tả đối với các ngôn ngữ có 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 thường phụ thuộc vào mối liên hệ âm vị chữ cái và mối liên hệ âm nghĩa ở những trường hợp có đồng âm. Chính vì
vậy đã phát sinh quan niệm đơn giản rằng, viết đúng chính tả tiếng Việt chỉ
cần “viết như nói”, “viết như nghe”. Để viết được đúng chính tả nếu đã nắm
được sự phân tích cấu trúc âm đoạn của âm tiết và thuộc bảng chữ cái thì chỉ
việc phát thành tiếng hay đọc thầm từng âm tiết và biểu hiện bằng cách kết
hợp chữ cái thể hiện các âm đoạn theo trật tự của chúng.
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Bên cạnh biểu tượng thính giác âm thanh, viết đúng chính tả còn là sự
tái tạo các mẫu chữ, là kĩ năng ghi nhớ các biểu tượng thị giác về chữ - âm
tiết và cách viết âm tiết. Biểu tượng thị giác về dạng thức viết có quan hệ với
nghĩa. Mối liên hệ chữ - nghĩa được phản ánh trong quá trình tiếp nhận, ghi
nhớ và thể hiện bằng chữ viết. Điều này được thể hiện qua sơ đồ:
Âm - cách viết - nghĩa
Chữ

(Biểu tượng thính giác có liên hệ với nghĩa)
Âm - cách viết
(Biểu tượng thị giác có liên hệ với nghĩa)

Như vậy, lý luận tâm lý học hiện đại đề cao vai trò của ý thức, phát huy
tính tích cực tự động hóa trong việc hình thành kĩ năng chính tả. Xuất phát từ
cơ sở tâm lý học, trong dạy học chính tả cần sử dụng các phương pháp thích
hợp có tác dụng khêu gợi và kích thích sự chú ý, tích cực hóa hoạt động tư
duy của học sinh, làm cho học sinh nhận thức được đầy đủ ý nghĩa thực tiễn
của chính tả trong hoạt động giao tiếp bằng ngôn ngữ viết. Những yêu cầu của
kĩ năng chính tả được học sinh tiếp nhận và tự giác rèn luyện để ứng dụng có
hiệu quả trong thực tiễn.
1.1.3. Nguyên tắc dạy học chính tả
1.1.3.1. Nguyên tắc dạy học chính tả theo khu vực
Nguyên tắc này đòi hỏi nội dung chính tả phải sát với phương ngữ,
nghĩa là xuất phát từ tình hình thực tế mắc lỗi chính tả của học sinh ở từng
khu vực, từng miền để hình thành nội dung giảng dạy. Có xác định được
những trọng điểm chính tả cần dạy từng khu vực, từng địa phương thì mới tối
ưu hóa việc dạy chính tả được. Chẳng hạn:
Phương ngữ Bắc Trung Bộ: Chưa phân biệt rõ hai thanh hỏi và ngã.
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Phương ngữ Nam Bộ: Với hiện tượng đồng hóa hai phụ âm v và z khi
phát âm. Cũng tương tự, đồng hóa hai cặp phụ âm cuối: n và ng, t và c.
Việc nắm vững các trọng điểm chính tả, giáo viên cần có sự mềm dẻo,
linh hoạt, sáng tạo trong bài dạy những nội dung cụ thể sao cho sát hợp với
đối tượng học sinh mình dạy học.
1.1.3.2. Nguyên tắc kết hợp chính tả có ý thức và không có ý thức trong dạy
học chính tả
Chính tả không có ý thức là việc giáo viên hướng dẫn học sinh viết
đúng chính tả từng trường hợp cụ thể mà không học quy tắc, không cần biết
với nghĩa nào thì được viết với hình thức như thế. Học sinh viết được đúng là
do thói quen và viết nhiều nên nhớ được trường hợp chính tả đó đã được viết
như thế nào. Đây là cách dạy cho học sinh viết chính tả không cần sự tham
gia của ý thức có tác dụng củng cố trí nhớ. Mặt khác, cách dạy này có nhược
điểm là không tổ chức và chọn những trọng điểm chính tả để tập trung giải
quyết, không giúp người học nắm được lý do, căn cứ quan trọng để xác định
viết đúng trong các trường hợp có quy luật. Điều này hạn chế đến hiệu quả
của việc học chính tả.
Chính tả có ý thức là việc giáo viên hướng dẫn học sinh thực hiện các
bài tập chính tả dựa trên những hiểu biết về ngữ âm, chữ viết, về từ vựng, ngữ
nghĩa có liên quan đến chính tả. Phương pháp này đòi hỏi người viết phải có
những hiểu biết nhất định về ngữ âm và ý thức về nghĩa từ đòi hỏi nhiều công
sức trong suy xét, ghi nhớ hơn là phương pháp không có ý thức nhưng bù lại
nó giúp cho học sinh nắm được vấn đề một cách có căn cứ, có hệ thống. Do
đó, phương pháp này có hiệu quả vững chắc hơn. Nhà trường là nơi có điều
kiện, trách nhiệm nhiều nhất trong việc dạy chính tả theo phương pháp có ý
thức.
Việc phối hợp giữa phương pháp có ý thức và phương pháp không có ý
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thức trong dạy học chính tả có vai trò quan trọng trong xây dựng và tổ chức
giải các bài tập chính tả. Hệ thống bài tập chính tả phải được tính toán để
phân bố theo các vùng phương ngữ khác nhau. Người quen nói theo phương
ngữ nào thì luyện chính tả theo phương ngữ đó. Đối với từng vùng tập trung
giải quyết các trường hợp gây lẫn lộn (trường hợp trọng điểm) có tính chất
phổ biến, đi sâu vào những từ, những tiếng có tần số xuất hiện cao (chính tả
tần số). Khi xây dựng bài cần vận dụng phương pháp có ý thức là chủ yếu.
Ngoài việc sắp xếp tổ chức các bài tập theo kiểu loại, theo trình tự có tính
toán (về phía người soạn), phương pháp này còn thể hiện ở chỗ người học sẽ
được giải thích các căn cứ, các quy tắc để dựa vào đó mà chọn cách viết đúng.
Song song với phương pháp có ý thức, việc xây dựng bảng từ thường dùng có
cách viết chính tả cần nhớ cũng có ý nghĩa quan trọng. Nếu thường xuyên
xem đi xem lại bảng chính tả đó thì cũng có ích vì học sinh sẽ ghi nhớ được
phần nào bằng trí nhớ máy móc.
1.1.3.3. Nguyên tắc phối hợp giữa phương pháp xây dựng cái đúng và loại bỏ
cái sai trong dạy học chính tả
Phương pháp xây dựng cái đúng: phương pháp này cung cấp cho học
sinh các quy tắc chính tả hướng dẫn học sinh thực hành, luyện tập nhằm hình
thành các kĩ xảo chính tả.
Phương pháp loại bỏ cái sai: phương pháp này đưa ra các trường hợp
viết sai chính tả, hướng dẫn học sinh phát hiện sửa chữa rồi từ đó hướng đến
cái đúng, loại bỏ các lỗi chính tả.
Có thể thấy cả hai phương pháp này đều có ưu nhược điểm điểm riêng
nhưng ưu điểm bên này sẽ khắc phục những nhược điểm bên kia và ngược lại.
Do đó, trong dạy học chính tả cần chú ý phối hợp cả hai phương pháp. Như
thế việc dạy học sẽ đật hiệu quả cao và vững chắc hơn.

21

1.1.4. Tổ chức dạy học chính tả
Trong sách giáo khoa tiểu học mới, những yêu cầu về chính tả được
trình bày dưới hình thức các bài tập chính tả, trong đó có hai kiểu bài tập
chính tả phổ biến là Chính tả đoạn bài và Chính tả âm - vần. Chính tả đoạn
bài gồm ba hình thức: Chính tả tập chép, Chính tả nghe – viết và Chính tả nhớ
- viết. Còn Chính tả âm – vần được thể hiện dưới dạng bài tập với những vấn
đề chính tả cụ thể. Phần bài tập Chính tả đoạn bài là phần rất quan trọng,
chiếm thời lượng lớn trong một giờ Chính tả nên được dùng làm tên gọi cho
bài chính tả sẽ trình bày chi tiết dưới đây.
Ba hình thức chính tả của kiểu bài tập Chính tả đoạn bài được lấy tên
gọi cho từng tiết học chính tả: tiết tập chép, tiết chính tả nghe – viết, tiết chính
tả nhớ - viết. Kèm theo đó là những yêu cầu về rèn luyện chính tả (thuộc
chính tả Âm – vần).
1.1.4.1. Tập chép
Là kiểu bài yêu cầu học sinh chép lại chính xác tất cả các từ, câu hoặc
đoạn trong sách giáo khoa hoặc trên bảng lớp. Kiểu bài này có tác dụng giúp
học sinh ghi nhớ mặt chữ các từ trong câu, trong đoạn và được dùng chủ yếu
trong học kỳ II của lớp 1, khi học sinh chuyển từ giai đoạn học vần sang viết
chữ.
Cơ sở lý luận của tập chép là phương pháp mô phỏng. Đây là phương
pháp được sử dụng khá nhiều trong tiếng mẹ đẻ. Trong kiểu bài Tập chép, học
sinh dựa vào văn bản mẫu để đọc và chép lại, sao lại đúng hình thức chữ viết
của văn bản (điểm khác nhau là chuyển từ kiểu viết chữ in thành chữ viết
thường trong vở).
Tập chép học sinh thường duy trì mối liên hệ giữa hình ảnh thị giác với
biểu tượng âm thanh ngôn ngữ (đánh vần, phát âm âm vị, đọc trơn âm tiết và
đọc thầm) trong quá trình sao chép theo mẫu. Tập chép là hình thức chính tả
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lặp lại nhiểu lần dạng thức viết của các chữ cái, các chữ - âm tiết và các từ
trong văn bản. Do đó, Tập chép vừa giúp học sinh củng cố các kĩ năng viết
các chữ cái, định hình dạng thức viết, vừa có tác dụng hoàn thiện kỹ năng đọc
(tái tạo âm thanh được biểu thị bằng chữ viết)
Kiểu bài Tập chép sử dụng một văn bản hoặc một phần văn bản làm
mẫu. Văn bản mẫu là bài tập chép được lựa chọn theo yêu cầu của từng bài
học, nghĩa là có chứa những hiện tượng chính tả trọng tâm mà học sinh cần
lưu ý viết đúng. Ngoài ra, giáo viên còn cho học sinh luyện viết đúng chữ âm tiết ở các vị trí có âm đầu, vần hoặc thanh dễ lẫn.
Cấu trúc của bài tập chép gồm các phần sau:
Bài chép: Nếu văn bản mẫu mà học sinh cần chép lại. Văn bản này là
một trong những bài Tập đọc học sinh đã được đọc trong tuần ở các tiết trước.
Viết đúng: Nếu một số từ ngữ trong bài chép được coi là có vấn đề về
mặt chính tả. Đó là những từ ngữ có chứa hiện tượng chính tả mà học sinh
cần rèn luyện. Đó cũng chính là những trọng điểm chính tả mà học sinh cần
lưu ý viết.
Luyện tập: Nêu một số hình thức bài tập giúp học sinh rèn luyện về
chính tả. Ngữ liệu được sử dụng trong bài tập này chủ yếu lấy từ bài tập chép.
Những hình thức bài tập thường sử dụng trong phần này là: Điền phụ âm đầu,
vần, thanh hoặc điền tiếng thích hợp vào chỗ trống; Tìm trong bài chính tả
những chữ có phụ âm đầu, vần, thanh dễ lẫn rồi viết ra.
1.1.4.2. Chính tả nghe – viết
Đây là kiểu bài chính tả thể hiện đặc trưng của phân môn Chính tả.
Trong phần Cơ sở ngôn ngữ, chính tả tiếng Việt là chính tả ngữ âm, đọc thể
nào, viết thế ấy, giữa đọc và viết có mối quan hệ mật thiết…điều này chủ yếu
nói tới chính tả Nghe - viết này.
Kiểu bài chính tả Nghe – viết yêu cầu học sinh nghe từng từ, cụm từ,
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câu ấy do giáo viên dọc, vừa nghe vừa tái hiện lại hình thức chữ viết của các
từ, cụm từ, câu ấy. Nói cách khác, học sinh phải có năng lực chuyển ngôn ngữ
âm thanh thành ngôn ngữ viết.
Muốn viết đúng chính tả, việc nghe của học sinh phải gắn với việc hiểu
nội dung của từ, cụm từ, câu, văn bản. Vì một trong những đặc trưng của
chính tả tiếng Việt là chính tả ngữ nghĩa.
Văn bản đủa ra đọc cho học sinh viết chính tả phải là văn bản chứa
nhiều hiện tượng cần dạy. Mật độ hiện tượng chính tả cần dạy trong văn bản
đó càng nhiều càng tốt. Bên cạnh đó, văn bản ấy phải có tính thẩm mĩ, có nội
dung phù hợp với học sinh ở từng độ tuổi, có độ dài đúng quy định của
chương trình…
Cấu trúc bài chính tả nghe – viết:
Bài viết: Nêu đoạn văn, đoạn thơ cần viết chính tả, trong đoạn này có
chứa các hiện tượng chính tả.
Viết đúng: Nêu những từ ngữ có chứa hiện tượng chính tả cần rèn
luyện.
Luyện tập: Đưa ra một số bài tập chính tả giúp học sinh hình thành,
củng cố kĩ năng về chính tả.
1.1.4.3. Chính tả Nhớ - Viết
Đây là kiểu bài yêu cầu học sinh tái hiện lại hình thức chữ viết của một
văn bản được học thuộc. Kiểu bài này nhằm kiểm tra năng lực ghi nhớ của
học sinh và được thực hiện ở giai đoạn học sinh đã quen thuộc với hình thức
chữ viết của tiếng Việt.
Quy trình dạy bài chính tả Nhớ - viết:
Bước 1: Học sinh tái hiện lại hình thức âm thanh của văn bản (thường
là bài thơ, đoạn thơ). Các văn bản lúc này hiện lên trong trí nhớ của học sinh
thông qua hình ảnh âm học, những biểu tượng âm thanh.

24

Bước 2: Học sinh chuyển hóa văn bản dưới hình thức âm thanh thành
văn bản dưới hình thức chữ viết.
1.1.5. Những quy định chung về cách viết chữ và kĩ thuật viết chữ
1.1.5.1. Tư thế ngồi viết và cách cầm bút
a. Tư thế ngồi
Bàn ghế đúng quy cách phù hợp với học sinh, lớp học đủ ánh sáng.
Ngay từ khi vào lớp những giờ học đầu tiên giáo viên cần hướng dẫn
học sinh về tư thế ngồi viết một cách thoải mái nhất, không gò bó, hai tay
phải đặt đúng điểm tựa quy định mới điều khiển cây bút theo sự chỉ huy của
não được. Khoảng cách từ mắt tới trang vở là 25 – 30cm là vừa; không được
nhìn quá gần vì thiếu ánh sáng sẽ dẫn đến cận thị.
Cột sống lưng luôn ở tư thế thẳng đứng, vuông góc với mặt ghế ngồi.
Không ngồi vặn vẹo lâu dần thành tật dẫn đến cong vẹo cột sống.
Hai chân để thoải mái, không để chân co chân duỗi khiến cột sống phải
lệch vẹo và viết sẽ xiên lệch theo.
Tay trái để xuôi theo chiều ngồi, giữ lấy mép vở cho khỏi xô lệch, đồng
thời điểm tựa cho trọng lượng nửa người bên trái.
b. Cách cầm bút
Tay cầm chắc bàng ba đầu ngón tay (ngón cái, ngón trỏ và ngón giữa).
Đầu ngón trỏ cách bút khoảng 2,5cm. Mép bàn tay là điểm tựa của cánh tay
phải khi đặt bút xuống bàn viết. Lúc viết điều khiển cây bút bằng các cơ cổ
tay.
Không để ngửa bàn tay quá, ngược lại không úp quá nghiêng bàn tay về
bên trái (nhìn từ trên xuống thấy cả bốn ngón tay: ngón trỏ, ngón giữa, ngón
áp út và ngón út).
Cầm bút xuôi theo chiều ngồi, bút đặt nghiêng so với giấy khoảng 45
độ. Tuyệt đối không được cầm bút dựng đứng 90 độ. Đưa bút từ trái qua phải,
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từ trên xuống dưới, các nét đưa lên hoặc đưa sang trai sang phải thật nhẹ tay.
1.1.5.2. Cách để vở, xê dịch vở khi viết và cách trình bày bài
a. Cách để vở, xê dịch vở khi viết
Khi viết đứng học sinh cần để vở ngay ngắn trước mặt. Nếu viết chữ
nghiêng cần để vở hơi nghiêng sao cho mép vở dưới cùng với mép bàn tạo
thành một góc 15 độ. Khi viết độ nghiêng của nét chữ cùng với mép bàn sẽ
tạo thành một góc 90 độ. Như vậy, dù viết theo kiểu chữ đứng hay chữ
nghiêng, nét chữ luôn thẳng đứng trước mặt (chỉ khác nhau về cách để vở).
b. Cách trình bày bài
Học sinh nhìn và viết theo đúng vở tập viết; viết theo yêu cầu được
giáo viên hướng dẫn tránh viết dở dang chữ ghi tiếng hoặc viết chòi ra mép vở
không có dòng kẻ ly; khi viết sai chữ không được tẩy xóa mà cần để cách một
khoảng ngắn rồi viết lại.
1.1.5.3. Nguyên tắc cơ bản của mẫu chữ viết trong trường tiểu học
Ngày 14/6/2002, mẫu chữ viết trong trường tiểu học đã được ban hành
kèm theo quyết định số 31/2002/QĐ-BGD và ĐT của Bộ giáo dục và Đào tạo.
Mẫu chữ viết ở văn bản này đáp ứng các nguyên tắc cơ bản sau:
+ Đảm bảo tính khoa học, tính hệ thống.
+ Có tính thẩm mĩ (đẹp trong sự hài hòa khi viết liền các con chữ)
+ Đảm bảo tính sư phạm (phù hợp với đặc điểm tâm lí, sinh lí lứa tuổi
học sinh tiểu học)
+ Có tính kế thừa và phát triển, phù hợp với thực tiễn (kế thừa vẻ đẹp
của chữ viết truyền thống đồng thời tính đến sự thuận lợi khi sử dụng, viết
nhanh, viết liền nét; phù hợp với điều kiện dạy và học ở tiểu học)
1.1.5.4. Đặc điểm cơ bản của mẫu chữ viết hiện hành (ban hành kèm theo
Quyết định số 31/2002/QĐ_BGD&ĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo)
a. Chữ cái viết thường và chữ số
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Các chữ cái l, b, h, k, y, g được viết với chiều cao 2,5 đơn vị, tức bằng
hai lần rưỡi chiều cao chữ cái ghi nguyên âm.
Chữ cái t được viết với chiều cao 1.5 đơn vị.
Chữ cái r, s được viết với chiều cao 1,25 đơn vị.
Các chữ cái d, đ, p, q được viết với chiều cao 2 đơn vị.
Các chữ cái còn lại: o, ô, ơ, a, â, ă, e, ê, i, u, ư, n, m, v, x được viết với
chiều cao 1 đơn vị.
b. Chữ cái viết hoa
Chiều cao của các chữ cái viết hoa là 2,5 đơn vị; riêng hai chữ cái viết
hoa Y, G được viết với chiều cao 4 đơn vị .
Ngoài 29 chữ cái viết hoa theo kiểu 1, bảng mẫu chữ cái viết hoa còn
cung cấp thêm 5 mẫu chữ viết hoa kiểu 2 (A, M, N, Q, V) để sau khi học xong
học sinh có quyền lựa chọn và sử dụng
Mỗi chữ cái viết hoa thường có những nét cong, nét lượn, tạo dáng
thẩm mĩ của hình chữ cái , đảm bảo cách viết liền nét, hạn chế số lần nhấc
bút.
1.1.5.5. Quy định về dạy và học viết chữ trong trường tiểu học
Để hướng dẫn thực hiện Mẫu chữ viết trong trường tiểu học do Bộ
Giáo dục và Đào tạo ban hành, Vụ Giáo dục Tiểu học đã có công văn số
5150/TH ngày 17/6/2002 nêu rõ một số quy định về dạy và học viết chữ ở
trường tiểu học như sau:
Trong trường tiểu học, học sinh học viết chữ viết thường chữ số và chữ
hoa theo kiểu chữ đứng, nét đều là chủ yếu. Ở những nơi có điều kiện thuận
lợi, giáo viên có thể dạy hoặc giới thiệu thêm cách viết chữ thường chữ viết
hoa theo kiểu nghiêng, nét thanh, nét đậm.
Việc dạy viết chữ hoa được tiến hành theo một quá trình từ nhận diện,
tập tô, tập viết nét cơ bản, đến viết từng chữ cái; từ viết đúng đến viết thành
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thạo, viết đẹp.
1.1.6. Nguyên tắc xây dựng chữ quốc ngữ
So với chữ viết của nhiều ngôn ngữ trên thế giới, chữ quốc ngữ có phần
hợp lý hơn, do đó, chính tả của nó cũng giản tiện hơn rất nhiều. Nguyên nhân
sâu xa nhất của điều này là ở chỗ chữ quốc ngữ được xây dựng theo nguyên
tắc âm vị học. Nguyên tắc âm vị học trong chữ viết yêu cầu giữa âm và chữ
phải có mối quan hệ tương ứng “1 – 1”. Để đảm bảo nguyên tác này, chữ
quốc ngữ phải thỏa mãn ít nhất hai điều kiện:
Mỗi âm chỉ do một kí hiệu biểu thị.
Mỗi kí hiệu luôn luôn chỉ có một giá trị, tức chỉ biểu thị một âm duy
nhất ở mọi vị trí trong từ.
Về căn bản, chữ quốc ngữ được tạo ra có tính đến khá đầy đủ các điều
kiện đó.
1.1.7. Những bất hợp lý trong chữ quốc ngữ
Do nhiều nguyên nhân lịch sử, văn hóa, xã hội, ngôn ngữ khác nhau,
người sáng tạo ra chữ quốc ngữ đã không tuân thủ được một các nghiêm ngặt
nhưng yêu câu của nguyên tắc âm vị học trong chữ viết. Do đó, để lại trong
lòng cơ cấu chữ quốc ngữ nhiều hiện tượng chính tả trái nguyên tắc ngữ âm
học của chữ viết. Những bất hợp lí của chữ quốc ngữ, có thể quy vào hai
trường hợp sau:
a. Vi phạm nguyên tắc tương ứng “1-1” giữa kí hiệu và âm thanh. Điều
này thể hiện ở chỗ dùng nhiều kí hiệu để biểu thị một âm.
Ví dụ:
Âm /k/ được biểu thị bằng ba kí hiệu: c, k, q
Âm /i/ được biểu thị bằng hai kí tự : i, y
Âm /g/ được biểu thị bằng hai kí tự: g, gh
Âm /ng/ được biểu thị bằng hai kí tự : ng, ngh
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Âm /iê/ được biểu thị bằng : iê, yê, ia, ya
Âm /uô/ được biểu thị bằng: uô, ua
b. Vi phạm tính đơn trị của kí hiệu.
Điều này thể hiện ở chỗ: một kí hiệu biểu thị nhiều âm khác nhau tùy
thuộc vào vị trí của nó trong quan hệ với những âm đứng trước hoặc sau nó.
Ví dụ:
Chữ G khi đứng trước các chữ không phải là i, e, ê thì biểu thị âm /g/;
nhưng đứng trước i mà sau i là các chữ không phải là i, e, ê thì biểu thị âm /z/:
gia, giữ…; khi G đi cùng với H, thì biểu thị âm /y/: ghi, ghế…; khi đứng
trước i hoặc iê thì một mình chữ G biểu thị âm /z/: gì, gìn, giết…
Chữ a chủ yếu dùng biểu thị âm /a/; nhưng đứng trước u và y ở cuối âm
tiết lại biểu thị là âm /ă/; còn trong tổ hợp ia (mía), thì a biểu thị yếu tố thứ hai
của nguyên âm đôi /ie/; trong tổ hợp ua (mua), thì a biểu thị yếu tố thứ hai của
nguyên âm /uo/….
Trên đây là hai trường hợp chính thể hiện các bất hợp lí của chữ quốc
ngữ.
Ngoài ra, nhiều nhà nghiên cứu còn băn khoăn về tình trạng dùng nhiều
dấu phụ, như các trường hợp: ă, â, ơ, ô, ư; ghép nhiều con chữ để biểu thị một
âm, như các trường hợp: ch, th, kh, ph, gh, nh, ng, ngh, qu, gi, tr.
Điều này quả nhiên không hay, song là một giải pháp riêng, do đó,
không đáng phải để tâm nhiều, vì chúng không phải là những bất hợp lí dẫn
đến việc vi phạm nguyên tắc cơ bản của chính tả ngữ âm học và không gây
khó khăn hay sự lôn xộn nào cho chính tả chữ quốc ngữ, thậm chí ngay cả khi
dùng chữ quốc ngữ trên máy tính.
1.1.8. Đặc điểm chính tả tiếng Việt
Tiếng Việt là ngôn ngữ phân tiết tính: các âm tiết được tách bạch rõ
ràng trong dòng lời nói. Vì thế, khi viết, các chữ biểu thị âm tiết được viết rời,
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cách biệt nhau. Ví dụ:
Công cha như núi Thái Sơn (6 âm tiết)
Nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra.(8 âm tiết)
Mỗi âm tiết tiếng Việt đều mang một thanh điệu nhất định (tiếng Việt
có 6 thanh). Khi viết chữ, đánh dấu ghi thanh điệu lên âm chính (hoạc bộ
phận chính, đối với âm chính là nguyên âm đôi) của âm tiết.
Cấu tạo âm tiết của tiếng Việt rất chặt chẽ và ổn định. Ở dạng đầy đủ,
âm tiết tiếng Việt có cấu tạo như sau:
Bảng 1.2. Cấu tạo của âm tiết tiếng Việt
Thanh điệu
Phụ âm đầu

Vần
Âm đệm

Âm cuối

Âm chính

[21; tr.229]
Trong đó, âm chính và thanh điệu là hai bộ phận không thể thiếu được
trong cấu tạo của bất kỳ âm tiết nào.
Cách xác định kí hiệu ghi âm chính trong chữ: Muốn xác định lí hiệu
ghi âm chính trong chữ, ta đặt chữ vào khuôn âm tiết. Ví dụ:
Phân tích bộ phận cấu tạo của từng tiếng trong câu tục ngữ dưới đây:
Bầu ơi thương lấy bí cùng
Tuy rằng khác giống nhưng chung một giàn.
Âm tiết

Phụ âm
đầu

bầu

Vần
Âm đệm

b

ơi

Thanh

Âm chính

Âm cuối

điệu

â

u

huyền

ơ

i

ngang

thương

th

ươ

ng

ngang

lấy

l

â

y

sắc
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bí

b

i

sắc

cùng

c

u

ng

huyền

tuy

t

u

y

ngang

rằng

r

ă

ng

huyền

khác

kh

a

c

sắc

giống

gi

ô

ng

sắc

nhưng

nh

ư

ng

ngang

chung

ch

u

ng

ngang

một

m

ô

t

nặng

giàn

gi

a

n

huyền

Khi xác định được kí hiệu âm chính trong chữ, ta ghi dấu thanh điệu
lên trên (hoặc dưới) kí hiệu đó: mẹ, bố, ngựa, gỗ…
Trong trường hợp hai kí hiệu biểu thị âm chính (âm chính là nguyên âm
đôi): ghi dấu thanh điệu lên kí hiệu có dấu phụ: tiền, chuyển, suối…
Ghi dấu thanh điệu lên kí hiệu đầu tiên (từ trái sang phải) khi cả hai kí
hiệu không có dấu phụ: phải, của, múa…
Ghi dấu thanh điệu lên kí hiệu thứ hai (từ trái sang phải) khi cả hai kí
hiệu đều có dấu phụ: nước, bưởi…
Để tiện ghi nhớ, có một số mẹo nhỏ giúp chúng ta ghi dấu thanh điệu
đúng:
Khi có một nguyên âm, dấu ghi thanh điệu cũng đánh lên nguyên âm
đó.
Khi phần vần có từ hai nguyên âm trở lên, nếu:
Vần đang xét, về nguyên tắc, có thể kết hợp với một trong các phụ âm
(m, n, p,t, c, ng, nh, ch) làm âm cuối, ta đặt dấu ghi thanh điệu trên (dưới) kí
hiệu nguyên âm cuối cùng bên phải: hoà(ng), quyế(t), quyể(n), giườ(ng)…
Vần đang xét về nguyên tắc, không thể kết hợp được với một trong các
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phụ âm kể trên làm âm cuối, ta đặt dấu ghi thanh điệu trên (dưới) kí hiệu
nguyên âm ngay bên trái kí hiệu nguyên âm cuối cùng: hoài, màu, phía….
1.1.9. Nguyên tắc kết hợp chính tả
Các chữ cái biểu thị các phần của âm tiết
Tất cả các chữ cái ghi phụ âm đều có thể làm kí hiệu ghi âm đầu hoặc
âm tiết.
Tất cả các chữ cái ghi nguyên âm đều có thể làm kí hiệu ghi âm chính
của âm tiết.
Có hai chữ cái để ghi âm đệm là o và u (giữa chúng có sự phân bố vị trí
rõ rệt).
Các kí hiệu: p, t, m, n, c, ng (nh), i (y), u (o) biểu thị các âm cuối.
Sự phân bố vị trí giữa các kí hiệu cùng biểu thị một âm
Mặc dù có điểm chưa hợp lí, chữ quốc ngũ đã thiết lập được một bộ
quy tắc kết hợp hiệu chỉnh cần thiết và đủ mạnh để loại bỏ khả năng tùy tiện,
nước đôi khi viết. Các quy tắc bổ sung này đã được xã hội hóa và trở thành
thói quen chính tả của người Việt. Nhờ chúng mà chính tả chữ quốc ngữ khắc
phục được tính phức tạp, rắc rối phát nguyên từ những trường hợp vi phạm
nguyên tắc ngữ âm học. Sau đây là các quy tắc bổ sung đó:
K, C, Q
K viết trước các kí hiệu ghi nguyên âm (bộ phân nguyên âm đôi): e, ê, i
(kính, kiên, kia)
C viết trước các kí hiệu ghi nguyên âm (bộ phận nguyên âm đôi): a, ă,
â, o, ô, ơ, u, ư (ca, cô, cơ, cu, cư…)
Q viết trước âm đệm : u (quả, quê, …)
G, GH – NG, NGH
G, NG viết trước các kí hiệu ghi nguyên âm (bộ phân nguyên âm đôi):
a, ă, â, o, ô, ơ, u, ư (ga, gô, nga, ngô, gu, ngu…)
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GH, NGH viết trước các kí hiệu ghi nguyên âm (bộ phận nguyên âm
đôi): ơ, ê, i (ghế, nghề, nghĩ, ghi, …)
IÊ, YÊ, IA, YA
IÊ viết sau âm đầu, trước âm cuối: chiến, tiên tiến…
YÊ viết sau âm đệm, trước âm cuối: tuyên truyền, quyên…hoặc khi mở
đầu âm tiết: yến, yết…
IA viết sau âm đầu, không có âm cuối: chia, phía, tía…
YA viết sau âm đệm, không có âm cuối: khuya…
UA, UÔ
UA viết khi không có âm cuối: ủa, của, múa…
UÔ viết trước âm cuối: suối, chuối…
ƯA, ƯƠ
ƯA viết khi không có âm cuối: chưa, thừa…
ƯƠ viết trước âm cuối: nước, thương…
O, U làm âm đệm
Sau chứ cái ghi âm Q chỉ viết U: quang, quân, quên…
Sau phụ âm khác hoặc mở đầu âm tiết:
Viết O trước các nguyên âm: a, ă, e (hoa, toét, khoăn…)
Viết U trước các nguyên âm: â, ê, y ya, yê (khuya, huân, nguyên…)
I, Y làm âm chính
I viết sau âm đầu: bi, mĩ, minh, …
Y viết sau âm đệm: quy, quynh…
Khi đứng một mình I đối với các từ thuần Việt: ỉ eo, ầm ĩ…, viết Y với
từ gốc Hán: y tá, ý kiến…
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1.2. Cơ sở thực tiễn
1.2.1. Những thuận lợi và khó khăn khi học tiếng Việt của học sinh dân tộc
thiểu số
1.2.1.1. Thuận lợi
Các em học tiếng Việt là học ngôn ngữ quốc gia, tiếng phổ thông của
các dân tộc trên Tổ quốc Việt Nam. Tiếng Việt được sử dụng rộng khắp trong
các hoạt động xã hội. Tiếng Việt sẽ giúp các em học tập tiếp nhận tri thức các
môn học và nhờ có tiếng Việt các em được học nghề và học lên các bậc học
cao hơn.
Hệ thống ngôn ngữ các dân tộc thiểu số so với tiếng Việt về cấu trúc,
không có những xa lạ đáng kể. Nhiều ngôn ngữ dân tộc lại gần gũi với tiếng
Việt như tiếng Mường, tiếng Thái…Sự gần gũi đó tạo điều kiện tốt cho các
em tiếp nhận tiếng Việt thuận lợi.
Đội ngũ thầy giáo cô giáo dạy tiểu học được đào tạo cơ bản nắm vững
tiếng Việt, có phương pháp dạy học tốt. Với sự giúp đỡ của thầy cô giáo, các
em sẽ nhanh chóng nắm vững được tiếng Việt và biết sử dụng nó trong học
tập và giao tiếp.
Trong trường học, nhờ những phương pháp hiện đại ngày càng hướng
vào học sinh, các em dễ dàng làm chủ ngôn ngữ mới. Trong điều kiện dạy học
hiện nay, với hệ thống sách giáo khoa, thiết bị dạy học đầy đủ, các em càng
có nhiều thuận lợi trong việc học tiếng Việt.
1.2.1.2. Khó khăn
Học sinh dân tộc thiểu số học tiếng Việt sau khi sử dụng thành thạo
tiếng mẹ đẻ của mình. Theo quy luật các em chịu ảnh hưởng của tiếng mẹ đẻ
trong qua trình học tiếng Việt. Những yếu tố giống nhau giữa tiếng Việt và
tiếng mẹ đẻ sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho các em khi học tiếng Việt, những
yếu tố khác nhau thường cản trở, gây khó khăn cho các em khi học tiếng Việt.
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Đó là nguyên nhân gây ra lỗi sử dụng tiếng Việt (lỗi phát âm, lỗi dùng từ, lỗi
sử dụng câu…)
1.2.2. Đôi nét về ngôn ngữ và văn tự của dân tộc Mông
1.2.2.1. Ngôn ngữ của dân tộc Mông
Ngôn ngữ của dân tộc Mông nằm trong nhóm ngôn ngữ Mông - Dao
(Miêu - Dao) thuộc ngữ hệ Nam Á. Do đó, các điều kiện về địa lí, huyết hệ
mà ngôn ngữ dân tộc Mông hình thành và ổn định thành 5 ngôn ngữ tương
ứng với 5 ngành Mông là Mông trắng (Mông z Đươz) Mông Hoa (Mông z
Lênhl) Mông đỏ (Môngz Siz) Mông đen (Mông z đuz) và Mông xanh (Mông
z Suô). Trong đó ngôn ngữ Mông hoa và Mông trắng có tính phổ biến hơn cả.
Tuy chia làm 5 phương ngữ nhưng xem xét trong góc độ ngữ âm thì tiếng
Mông xanh so với tiếng của 4 phương ngữ kia chỉ khác nhiều nhất không quá
21.3% (theo số liệu điều tra ngôn ngữ những năm 1955_1957). Còn xét về
góc độ từ vựng cơ bản và cấu trúc ngữ pháp tiếng Mông của cả năm phương
ngữ mang tính thống nhất cao.[4; tr.5]
Song sự khác nhau đó có quy luật tương ứng dưới đây:
- Về phụ âm đầu:
Đ đối ứng với tl
Đh đối ứng với đhl
- Về vần:
A đối ứng với iê, ei
Uô đối ứng với a
Âu đối ứng với iê
Ang đối ứng với a,e.
- Về thanh điệu:
R đối ứng với z
Z đối ứng với r
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Cho nên ngôn ngữ dân tộc Mông đã và đang trở thành ngôn ngữ miền
vùng như: Đồng Văn (Hà Giang), Bắc Hà, Sa Pa (Lao Cai), Sình Hồ, Tủa
Chùa (Điện Biên), Lai Châu, Yên Bái cùng với tiếng Việt thay thế việc dùng
tiếng Quan hỏa trước đây…[4; tr.5]
Người Mông rất tự hào về ngôn ngữ của dân tộc mình, một ngôn ngữ
tinh tế về ngữ âm, phong phú về từ vựng và uyển chuyển về ngữ pháp.
1.2.2.2. Sự ra đời văn tự dân tộc Mông
Dưới sự chỉ đạo của bộ trưởng Nguyễn Văn Huyên nhóm chữ Mông có
2 chuyên gia ngôn ngữ là Nguyễn Văn Chính và Phan Thanh đã tiến hành
điều tra khảo sát và nghiên cứu so sánh ngôn ngữ dân tộc Mông của 5 phương
ngữ trên địa bàn cư trú của đồng bào Mông trong cả nước vào năm 1955.
Tháng 5 năm 1957, Bộ Giáo dục cho dạy thí điểm phương án chữ Mông tại
tỉnh Lao Cai, Sơn La hai khu vực vị trí Việt Bắc và Tây Bắc nhằm sửa chữa
bổ sung hoàn chỉnh phương án chữ Mông. Cuối năm 1961, Thủ tướng Chính
phủ nước Việt Nam Dân chủ cộng hòa ban hành phương án chữ Mông (Mông
z) Việt Nam. Từ đó, ước mơ ngàn đời của dân tộc Mông thành hiện thực
“Người Mông có chữ rồi”.[4; tr6]
Đầu năm 1962, đồng bào Mông ở khắp nơi phấn khởi, hồ hởi đón rước
“chữ Mông của Đảng, chữ của Bác Hồ”. Tiếp đó là phong trào học chữ, thanh
toán nạn mù chữ Mông phát triển rầm rộ.
Hơn năm thập kỉ ra đời, tồn tại và phát triển qua nhưng bước thăng trầm,
chữ Mông vẫn là sức mạnh tinh thần của dân tộc Mông.
1.2.3. Đặc điểm ngữ âm tiếng Mông với việc dạy chính tả tiếng Việt
1.2.3.1. Một số đặc điểm ngữ âm tiếng Mông ở Huyện Văn Chấn, tỉnh Yên Bái
a. Cấu trúc âm tiết trong tiếng Mông
Ngôn ngữ Mông thuộc hệ ngữ Nam Á trong nhóm Miêu Dao, nhìn
chung cấu trúc âm tiết của ngôn ngữ Mông là hoàn toàn mở và ngạc hóa.
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Khác với tiếng Việt, cấu trúc âm tiết của tiếng Mông (Mông z) không có âm
tiết tận cùng bằng phụ âm khép môi như: “m” “p” và phụ âm tác xát như: “n”
“t”, “c”, “ch”. Trong khi đó, trong tiếng Việt loại âm tiết này xuất hiện rất
phong phú và đa dạng. Do vậy, cấu trúc âm tiết của tiếng Mông là tương đối
đơn giản, thuận lợi cho người học dễ dàng tiếp cận và sử dụng tiếng Mông.
Theo tác giả Nguyễn Văn Lợi “ các thành tố trực tiếp của âm tiết tiếng
Mông là: âm đầu, vần và thanh điệu , trong đó phần vần có thể có một nguyên
âm đơn hoặc một nguyên âm đôi kết hợp với âm cuối” [13; tr.12].
b. Hệ thống phụ âm trong tiếng Mông
Tiếng Mông gồm 58 phụ âm đầu và tổ hợp phụ âm đầu. Trong đó có 22
phụ âm và tổ hợp phụ âm có tiền âm mũi. Đây là điều đặc biết ít thấy ở các
ngôn ngữ của dân tộc thiểu số anh em khác. 58 phụ âm và tổ hợp phụ âm đầu
của tiếng Mông được xếp theo trật tự của bảng chữ cái sau: b, bl, c, ch, cx, đ,
đr, đh, f, fl, g, gr, h, hl, hm, mn, hmn, hn, hnh, j, k, kh, kr, l, m, mfl, n, nd, ng,
nh, nj, nkh, nq, nr, nx, nt, nth, ny, nz, p, ph, pl, q, r, s, sh, t, th, ts, tx, v, w, x,
y, z.[4; tr6]
Trong 58 phụ âm đầu trên có 15 phụ âm đầu hoàn toàn giống tiếng Việt
về âm và con chữ biểu thị.
Có thể tóm tắt 58 phụ âm và tổ hợp phụ âm đầu tiếng Mông được phân
theo vị trí như bảng sau:

37

Bảng 1.3. Vị trí phụ âm và tổ hợp phụ âm đầu tiếng Mông
Vị trí cấu âm
Môi
Phương thức cấu âm
Không

lưỡi

kêu

mp

mt

mt

mk

mq

Kêu
p

t

t

k

q

kêu

mp

mt

mt

mk

mq

Tắc
Bật hơi

d

kêu
Kêu

mts

mts

mtƐ

ts

ts

tƐ

mts

mts

mtƐ

s

s

Ɛ

z

ʐ

mpl

V

Không

tƐ

pl

Không kêu

Kêu

ts

mpl

F

kêu

ts

pl

Kêu

Không

hầu

d

Không

Không bật hơi

Bên

sau

q

Bật hơi

Vang

giữa

Gốc Thanh

k

Tắc

Mũi

lưỡi

t

Không bật hơi

Xát

lưỡi

t

Kêu

bên

lưỡi

Mặt

p

Tắc Bật hơi

ỒN

lưỡi

Mặt

Không

bật hơi

xát

Đầu Quặt

M

n

ỗ

M

n

ỗ

l
j
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h

ŋ

(Ký hiệu "m" ở trước (ví dụ /mp/) chỉ yếu tố "tiền mũi" của các phụ
âm)[4; tr8]
c. Hệ thống nguyên âm trong tiếng Mông
Cũng giống như tiếng Việt, tiếng Mông dùng trọn 11 nguyền âm gåm cã
6 nguyªn ©m ®¬n vµ 5 nguyªn ©m ®«i.
Các nguyên đơn đối lập nhau theo hai tiêu chí thanh lượng và âm sắc;
Các nguyên âm có thanh lượng nhỏ là: /i/ và /u/.
Các nguyên âm có thanh lượng vừa là: /e/, /o/ và /ư/.
Các nguyên âm có thanh lượng lớn là: /a/.
Theo tiêu chí âm sắc có sự đối lập giữa các nguyên âm:
Các nguyên âm có âm sắc bổng là: /i/, /e/, /a/
Các nguyên âm có âm sắc trung bình là: /ư/
Các nguyên âm có âm sắc trầm là: /u/, /o/
Có thể trình bày khái quát hệ thống nguyên âm đơn tiếng Mông như sau:
Bảng 1.4. Hệ thống nguyên âm đơn tiếng Mông
Thanh lượng

Bổng

Âm sắc

Trầm

Trung bình

Nhỏ
i
u
Vừa
e
o
ư
Lớn
a
Các nguyên âm đôi trong tiếng Mông lại chia thành 2 nhóm: nhóm
thanh lượng giảm dần và nhóm thanh lượng tăng dần.[4; tr10]
d. Hệ thống vần trong tiếng Mông
So với tiếng Việt, tiếng Mông thuộc vào loại ngôn ngữ ít vần, kể cả
những vần thuộc nhóm từ vay mượn trong tiếng Việt và từ vay mượn Mông z
Hán, tiếng Mông gồm 26 vần dưới đấy:
Ai, ang, ao, ăng, âu, ei, eng, eo, eei, ênh, êu, iê, iêng, inh, oa, oai, oang,
ôi, ông, ơư , iu, uô, ưi, ưng, uê, uênh.
Lưu ý: tiếng Mông Đơưz có vần iê. Ví dụ: txiêr, tiêr…
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e. Thanh điệu (dấu giọng) trong tiếng Mông
Tiếng Mông có 8 (tám) thanh điệu được dùng bảy con chữ đặt ở cuối
âm tiết để biểu thị, thanh không dấu của tiếng Mông tương đương với thanh
không của tiếng Việt không dùng kí hiệu để biểu thị thanh điệu. Bảy con chữ
cái để biểu thị thanh điệu là: k, l, r, s, v, x, z.
Trong số 8 thanh điệu của tiếng Mông có có 4 thanh điệu giống hoàn
toàn thanh điệu tiếng Việt đó là thanh không dấu.
Thanh sắc tương đương thanh “ rờ” của tiếng Mông
Thanh huyền tương đương thanh six (x) của tiếng Mông
Thanh hỏi tương đương vuv (v) của tiếng Mông
Tám thanh điệu của tiếng Mông chia thành hai dòng:
Dòng hình sin gần năm thanh: o, r, x, v và z.
Dòng thăng trầm gồm ba thanh: k, l và s.
Hai dòng thanh điệu này có quan hệ tác động lẫn nhau tạo nên hiện
tượng biến âm trong ngôn ngữ giao tiếp thường gặp của tiếng Mông; Biến âm
không làm thay đổi mà chỉ để biểu lộ sắc thái tình cảm và sự tinh tế, điêu
luyện của ngôn ngữ Mông. Bởi vậy, trong văn tiết thường không biểu thi dấu
giọng theo biến âm ghi âm chuẩn cơ bản.[4; tr12]. Hình thức biến âm có thể
mô tả theo sơ đồ sau:
Bảng 1.5. Sơ đồ hình thức biến âm của thanh điệu tiếng Mông [4; tr 16]
Thanh điệu

Một hướng

Ngang lên
Cao

Trung

Hai hướng

Xuống lên
Trung

Xuống

Ngang
Cao

Trung
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Thấp

Trung

Thấp

1.2.3.2 Sự khác biệt về ngữ âm tiếng Mông với ngữ âm tiếng Việt và những
ảnh hưởng đến việc dạy học chính tả ở tiểu học
a. Giống nhau:
Chữ viết (văn tự), có nguồn gốc từ chữ La tinh.
Cách ghép vần giống nhau.
Cách viết các chữ cái hoa như nhau.
Nguyên âm như nhau
a. Khác nhau:
Tiếng Việt không có tiền âm mũi : “ư”, “m”, “h”.
Tiếng Việt không có tổ hợp phụ âm: bl, pl, fl.
Tiếng Việt nhiều vần (155 vần), tiếng âm có hơn hai chục vần đều là
vần mở không có vần khép như tiếng Việt.[4; tr19]
Thanh điệu (dấu giọng) của tiếng Việt dùng dấu kí hiệu để biêu thị, con
thanh điệu tiếng Mông dùng con chữ cái đặt ở cuối âm tiết để biểu thị.
Tiếng Việt có 6 thanh điệu, tiếng Mông có 8 thanh điệu được dùng 7
chữ cái đặt cuối âm tiết để biểu thị. Bảy chữ cái đó là: “k”, ”l” , ”s”, ”r”, ”v”,
”x”, ”z”.
Bảy chữ cái này cũng đồng thời là bảy phụ âm đầu trong số 58 phụ âm.
Thanh ngang bằng trong tiếng Việt cũng như trong tiếng Mông không
dùng kí hiệu để biểu thị, là thanh không. Tiếng Mông không có thanh ngã và
thanh nặng của tiếng Việt.
Tên gọi của bảy thanh điệu đó là: “kuôk” , “lul”, “ sơưs”, “ rơưr”,
“vuv”, “ xix” , “zuz”
Trong tiếng Mông không có thanh ngã và thanh nặng. Như vậy, tiếng
Mông không có thanh bằng phẳng nhưng đi xuống đột ngột (thanh nặng) và
thanh ban đầu đi ngang rồi gãy giữa rồi lại đi ngang ở đoạn kết thúc (thanh
ngã). Vì thế, học sinh dân tộc Mông thường phát âm sai những âm tiết mang

41

thanh ngã và thanh nặng.
Ví dụ: “ Tốt gỗ hơn tốt nước sơn
Xấu người đẹp nết còn hơn đẹp người”
Học sinh Mông sẽ đọc là:
“ Tớ gố hênh tớ nớ sênh
Xấu ngờ đề nế cò hênh đè ngờ”
Những khác biệt về ngữ âm tiếng Mông và tiếng Việt là nguyên nhân
cơ bản dẫn đến hiện tượng mắc lỗi chính tả của học sinh dân tộc Mông lớp
4,5. Vì chính tả tiếng Việt là chính tả ngữ âm, khi không phát âm chuẩn thì
viết chuẩn là điều rất khó.
1.2.4. Một vài nét về huyện Văn Chấn, tỉnh Yên Bái
Vị trí địa lý
Huyện Văn Chấn là huyện miền núi, tổng diện tích tự nhiên 121.090,02
ha, chiếm 17% diện tích toàn tỉnh. Huyện nằm ở phía Tây Nam tỉnh Yên Bái,
phía Bắc giáp huyện Mù Cang Chải, phía Đông giáp huyện Văn Yên và Trấn
Yên, phía Tây giáp huyện Trạm Tấu, phía Nam giáp tỉnh Sơn La.
Đặc điểm địa hình
Văn Chấn nằm ở sườn phía Đông Bắc của dãy Hoàng Liên Sơn. Địa
hình phức tạp, có nhiều rừng, núi, hang động, suối khe chằng chịt, thung lũng
bằng phẳng. Độ cao trung bình so với mặt nước biển 400m.
Khí hậu
Văn Chấn nằm trong vùng khí hậu nhiệt đới gió mùa, nhiệt độ trung
bình 20 – 30 0C; mùa đông rét đậm nhiệt độ xuống dưới tới -2 đến -3oC. Tổng
nhiệt độ cả năm đạt 7.500 – 8.100 oC. Độ ẩm bình quân từ 83% - 87%, thấp
nhất là 50%.
Lịch sử hình thành
Cách mạng Tháng Tám năm 1945 thành công, nước Việt Nam dân chủ
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Cộng hoà ra đời, Văn Chấn là một huyện thuộc tỉnh Yên Bái.
Cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp thắng lợi, vùng Tây Bắc được
hoàn toàn giải phóng, tháng 5 năm 1955, Đảng, Nhà nước quyết định thành
lập Khu tự trị Thái – Mèo, Văn Chấn là một trong 16 châu thuộc Khu tự trị.
Tháng 10 năm 1962, Quốc hội quyết định đổi tên Khu tự trị Thái –
Mèo thành Khu tự trị Tây Bắc và lập các tỉnh trực thuộc. Ngày 24 tháng 12
năm 1962, tỉnh Nghĩa Lộ thuộc Khu tự trị Thái – Mèo chính thức được thành
lập, Văn Chấn thuộc tỉnh Nghĩa Lộ.
Sau khi đất nước hoàn toàn giải phóng, tại kỳ họp thứ 2 Quốc hội khoá
V (1976) quyết định bỏ cấp khu trong hệ thống các đơn vị hành chính trong
cả nước. Ngày 03 tháng 01 năm 1976, tỉnh Hoàng Liên Sơn được thành lập,
huyện Văn Chấn trực thuộc tỉnh Hoàng Liên Sơn.
Ngày 01 tháng 10 năm 1991, thực hiện Nghị quyết kỳ họp thứ 9 Quốc
hội (khoá VII), tỉnh Yên Bái được tái thành lập, huyện Văn Chấn trực thuộc
tỉnh Yên Bái
Văn hoá
Văn Chấn là vùng đất hội tụ của nhiều dân tộc, trên địa bàn Văn Chấn
có 23 dân tộc anh em cùng sinh sống. Dân tộc Thái, Tày là những người cư
trú trên địa bàn từ lâu đời. Văn Chấn – Mường Lò còn là trung tâm đầu tiên
của người Thái ở Việt Nam rồi từ đây toả đi các địa bàn khác. Xếp theo ngữ
hệ có thể chia thành 5 nhóm: Thái – Tày; Việt - Mường; Nam Á (Khơ Mú);
Mông – Dao; Hán. Văn hoá nghệ thuật phong phú, đa dạng.
Những hoạt động văn hoá, văn nghệ dân gian đã tạo cho Văn Chấn một
nền văn hoá giàu sắc thái, đa dạng nhưng thống nhất, là sắc mầu văn hoá dân
gian độc đáo ở phía Tây của tỉnh và là trung tâm của vùng văn hoá Mường Lò
– một trong 3 vùng văn hoá tỉnh Yên Bái. Đây là một lợi thế không nhỏ để
Văn Chấn phát triển du lịch sinh thái và du lịch văn hoá trở thành ngành kinh
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tế mũi nhọn.
Xã hội
Huyện Văn Chấn, có 31 đơn vị hành chính cấp xã, thị trấn (03 thị trấn
và 28 xã). Xã Sơn Thịnh đồng thời là huyện lỵ. Dân số 145.711 người, gồm
23 dân tộc anh em cùng sinh sống: Kinh, Thái, Tày, Mường, Dao, Mông,
Nùng, Hoa, Khơ Mú, Phù Lá, Bố Y... Trong đó 8 dân tộc chủ yếu Kinh 34,05
%; Thái 22,38%; Tày 17,11%; Dao 8,93 %; Mường 7,57%; Mông 6,22 %;
Giáy 1,48%; Khơ Mú 0,74 %, chia thành 3 vùng cư trú; vùng ngoài đại đa số
dân tộc Tày; vùng đồng bằng đa số đồng bào Thái, đồng bào Kinh và Mường;
vùng cao chủ yếu dân tộc Dao, Mông. Mật độ dân số 121 người/km2.
1.2.5. Một vài nét về dân tộc Mông huyện Văn Chấn, tỉnh Yên Bái
Dân tộc Mông ở tỉnh Yên Bái có khoảng 55000 người, chiếm 8.1% dân
số toàn tỉnh, cư trú tập trung tại 40 xã thuộc 6 huyện: Mù Căng Chải, Trạm
Tấu, Văn Chấn, Văn Yên, Trấn Yên và Lục Yên. Cả tỉnh có 22/44 xã hoàn
toàn là người Mông. Các xã còn lại đồng bào sống xen kẽ với các dân tộc anh
em khác.
Địa bàn sinh sống của đồng bào đều là các xã vùng cao, có địa bàn
hiểm trở, xa xôi, hẻo lánh, có độ dốc cao, giao thông đi lại cực kì khó khăn.
Dân tộc Mông ở Yên Bái bao gồm ba nhóm chính là: Mông Hoa (Mông
lênhl) Mông đen (Mông đuz ) và Mông trắng (Mông đơưz ), trong đó Mông
đen có số lượng lớn hơn cả.
Những nhóm Mông đầu tiên di cư tới Việt Nam và tỉnh Yên Bái có
khoảng 300 năm: đầu tiên đến huyện Mù Căng Chải , lập kế sinh nhai lấy tên
là “Xáo Mông” sau đó mở rộng địa bàn sinh sống sang huyện Trạm Tấu , Văn
Chấn…Gần đây có một phần đồng bào Mông di chuyển từ các tỉnh Lao Cai ,
Hà Giang và Sơn La sang sinh sống tại tỉnh Yên Bái.
Do đồng bào Mông sinh sống là vùng cao khô hạn về mùa đông lạnh
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giá kéo dài và có sương muối, ảnh hưởng rất lớn đến mùa vụ và năng suất cây
trồng.
Hiện nay, ở huyện Văn Chấn đồng bào Mông cư trú tại các xã Suối
Giàng, Suối Bu, Đồng Khê, Nậm Mười, Sùng Đô, Tú Lệ…Trong đó có
những trường 100% dân tộc Mông như TH và THCS Suối Giàng, TH và
THCS Suối Bu…những đặc điểm về địa hình cư trú, đặc điểm kinh tế tự cung
tự cấp đã làm ảnh hưởng đến chất lượng và đời sống của người dân do đó ảnh
hưởng đến chất lượng giáo dục nói chung, chất lượng dạy học môn tiếng Việt
nói riêng. Người dân tộc Mông ở đây nói tiếng Việt rất kém, viết tiếng Việt
mắc rất nhiều lỗi, đặc biệt là lứa tuổi học sinh, các em sống trong môi trường
không nói, viết tiếng Việt, vì thế khi đến trường tiếng Việt là ngôn ngữ xa lạ
đối với các em.
1.2.6. Thực trạng về lỗi chính tả của học sinh dân tộc Mông huyện Văn
Chấn, tỉnh Yên Bái
1.2.6.1. Ngữ liệu và phương pháp
Để điều tra về lỗi chính tả của học sinh tiểu học dân tộc Mông lớp 4-5
huyện Văn Chấn, tỉnh Yên Bái chúng tôi sử dụng phiếu điều tra, phiếu trắc
nghiệm khách quan và qua dự giờ một số tiết chính tả ở khối 4-5 của các
trường được khảo sát để xác định và phân loại lỗi chính tả mà học sinh
thường mắc.
1.2.6.2. Một số lỗi thường gặp của học sinh lớp 4-5 dân tộc Mông huyện Văn
Chấn, tỉnh Yên Bái.
Một số đặc điểm của học sinh lớp 4-5 dân tộc Mông huyện Văn Chấn,
tỉnh Yên Bái.
Học sinh tiểu học dân tộc Mông ở đây sống trong điều kiện kinh tế khó
khăn, vùng núi, vùng sâu vùng xa, cuộc sống bó hẹp trong bản làng, ít tiếp xúc
với các dân tộc khác và các hoạt động xã hội vì thế có khoảng cách lớn về mọi
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mặt so với học sinh dân tộc Kinh. Học sinh dân tộc Mông thường rất tự ti, nhút
nhát và ít trò chuyện vui chơi với các bạn cùng lớp. Trong giờ học các em cũng
ít phát biểu không phải vì các em không biết mà không dám thể hiện mình. Nếu
lớp học có nhiều bàn học sinh dân tộc kinh thì sự rụt rè, co mình của các em
càng thể hiện rõ.
Trong giờ học trên lớp đặc biệt là trong giờ học tiếng Việt học sinh dân
tộc Mông không tự tin bởi nhiều nguyên nhân. Tiếng Việt là ngôn ngữ thứ hai
đối với học sinh dân tộc Mông vì vậy học sinh dân tộc Mông gặp nhiều khó
khăn khi tiếp thu một dung lượng kiến thức về ngữ âm, từ vựng, ngữ pháp.
Mặt khác, khi tham gia hoạt động nhà trường học sinh dân tộc Mông lần đầu
tiên tiếp xúc với nhiều nền văn hóa khác nhau mà trước đó rất xa lạ với học
sinh dân tộc Mông. Sự xa lạ về ngôn ngữ cũng như môi trường hoạt động và
học tập là nguyên nhân của sự khác biệt giữa học sinh dân tộc Mông và học
sinh dân tộc thiểu số khác.
Những đặc điểm của học sinh dân tộc Mông vừa trình bày trên vừa là
một trong những nguyên nhân lý giải cho hiện tượng mắc lỗi sử dụng tiếng
Việt của các em (trong đó có lỗi chính tả).
Qua quá trình dự giờ một số tiết chính tả của lớp 4-5 của 4 trường được
khảo sát, sau khi chấm bài chính tả ở các lớp thì chúng tôi nhận thấy học sinh dân
tộc Mông lớp 4-5 huyện Văn Chấn, tỉnh Yên Bái mắc một số lỗi chính như sau:
Bảng 1.6. Bảng thống kê một số lỗi chính tả của học sinh lớp 4-5
Tổng số lỗi Lỗi viết hoa

Lỗi phụ âm

chính tả

205

Lỗi phần vần

Lỗi thanh

đầu

điệu

SL Tỉ lệ %

SL

Tỉ lệ %

SL

Tỉ lệ %

SL

Tỉ lệ %

20

28

13,7

86

42

71

34,6

9,7

Qua bảng 1.6 chúng tôi tổng hợp và phân loại lỗi chính tả mà học sinh
mắc phải là: lỗi viết hoa, lỗi phụ âm đầu, lỗi phần vần, lỗi thanh điệu. Cụ thể
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như sau:
Lỗi viết hoa
Lỗi viết hoa xuất hiện rất nhiều trong bài viết của học sinh, bao gồm lỗi
viết hoa sai qui định và lỗi viết hoa tùy tiện.
Lỗi viết hoa sai qui định chính tả là viết hoa không đúng qui định chính
tả về qui tắc viết hoa.
Học sinh không viết hoa chữ cái mở đầu bài viết , đoạn văn, không viết
hoa sau dấu chấm (.), dấu chấm hỏi (?), dấu chấm than(!), dâu chấm lửng hết
cấu(…), hay vi phạm các qui định về cách viết hoa các loại tên riêng.
Ví dụ: vũ trọng Phụng, chí phèo, cách mạng tháng tám…
Viết hoa tùy tiện là viết hoa cả những đơn vị từ vụng bình thường,
không nằm trong qui định chính tả về viết hoa.
Ví dụ: Chế độ Phong kiến tần ác, giai cấp Tư sản…
Lỗi chính tả phụ âm đầu
Lỗi âm đầu là hiện tượng học sinh nhầm lẫn các chữ cái hay tổ hợp các
chữ cái ghi phụ âm đầu. Hệ thống phụ âm đầu của tiếng Mông có số lượng
nhiều hơn hệ thống âm đầu của tiếng Việt, vì thế học sinh phát âm tương đối
chuẩn các phụ âm đầu. Học sinh lớp 4-5 dân tộc Mông huyện Văn Chấn, tỉnh
Yên Bái khi viết chính tả các em thường nhầm lẫn các phụ âm đầu như: c/k/q;
d/gi; ng/ngh; g/gh; s/x; ch/tr; l/n.
Ví dụ:
+ cái kim -> cai cim, tổ quốc -> tổ cuốc, cái ca -> cái ka, con cuốc ->
con quốc, leng keng -> leng ceng, cuốn sách -> quốn sách…
+ gia đình -> da đình, da dẻ -> gia giẻ, con dao -> con giao, bàn giao ->
bàn dao…
+ nghe hát -> nge hát, nghĩ ngợi -> ngĩ ngợi…
+ trường học -> chường học, trong sáng -> chong sáng, chung thủy ->
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trung thủy…
+ xa xa -> sa sa, sương sớm -> xương sớm, ngôi sao -> ngôi xao, sung
sướng -> xung xướng…
Lỗi chính tả phần vần
Đây là loại lỗi học sinh dân tộc Mông mắc phải nhiều nhất do ảnh
hưởng của ngữ âm tiếng Mông. Sự giao thoa giữa hai ngôn ngữ dẫn đến sự
biến thể vần, làm cho số lượng vần tiếng Việt giảm đi đáng kể. Trong lỗi về
vần chúng tôi đã phân thành các lỗi: lỗi âm chính, lỗi âm đệm, lỗi âm cuối.
Lỗi âm chính
Lỗi chính tả âm chính là loại lỗi do học sinh viết sai các âm vị làm âm
chính của âm tiết. Âm chính là một trong các thành phầm không thể thiếu
trong cấu trúc âm tiết vì thế lỗi âm chính là một trong những lỗi quan trọng
mà chúng ta cần quan tâm khắc phục cho học sinh.
Lỗi âm chính của học sinh lớp 4-5 dân tộc Mông huyện Văn Chấn, tỉnh
Yên Bái thường mắc phải chủ yếu là các âm tiết chứa vần có âm đệm và vần
có nguyên âm đôi iê, yê, uô, ươ làm âm chính. Khi viết các vần có âm đệm và
các vần có âm chính làm nguyên âm đôi học sinh thường viết sai âm chính
hoặc bỏ sót một yếu tố của nguyên âm đôi.
Ví dụ: mùa xuân -> mùa xoan, cây nêu -> cây niêu, con người -> con
ngời, tuyết rơi -> tyết rơi, đêm khuya -> đêm khuê…
Lỗi âm đệm
Trong tiếng Việt có một số lượng vần có âm đệm /u/ được thể hiện
bằng chữ /u/ và /o/ đây là âm vị không có trong ngôn ngữ Mông.Vì thế viết
chính tả tiếng Việt, học sinh lớp 4-5 dân tộc Mông huyện Văn Chấn, tỉnh Yên
Bái thường bỏ sót âm đệm hoặc viết sai âm đệm.
Ví dụ: bâng khuâng -> bân khâng, đêm khuya -> đêm khya, củ khoai ->
củ khai, phụ huynh -> phụ hinh, loay hoay -> loai hoai…
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Ngoài ra, lỗi chính tả ở các vần đệm của học sinh con thể hiện trong
các âm tiết có âm đầu /qu/ viết thành /q/, /c/ như : qua -> qoa, quay -> qay,
quắc -> qắc…
Lỗi âm cuối
Lỗi âm cuối của học sinh lớp 4-5 dân tộc Mông huyện Văn Chấn, tỉnh
Yên Bái thể hiện trong các trường hợp học sinh viết sai các âm cuối m, n, t, p,
c, n, ng. Ở các âm cuối học sinh thường nhầm p -> t/c, ng -> n, m->n.
Ví dụ: kiểm tra -> kiển tra, tiếp tục -> tiết tục, chậm chạp -> chận chạt,
chép bài -> chét bài, trường học -> trườn học, tiếng chim -> tiếng chin…
Lỗi âm cuối còn được thể hiện học sinh viết thiếu âm cuối như: con
người -> con ngờ, tốt -> tớ, đẹp -> đẹ
Lỗi sai thanh điệu
Lỗi sai thanh điệu là hiện tượng chữ viết ghi sai thanh điệu âm tiết. Đây
là loại lỗi phổ biến nhất khi viết chính tả của học sinh lớp 4-5 dân tộc Mông
huyện Văn Chấn, tỉnh Yên Bái.
Biểu hiện ở các lỗi này học sinh thường viết lẫn lộn các dấu thanh như
thanh ngã -> thanh hỏi/thanh sắc, thanh nặng -> thanh huyền.
Ví dụ: ngã rẽ -> ngá ré, nghĩ ngợi -> nghĩ ngời, chậm chạp -> chần
chàn…
Để điều tra khách quan nhất chúng tôi đã sử dụng phiếu điều tra trên
128 học sinh lớp 4 và 112 học sinh lớp 5 tại 4 trường tiểu học trên địa bàn
huyện Văn Chấn có điều kiện - kinh tế xã hội khác nhau. Phiếu điều tra có
mục đích điều tra thực trạng mắc lỗi chính tả của học sinh dân tộc Mông lớp
4-5 huyện Văn Chấn, tỉnh Yên Bái. Kết quả được thể hiện cụ thể:
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Bảng 1.7. Bảng thống kê số học sinh lớp 4-5 một số trường TH
huyện Văn Chấn, tỉnh Yên Bái mắc lỗi chính tả

1

Lỗi viết hoa

Lớp 4
Số lượng Tỉ lệ %
học sinh
7
5.4%

2

Lỗi phụ âm đầu

42

32.8%

44

39.2%

3

Lỗi phần vần

58

45.3%

48

42.9%

4

Lỗi thanh điệu

21

16.5%

14

12.6%

5

Tổng học sinh

128

STT

Loại lỗi

Lớp 5
Số lượng Tỉ lệ %
học sinh
6
5.3%

112

50
40
30

lớp 4
lớp 5

20
10
0

lỗi viết hoa

lỗi phụ âm đầu

lỗi phần vần

lỗi thanh điệu

Biểu đồ 1.1. Biểu đồ thống kê số học sinh lớp 4-5 một số trường TH
huyện Văn Chấn, tỉnh Yên Bái mắc lỗi chính tả
Nhìn vào bảng 1.7 và biểu đồ1.1 cho thấy phiếu số 1 nhằm mục đích
điều tra lỗi viết hoa, lỗi phụ âm đầu, lỗi phần vần, lỗi thanh điệu của học sinh
lớp 4-5 một số trường TH huyện Văn Chấn, tỉnh Yên Bái. Lỗi chiếm tỉ lệ cao
nhất là lỗi phần vần của học sinh lớp 4 là 45.3% , tiếp đến là lỗi phụ âm đầu
32.8%, lỗi thanh điệu 16.5%, thấp nhất là lỗi viết hoa 5.4%; lỗi phần vần của
học sinh lớp 5 là 42.9%, lỗi phụ âm đầu 39.2%, lỗi thanh điệu 12.6%, lỗi thấp
nhất là lỗi viết hoa 5.3%.
Qua bảng số liệu trên ta thấy học sinh lớp 4-5 ở một số trường TH
huyện Văn Chấn, tỉnh Yên Bái mắc lỗi phần vần có tỉ lệ cao nhất (lớp 4 là
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45.3% và lớp 5 là 42.9%)
Đối với bảng số liệu trên với mục đích khảo sát phát hiện lỗi chính tả
của học sinh lớp 4-5 dân tộc Mông huyện Văn Chấn, tỉnh Yên Bái. Qua đó lỗi
mắc nhiều nhất là lỗi phần vần và lỗi mắc ít nhất là lỗi viết hoa.
Ngoài ra, sự phân hóa lỗi chính tả không chỉ ở các lớp 4 và lớp 5 mà
còn có sự khác biệt ở các khu vực, nơi sống. Qua khảo sát chúng tôi thu được
kết quả như sau:
Bảng 1.8. Bảng thống kê số học sinh lớp 4-5 dân tộc Mông gần và
xa thị trấn mắc lỗi chính tả
Khu vực

Xa thị trấn

Gần thị trấn

Số lượng
Số học sinh mắc lỗi
Tổng số học sinh

Số lượng

Tỉ lệ

Số lượng

Tỉ lệ

68

85%

38

47.5%

80

80

Bảng trên cho ta thấy học sinh dân tộc Mông sống gần khu thị trấn mắc
lỗi chính tả ít hơn học sinh sống xa khu thị trấn.
TIỂU KẾT CHƯƠNG 1
Khái niệm chính tả là viết đúng là cách viết hợp lý với chuẩn. Chính tả
có vị trí quan trọng trong đời sống xã hội. Viết đúng chính tả và thực hành tốt
các kỹ năng viết chữ góp phần nâng cao hiệu quả giao tiếp, thể hiện năng lực
tư duy và trình độ văn hóa của mỗi con người. Chính tả còn có đặc điểm sau:
Chính tả tiếng Việt là chính tả ngữ âm.
Chính tả tiếng Việt là chính tả ngữ nghĩa.
Rèn cho học sinh nói chuẩn tiếng Việt, viết đúng chữ ghi âm đầu, âm
chính, âm cuối, viết dấu thanh đúng vị trí, tiến tới viết đẹp, viết nhanh.
Tiếng Mông là ngôn ngữ âm tiết tính so với tiếng Việt có nhiều điểm
khác biệt về ngữ âm, do đó học sinh dân tộc Mông gặp nhiều khó khăn trong
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quá trình học tiếng Việt mà trước hết là khả năng phát âm và viết chính tả
tiếng Việt.
Qua quá trình điều tra khảo sát thực tế một số trường TH bằng phiếu
điều tra chúng tôi nhận thấy hiện nay các em học sinh lớp 4-5 dân tộc Mông
huyện Văn Chấn, tỉnh Yên Bái còn mắc nhiều lỗi chính tả về lỗi viết hoa, lỗi
phụ âm đầu, lỗi phần vần (lỗi âm chính, lỗi âm đệm, lỗi âm cuối), lỗi thanh
điệu.
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CHƯƠNG 2:
BIỆN PHÁP CHỮA LỖI CHÍNH TẢ
CHO HỌC SINH LỚP 4-5 DÂN TỘC MÔNG
2.1. Nguyên nhân mắc lỗi chính tả tiêng Việt của học sinh lớp 4-5 dân tộc
Mông
2.1.1. Ảnh hưởng của ngữ âm tiếng Mông
Cộng động người Mông ở Việt Nam nói chung ở huyện Văn Chấn nói
riêng có ngôn ngữ riêng của dân tộc mình, trong cuộc sống hằng ngày cũng
như trong giao tiếp họ đều sử dụng ngôn ngữ đó. Vì thế tiếng Việt được xem
là ngôn ngữ thứ hai, khi sử dụng tiếng Việt người Mông không tránh khỏi sự
anh hưởng của tiếng Mông.
Chúng tôi muốn nói tới tác động của ngữ âm tiếng Mông tới trình độ
phát âm tiếng Việt của học sinh dân tộc Mông.
Đặc điểm ngữ âm tiếng Mông khác với đặc điểm ngữ âm tiếng Việt đó
là nguyên nhân dẫn tới hiện tượng mắc lỗi chính tả của học sinh dân tộc
Mông. Trong tiếng Mông số lượng nguyên âm, vần, âm cuối ít hơn tiếng Việt
rất nhiều (tiếng Mông chỉ có 8 nguyên âm, 4 âm cuối, 13 vần trong khi tiếng
Việt có 14 nguyên âm, 10 phụ âm, 155 vần) đặc biệt số lượng vần có âm đệm,
nguyên âm đôi, vần có âm cuối là âm p, t, k, m, n, ch các âm tiết khép tương
đối nhiều nên học sinh thường viết sai phần vần, bỏ qua âm đệm, thiếu âm
cuối ở những âm tiết khép. Trong tiếng Mông không có âm đệm /u/ như trong
tiếng Việt nên khi phát âm cũng như viết chính tả học sinh thường bỏ qua âm
đệm ở những âm tiết có âm đệm (uynh, uyên,…)
Trong tiếng Mông các phụ âm gh, ngh, c đều có thể kết hợp được với i,
e, ê khi viết chính tả ở đây thường đem quy tắc này vào bài viết chính tả của
mình dẫn đến sai chính tả.
Hệ thống thanh điệu trong tiếng Mông có 8 thanh nhưng lại không có
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thanh nặng và thanh ngã như trong tiếng Việt, đây là lý do vì sao học sinh lớp
4-5 dân tộc Mông mắc lỗi ở hai thanh này.
Lỗi chính tả của học sinh dân tộc Mông còn do trình độ phát âm tiếng
Việt gây nên. Học sinh thường sử dụng cách phát âm tiếng Mông để tiếp nhận
âm tiếng Việt. Với dạng bài “chính tả nghe - viết” học sinh phải tiến hành ba
hoạt động cùng một lúc: tai nghe - miệng đọc - tay viết. Do đó, lời đọc của
giáo viên một lần nữa thông qua lời đọc của học sinh mới thể hiện chữ viết
trong chính tả. Giáo viên đọc đúng nhưng học sinh không phân biệt được nên
thể hiện chữ viết sai.
Với kiểu bài “ghi nhớ” hay “tập chép” học sinh tự viết nhưng trước khi
chuyển tải thông tin trong sách giáo khoa thành văn bản chữ, đa số học sinh
sử dụng đồng thời cả thị giác và phát âm nên cách đọc của học sinh đã có ảnh
hưởng lớn đến hiệu quả bài viết của các em.
Chúng tôi nhận thấy cách phát âm của học sinh dân tộc Mông còn gặp
nhiều khó khăn ở những âm tiết dài, âm tiết khép, vần có nguyên âm đôi, có
âm đệm. Trong khi đó, chính tả tiếng Việt là chính tả ngữ âm, phát âm thế nào
thì viết như thế. Một số trường hợp học sinh chỉ sử dụng tiếng Việt trong
trường học còn khi trở về cộng đồng hầu như các em sử dụng tiếng mẹ đẻ
(tiếng Mông) đó cũng là một trong nguyên nhân làm cho học sinh dân tộc
Mông mắc lỗi chính tả.
2.1.2. Tính phức tạp của chữ quốc ngữ
Đó là tính chất phức tạp của hai tiền đề khoa học chính: những đặc
điểm của hệ thống âm vị tiếng Việt hiện đại và những nghiên cứu về khả năng
chính tả của học sinh tiểu học.
Là một ngôn ngữ đơn lập điển hình, chữ viết tiếng Việt không bị chi
phối của các nguyên tắc hình thái học. Mặt khác, ưu điểm của chữ viết ghi âm
âm vị học đã khiến hệ thống chữ viết tiếng Việt hiện đại có rất nhiều điểm
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tiện dụng. Tiếng Việt có 21 âm vị phụ âm đầu / , , , ,

, , , , , ,

, , , , , , , , , , /, 1 âm vị âm đệm là bán âm / /, 14 nguyên
âm (11 nguyên âm đơn, 3 nguyên âm đôi) /
,

,

, , , , ,

, , ,

,

, , /, 8 âm cuối / , , , , , , , /, 6 thanh điệu. Để ghi 44 âm

vị âm đoạn và 6 âm vị siêu âm đoạn, tiếng Việt dùng 29 chữ cái (a, ă, â, b, c,
d, đ, e, ê, g, h, i, k, l, m, n, o, ô, ơ, p, q, r, s, t, u, ư, v, x, y) cùng 5 dấu ghi
thanh (huyền, ngã, hỏi, sắc, nặng). 44 âm vị âm đoạn nhưng chỉ có 29 chữ cái,
khiến chữ tiếng Việt có những điểm chưa thật tiện dụng do vi phạm tính đơn
trị và đơn hiệu của nguyên lí một đối một đối với loại hình chữ viết ghi âm
âm vị. Chẳng hạn, một âm vị được được ghi bằng nhiều chữ cái hoặc tổ hợp
chữ cái, như /k-/ được ghi bằng k, c, q; /i/ được ghi bằng i, y ; / / được ghi là
ngh, ng,… Ngược lại một chữ cái được dùng ghi cho nhiều âm vị, ví dụ chữ a
được dùng để ghi cho 3 nguyên âm / , , / thành quách (âm chính là / /),
lang thang (âm chính là /a/), sau này (âm chính là /ă/).
Mặt khác, các dấu phụ dùng trong phụ âm /d/, trong các nguyên âm
/

, , ,

, , ,

, , / cùng nhóm tự vị đặc biệt - nhóm năm dấu ghi

thanh - đã khiến cho hệ thống chữ viết tiếng Việt thêm rườm rà, phức tạp cho
cấu trúc chữ. Bên cạnh đó, còn có nhiều cặp phụ âm, nhiều vần có cách phát
âm gần giống nhau (x/s, tr/ch, gi/d, au - âu,…), khiến cho học sinh dân tộc
(ngay cả học sinh người Kinh) cũng không phân biệt được khi viết. Những âm
tiết trên có hình thức ngữ âm giống nhau nhưng lại không có một quy tắc, một
dấu hiệu nào để phân biệt chúng mà chỉ phụ thuộc vào khả năng nắm chính tả
và quá trình luyện tập của người học. [6; tr14]
Chính những bất hợp lí trên cùng hệ thống dấu phụ, dấu ghi thanh đã
khiến quá trình nhận biết chữ, quá trình phân tích âm vị, chuyển dịch từ âm vị
sang chữ viết và ngược lại của học sinh những lớp đầu cấp gặp những khó
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khăn nhất định.
Hiện tượng học sinh viết sai âm đầu hay âm cuối có nhiều nguyên
nhân, trong đó, có nguyên nhân là ảnh hưởng phương ngữ. Vì trong hệ thống
âm đầu cũng như âm cuối của tiếng Việt đều có những biến thể phương ngữ.
Mặt khác còn có nguyên nhân từ việc học sinh chưa nắm vững quy tắc chính
tả. Nhưng ở đây chúng tôi muốn khẳng định hiện tượng học sinh lớp 4-5 dân
tộc Mông bỏ sót âm vị âm đệm hay một chữ cái trong các âm vị nguyên âm
đôi ngoài lý do ảnh hưởng của đặc điểm ngữ âm tiếng Mông (trong tiếng
Mông không có âm đệm /u/), còn do tính chất phức tạp của loại âm vị này.
Những quan sát của chúng tôi cho thấy hiện tượng học sinh khi viết chính tả
thường bỏ qua âm đệm, hầu như không gặp trường hợp sai do bỏ âm chính.
Chúng ta cũng có thể lí giải hiện tượng này có nguyên do từ vị trí và chức
năng trong cấu tạo âm tiết tiếng Việt. Với chức năng trầm hóa âm tiết, với vị
trí mở đầu phần vần, âm đệm không mang âm sắc chủ yếu của âm tiết, có thể
vắng mặt trong cấu tạo âm tiết. Mặt khác, thời gian xuất hiện của âm đệm rất
ngắn, trong khi nguyên âm lại là thành tố hạt nhân trong âm tiết tiếng Việt,
mang âm sắc chủ yếu của âm tiết. Trong quá trình phát âm một âm tiết,
nguyên âm giữ vị trí đỉnh âm tiết và là thành tố không thể vắng mặt trong cấu
tạo âm tiết.
Từ những khảo sát về hiện tượng lỗi bỏ sót âm đệm của học sinh lớp 45 dân tộc Mông huyện Văn Chấn, tỉnh Yên Bái, khi xây dựng bài tập chính tả
(chính tả vùng miền), giáo viên cần chú ý đến loại bài tập khắc phục lỗi này.
2.1.3. Nguyên nhân từ phía học sinh
Vốn từ của học sinh lớp 4-5 dân tộc Mông huyện Văn Chấn, tỉnh Yên
Bái còn hạn chế.
Kho từ vựng của mỗi người chứa đựng ba yếu tố cơ bản: Ngữ âm, ngữ
nghĩa và chữ viết của từ đó. Nói đến kho từ vựng cũng là nói đến bộ nhớ biểu
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tượng chữ viết của từ. Các biểu tượng khác nhau của một từ được kích hoạt
khi nghe nói hoặc đọc viết và nhờ đó cho phép ta hiểu được lời nói hay một
văn bản. Khi một thành phần trong ba biểu tượng bị rối loạn, sẽ gây khó khăn
trong việc tiếp thu ngôn ngữ. Vốn từ của học sinh được lưu trữ trong bộ nhớ,
mỗi khi tiếp cận một từ, một câu cần thiết, học sinh sẽ truy cập nó một cách
nhanh chóng. Vì vậy vốn từ càng phong phú tiếp thu ngôn ngữ sẽ gặp nhiều
thuận lợi và ngược lại.
Đối với học sinh lớp 4-5 dân tộc Mông huyện Văn Chấn, tỉnh Yên Bái,
tiếng mẹ đẻ của các em không phải là tiếng Việt mà là tiếng dân tộc Mông
(tiếng Mông). Học sinh dân tộc Mông học tiếng Việt là ngôn ngữ thứ hai, một
ngôn ngữ hoàn toàn xa lạ với các em trước khi tiếp xúc với hoạt động của nhà
trường. Vốn từ tiếng Việt của các em rất hạn chế, thậm chí có em đến trường
không hề biết một chút gì về tiếng Việt. Sự hạn chế vốn từ đã làm cho các em
ngại tiếp xúc với bạn bè, thầy cô giáo tạo nên tâm lí tự ti, nhút nhát, luôn sống
khép mình với mọi người. Không những thế vốn từ nghèo nàn còn là rào càn
đối với các em khi tiếp thu kiến thức của các môn học.
Phân môn Chính tả là môn học có tính thực hành, không những đòi hỏi
sự nhạy bén về vốn từ mà còn đòi hỏi người học có kỹ năng nghe, nói, đọc,
viết. Những kĩ năng này có được thông qua nhiều môn học, nhiều hoạt động
giao tiếp. Để giao tiếp con người phải có một vốn từ ngữ nhất định, đây là hạn
chế của các em học sinh dân tộc Mông, vì thiếu vốn từ nên trong giao tiếp
không mạnh dạn.
Học sinh lớp 4-5 dân tộc Mông huyện Văn Chấn, tỉnh Yên Bái còn mắc
nhiều lỗi trong phát âm nên ảnh hưởng rất lớn đến viết chính tả. Khi viết
chính tả, đặc biệt là chính tả “nghe - viết”, HS dân tộc Mông phải huy động
vốn chữ viết có sẵn trong bộ nhớ của mình, đồng thời kích hoạt biểu tượng về
ngữ âm, ngữ nghĩa của từ có sẵn trong đầu. Các thao tác này diễn ra chậm do
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các em thiếu vồn từ, biểu tượng về ngữ âm chưa chính xác vì thế học sinh
mắc nhiều lỗi chính tả.
Không nắm được quy tắc viết chính tả tiếng Việt cũng là nguyên nhân
mắc lỗi chính tả của học sinh lớp 4-5 dân tộc Mông huyện Văn Chấn, tỉnh
Yên Bái, học sinh dân tộc Mông thường nhầm lẫn một số âm đầu có nhiều
cách viết trong tiếng Việt: c/k/q; g/gh; ng/ngh. Lỗi phụ âm đầu ở các trường
hợp c/k; ng/ngh; g/gh còn do nguyên nhân là trong tiếng Mông phụ âm c, ng,
g đều có thể kết hợp với i, e, ê. Hoặc một âm ghi bằng nhiều cách khác nhau.
Nguyên âm /ă/ được ghi bằng chữ a trong các vần sau au, ay, nguyên
âm đôi /iê/ được ghi bằng iê, yê, ia, ya; /ươ/ được ghi bằng ươ, ưa; /uô/ được
ghi bằng uô, ua; âm đệm /u/ được ghi bằng hai con chữ o và u, hay nhiều âm
ghi bằng một chữ. Sự không phù hợp này là một trong những nguyên nhân
gây ra lỗi chính tả cho học sinh dân tộc Mông.
Học sinh lớp 4-5 dân tộc Mông huyện Văn Chấn, tỉnh Yên Bái có
những khoảng cách về điều kiện sống cũng như học tập so với học sinh người
Kinh. Học sinh dân tộc Mông sinh ra và lớn lên trong một cộng đồng không
nói tiếng Việt. Tuy đã có một vốn từ nhất định cùng với kĩ năng sử dụng tiếng
Việt qua các lớp 1, 2, 3 nhưng với thời lượng dành cho rèn luyện chính tả
không nhiều nên khả năng nắm bắt chính tả của các em vẫn còn chậm và yếu.
Trong khi đó việc học tập ở nhà không được quan tâm luyện tập thêm, sách
vở vẫn còn thiếu thốn, đó là nguyên nhân làm cho khả năng chính tả của các
em còn yếu kém.
2.1.4. Nguyên nhân từ phía giáo viên
Trình độ giáo viên huyện Văn Chấn có nhiều hệ đào tạo khác nhau,
không đồng đều vì thế giáo viên còn lung túng trước hiện tượng mắc lỗi khi
sử dụng tiếng Việt của học sinh, chưa linh hoạt và sáng tạo trong việc tìm ra
biện pháp sửa lỗi. Sự không đồng đều về trình độ đào tạo cũng làm cho một
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số giáo viên lung túng trong việc vận dụng các phương pháp dạy học mới.
Giáo viên huyện Văn Chấn dạy ở các trường có học sinh dân tộc Mông
đa phần là người miền xuôi (người Kinh), họ không được đào tạo về phương
pháp dạy học cho đối tượng học sinh dân tộc trong trường sư phạm, không
được học tiếng dân tộc. Do vốn tiếng dân tộc không có, lại sống trong cộng
đồng người dân tộc nên việc truyền thụ kiến thức cũng như rèn kĩ năng chính
tả cho học sinh gặp nhiều khó khăn.
2.1.5. Những nguyên nhân khác
Chương trình tiểu học mới đã có những điểm thuận lợi cho cả người học
và người dạy, nhưng đối với học sinh dân tộc thiểu số thì vẫn còn nhiều khó
khăn. Đối với học sinh dân tộc thiểu số, tiếng Việt được xem là ngôn ngữ thứ
hai, sử dụng ngôn ngữ này để giao tiếp đã khó thì việc tiếp thu kiến thức bằng
ngôn ngữ nay còn khó hơn. Thời lượng dành cho môn học tiếng Việt không
nhiều, trong khi đó yêu cầu các em nắm được một vốn kiến thức khổng lồ và kĩ
năng ngôn ngữ tiếng Việt, đây là việc làm quá sức đối với các em.
Ngoài ra cơ sở vật chất dành cho dạy học cũng là yếu tố ảnh hưởng đến
chất lượng dạy học. Trên địa bàn huyện Văn Chấn, số lớp học nhà tranh tre
còn tồn tại khá nhiều, đặc biệt là khu điểm lẻ.
Sự phối hợp giáo dục giữa gia đình và nhà trường chưa thật sự hiệu quả,
một số phụ huynh không cho con em mình tới trường đặc biệt là học sinh nữ.
Huyện Văn Chấn có 23 dân tộc anh em cùng sinh sống (Thái, Tày,
Mông, Dao, Khơ mú…) hiện tượng giao thoa ngôn ngữ là một trong những
nguyên nhân ảnh hưởng trực tiếp đến hiện tượng mắc lỗi trong sử dụng tiếng
Việt cũng như chính tả của học sinh lớp 4-5 dân tộc Mông huyện Văn Chấn,
tỉnh Yên Bái.
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2.2. Biện pháp chữa lỗi chính tả tiếng Việt cho học sinh lớp 4-5 dân tộc
Mông huyện Văn Chấn, tỉnh Yên Bái
Biện pháp theo nghĩa chung nhất là cách thức tiến hành giải quyết một
vấn đề cụ thể. Biện pháp giáo dục là cách tổ chức hoạt động giáo dục, được
xây dựng theo một trình tự nhất định để nhà giáo dục tiến hành những tác
động sư phạm đến người được giáo dục nhằm hoàn thiện nhân cách của họ.
Biện pháp dạy học là cách thức tổ chức hoạt động dạy học, được xây
dựng theo một trình tự nhất định để người dạy tiến hành những tác động sư
phạm đến người học nhằm đạt chất lượng cao.
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 4-5 dân tộc Mông huyện Văn Chấn, tỉnh Yên Bái.
2.2.1. Các yêu cầu đề xuất biện pháp
2.2.1.1. Xuất phát từ nhiệm vụ dạy học chính tả:
Trên cơ sở các mục tiêu cơ bản của môn tiếng Việt, phân môn Chính tả
dạy trẻ biết chữ để học tiếng, dùng chữ để học các môn học khác và để sử
dụng trong giao tiếp. Trong giờ học chính tả học sinh nắm được quy tắc chính
tả, hình thành kĩ năng, kĩ xảo chính tả, nói cách khác hình thành năng lực viết
đúng chính tả, thể hiện các văn bản viết trên nhưng chất liệu như: bảng,
vở…từ đó góp phần hình thành nhân cách và phát triển tư duy cho học sinh.
2.2.1.2. Yêu cầu phù hợp với đặc điểm tâm sinh lý và đặc điểm nhận thức của
học sinh tiểu học dân tộc thiểu số
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. Yêu cầu này đòi hỏi khi đề xuất các
biện pháp sửa lỗi chính tả cho học sinh lớp 4-5 dân tộc Mông huyện Văn
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Chấn, tỉnh Yên Bái 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 đưa ra
những biện pháp có hiệu quả.
2.2.1.3. Các tiêu chí cần đạt trong dạy học chính tả lớp 4-5.
Viết chữ đúng mẫu, đúng chính tả, không mắc quá 5 lỗi/bài (độ dài bài
trên 100 chữ); đạt tốc độ viết từ 80-90 chữ/15 phút (đối với lớp 4) 100-110
chữ/15 phút (đối với lớp 5); kết hợp luyện chính tả với rèn cách phát âm, củng
cố nghĩa của từ trau dồi ngữ pháp tiếng Việt, góp phần phát triển một số thao
tác tư duy (nhận xét, so sánh, ghi nhớ…); bồi dưỡng cho học sinh một số đức
tính, thái độ cần thiết trong công việc như: Cẩn thận, chính xác, có óc thẩm
mĩ, lòng tự trọng, tinh thần trách nhiệm.
2.2.1.4. Yêu cầu tính khả thi của biện pháp
Yêu cầu 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 4-5 dân tộc Mông
huyện Văn Chấn, tỉnh Yên Bái.
2.2.2. Biện pháp 1: Luyện phát âm
Chính tả tiếng Việt là chính tả ngữ âm, phát âm đúng thì sẽ viết đúng chính
tả và ngược lại. Học sinh dân tộc Mông huyện Văn Chấn học tiếng Việt là ngôn
ngữ thứ hai của các em, vì vậy các em nói tiếng Việt có sự lệch chuẩn so với
Tiếng Việt, đây là nguyên nhân chủ yếu dẫn đến mắc lỗi chính tả của các em.
Chữ tiếng Việt là chữ viết ghi âm. Nguyên tắc chính tả về cơ bản là
nguyên tắc ngữ âm học, phát âm thế nào thì dùng con chữ ghi âm lại đúng
như thế, sự phát âm lệch chuẩn dẫn đến việc viết sai lỗi chính tả. Đối với học
sinh dân tộc Mông luyện phát âm tiếng Việt là một biện pháp vô cùng cần
thiết để khắc phục lỗi chính tả.
Luyện phát âm có tính khả thi khi nó được tiến hành một cách tự
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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 các em.
Việc luyện phát âm cho học sinh không chỉ được thực hiện trong giờ
Tập đọc, mà phải được thực hiện thường xuyên, lâu dài ở tất cả các môn học
Chính tả, Luyện từ và câu, Tập làm văn, Kể chuyện, Lịch sử, Khoa
học…trong các hoạt động tập thể. Quá trình luyện phát 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 nhiều học sinh mắc.
Dựa vào hiện trạng mắc lỗi của học sinh dân tộc Mông, chúng tôi đã
đưa ra nôi dung luyện phát âm đối với học sinh lớp 4-5 dân tộc Mông huyện
Văn Chấn, tỉnh Yên Bái.
Bảng 2.1. Nội dung phát âm cho học sinh lớp 4-5 dân tộc Mông
STT

Nội dung luyện phát âm

1

Âm đầu: tr/ch; s/x

2

Vần có âm đệm /u/

3

Vần có âm chính là nguyên âm đôi ie, ươ, uô

4

Vần có âm chính là nguyên âm ngắn u,y

5

Vần có âm cuối là m, n, t, c, ch, ng

6

Thanh ngã, thanh nặng

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.
Về cách thức luyện tập, chúng ta có thể sử dụng phối hợp các cách sau:
Cách1: Bồi dưỡng ý thức, lòng mong muốn nói đúng, đọc đúng cho học
sinh
Đây là biện pháp quan trọng vì học sinh lớp 4-5 dân tộc Mông nói tiếng
Việt còn khó khăn nên học sinh rất sợ cô giáo gọi đọc bài, hay trả lời câu hỏi
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cũng như trình bày một vấn đề nào đó. Để học sinh dân tộc Mông không tự ti,
mạnh dạn trong rèn luyện đọc, nói tiếng Việt thì mỗi người giáo viên đứng
lớp phải làm cho học sinh thấy việc luyện đọc đúng là cần thiết và tự nguyện
tham gia tích cực. Giáo viên tập cho học sinh 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 học sinh 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.
Cách 2: Luyện phát âm theo mẫu: Bằng phát âm chuẩn của mình, giáo
viên làm mẫu để học sinh nghe và phát âm theo. 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 sẽ tái hiện lại
chính xác hình thức chữ viết của các âm.
Cách 3: Mô tả cấu tạo của âm: Với những âm có cách phát âm khó,
bằng biện pháp đọc mẫu chưa thể giúp học sinh đọc đúng thì giáo viên dùng
kết hợp với biện pháp cấu âm. Giáo viên mô tả cách cấu âm của các âm đó, đó
là vị trí của lưỡi, cách cấu âm.
Ví dụ: Học sinh lớp 4-5 dân tộc Mông khi phát âm thường nhầm lẫn
s/x. Để sửa lỗi cho học sinh, chúng ta phải trực quan hóa sự mô tả âm vị và
hướng dẫn học sinh quan sát, tự kiểm tra xem mình đang phát âm âm nào: /s/,
/ ʂ/ đều là phụ âm đầu lưỡi nhưng /s/ là phụ âm đầu lưỡi bẹt, còn / ʂ/ là phụ
âm quặt lưỡi. Để giúp học sinh nhận ra cách cấu âm của hai âm này giáo viên
cần hướng dẫn học sinh:
- Âm /s/:
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+ Yêu cầu học sinh đặt đầu lưỡi sát hàm trên, khép kín hai hàm răng và
bật hơi qua răng, tạo nên âm /s/ câm.
+ Cho học sinh làm lại như trên nhưng phát thành tiếng /s/ hay "xa",
"xô",…
- Âm / ʂ/:
+ Yêu cầu học sinh uốn lưỡi lên hàm trên sao cho mặt dưới của đầu
lưỡi chạm vào ngạc trên, bật hơi đẩy lưỡi ra ngoài phát ra âm s, cho học sinh
làm lại phát âm thành tiếng s hay sa, so,…
Khi luyện các âm cuối p, t, m, n, c ở các âm tiết khép lan, hát, học tập,
chôm chôm học sinh lớp 4-5 dân tộc Mông phát âm sai thành lang, hác, hặp,
tật, chôn chôn, giáo viên cần hướng dẫn học sinh quan sát vị trí của lưỡi khi
đọc khi đọc ng, c là những phụ âm gốc lưỡi t, n là phụ âm đầu lưỡi m, p là
phụ âm môi - môi. Khi đọc lang, hác lưỡi vẫn sát vào phần hàm dưới, còn n, t
là những phụ âm đầu lưỡi- chân răng, đọc đúng lan, hát lưỡi phải đưa lên
chạm vào hàm răng trên.
Để sửa lỗi phát âm, nhiều khi phải phối hợp cùng một lúc nhiều biện
pháp, đặc biệt là với học sinh dân tộc, ngoài ảnh hưởng của phát âm địa
phương học sinh còn chịu ảnh hưởng của ngữ âm tiếng mẹ đẻ. Cách luyện
phát âm tốt cho học sinh lớp 4-5 dân tộc Mông huyện Văn Chấn, tỉnh Yên Bái
là kết hợp luyện tập theo mẫu và phân tích cấu âm, đặc biệt là những âm tiết
khép, thanh ngã, thanh nặng.
Các thành phần trong vần (âm đệm, âm chính, âm cuối) có sự tác động
qua lại làm thay đổi lẫn nhau nên chúng ta chọn cách làm bắt đầu từ tổng hợp
trong rèn luyện rồi sau đó mới đi vào phân tích để tránh áp lực của hệ thống.
Đầu tiên, giáo viên sử dụng biện pháp luyện theo mẫu để rèn luyện cho
học sinh phát âm theo đúng chuẩn chữ viết.
Phát âm cô Phương chứ không phải cô Phươn
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Phát âm bàn tay chứ không phải bàn tai
Phát âm bâng khuâng chứ không phải bân khuân
Phát âm màu mỡ chứ không phải mào mờ
Phát âm tờ lịch chứ không phải tờ lỉt…
Sau đó, vận dụng kiến thức ngữ âm học để phân tích sự khác nhau cơ
bản giữa lỗi phát âm và âm chuẩn. Từ đó, tìm phương hướng sửa chữa.
Ví dụ: Khi phát âm tiếng "con", học sinh lớp 4-5 dân tộc Mông huyện
Văn Chấn, tỉnh Yên Bái thường có sự kéo dài trường độ từ o ngắn thành o dài
thành coong. Lỗi này có thể được khắc phục nếu ta hướng dẫn học sinh rút
ngắn nguyên âm bằng cách phát âm nhanh và khép miệng ở cuối âm tiết.
Sự chuyển giữa yếu tố ngậm miệng và tròn môi trong các từ "luông
luông", "chiếc tấc"… có thể sửa bằng cách hướng dẫn các em khi phát âm,
phải kết thúc bằng yếu tố ngậm miệng ở phụ âm cuối kèm theo tốc độ phát âm
nhanh.
Với các nguyên âm đôi, yếu tố đầu bao giờ cũng rõ hơn, vì thế chúng ta
có thể sử dụng điều này để sửa lỗi đọc lướt, chuyển từ nguyên âm đôi thành
nguyên âm đơn, chẳng hạn: con hươu  coong hưu. Lỗi này sửa bằng cách
cho học sinh phát âm ư trước, sau đó tạo nên sự đối lập giữa các âm tròn môi
và không tròn môi bằng cách cho một loạt từ: cười - tươi - dưới - hươu. Sự
tương phản này giúp học sinh nhanh nhận biết và dễ phát âm. Cách này giúp
học sinh nắm được cấu tạo của các âm dễ lẫn, từ đó các em sẽ ghi nhớ được
hình thức chữ viết của các âm, khi nói đúng thì sẽ viết đúng chính tả
Cách 4: Sử dụng trò chơi luyện phát âm
Trong dạy học tiếng Việt nói chung, dạy học Chính tả nói riêng trò chơi
có vai trò lớn đối với việc phát triển ngôn ngữ của học sinh. Hoạt động vui
chơi vừa có tác dụng cũng 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 lớp 4-5 dân
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tộc Mông, 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. Để trò chơi thực sự
phát huy tác dụng luyện phát âm cho học sinh dân tộc Mông, cần chú ý:
Khi thiết kế trò chơi, cần tính đến đặc điểm tâm sinh lý lứa tuổi, đặc
điểm hoạt động của học sinh. Với đối tượng là học sinh lớp 4-5 dân tộc
Mông, chúng ta cần chú ý đến hiện tượng giao thoa ngôn ngữ trong phát âm
giữa tiếng Mông 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 và thanh nặng.
Trong việc sử dụng trò chơi luyện phát âm cho học sinh lớp 4-5 dân tộc
Mông, đó là sự động viên khích lệ. Khi tham gia trò chơi học sinh dân tộc
Mông 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.
Trò chơi luyện phát âm trong giờ học tiếng Việt chỉ thực sự có hiệu
quả, khi giáo viên tạo được sự đoàn kết 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 của chúng ta". Với học sinh
lớp 4-5 dân tộc Mông, người dạy cần làm cho các em hiểu rằng; học tiếng
Việt không phải vì tiếng Việt hay hơn, đúng hơn tiếng Mông 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.
Trong quá trình tổ chức trò chơi luyện phát âm tiếng Việt cho học sinh
dân tộc Mông, 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
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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.
Sửa lỗi phát âm cho học sinh dân tộc Mông 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 dân tộc Mông, 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.
Ví dụ:
Đọc đúng phụ âm đầu: có ý thức phân biệt để không đọc “cây tre”,
“chung thủy”, “sương sớm”, “đường xa”…thành “cai che”, “trung thủy”,
“xươn xớm”, “đườn xa”…
Đọc đúng các âm chính: có ý thức phân biệt để không đọc “con hươu”,
“cây nêu”, “con người”, “uống rượu”…thành “con hưu/con hiêu”, “cái niêu”,
“con ngờ”, “uống riệu”…
Đọc đúng các âm cuối: cố gắng không đọc “bàn tai” , “thài giáo”, “bân
khuân”, “thẳn tắt”, “mên môn”…mà phải đọc “bàn tay”, “thầy giáo”, “bâng
khuâng”, “thẳng tắp”, “mênh mông”…
Đọc đúng các thanh: không đọc “đè ngờ”, “rỏ ràng”, “màn mẻ”…mà
phải đọc là “đẹp người”, “rõ ràng”, “mạnh mẽ”…
Nội dung luyện phát âm được thực hiện hóa bằng hệ thống bài tập. Nội
dung phải được xây dụng thành các nhiệm vụ, bài tập luyện cụ thể. Dựa vào
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mục tiêu luyện phát âm, chúng ta có thể sử dụng các 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 lẫn, yêu cầu học sinh đọc theo. Hoặc yêu cầu học
sinh đọc từng từ, câu có chứa tiếng hay mắc lỗi.
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…
Khi đưa ra nội dung bài tập để học sinh luyện tập, chúng ta nên chọn
các từ có các 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 học
sinh tự nghĩ ra, yêu cầu các em đọc những câu đó lên. Đây là dạng bài đem lại
sự hứng thứ cho học sinh khi thực hiện. Khi làm bài tập dạng này học sinh
còn được hình thành ý thức phòng ngừa lỗi, đồng thời các em còn ý thức tự
sửa lỗi cho mình.
Dạng 3: Bài tập cho học sinh nghe phân biệt câu dễ lẫn
Ví dụ: cho học sinh phát âm các vần ao/au, yêu câu học sinh phân biệt
hai cách phát âm khác nhau chỗ nào.
Dạng 4: Bài tập hát theo nhạc để luyện phát âm thanh điệu. Các bài hát
có thể lấy trong chương trình âm nhạc của học sinh hoặc giáo viên sưu tầm
các bài hát dành cho thiếu nhi.
Muốn luyện cách phát âm chuẩn cho học sinh thì trước hết giáo viên
phải là người phát âm chuẩn, vì vậy người giáo viên luôn phải có ý thức rèn
luyện chuẩn mực ngôn ngữ của mình. Khi thực hành phát âm cho học sinh
giáo viên phải đọc đúng phong thái văn bản, đúng ngữ điệu, cường độ vừa
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phải, không quá nhanh, đọc rõ những từ học sinh hay nhầm lẫn.
2.2.3. Biện pháp 2: Sử dụng mẹo chính tả
Để viết đúng chính tả, bên cạnh các biện pháp trên, chúng ta còn có thể
vận dụng một số mẹo luật chính tả, tức là dựa vào đó có thể suy ra cách viết
đúng các từ một cách chính xác. Mẹo chính tả là hiện tượng chính tả mang
tính quy luật chi phối hàng loạt từ, giúp cho giáo viên khắc phục lỗi chính tả
cho học sinh một cách có hiệu quả.
Một số mẹo luật chính tả thường dùng:
Phân biệt âm đầu ch/tr:
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: loắt
choắt, chích chòe,…
Về mặt láy âm, không bao giờ tr láy với ch và ngược lại. 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 tr.
Ví dụ: trơ trọi, trống trải, trì trệ, trục trặc, trầm trồ, trăn trở, trằn
trọc…hoặc chăm chỉ, chăm chú, chậm chạp, chắt chiu…
Tr không láy âm đầu với một phụ âm khác nó. Trái lại ch láy âm với
rất nhiều phụ âm khác bằng cách đứng trước hoặc sau: chênh vênh, chót vót,
cheo leo, lanh chanh, chán ngán…
Về mặt nghĩa:
Những từ chỉ gia đình thì viết bằng ch: cha, chú, chị, chồng, cháu…
Những từ chỉ đồ dùng trong nhà viết bằng ch: chạn, chum, chén, chai,
chiếu, chăn, chổi, chậu…
Những từ chỉ quan hệ ngữ pháp phủ định viết bằng ch: chẳng, chưa,
chớ…
Những từ chỉ quan hệ ngữ pháp chỉ vị trí viết bằng tr: trên , trong ,
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trước…
Phân biệt âm đầu s/x:
Luyện phát âm đúng những âm này cho học sinh là rất khó, vì thế cần
phân biệt như sau:
Về mặt kết hợp trong âm tiết s không đi với vần bắt đầu bằng oa, oă,
oe, uê, ngược lại ta có xoa, xoăn, xuân, xuê xòa, xoay xở,…
Về mặt láy âm, cả s/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: sung sướng, sục sạo, sắc sảo, sụt
sịt…; xôn xao, xào xạc, xanh xao…
Về nghĩa:
Tên thức ăn thường viết với x: xôi, xúc xích….
Những từ chỉ hơi đi ra viết x: xì, xọp, xẹp…
Những từ chỉ quan hệ ngữ pháp phần lớn đi với s: sự, sẽ, sắp…
Tên một số loài cây bắt đầu bằng s: sim, sung, si…
Phân biệt âm đầu r/d/gi:
R và gi không kết hợp với những vần bắt đầu bằng oa, oă, uâ, oe, uê,
uy. Những vần vừa kể kết hợp với d. Ví dụ: doanh trại, dọa nạt…
Xét về nguồn gốc: không có từ Hán – Việt đi với r ; trong các từ Hán Việt: d đi với dấu ngã và dấu nặng; gi đi với dấu ngã và dấu sắc.
Trong từ láy d đi vơi l còn gi không đi với l: lim dim, lò dò, líu
díu…Vậy những chữ nào không phân biệt được là gi hay d 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…giữ gìn, giòn giã,…
Gặp những 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: dọa, doanh
trại, duy nhất…
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Phân biệt âm đầu l/n:
L đứng trước âm đệm (o,u), còn n không đứng trước âm đệm (trừ
noãn). Ví dụ: l đứng trước âm đệm: loa, luật, lũy…
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.
Ví dụ:
Từ láy bắt đầu bằng l: lạnh lùng, lặn lội, lam lũ, lấp lánh…
Từ láy bắt đầu bằng n: no nê, nô nức, nồng nàn…
Trong láy bộ phận vần:
Phụ âm đầu của âm tiết thứ nhất không phải là gi thì phụ âm đầu của
âm tiết thứ hai thường là l: khéo léo, khoác lác, cheo leo.
Phụ âm đầu của âm tiết thứ nhất là gi thì âm tiết thứ hài của từ láy đó
bắt đầu là n: gian nan, gieo neo…
Luật chính tả:
Về ngh (ngờ ghép) và ng (ngờ đơn). Ngh kết hợp với e, ê, i. Ví dụ:
nghe, nghề, nghị…Ng kết hợp với các nguyên âm còn lại. Ví dụ: nga, ngô,
ngơ, người…
Về gh (gờ ghép) và g (gờ đơn). Gh kết hợp với e,ê,i. Ví dụ: Ghế, ghe,
ghi. G kết hợp với các nguyên âm còn lại. Ví dụ: gà gô, ghế gỗ, nhà ga, gà
ri…
Mẹo viết dấu thanh:
Mẹo viết dấu thanh trong từ láy
Trong tiếng Việt hệ thông thanh điệu chia thanh hai nhóm: nhóm bổng
gồm: thanh ngang, thanh hỏi, thanh sắc; nhóm trầm gồm thanh huyền, thanh
ngã, thanh nặng.
Bổng

Ngang

Hỏi

Sắc

Trầm

Huyền

Ngã

Nặng
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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, hờ hững, mạnh mẽ, lề mề, rạo rực,
ngào ngạt, rộng rãi…
Rón rén, no nê, lỏng lẻo, sắc sảo, vui vẻ, xinh xắn, lao xao, heo hút,
ngẩn ngơ…
Mẹo viết dấu hỏi và dấu ngã.
Chúng ta cũng áp dụng quy luật trầm bổng để xác định dấu ngã, dấu
hỏi trong viết chính tả.
Khi hai âm tiết của từ láy bộ phận lặp lại phụ âm đầu kết hợp với sự hài
hòa âm chính trong vần thì cả hai âm tiết có cùng thanh hỏi hoặc thanh ngã:
lủng củng, lẽo đẽo, lẩn thẩn, lững thững, lảo đảo, nhõng nhẽo…
Phân biệt các vần 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.
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
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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 ưc/ưt, ưng/ưn, ơc/ơt, ươn/ương/ơng
Trong chính tả không có các vần ưn,ơc và ơng vì thế khi gặp một âm
chữ có âm giống ưn thì ta viết là ưng,ơc thì viết là ơt,ơng thì viết là ương.
Trong chính tả vần ươn cũng không nhiều, chúng ta chỉ cần nhớ các
trường hợp sau thì sẽ viết đúng ươn/ương: bươn, dướn lên, dưỡn ra, phưỡn
bụng, trườn đến, mượn, mướn, vườn, lượn, vượn, con lươn, cái phướn, cái
sườn.
Những từ có vần ưt 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,
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huỳnh huỵch,…
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 âm chính iêu/ưu/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.
iêu/ươu/ưu:
Vần ươu 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/ưu.
2.2.4. Biện pháp 3: Luyện viết theo mẫu
Biện pháp viết theo mẫu xuất phát từ phương pháp luyện tập theo mẫu
trong dạy học chính tả tiếng Việt, dựa vào quy luật hình thành ngôn ngữ của
con người trong xã hội (hành vi bắt chước). Biện pháp viết theo mẫu được
xem là biện pháp trực quan, cho học sinh chuyển hình ảnh thị giác thành hành
động tái tạo lại dạng chữ viết. Chữ viết ở các văn bản mẫu để học sinh viết
theo có thể là văn bản in hoặc viết tay.
Biện pháp này có thể áp dụng khắc phục lỗi chính tả cho học sinh lớp
4-5 dân tộc Mông huyện Văn Chấn, tỉnh Yên Bái bởi vì đây là hình thức sửa
lỗi mang tính trực quan, tác động trực tiếp vào thị giác của học sinh. Những
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lỗi mà các em mắc phải phải được chỉ ra trực tiếp, đồng thời các em cũng
được quan sát trực tiếp mẫu viết đúng của những trường hợp mà các em viết
nhầm lẫn. Nhiệm vụ của các em là tri giác và sao chép lại đúng mẫu mà các
em được nhìn thấy. 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 mẫu, mặt chữ sẽ được hình thành
trong trí nhớ của các em.
Để biện pháp này đem lại hiệu quả, giáo viên cần chú ý một số điểm
khi sử dụng:
Mẫu giáo viên phải đẹp, đúng, rõ ràng để các em dễ quan sát và sao
phỏng.
Nếu dùng mẫu in sẵn phải đảm bảo đủ lớn để khi treo lên bảng học sinh
cả lớp có thể quan sát. Giáo viên viết mẫu lên bảng lớp.
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 xóa, đảm
bảo tốc độ viêt đã được qui 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 những trường hợp hay mắc lỗi.
2.2.5. Biện pháp 4: Phân tích chính tả
Phân tích chính tả là biểu hiện cụ thể của phương pháp phân tích ngôn
ngữ. Biện pháp phân tích chính tả là giáo viên hướng dẫn học sinh phân tích
cấu tạo của tiếng, so sánh phần âm, vần của các tiếng xem chúng giống nhau,
khác nhau ở điểm nào, từ đó nhận diện được cách viết đúng.
Mỗi tiếng gồm có ba bộ phận sau:
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Bảng 2.2. Cấu tạo của tiếng
Thanh
Âm đầu
Vần
Tiếng nào cũng phải có vần hoặc thanh, có tiếng không có âm đầu.
Để viết đúng chính tả cần nắm được sự phân tích cấu trúc âm đoạn của
âm tiết và thuộc bảng chữ cái tiếng Việt. Viết đúng chính tả còn là sự tái tạo
lại các mẫu chữ, là kỹ năng hoạt động ghi nhớ các biểu tượng thị giác về chữ,
âm tiết và cách viết âm tiết.
Lỗi chính tả của học sinh lớp 4-5 dân tộc Mông huyện Văn Chấn, tỉnh
Yên Bái thường là lỗi phần vần, vì thế phân tích chính tả sẽ giúp các em nhận
diện phần vần tốt hơn. Phân tích cấu tạo 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
dựa vào cấu trúc âm tiết tiếng Việt, phân tích cấu tạo tiếng gồm 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. Tùy vào đối tượng học sinh mà có cách phân tích
phù hợp.
Ví dụ: Học sinh lớp 4-5 dân tộc Mông huyện Văn Chấn, tỉnh Yên Bái
hay nhầm lẫn vần có âm cuối là ng và n như trường/trườn; ngang/ngan…khi
hướng dẫn học sinh sủa lỗi chính tả ở trường hợp này, giáo viên cho học sinh
phân tích cấu tạo tiếng.
Tiếng

Âm đầu

Vần

Thanh điệu

Trường

tr

ương

Huyền

Trườn

tr

ươn

Huyền

Sau khi phân tích so sánh các thành phần cấu tạo các tiếng đó, học sinh
quan sát chữ viết của các tiếng và sẽ nhận ra hai tiếng trường và trườn có
cùng âm đầu, vần, và thanh khác nhau ở âm cuối; tiếng trường có âm cuối là

76

ng tiếng trườn có âm cuối là n.
Ngoài ra giáo viên hướng dẫn học sinh so sánh nghĩa của những từ,
tiếng đó:
Trường là từ chỉ sự vật, dùng để chỉ nơi diên ra hoạt động dạy và học.
Trườn là từ chỉ hoạt động, chỉ sự di chuyển về phía trước của người
hoặc con vật.
Khi tiến hành các thao tác phân tích và so sánh này, học sinh sẽ ghi nhớ
câu tạo của tiếng và nghĩa mà nó biểu thị, vì thế học sinh sẽ không nhầm lẫn
khi gặp lại những trường hợp này.
Biện pháp phân tích chính tả là một biện pháp mang tính chất trực quan
được dùng phối hợp với biện pháp luyện phát âm và giải nghĩa từ. Học sinh
phải quan sát 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. 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.
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 lớp 4-5 dân
tộc Mông huyện Văn Chấn, tỉnh Yên Bái, chúng ta cần 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 cần so sánh.
Ví dụ: Điền vào chỗ trống
- Cản hay cảng : bến….; ….đường; ngăn…; hải…
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- Lượn hay lượng: số….; lực…; ….sức; bay….; ….lờ
- Vàn hay vàng: vô…; …bạc; vững…; muôn…; vội…
Giáo viên 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 củng cố bài học:
Giáo viên hoặc một học sinh trong lớp đọc một bài thơ ngắn, truyện
ngắn vui, 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 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
Biện pháp phân tích chính tả thực chất là yêu cầu học sinh tri giác chữ
viết bằng thị giác sau đó phân tích bộ phận cấu tạo của chữ, so sánh đối chiếu
với các trường hợp gần nó, từ đó phát hiện lỗi chính tả sảy ra ở bộ phận nào
đó với con chữ nào và tìm ra cách viết đúng.
Để biện pháp phân tích đạt hiệu quả, chúng ta cần sử dụng phối hợp
với các biện pháp giải nghĩa từ, luyện phát âm và xây dựng hệ thống bài tập
chính tả phù hợp với thực trạng mắc lỗi của học sinh lớp 4-5 dân tộc Mông
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huyện Văn Chấn, tỉnh Yên Bái.
2.2.6. Biện pháp 5: Giải thích nghĩa của từ
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 học viết đúng
chính tả.
Ví dụ: Nếu giáo viên đọc một từ có hính thức ngữ âm là “za” thì học
sinh có thể lung túng trong việc xác định hình thức chữ viết của từ này.
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.
Học sinh dân tộc Mông ở huyện Văn Chấn 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 mặt hình thức ngữ âm cũng bị hiểu sai dẫn đến viết sai
chính tả, vì thế giải nghĩa từ là biện pháp giúp học sinh viết đúng chính tả.
Ví dụ: Muốn viết đúng chuyện hay truyện thì người viết phải nắm được
nghĩa của từ này: truyện - chủ tác phẩm văn học được xuất bản, được in
(truyện ngắn, truyện cười…) còn chuyện - chỉ một sự việc được kể lại.
Bàng quan hay bàng quang : bàng quan - chỉ thái độ thờ ơ, lạnh nhạt
trước một vấn đề nào đó, bàng quang - chỉ một bộ phận trong cơ thể người
làm nhiệm vụ bài tiết nước tiểu.
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 nghĩa của 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.
Sử dụng biện pháp giải nghĩa từ để sử lỗi chính tả cho học sinh lơp 4-5
dân tộc Mông huyện Văn Chấn, tỉnh Yên Bái, không chỉ hướng dẫn học sinh
viết từ khó, tiếng khó hay trong bước chấm chữa bài cho các em mà phải
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được xây dựng thành hệ thống bài tập lựa chọn giúp các em lựa chọn tốt hơn.
Hệ thống bài tập giải nghĩa từ trong dạy học chính tả phải được xây dựng dựa
trên thực trạng mắc lỗi chính tả của học sinh, kết hợp với phân tích chính tả
để khắc sâu hình thức chữ viết gắn liền với nghĩa mà từ thể hiện.
Một số bài tập giải nghĩa của từ trong dạy học chính tả
Tìm các từ:
- Chứa tiếng bắt đầu băng s hoặc x, có nghĩa như sau:
Nhạc cụ hình ống, có nhiều lỗ nhỏ, thổi bằng hơi. (Sáo)
Môn nghệ thuật sân khâu trình diễn những động tác leo, nhảy, nhào
lộn…khéo léo của người và thú.
- Chứa tiếng có thanh hỏi hoặc thanh ngã, có tiếng như sau:
Nhạc cụ bằng tre hoặc gỗ, lòng rỗng, gõ thành tiếng, hay dùng trong
dàn nhạc dân tộc, trong chùa.
Tạo ra hình ảnh trên giấy, vải, tường…bằng đường nét màu sắc.
Tìm các từ có chứa tiếng bắt đầu bằng ươt hoặc ươc có nghĩa như sau:
- Dụng cụ để đo, kẻ, vẽ.
- Thi không đỗ.
Tìm từ chứa tiếng có thanh hỏi hoặc thanh ngã có nghĩa như sau:
Đoạn đường nhỏ hẹp trong thành phố.
Khung gỗ để dệt vải.
Điền vào chỗ trống tr hay ch?
Như …e mọc thẳng, con người không …ịu khuất. Người xưa có câu:
“..úc dẫu …áy, đốt ngay vẫn thẳng” . …e là thẳng thắn, bất khuất! Ta kháng
chiến, …e lại là đồng…í…iến đấu của ta….e vốn cùng ta làm ăn, lại vì ta mà
cùng ta đáng giặc.
Theo THÉP MỚI [27; tr 27]

Ngoài hệ thống bài tập giải nghĩa từ thì giáo viên cũng có thể sử dụng
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đồ dùng trực quan giúp học sinh giải nghĩa từ. Giải nghĩa từ trong dạy học
chính tả nhằm mục đích giúp học sinh khắc sâu nghĩa của từ và làm cho hộc
sinh nhận diện và ghi nhớ được hình thức viết của từ trên cơ sở đó để các em
không viết sai chính tả.
2.2.7. Biện pháp 6: Tạo môi trường giao tiếp bằng 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.
Một trong chương trình đổi mới và sách giáo khoa Tiếng Việt tiểu học
mới là việc dạy tiếng Việt theo quan điểm giao tiếp. Dạy học theo quan điểm
giao tiếp được thể hiện qua nội dung và phương pháp dạy học các môn ở tiểu
học, mà rõ nhất là môn tiếng Việt.
Về nội dung dạy học: phát triển ở học sinh kỹ năng sử dụng tiếng Việt
(nghe, nói, đọc, viết) để học tập và giao tiếp trong 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.
Trong nhà trường tiểu học 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, tạo ra môi trường để học sinh thực
hiện các mối quan hệ giao tiếp bằng hoạt động giao tiếp của học sinh. Do đó,
biện pháp tạo môi trường giao tiếp bằng tiếng Việt nhằm khắc phục lỗi chính
tả cho học sinh lớp 4-5 dân tộc Mông huyện Văn Chấn, tỉnh Yên Bái 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 kỹ năng sử dụng tiếng
Việt.
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Thực tế khả năng nghe và nói tiếng Việt của học sinh lớp 4-5 dân tộc
Mông huyện Văn Chấn, tỉnh Yên Bái rất kém, ngoài các hoạt động học tập
trong trường học về nhà học sinh dân tộc Mông thường không sử dụng tiếng
Việt, nếu có học sinh dân tộc Mông rất nhút nhát đặc biệt là nơi đông người,
trong hoạt động tập thể. Nghe và nói tiếng Việt kém dẫn đến viết sai lỗi chính
tả, vì vậy tạo môi trường giao tiếp tiếng Việt là biện pháp tốt để khắc phục lỗi
chính tả cho các em học sinh.
Tạo môi trường giao tiếp lôi cuốn sự tham gia của đông đảo học sinh,
khai thác được vốn sống, phát huy tính tích cực, chủ động tham gia của học
sinh qua các trò chơi, giờ sinh hoạt tập thể, làm việc đồng đội, trao đổi trò
chuyện…giúp học sinh giao tiếp tiếng Việt.
Tạo môi trường giao tiếp bằng tiếng Việt cho học sinh không chỉ bó
hẹp trong khuôn khổ nhà trường mà cần rộng hơn ra ngoài cộng đồng xã hội,
đó là các hoạt động ngoài giờ lên lớp như lao động, tham quan, tham gia các
cuộc thi văn nghệ, 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 luyện
kĩ năng giao tiếp tiếng Việt rất hiệu quả.
Học sinh sử dụng tiếng Việt để giao tiếp thường xuyên và tích cực thì
kĩ năng nghe và nói tiếng Việt được rèn luyện, vốn tiếng Việt của học sinh
cũng nhiều lên, do đó lỗi chính tả sẽ được 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
thường xuyên sử dụng tiếng Việt ở nhà cũng như 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 lớp 4-5 dân tộc
Mông huyện Văn Chấn, tỉnh Yên Bái 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
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tiếp bằng tiếng Việt cho học sinh giáo viên cần khéo léo giúp học sinh hiểu và
tự nguyện sử dụng tiếng Việt tích cực và thường xuyên, có như vậy mới thực
sự mang lại kết quả.
2.2.8. Biện pháp 7: Luyện tập chính tả kết hợp với từ điển tần số
Biện pháp này dựa trên kết quả nghiên cứu về nội dung dạy học chính tả
và hệ thống bài tập chính tả trong sách giáo khoa, sách giáo viên, sách bài tập
Tiếng Việt tiểu học hiện hành, khả năng chính tả của học sinh tiểu học.
Nội dung chính tả lớp 4-5 gồm: Chính tả có ý thức và chính tả không có
ý thức. Chính tả có ý thức hướng đến việc dạy chính tả dựa trên các quy tắc,
mẹo luật chính tả. Chính tả không có ý thức dạy chính tả không cần đến các
quy tắc chính tả, không cần đến mối quan hệ giữa ngữ âm và chữ viết.
Nội dung của biện pháp luyện tập chính tả kết hợp với từ điển tần số
Biện pháp này dựa vào tần số để lựa chọn từ - chữ cần luyện tập và
phân bổ thời gian luyện tập cho từ - chữ đó, đây là biện pháp tốt bởi nó xuất
phát từ đặc điểm loại hình của chữ viết tiếng Việt hiện đại, từ thực tế của việc
nắm quy tắc, mẹo luật chính tả để viết đúng chính tả, từ thực tế các từ - chữ
có vấn đề chính tả trong vốn từ ngữ của tiếng Việt. Xác định nội dung giảng
dạy chính tả sẽ góp phần khắc phục lỗi chính tả ở học sinh. Nội dung giảng
dạy chính tả phải theo khu vực và sát hợp với phương ngữ. Nghĩa là chúng ta
phải xuất phát từ tình hình mắc lỗi chính tả của học sinh lớp 4-5 dân tộc
Mông huyện Văn Chấn, tỉnh Yên Bái để xác đinh nội dung giảng dạy, quan
trọng là chúng ta phải xác định được trọng tâm chính tả cần dạy cho học sinh
ở đây. Trọng tâm chính tả này được điều tra càng chi tiết, cụ thể càng có lợi
cho việc sử dụng biện pháp luyện tập chính tả dựa vào tần số.
Qua điều tra cơ bản, khảo sát tình hình mắc lỗi của học sinh lớp 4-5
huyện Văn Chấn, tỉnh Yên Bái, trên cơ sở đối chiếu với ngữ âm tiếng Việt,
cũng như hệ thống âm chuẩn, chúng tôi đã tìm ra được trọng điểm chính tả
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cần dạy cho học sinh lớp 4-5 dân tộc Mông huyện Văn Chấn, tỉnh Yên Bái là
viết phân biệt các phụ âm đầu ch/ tr, s/x, các vần có âm đệm, vần có nguyên
âm đôi, vần có âm cuối là các nguyên âm ngắn y, u (như tay tai, sao
sau,…) và các âm tiết có âm cuối là các phụ âm n, m, p, t, c (cây bàng cây
bàn, xinh đẹp xinh đẹt,…), thanh ngã, thanh nặng. Ở đây, giáo viên cũng
cần tăng cường sự linh hoạt, sáng tạo trong việc xây dựng nội dung giảng dạy
sao cho sát hợp với đối tượng học sinh lớp mình.
Cách thực hiện biện pháp luyện tập chính tả kết hợp với từ điển tần số
Để biện pháp này phát huy được hiệu quả, những người làm công tác
giảng dạy như giáo viên trực tiếp đứng lớp phải nắm bắt được tình hình mắc lỗi
chính tả của học sinh, khảo sát thống kê và phân loại lỗi, từ đó lập danh sách
những từ - chữ có vấn đề chính tả, dựa vào tần số để phân bổ thời gian luyện
tập cho các từ - chữ có vấn đề chính tả.
Dựa vào đặc điểm chính tả tiếng Việt, dựa vào nguyên nhân và thực
trạng lỗi chính tả của học sinh lớp 4-5 dân tộc Mông huyện Văn Chấn, tỉnh
Yên Bái chúng tôi cho rằng việc lựa chọn các từ - chữ có vấn đề chính tả cần
được xây dựng theo hai nhóm:
Nhóm 1: Đó là những trường hợp một âm vị được ghi bằng nhiều chữ
cái hoặc tổ hợp chữ cái như k; ngh; gh, g; d, gi; …, ví dụ: kí, kế, ké, quả, cá;
nghe, ngóng; ghì, gà; da diết, giam giữ; đèn, sách; biếc, bách; thanh,
thang,… Trong đó cần đặc biệt chú ý đến trường hợp không theo nguyên tắc
ngữ âm học (âm [z-]).
Nhóm 2: Đó là những trường hợp do biến thể phương ngữ, như lẫn các
phụ âm đầu: tr/ch, s/x, l/n; nhầm lẫn các vần có âm đệm, vần có âm chính là
nguyên âm đôi, vần có âm cuối là các phụ âm n, m, p, t, c,…
Danh sách này được lập riêng cho từng lớp, nâng dần độ khó theo khối
lớp. Độ khó ở đây được tính trên cơ sở tần số xuất hiện. Những trường hợp có
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vấn đề chính tả nếu có tần số xuất hiện cao, thì việc viết đúng sẽ cao hơn so
với những trường hợp có tần số xuất hiện thấp. Chính vì vậy, khi xây dựng
danh sách từ - chữ có vấn đề chính tả cần luyện tập cho học sinh, ở lớp dưới
sẽ là những trường hợp chính tả có tần số xuất hiện cao hơn so với lớp trên.
Vậy làm thế nào để giáo viên có thể xây dựng được danh sách từ - chữ có
vấn đề chính tả cho học sinh khi mà kho từ tiếng Việt cũng như hiện tượng
lỗi chính tả của học sinh lớp 4-5 dân tộc Mông rất đa dạng và phức tạp?
Để hỗ trợ cho dạy học tiếng Việt nói chung, dạy học chính tả nói riêng
của giáo viên, học sinh và phụ huynh, đã có rất nhiều công trình nghiên cứu
về từ điển chính tả được biên soạn, như: Hoàng Phê 19,20, Hoàng Tuyền
Linh - Vũ Xuân Lương 15, Như Ý - Thanh Kim - Việt Hùng 32, Bùi Đức
Tịnh 31. Theo chúng tôi được biết trong những năm gần đây có những công
trình nghiên cứu về tần số và độ phân bố của từ trong văn bản, có những từ
điển tần số tiếng Việt hiện đại được xây dựng, như: Nguyễn Vân Phổ - Đặng
Thái Minh 18, Nguyễn Thị Ly Kha 12. Đây là những tài liệu mà chúng ta
có thể dùng để nghiên cứu, dựa vào đó để xây dựng danh sách từ - chữ có vấn
đề chính tả cần luyện tập cho học sinh theo vùng miền.
Bên cạnh đó những giáo viên đứng lớp cần phải hướng dẫn học sinh lập
sổ tay chính tả cá nhân, đây là một công cụ hữu hiệu để hỗ trợ cho việc rèn
luyện chính tả của học sinh. Sổ tay chính tả cá nhân dùng để ghi lại những
trường hợp có vấn đề chính tả mà học sinh đã tìm được hoặc được rút ra sau
mỗi bài chính tả, dựa vào đó các em có thể tự rèn luyện chính tả hoặc tra cứu
cách viết đúng khi cần thiết. Vì thế, sổ tay chính tả cũng có thể được xem như
cẩm nang danh sách từ - chữ có vấn đề chính tả mà học sinh cần luyện tập.
Sau mỗi giờ học chính tả giáo viên nên dành ra một ít thời gian để học sinh
cũng cố lại những vấn đề chính tả đã học và lưu chúng vào sổ tay chính tả cá
nhân, thói quen này cần được rèn luyện thường xuyên để trở thành hành động
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có ý thức của học sinh.
Nếu xây dựng được một danh sách từ - chữ có vấn đề chính tả cho từng
học kỳ, từng lớp sẽ giúp người dạy chủ động, trong việc làm chủ kế hoạch
dạy học, sáng tạo và tự tin trong vận dụng phương pháp, hình thức tổ chức
dạy học. Đồng thời, danh sách chính tả cũng sẽ giúp học sinh chủ động, tự tin
hơn khi rèn luyện chính tả.
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TIỂU KẾT CHƯƠNG 2
Nguyên nhân mắc lỗi chính tả của học sinh lớp 4-5 dân tộc Mông
huyện Văn chấn, tỉnh Yên bái có các nguyên nhân sau:
Ảnh hưởng của ngữ âm tiếng Mông; tính phức tạp của chữ quốc ngữ.
HS dân tộc Mông có vốn từ nghèo nàn và ít được tiếp xúc với tiếng Việt nên
lỗi chính tả vẫn còn là hiện tượng chưa có cách khắc phục. Do HS dân tộc
Mông học tiếng Việt với tư cách là ngôn ngữ thứ hai. Trình độ giáo viên
huyện Văn chấn còn thuộc nhiều hệ đào tạo khác nhau, không đồng đều. Hầu
hết là giáo viên miền xuôi không biết tiếng dân tộc Mông, lại không được
trạng bị phương pháp dạy học cho học sinh dân tộc thiểu số, vì thế đứng trước
thực trạng lỗi chính tả của học sinh giáo viên còn lúng túng trong việc tìm
biện pháp khắc phục.
Từ những nguyên nhân mắc lỗi, chúng tôi đề ra một số biện pháp nhằm
góp phần nâng cao chất lượng sửa lỗi chính tả trong dạy học Chính tả cho học
sinh lớp 4-5 dân tộc Mông huyện Văn Chấn, tỉnh Yên Bái. Các biện pháp đề
xuất là: Luyện phát âm; sử dụng mẹo chính tả; luyện tập theo mẫu; phân tích
chính tả; giải nghĩa của từ; tạo môi trường giao tiếp bằng tiếng Việt; luyện tập
chính tả kết hợp với từ điển tần số. Mỗi biện pháp đều có ưu điểm và hạn chế
riêng nên mỗi giáo viên cần linh hoạt trong việc lựa chọn các biện pháp cho
phù hợp với từng đối tượng học sinh để đạt hiệu quả cao nhất.
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Chương 3: THỰC NGHIỆM SƯ PHẠM
3.1. Mục đích thực nghiệm
Thông qua thực nghiệm sư phạm, luận văn nhằm kiểm tra tính hiệu quả
của các biện pháp đã đề ra để sử lỗi chính tả cho học sinh dân tộc Mông lớp
4-5 huyện Văn Chấn, tỉnh Yên Bái. Đồng thời, từ kết quả thực nghiệm thu
được, luận văn sẽ đánh giá mức độ và năng lực chính tả của học sinh dân tộc
Mông lớp 4-5 huyện Văn Chấn, tỉnh Yên Bái.
3.2. Nội dung thực nghiệm
Thực nghiệm để xác định lỗi chính tả của học sinh tiểu học lớp 4-5 dân
tộc Mông huyện Văn Chấn, tỉnh Yên Bái và xác định hiệu quả của các biện
pháp chữa lỗi chính tả cho học sinh lớp 4-5 dân tộc Mông huyện Văn Chấn,
tỉnh Yên Bái.
3.3. Tổ chức thực nghiệm
3.3.1. Khảo sát tính khả thi của các biện pháp đề ra
Để khẳng định tính cần thiết và tính khả thi của của các biện pháp đã đề
xuất nhằm khắc phục lỗi chính tả cho học sinh lớp 4-5 dân tộc Mông huyện
Văn Chấn, tỉnh Yên Bái, trong điều kiện thời gian hạn chế, chúng tôi đã khảo
sát ý kiến của 53 giáo viên bao gồm các giáo viên đứng lớp ở vùng dân tộc
Mông, cán bộ quản lý chuyên môn các trường tiểu học, cán bộ chuyên môn
phòng giáo dục huyện Văn Chấn, tỉnh Yên Bái.
Kết quả khảo sát sau khi đã được xử lý theo các tiêu chí xác định, được
thể hiện ở bảng sau:
Bảng 3.1. Kết quả khảo sát tính khả thi của các biện pháp khắc
phục lỗi chính tả cho học sinh lớp 4-5 huyện Văn Chấn, tỉnh Yên Bái
Tính cần thiết (%)
TT

Các biện pháp

Tính khả thi (%)

Rất

Cần

Không

Khả

Khả

Không

cần

thiết

cần

thi cao

thi

khả thi

88

thiết
1
2

3

Luyện phát âm
Sử dụng mẹo chính
tả
Luyện tập theo
mẫu

thiết

94

6

0

90

10

0

88

10

2

85

10

5

100

0

0

4

0

96

4

Phân tích chính tả

94

6

0

86

14

0

5

Giải nghĩa từ

92

8

0

90

10

0

85

10

5

83

17

0

81

19

0

85

15

0

Tạo
6

giao

môi

trường

tiếp

bằng

tiếng Việt
Luyện tập chính tả
7

kết hợp với từ điển
tần số

Kết quả trưng cầu ý kiến cho thấy tất cả các biện pháp đã đề xuất đều
rất cần thiết và có tính khả thi cao. Những biện pháp chúng tôi đã đề xuất
nhận được sự đồng tình của phần lớn giáo viên, cán bộ quản lý chuyên môn.
Hầu hết mọi người đếu cho rằng các biện pháp đó là cần thiết và khả thi cao
trong việc khắc phục lỗi chính tả cho học sinh dân tộc Mông huyện Văn
Chấn, tỉnh Yên Bái.
3.3.2. Đối tượng thực nghiệm
Chúng tôi tiến hành thực nghiệm trên đối tượng học sinh tiểu học lớp 45 dân tộc Mông Trường TH và THCS Sùng Đô và trường TH và THCS Suối
Bu huyện Văn Chấn, tỉnh Yên Bái.
3.3.3. Thời gian thực nghiệm
Chúng tôi tiến hành thực nghiệm trên đối tượng nghiên cứu vào đầu
năm học 2017-2018.
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3.3.4. Phương pháp thực nghiệm
Thực nghiệm sư phạm được tiến hành theo các bước sau:
Bước 1: Thiết kế bài dạy, trong đó có sử dụng phối hợp các biện pháp
sửa lỗi chính tả cho học sinh.
Bước 2: Kiểm tra trình độ ban đầu của học sinh các lớp dạy thực
nghiệm và lớp đối chứng.
Bước 3: Triển khai thử nghiệm, chúng tôi tiến hành dạy các bài chính tả:
Một chuyên gia máy xúc (lớp 5 ); Cháu nghe lời kể của bà ( lớp 4 )
Bước 4: Kiểm tra kết quả học tập của học sinh sau khi dạy.
Bước 5: Xử lí kết quả kiểm tra về mặt định tính và định lượng.
Do điều kiện thời gian không thể dạy thử nghiệm trong cả năm học nên
chúng tôi đã dạy thử nghiệm vào đầu năm học 2017-2018.
3.3.5. Cấu trúc thiết kế bài dạy chính tả thực nghiệm
Cấu trúc thiết kế bài dạy chính tả (nghe – viết) thực nghiệm bao gồm các
phần sau:
Mục tiêu nhằm đề ra những tiêu chí về kiến thức, kỹ năng, thái độ cần
đạt được trong quá trình dạy học chính tả.
Đồ dùng dạy học nhằm xác định rõ các đồ dùng trực quan minh họa
cho bài học phù hợp với đặc điểm tâm, sinh lý của học sinh giúp học sinh dễ
dàng tiếp nhận bài học nhằm làm giờ học đa dạng, phong phú, đạt hiệu quả
cao.
Phương pháp dạy học nếu các phương pháp sử dụng trong bài học.
Quy trình giảng dạy gồm các bước sau:
Bước 1: Kiểm tra bài cũ học sinh nghe – viết một số từ ngữ khó đã
được luyện tập ở tiết chính tả trước, hoặc nghe – viết một số từ ngữ thường
mắc lỗi phổ biến với học sinh dân tộc Mông.
Bước 2: Giới thiệu bài nhằm tạo cho học sinh hứng thú, lôi cuốn các

90

em tham gia vào bài học mới chủ động, tích cực hơn. Giáo viên nêu yêu cầu
của bài viết chính tả và bài tập chính tả rèn một số cặp âm, vần, thanh dễ lẫn.
Bước 3: Hướng dẫn chính tả bao gồm các bước sau: Học sinh đọc bài
chính tả sẽ viết trong SGK; Giáo viên hỏi 1 – 2 câu hỏi để học sinh nắm được
nội dung chính của bài viết; Hướng dẫn học sinh nhận xét về bài chính tả
(cách trình bày văn bản, một số hiện tượng chính tả cần lưu ý trong bài…);
Hướng dẫn học sinh nhận biết (phân tích, so sánh, ghi nhớ..) và tập viết
những chữ ghi tiếng khó hoặc dễ lẫn trên bảng lớp, bảng con (hoặc vở nháp).
Bước 4: Viết chính tả nghe – viết (GV đọc cho HS viết): GV đọc lần thứ
nhất cho học sinh bao quát toàn bài (GV cần phát âm rõ ràng, tốc độ vừa phải,
tạo điều kiện cho học sinh nhận xét các hiện tượng chính tả cần chú ý); GV
đọc từng câu ngắn hoặc từng cụm từ được đọc từ 2 đến 3 lần cho học sinh kịp
viết theo tốc độ quy định; GV đọc toàn bài lần cuối cho học sinh soát lại.
Bước 5: Chấm, chữa bài chính tả: GV chọn chấm, chữa một số bài viết
của HS. Đối tượng chọn chấm, chữa bài ở mỗi giờ là những học sinh viết
chậm hoạc hay mắc lỗi cần được chú ý rèn thường xuyên. Qua chấm bài, GV
có thể rút ra nhận xét, kịp thời tuyên dương những học sinh có nhiều tiến bộ,
phát hiện những lỗi học sinh thường mắc phải để các em chú ý sửa chữa. Sau
khi chấm bài giáo viên có thể giúp học sinh cả lớp tự kiểm tra và chữa lỗi
theo cách sau: HS đổi vở cho nhau để kiểm tra bài của bạn hoặc giáo viên đọc
từng câu cho cả lớp soát lỗi, kết hợp chỉ dẫn các chữ dễ viết sai chính tả.
Bước 6: Hướng dẫn học sinh làm bài tập chính tả: GV giúp học sinh
năm vững yêu cầu của bài bằng cách đọc yêu cầu rõ ràng, có thể hỏi lại hoặc
giải thích thêm nếu nghĩ rằng học sinh chưa thực sự hiểu yêu cầu của bài. Với
những dạng bài mới, bài khó, giáo viên có thể chữa một phần làm mẫu cho cả
lớp cùng quan sát. Cho học sinh làm bài vào bảng nhóm hoặc vở nháp, vở ghi
bài…(làm cá nhân hoặc nhóm). GV quan sát giúp đỡ học sinh yếu. GV chữa
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toàn bộ bài tập.
Bước 6: Củng cố, dặn dò : GV nhận xét tiết học. Lưu ý những trường
hợp viết sai chính tả trong bài và nếu yêu cầu luyện tập ở nhà.
3.3.6. Giáo án thực nghiệm
GIÁO ÁN MÔN TIẾNG VIỆT LỚP 4
Chính tả (nghe – viết)
CHÁU NGHE CÂU CHUYỆN CỦA BÀ.
I. Mục tiêu:
1. Kiến thức:
Học sinh nghe - viết lại đúng chính tả bài thơ: "Cháu nghe câu chuyện
của bà" sạch đẹp.
Biết trình bày đúng, đẹp các dùng thơ lục bát và các khổ thơ. Làm đúng
bài tập 2a và bài tập giáo viên thiết kế thêm.
2. Kỹ năng:
Rèn cho học sinh kĩ năng nghe – viết đúng chính tả.
Luyện viết đúng các âm đầu hoặc thanh dễ lẫn ch/tr, dấu hỏi/ dấu ngã.
3. Thái độ:
Giáo dục học sinh có ý thức rèn chữ viết đẹp, đúng mẫu, giữ vở sạch.
II. Chuẩn bị đồ dùng dạy - học:
1. Chuẩn bị của giáo viên: 3 tờ phiếu to viết nội dung bài tập 2a và 2b.
2. Chuẩn bị của học sinh: Chuẩn bị sách giáo khoa, vở viết chính tả.
III. Các hoạt động dạy - học:
Hoạt động của giáo viên

TG Hoạt động của học sinh

1. Ổn đinh tổ chức:

1’

- Hát

2. Kiểm tra bài cũ:
- GV đọc: Trước sau, phải chăng, 5’
xin lỗi, xem xét, không sao.
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- Lớp viết nháp, 1HS lên bảng.

- GV nhận xét.
3. Dạy bài mới:
Giới thiệu bài: GV nêu mục tiêu

- Ghi đầu bài vào vở.

của bài, sau đó ghi tên bài lên bảng
và yêu cầu học sinh chép tên bài
vào vở.
1. Hướng dẫn học sinh nghe - viết:

20’ - Nghe, đọc thầm bài thơ.

GV đọc bài thơ, sau đó gọi học
sinh đọc lại.
+ Bạn nhỏ thấy bà có điều gì khác

- Bà vừa đi, vừa chống gậy.

ngày thường?
+ Bài thơ nói lên điều gì?

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

+ Nêu từ khó viết, dễ lẫn?

- Trước, sau, làm, lối.

- GV đọc từ khó: Trước, sau, làm,

- HS viết nháp, 1 HS lên bảng.

lối.
- Nhận xét, sửa sai.
+ Nêu cách trình bày bài thơ lục

- Câu 6 viết lùi vào, cách lề vở 1 ô.

bát?

- Câu 8 viết sát lề.
- Hết mỗi khổ thơ để trống 1 dòng
rồi mới viết tiếp.

+ Những chữ nào trong bài thơ

- Các chữ đầu mỗi dòng thơ phải viết

phải viết hoa?

hoa.

- GV đọc bài cho HS viết.

- HS viết bài.

- GV đọc bài cho HS soát.

- Soát bài ( đổi vở).
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- GV chấm 10 bài: Nhận xét.
2. Hướng dẫn học sinh làm bài tập: 9’
* Bài 2( trang 27): Nêu yêu cầu.

- Làm bài tập vào SGK.

- GV dán phiếu lên bảng.

- 3 HS lên bảng làm bài tập.

+ Nêu yêu cầu của phần a và b?

- Nhận xét, sửa sai.

a. Tre - không chịu - trúc dẫu cháy,

a. Như tre mọc thẳng, con người

tre - tre, đồng chí - chiến đấu, tre.

không chịu khuất. Người xưa có câu:
“trúc dẫu cháy, đốt ngay vẫn thẳng”.
Tre là thẳng thắn, bất khuất! Ta
kháng chiến, tre là đồng chí của ta.
Tre vốn cùng ta làm ăn, lại vì ta mà
cùng ta đánh giặc.

+ Đoạn văn này cho em biết điều

+ Ca ngợi cây tre thẳng thắn, bất

gì?

khuất làm bạn của con người.

b. Triển lãm, bảo - thử - vẽ cảnh -

Bình minh hay hoàng hôn

cảnh hoàng hôn - vẽ cảnh hoàng

Trong phòng triển lãm tranh, hai

hôn - khẳng định - bởi vì - họa sĩ -

người xem nói chuyện với nhau. Một

vẽ tranh - ở cạnh - chẳng bao giờ.

người bảo:
- Ông thử đoán xem bức tranh này
vẽ cảnh bình minh hay cảnh hoàng
hôn.
- Tất nhiên là tranh vẽ cảnh hoàng
hôn.
- Vì sao ông lại khẳng định chính
xác như vậy?
- Là bởi vì tôi biết họa sĩ vẽ tranh
này. Ông ta ở cạnh nhà tôi. Ông ta
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chẳng bao giờ thức dậy trước lúc
4. Củng cố - dặn dò:

bình minh.

- Trò chơi “Ai nhanh hơn?”: GV 3’

- HS thi tìm (Ví dụ: chim, trâu,

chia lớp thành 2 đội, tổ chức cho

chuột, chó....

học sinh tìm 5 từ chỉ tên các con
vật bắt đầu bằng ch/ tr .
+ Nhận xét, tuyên dương đội thắng

- Nhận xét, sửa sai.

cuộc.
- Bài tập về nhà: tìm 5 từ chỉ đồ vật
trong nhà mang thanh hỏi hoặc
thanh ngã.
5. Tổng kết:
- Nhận xét tiết học.

-HS lắng nghe, ghi nhớ.
2’

- Tuyên dương một số học sinh có
cố gắng, tích cực phát biểu ý kiến.
Phân tích giáo án lớp 4: Chính tả nghe – viết “Cháu nghe câu chuyện của
bà”
Trong bài này chúng tôi áp dụng các biện pháp chữa lỗi chính tả cho
học sinh là:
Biện pháp luyện phát âm sử dụng trong hoạt động kiểm tra bài cũ giáo
viên đọc trước sau, phải chăng, xin lỗi, xem xét, không sao và yêu cầu học
sinh viết lại những từ ngữ đó. Các từ ngữ được lựa chọn là các từ ngữ khó, từ
ngữ thường mắc lỗi phổ biến ở học sinh. Học sinh phát âm đúng thì khi viết
sẽ tái hiện chính xác hình thức chữ viết của các âm. Trong phần hướng dẫn
học sinh nghe – viết giáo viên đứng trước lớp đọc bài thơ “cháu nghe câu
chuyện của bà” để học sinh chú ý quan sát mặt âm thanh và cách phát âm của
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giáo viên để điều chỉnh cách đọc của mình, sau đó gọi 1-2 học sinh đọc lại.
Giáo đọc những từ ngữ khó viết, dễ lẫn trong bài thơ trước, sau, làm, lối yêu
cầu học sinh đọc và viết lại. Giáo đọc bài thơ cho học sinh viết. GV cần phát
âm rõ ràng, tốc độ vừa phải, tạo điều kiện cho HS nhận xét các hiện tượng
chính tả cần chú ý. GV đọc toàn bài lần cuối cho HS soát lại.
Biện pháp sử dụng mẹo chính tả trong phần hướng dẫn học sinh làm
bài tập giáo viên giúp học sinh phân biệt âm đầu tr/ch và mẹo viết dấu thanh
(dấu hỏi/dấu ngã) trong phần bài tập giáo viên giúp học sinh khắc phục lỗi
chính tả một cách có hiệu quả.
Biện pháp tạo môi trường giao tiếp qua hoạt động củng cố bài cho học
sinh chơi trò chơi “Ai nhanh hơn?”. Trò chơi có tác dụng củng cố biểu tượng
ngôn ngữ đã có. Giáo viên tạo được sự đoàn kết giữa học sinh với học sinh.
GIÁO ÁN MÔN TIẾNG VIỆT LỚP 5
Chính tả (nghe - viết)
MỘT CHUYÊN GIA MÁY XÚC
I. Mục tiêu:
1. Kiến thức:
Nghe – viết đúng chính tả đoạn văn: Một chuyên gia máy xúc.
Củng cố hiểu biết về mô hình cấu tạo vần và quy tắc đánh dấu thanh.
2. Kĩ năng:
Rèn cho học sinh kĩ năng nghe – viết đúng chính tả.
Làm đúng các bài tập phân biệt tiếng có nguyên âm đôi uô, ua; Tìm
tiếng có chứa uô, ua thích hợp với chỗ trống trong thành ngữ.
3. Thái độ:
Giáo dục học sinh có ý thức rèn chữ viết đẹp, đúng mẫu, giữ vở sạch.
II. Chuẩn bị đồ dùng dạy học:
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1. Chuẩn bị của giáo viên: Bảng phụ viết sẵn đoạn văn và thành ngữ ở
bài tập 2 và 3.
Thẻ từ viết sẵn nội dung các từ cần điền ở bài tập 3.
Giáo án, sách giáo khoa.
2. Chuẩn bị của học sinh: Sách giáo khoa, vở viết chính tả.
III. Các hoạt động dạy và học:
Hoạt động của giáo viên
1. Ổn định tổ chức:

Hoạt động của học sinh

TG
1’

- Hát

2. Kiểm tra bài cũ:
GV yêu cầu 2 HS bảng, nghe một

4’

bạn ở dưới đọc bất kỳ tiếng nào, sẽ

2 HS lên bảng, 1 HS phía dưới lớp
đọc 1 tiếng bất kỳ.

chép tiếng ấy vào mô hình tiếng
cho sẵn trên bảng và nêu quy tắc
đánh dấu thanh cho từng tiếng.
GV nhận xét và cùng cố kiến thức

HS nhận xét.

mô hình tiếng và quy tắc đánh dấu
thanh cho HS.
3. Dạy bài mới: :
a. Giới thiệu bài:

1’

GV nêu mục tiêu bài học sau đó

-HS ghi bài vào vở.

ghi tiêu đề lên bảng yêu cầu học
sinh mở SGK và chép tiêu đề vào
vở.
b. Hướng dẫn học sinh nghe - viết

20’

chính tả
- GV đọc bài chính tả.

- HS lắng nghe.
- Theo dõi, đọc thầm theo.
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GV viết lên bảng nhắc HS một số

- HS viết vào vở nháp.

từ ngữ dễ viết sai trong đoạn văn

2-3 HS đọc lại những từ ngữ dễ viết

và viết lên bảng:

sai trên bảng.

Cửa kính, buồng máy, mảng nắng,
người ngoại quốc, khách tham
quan, khuôn mặt to chất phác.
GV đọc cho học sinh viết

- HS viết bài

GV đọc toàn bài cho học sinh soát

- Học sinh soát lỗi.

lỗi.

- HS đổi vở cho bạn bên cạnh để soát

GV theo dõi kết hợp với chấm,

lỗi theo SGK

chữa 7-10 bài viết.
GV nhắc HS khi phát hiện lỗi gạch
chân chữ viết sai rồi sửa bằng bút
chì ra lề bên trái.
c. Hướng dẫn học sinh làm baì
tập chính tả

Bài 2: Tìm các tiếng có chứa uô, ua
9’

GV yêu cầu HS đọc yêu cầu của

trong đoạn văn dưới đây. Giải thích
quy tắc ghi dấu thanh áp dụng trong
mỗi tiếng em vừa tìm được.

bài 2 trang 46 SGK.
GV yêu cầu HS đọc thầm đoạn
văn trong bài tập 2 và hướng dẫn
HS tìm các tiếng có âm chính là
nguyên âm đôi uô. Và viết các
tiếng tìm được ra nháp.

HS làm việc cá nhân.

GV yêu cầu 2 HS lên chữa bài trên

HS lên chữa bài vào bảng phụ đã treo

bảng.

sẵn.

GV nhận xét bài làm trên bảng của

HS nhận xét bài làm.

học sinh.
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GV chốt lại cách ghi đúng lên trên

HS sửa vào vở theo lời giải đúng.

bảng.

+ Các tiếng chứa ua: của, múa.
+ Các tiếng chứa uô: cuốn, cuộc,
buôn, muôn.

GV nhận xét và đưa ra quy tắc:

HS nếu quy tắc đánh dấu thanh trong

Trong cấu tạo tiếng, dấu thanh nằm

các tiếng có chứa ua, uô.

trên hoặc dưới âm chính. Trường
hợp âm chính là nguyên âm đôi
(trường hợp vần không có âm
cuối), nằm trên hoặc dưới chữ cái
thứ hai nguyên âm đôi (trường hợp
vần có âm cuối).
GV yêu cầu học sinh đọc yêu cầu

Bài 3: Tìm tiếng có chứa uô hoặc ua

bài tập 3.

thích hợp với mỗi chỗ trống trong
câu thành ngữ dưới đây:
+ …người như một
+ Chậm như…
+ Ngang như…
+ Cày sâu…bẫm

GV chia lơp thành 4 nhóm mỗi

HS làm việc theo nhóm, ghi kết quả

nhóm tìm tiếng để hoàn thành

thảo luận vào phiếu học tập.

thành ngữ. Tiếng cần điền phải
thỏa mãn hai yêu cầu:
+ Có nguyên âm đôi uô và ua.
+ Phù hợp với nghĩa của thành
ngữ.
GV yêu cầu các nhóm lên bảng gắn

HS trình bày kết quả thảo luận của
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thẻ từ vào thành ngữ đã có sẵn trên

nhóm lên bảng lớp.

bảng.

HS nhận xét.

GV nhận xét, chốt kiến thức và ghi

HS đọc lại tiếng đã điền đúng trong

bảng.

từng thành ngữ.
+ Muôn người như một
+ Chậm như rùa
+ Ngang như cua
+ Cày sâu cuốc bẫm

4. Củng cố dặn dò:
- GV yêu cầu 1-2 HS nhắc lại quy

3’

tắc đánh dấu thanh ở các tiếng
chứa nguyên âm đôi uô/ua.
-GV yêu cầu HS tự về nhà tìm
thêm tiếng, từ ngữ có chứa nguyên
âm đôi ua/uô.
5. Tổng kết:

2’

- Nhận xét tiết học.
- Tuyên dương cá nhân và nhóm có
nhiều cố gắng, tích cực phát biểu ý
kiến.
Phân tích giáo án lớp 5: Chính tả nghe – viết “Một chuyên gia máy
xúc”
Trong bài này chúng tôi sử dụng các biện pháp chữa lỗi chính tả cho học
sinh là biện pháp luyện viết theo mẫu, phân tích chính tả qua hoạt động kiểm
tra bài cũ giáo viên kiểm tra kiến thức cũ của HS qua bài tập mô hình cấu tạo
tiếng, quy tắc dấu thanh. Giáo viên gọi học sinh dưới lớp đọc một tiếng bất kỳ,
học sinh lên bảng ghi lại tiếng đó vào bảng mô hình tiếng có sẵn trên bảng và
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nếu quy tắc đánh dấu thanh của tiếng đó giúp củng cố kiến thức đã học.
Biện pháp luyện phát âm qua hoạt động hướng dẫn chính tả giáo viên
hướng dẫn học sinh đọc và viết một số từ ngữ dễ viết sai như cửa kính, buồng
máy, mảng nắng, người ngoại quốc, khách tham quan, khuôn mặt to chất phác.
Biện pháp giải nghĩa của từ trong bài tập 3 giáo viên hướng dẫn học
sinh tìm tiếng cần điền vào câu thành ngữ sao cho phù hợp với nghĩa của
thành ngữ.
Muôn người như một nghĩa là mọi người đều thống nhất với nhau.
Chậm như rùa nghĩa là chậm quá.
Ngang như cua nghĩa là rất ngang bướng, không ai nói được.
Cày sâu cuốc bẫm nghĩa là chăm chỉ trong nghề nông.
Biện pháp tạo môi trường giao tiếp tiếng Việt qua hoạt động hướng dẫn
học sinh làm bài tập chính tả giáo viên hướng học sinh vào hoạt động nhóm,
học sinh thảo luận tìm ra tiếng cần điền trong câu thành ngữ ở bài tập 3. Giáo
viên giúp học sinh đoàn kết với nhau.
3.3.7. Nội dung, tiêu chí đánh giá thực nghiệm
Chỉ tiêu đánh giá kết quả thực nghiệm:
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 kiểm tra chia như sau:
Chưa hoàn thành (dưới 5 điểm), hoàn thành (5-8 điểm), hoàn thành tốt (
9-10 điểm)
0 lỗi đạt 10 điểm
1-2 lỗi đạt 9 điểm
3 lỗi đạt 8 điểm
4-5 lỗi đạt 7 điểm
6-7 lỗi đạt 6 điểm
Nội dung thực nghiệm

8-9 lỗi đạt 5 điểm
10-14 lỗi đạt 4 điểm
15-18 lỗi đạt 3 điểm
19-25 lỗi đạt 2 điểm
Trên 25 lỗi đạt 1 điểm

Chọn lớp thực nghiệm:
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Trường TH và THCS Sùng Đô có 2 lớp khối 4 với 64 học sinh trong đó
có 60 em là học sinh dân tộc Mông. Chúng tôi tiên hành thực nghiệm trên lớp
4A có 32 học sinh và lớp 4B với 32 học sinh làm lớp đối chứng.
Trường TH và THCS Suối Bu có 2 lớp khối 5 với 56 học sinh trong đó
có 52 học sinh dân tộc Mông. Chúng tôi tiến hành thực nghiệm trên lớp 5A có
28 học sinh và lớp 5B với 28 học sinh làm lớp đối chứng.
Chúng tôi tiến hành điều tra khả năng viết ban đầu của học sinh lớp dạy
thực nghiệm, lớp đối chứng thông qua phiếu bài tập của học sinh và thu được
kết quả như sau:
Bảng 3.2. Kết quả kiểm tra khả năng viết chính tả ban đầu của học sinh
lớp 4 dân tộc Mông trường TH và THCS Sùng Đô
Xếp loại
Hoàn thành tốt

Hoàn thành

Chưa hoàn thành

Tổng số

(9-10 điểm)

(5-8 điểm)

(dưới 5 điểm)

học sinh

SL

TL%

SL

TL%

SL

TL%

Thực nghiệm

32

3

9.4

16

50

13

40.6

Đối chứng

32

2

6.2

15

46.9

15

46.9

Lớp

50
40
30
thực nghiệm

20

đối chứng

10
0
hoàn
thành tốt

hoàn
thành

chưa hoàn
thành

Biểu đồ 3.1. Kết quả kiểm tra khả năng viết chính tả ban đầu của học
sinh lớp 4 dân tộc Mông trường TH và THCS Sùng Đô
(đơn vị tính: điểm)
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Bảng 3.3. Kết quả kiểm tra khả năng viết chính tả ban đầu của học sinh
lớp 5 dân tộc Mông trường TH và THCS Suối Bu
Xếp loại
Hoàn thành tốt

Hoàn thành

Chưa hoàn thành

Tổng số

(9-10 điểm)

(5-8 điểm)

(dưới 5 điểm)

học sinh

SL

TL%

SL

TL%

SL

TL%

Thực nghiệm

28

7

25

16

57.1

5

17.9

Đối chứng

28

5

17.9

12

42.9

11

39.3

Lớp

60
50
40
thực nghiệm

30

đối chứng

20
10
0
hoàn thành tốt

hoàn thành

chưa hoàn thành

Biểu đồ 3.2. Kết quả kiểm tra khả năng viết chính tả ban đầu của học
sinh lớp 5 dân tộc Mông trường TH và THCS Sùng Đô
(đơn vị tính: điểm)
3.4. Phân tích kết quả thực nghiệm
Mục đích dạy thực nghiệm là kiểm chứng xem mức độ khắc phục lỗi
chính tả của học sinh lớp 4 dân tộc Mông trường TH và THCS Sùng Đô và
học sinh lớp 5 dân tộc Mông trường TH VÀ THCS Suối Bu huyện Văn Chấn,
tỉnh Yên Bái thông qua biện pháp sửa lỗi đã đề xuất. Những bài chúng tôi
chọn dạy thử nghiệm là những bài có chứa các hiện tượng chính tả mà học
sinh hay mắc lỗi.
Kết quả thu được qua bài kiểm tra viết chúng tôi đã tổng hợp vào bảng sau:
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Bảng 3.4. Kết quả kiểm tra lỗi chính tả học sinh lớp 4 dân tộc Mông
trường TH và THCS Sùng Đô
Lớp

Tổng

Xếp loại

số học

Hoàn thành tốt

Hoàn thành

Chưa hoàn thành

sinh

(9-10 điểm)

(5-8 điểm)

(dưới 5 điểm)

SL

TL%

SL

TL%

SL

TL%

4A – TN

32

10

31.3

22

68.7

0

0

4B – ĐC

32

4

12.5

20

62.5

8

25

70
60
50
40
4A - TN
4B - ĐC

30
20
10
0
Hoàn
thành tốt

Hoàn
thành

Chưa hoàn
thành

Biểu đồ 3.3. Kết quả kiểm tra lỗi chính tả học sinh lớp 4 dân tộc Mông
trường TH và THCS Sùng Đô (đơn vị tính: điểm)
So sánh kết quả bảng 3.4 và biểu đồ 3.3 với bảng 3.2 và biểu đồ 3.1 ta
nhận thấy:
Ở lớp thực nghiệm, chất lượng bài chính tả hoàn thành tốt tăng so với tỉ
lệ bài kiểm tra chất lượng ban đầu là từ 9.4 % -> 31.3% (tăng 21.9%); bài
hoàn thành từ 50% -> 68.7% (tăng 18.7%); bài không hoàn thành giảm 40.6 > 0%.
Ở lớp đối chứng, chất lượng bài chính tả không tăng nhiều cụ thể là bài
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hoàn thành tốt 6.2% -> 12.5% (tăng 6.3%); bài hoàn thành 46.9% -> 62.5%
(tăng 15.6%); bài không hoàn thành 46.9% -> 25% (giảm 21.9%).
Nhận xét kết quả bảng 3.4 và biểu đồ 3.3 ta nhận thấy:
Khả năng hoàn thành nhiệm vụ học tập của học sinh ở hai nhóm thực
nghiệm và đối chứng, chúng ta thấy nhóm thực nghiệm tỉ lệ bài hoàn thành và
hoàn thành tốt cao hơn nhóm đối chứng cụ thể là
Hoàn thành tốt lớp 4B –ĐC 12.5% -> 4A – TN 31.3%
Hoàn thành

lớp 4B –ĐC 62.5%-> 4A – TN 68.7%

Số học sinh chưa hoàn thành ở nhóm đối chứng cao hơn nhóm thực
nghiệm cụ thể là:
Chưa hoàn thành lớp 4B –ĐC 25% -> 4A – TN 0 %
Bảng 3.5. Kết quả kiểm tra lỗi chính tả học sinh lớp 5 dân tộc
Mông trường TH và THCS Suối Bu

Lớp

Tổng
số học
sinh

5A – TN
5B – ĐC

28
28

Hoàn thành tốt
(9-10 điểm)
SL
TL%
13
46.4
7
25

Xếp loại
Hoàn thành
(5-8 điểm)
SL
TL%
15
53.6
14
50

Chưa hoàn thành
(dưới 5 điểm)
SL
T%
0
0
7
25

60
50
40
30

5A - TN
5B - ĐC

20
10
0

hoàn thành hoàn thành chưa hoàn
tốt
thành

Biểu đồ 3.4. Kết quả kiểm tra lỗi chính tả học sinh lớp 5 dân tộc Mông
trường TH và THCS Suối Bu (đơn vị tính: điểm)
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So sánh kết quả bảng 3.5 và biểu đồ 3.4 với bảng 3.3 và biểu đồ 3.2 ta
nhận thấy:
Ở lớp thực nghiệm, chất lượng bài chính tả hoàn thành tốt tăng so với tỉ
lệ bài kiểm tra chất lượng ban đầu là từ 25 % -> 46.4% (tăng 21.4%); bài
hoàn thành giảm từ 57.1% -> 53.6% (giảm 3.5%); bài không hoàn thành giảm
17.9% -> 0%.
Ở lớp đối chứng, chất lượng bài chính tả không tăng nhiều cụ thể là bài
hoàn thành tốt 12.5% -> 25% (tăng 12.5%); bài hoàn thành 42.9% -> 50%
(tăng 7.1%); bài không hoàn thành 39.3% -> 25% (giảm 14.3%).
Từ bảng 3.5 và biểu đồ 3.4 ta thấy chất lượng bài hoàn thành và hoàn
thành tốt yêu cầu bài dạy ở lớp thực nghiệm cao hơn lớp đối chứng cụ thể là:
Hoàn thành tốt lớp 5B –ĐC 25% -> 5A – TN 46.4%
Hoàn thành

lớp 5B –ĐC 50%-> 5A – TN 53.6 %

Số học sinh chưa hoàn thành ở nhóm đối chứng cao hơn nhóm thực
nghiệm cụ thể là:
Chưa hoàn thành lớp 5B –ĐC 25% -> 5A – TN 0 %
Từ kết quả thực nghiệm ở 2 trường TH và THCS Sùng Đô và trường
TH và THCS Suối Bu chúng tôi có một số nhận xét như sau:
Lớp thực nghiệm, việc vận dụng một số biện pháp chữa lỗi chính tả cho
học sinh dân tộc Mông huyện Văn Chấn, tỉnh Yên Bái đã đề xuất ở chương 2
đã góp phần nâng cao hiệu quả phân môn Chính tả, kết quả học tập của học
sinh tiến bộ rõ rệt. Trong giờ dạy, học sinh chú ý vào bài học, hứng thú học
tập, chăm chỉ làm bài tập và luyện phát âm theo hướng dân của cô giáo.
Lớp đối chứng, học sinh không hứng thú học tập còn khá nhiều. Nội
dung bài học mang tính chất rập khuôn, máy móc không chú ý tới việc rèn và
sửa lỗi chính tả cho học sinh, phương pháp dạy học chưa hướng tới việc lấy
người học làm trung tâm. Do đó, học sinh còn mắc lỗi chính tả, chất lượng

106

học tập của học sinh còn thấp.
3.5. Kết luận chung về thực nghiệm
Do vốn từ tiếng Việt quá ít, học sinh lại không có điều kiện để phát
triển khả năng tiếng Việt, do ảnh hưởng của ngữ âm tiếng Mông và cách phát
âm tiếng Mông nên học sinh dân tộc Mông lớp 4-5 huyện Văn Chấn, tỉnh Yên
Bái mắc nhiều lỗi chính tả khi viết tiếng Việt. Lỗi chính tả làm ảnh hưởng rất
lớn đến chất lượng môn học cũng như hiệu quả giao tiếp của các em. Để nâng
cao chất lượng môn học, khắc phục lỗi viết sai chính tả cho học sinh lớp 4-5
dân tộc Mông huyện Văn Chấn, tỉnh Yên Bái cần phải có những biện pháp
sửa lỗi hiệu quả.
Trong thực tế giờ học chính tả cũng như các giờ học tiếng Việt, học
sinh viết sai lỗi chính tả thường xuyên. Vì thế giáo viên cần sử dụng biện
pháp sửa lỗi sao cho học sinh thấy cần thiết phải viết đúng chính tả, tự nguyện
sửa sai. Khi đề ra các biện pháp sửa lỗi chính tả cho học sinh dân tộc Mông
lớp 4-5 huyện Văn Chấn, tỉnh Yên Bái cần chú ý đặc điểm học sinh và
nguyên nhân mắc lỗi để sử dụng biện pháp cho phù hợp.
Kết quả thực nghiệm sư phạm về các biện pháp sửa lỗi cho học sinh
dân tộc Mông lớp 4-5 huyện Văn Chấn, tỉnh Yên Bái mà chúng tôi đã đề xuất
mang lại hiệu quả rõ rệt. Số học sinh hoàn thành và hoàn thành tốt yêu cầu
học tập ở lớp thực nghiệm tăng so với lớp đối chứng, số học sinh chưa hoàn
thành yêu cầu học tập giảm.
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TIỂU KẾT CHƯƠNG 3
Chúng tôi đã tiến hành thực nghiệm lỗi chính tả nhằm kiểm tra tính khả
thi của các biện pháp đề xuất khắc phục lỗi chính tả cho học sinh dân tộc
Mông lớp 4-5 huyện Văn Chấn, tỉnh Yên Bái. Tiến hành thực nghiệm tại
trường TH và THCS Sùng Đô và trường TH và THCS Suối Bu kết quả ban
đầu HS ở lớp thực nghiệm và lớp đối chứng có trình độ viết là tương đương
nhau. Qua quá trình giảng dạy thực nghiệm chúng tôi kết hợp các biện pháp
đề xuất như biện pháp luyện phát âm, luyện viết theo mẫu, phân tích chính tả,
giải nghĩa của từ, tạo môi trường giao tiếp tiếng Việt qua hoạt động nhóm và
chơi trò chơi học tập. Trong đó biện pháp luyện phát âm và luyện tập theo
mẫu mà chúng tôi đề xuất phát huy tác dụng tốt đối với học sinh lớp 4-5 dân
tộc Mông. Học sinh tiếp thu bài nhanh hơn, khả năng viết những từ khó trong
bài được cải thiện rõ rệt. Số lượng học sinh mắc lỗi ở lớp thực nghiệm giảm
hơn lớp đối chứng. Tỉ lệ học sinh hoàn thành tốt, hoàn thành nhiệm vụ học tập
tăng, tỉ lệ học sinh chưa hoàn thành nhiệm vụ học tập giảm xuống.
Kết quả thực nghiệm đã khẳng định các biện pháp mà chúng tôi đề ra là
có tính hiệu quả cao. Trong các lần kiểm tra sau tỉ lệ học sinh hoàn thành và
hoàn thành tốt nội dung học tập tăng lên. Học sinh cẩn thận hơn trong chữ
viết, cách trình bày, ít mắc lỗi chính tả hơn từ đó chất lượng bài viết tốt hơn.
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KẾT LUẬN VÀ KHUYẾN NGHỊ
1. Kết luận:
1.1. Ngôn ngữ tiếng Mông và tiếng Việt đều là ngôn ngữ không biến
hình nhưng hai ngôn ngữ này có điểm khác biệt về ngữ âm. Do đó gây nhiều
khó khăn cho học sinh trong quá trình nói và viết tiếng Việt, đặc biệt khả
năng viết chính tả.
Tiếng Mông có 58 phụ âm, trong đó chỉ có phụ âm /ŋ/ làm âm cuối do
đó khi phát âm và viết chính tả tiếng Việt học sinh thường nhầm lẫn các âm
tiết kết thúc bằng các phụ âm p, t, c, m, n.
Trong tiếng Mông không có thanh “ngã” và thanh “nặng”, nên khi phát
âm cũng như khi viết chính tả tiếng Việt học sinh dân tộc Mông thường nhầm
lẫn ở các thanh này. Ví dụ: “gỗ”  “gố”; ‘đẹp”  “đè”,...
Trong tiếng Mông không có nguyên âm đôi “ươ” nên trong nói và viết
chính tả tiếng Việt học sinh dân tộc Mông cũng thường sai ở những âm tiết
chứa nguyên âm này: “người” “ngờ”
1.2. Giáo viên tiểu học ở vùng dân tộc Mông có trình độ đào tạo đạt
chuẩn, có tư tưởng chính trị tốt, có kiến thức và kĩ năng sư phạm song bên
cạnh đó đội ngũ giáo viên ở đây còn một số hạn chế về vấn đề sử dụng
phương pháp dạy học tiếng Việt cho học sinh dân tộc Mông, khả năng nắm
bắt đặc điểm tâm lý của học sinh dân tộc, phong tục tập quán, đời sống kinh
tế, văn hóa của người dân tộc Mông chưa thấu đáo. Kỹ năng chọn các biện
pháp chữa lỗi chính tả cho học sinh dân tộc con lúng túng, chủ yếu dựa vào
kinh nghiệm của bản thân.
1.3. Thực trạng học sinh lớp 4-5 dân tộc Mông mắc lỗi chính tả còn
phổ biến và chưa có biện pháp khắc phục. Thực trạng này còn do nhiều
nguyên nhân, theo chúng tôi những nguyên nhân cơ bản dẫn đến hiện tượng
mắc lỗi chính tả của học sinh lớp 4-5 dân tộc Mông huyện Văn Chấn, tỉnh
Yên Bái là:
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Vốn từ tiếng Việt của học sinh quá ít.
Học sinh không có điều kiện để tiếp xúc, giao lưu với tiếng Việt.
Ngữ âm tiếng Mông và tiếng Việt có những đặc điểm khác biệt làm ảnh
hưởng tới cách đọc và viết tiếng Việt của học sinh.
1.4. Trên cơ sở thực trạng lỗi chính tả của học sinh lớp 4-5 dân tộc
Mông huyện Văn Chấn, tỉnh Yên Bái. Chúng tôi nghiên cứu đề xuất và thử
nghiệm các biện pháp nhằm khắc phục lỗi chính tả, nhằm nâng cao chất lượng
phân môn chính tả cho học sinh. Các biện pháp được đề xuất là:
Luyện phát âm
Sử dụng mẹo chính tả
Luyện viết theo mẫu
Phân tích chính tả
Giải nghĩa của từ
Tạo môi trường giao tiếp bằng tiếng Việt.
Luyện tập chính tả kết hợp với từ điển tần số.
Các biện pháp nếu trên đã giúp học sinh lớp 4-5 dân tộc Mông từng
bước khắc phục được lỗi chính tả đặc biệt là lỗi phần vần và lỗi thanh điệu.
Sử dụng linh hoạt các biện pháp chữa lỗi chính tả trong quá trình tổ chức dạy
học chính tả cho học sinh, hướng học sinh vào các hoạt động học tập, mang
lại kết quả cao trong việc rèn luyện kỹ năng của phân môn Chính tả, giúp học
sinh hạn chế được lỗi chính tả.
2. Khuyến nghị:
2.1. Đối với các cấp quản lý, chỉ đạo chuyên môn
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 xây dựng hệ thống các biện pháp khắc phục lỗi chính tả, rèn
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luyện kĩ năng chính tả nhằm nâng cao kết quả học tập phân môn Chính tả của
học sinh.
Trang bị cho giáo viên 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
Mông 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 Mông, từ đó giúp học sinh vượt qua được những trở
ngại trong việc viết chính tả tiếng Việt giúp học sinh có thói quen viết đúng
chính tả.
Đối với nhà trường và các tổ chuyên môn cần tổ chức thảo luận chuyên
đề dạy phân môn Chính tả trong các đợt sinh hoạt chuyên đề hàng tháng của
giáo viên trong các tổ chuyên môn. Thảo luận các biện pháp chữa lỗi chính tả
cho học sinh, cách vận dụng linh hoạt trong dạy học phân môn Chính tả nhằm
hình thành thói quen viết đúng chính tả cho học sinh, đặc biệt là học sinh dân
tộc thiểu số.
Nhà trường cần xây dựng môi trường giao tiếp tiếng Việt cho học sinh
dân tộc thiểu số bằng các hình thức như:
Tổ chức các mô hình Thư viện trường học thân thiện như: Thư viện đa
chức năng, thư viện lưu động, góc thư viện tại lớp…
Xây dựng môi trường học tập tiếng Việt trong và ngoài lớp học…
Tổ chức Giao lưu “Tiếng Việt của chúng em”…
Hiện nay cơ sở vật chất và trang thiết bị đồ dùng dạy học ở trường Tiều
học còn nhiều thiết thốn: Bảng dùng cho giáo viên chưa đảm bảo, bàn ghế học
sinh chưa phù hợp với lứa tuổi. Chữ viết của học sinh chưa được đẹp, đồ dùng
của giáo viên chưa đáp ứng yêu cầu giảng dạy. Vì vậy muốn nâng cao chất
lượng học tập đòi hỏi các cấp quản lý quan tâm hơn nữa tới cơ sở vật chất của
trường Tiểu học.
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Nhà trường vận động phụ huynh học sinh tăng cường giao tiếp tiếng
Việt với con để rèn luyện kỹ năng nói tiếng Việt cho con em mình, nhắc nhờ
các em làm bài tập và tự học bài ở nhà, chuẩn bị bài trước khi đến lớp, uốn
nắn cho các em thói quen nói đúng tiếng Việt khi giao tiếp trong gia đình.
2.2. Đối với giáo viên
Học sinh tiểu học dân tộc Mông lớp 4-5 huyện Văn Chấn, tỉnh Yên Bái
mắc các lỗi chính tả khá nhiều, các lỗi như lỗi viết hoa, lỗi phần vần, lỗi phụ
âm đầu, lỗi thanh điệu. Cho nên giáo viên tiểu học cần phải chú ý đến việc rèn
chính tả cho các em bằng nhiều biện pháp khác nhau nhằm nâng cao kết quả
học tập phân môn chính tả.
Như chúng ta đã biết lớp 4-5 là giai đoạn cuối cấp bậc tiểu học. Vì vậy,
giáo viên cần tạo cho các em một nền tảng vững chắc để các em học tiếp lên
các bậc học cao hơn. Mà việc rèn chính tả không chỉ ở môn tiếng Việt mà rèn
trong tất cả các môn học, các hoạt động ngoại khóa. Từ đó các thầy cô sẽ giúp
các em thay đổi được thói quen giao tiếp và rèn luyện khả năng giao tiếp tiếng
Việt cho phù hợp với đặc trưng văn hóa xã hội của người Việt, góp phần giữ
gìn sự trong sáng của tiếng Việt.
Người giáo viên cân nhận thức đầy đủ, sâu sắc về nghề, về những yêu
cầu thực tiễn đối với giáo viên tiểu học để có những quan điểm đúng đắn
trong hoạt động giáo dục của mình, nhất là quan điểm chuẩn hóa tiếng Việt
cho học sinh dân tộc thiểu số nói chung dân tộc Mông nói riêng.
Mặc dù đã cố gắng nhưng do trình độ còn hạn chế, việc nghiên cứu xây
dụng hệ thông cá biện pháp chữa lỗi chính tả cho học sinh dân tộc Mông còn
chưa có nhiều tài liệu tham khảo, luận văn khó tránh khỏi những thiếu sót.
Chúng tôi rất mong nhận được sự đóng góp ý kiến của thầy cô để luận văn
của chúng tôi được đầy đủ và hoàn thiện hơn.
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PHỤ LỤC
PHIẾU ĐIỀU TRA - THỰC NGHIỆM
(Phiếu số 1)
Họ và tên……………………………………………….
Trường…………………………………………………
Khoanh tròn vào đáp án cho câu trả lời đúng
Câu 1: Tìm từ viết đúng tên riêng.
A. Nguyễn Chung Trực B. Nguyễn Trung Chực C. Nguyễn Trung Trực
Câu 2: Phân biệt l/n.
A. Nặng lòng

B. Nặng nòng

C. Lặng lòng

Câu 3: Phân biệt x/s.
A. Qủa xu xu

B. Qủa su su

C. Qủa su xu

Câu 4: Phân biệt ch/tr.
A. Chò chuyện

B. trò truyện

C. trò chuyện

Câu 5: Phân biệt ng/ngh.
A. Nghe ngóng

B. nge ngóng

C. nghe nghóng

Câu 6: Phân biệt d/gi/r.
A. Giá cả

B. rá cả

C. dá cả

Câu 7: Phân biệt ên/ ênh.
A. Con kên

B. con kênh

C. con cênh

Câu 8: Phân biệt iêu/êu.
A. Cây niêu

B. Cây nêu

C. cây liêu

Câu 9: Phân biệt thanh hỏi/thanh ngã.
A. Nguy hiểm

B. nguy hểm

C. nguy hiễm

Câu 10: Phân biệt thanh nặng/ thanh huyền.
A. Tròng tài

B. trọng tại

C. trọng tài

Xin chân thành cảm ơn!

PHIẾU ĐIỀU TRA - THỰC NGHIỆM
(phiếu số 2)
Họ và tên……………………………………………….
Lớp……………………………………………………..
Trường…………………………………………………
Khoanh tròn vào đáp án cho câu trả lời đúng
Câu 1: Tìm từ viết đúng tên riêng.
A. Hồ Chí Minh B. Hồ chí Minh

C. hồ chí minh

Câu 2: Phân biệt s/x.
A. Sắp lên xe

B. xắp lên xe

C. sắp lên se

Câu 3: Phân biệt ch/tr.
A. Chiến chanh

B. triến tranh

C. chiến tranh

Câu 4: Phân biệt d/gi/r.
A. Rực rỡ

B. dực rỡ

C. giực rỡ

Câu 5: Phân biệt ng/ngh.
A. Nghựa gỗ

B. ngựa gỗ

C. ngựa ngỗ

Câu 6: Phân biệt g/gh.
A. Ghế gỗ

B. gế ghỗ

C. gế gỗ

Câu 7: Phân biệt iê/iên.
A. Thiếu niên

B. thiếu nên

C. thếu niên

Câu 8: Phân biệt thanh ngã/thanh hỏi.
A. Tưỡng tượng

B. tưởng tượng

C. tưởng tượn

Câu 9: Phân biệt thanh nặng/ thanh huyền.
A. Nghệ nghiệp

B. Nghề nghiệp

C. nghề ngiệp

Câu 10: Phân biệt ươn/ương.
A. Tương lai

B. tươn lai

Xin chân thành cảm ơn!

C. tơng lai

PHIẾU ĐIỀU TRA - THỰC NGHIỆM
( phiếu số 3)
Họ và tên……………………………………………….
Lớp……………………………………………………..
Trường…………………………………………………
Giáo viên đọc cho học sinh nghe – viết đoạn văn sau:
Mười năm cõng bạn đi học
Ở xã Vinh Quang, huyện Chiêm Hóa, tỉnh Tuyên Quang, ai cũng biết
câu chuyện cảm động về em Đoàn Trường Sinh 10 năm cõng bạn đến trường.
Quãng đường từ nhà Sinh tới trường dài hơn 4 ki – lô – mét, qua đèo, vượt
suối, khúc khuỷu, gập ghềnh. Thế mà Sinh không quản khó khăn, ngày ngày
cõng bạn Hạnh bị liệt cả hai chân đi về. Nhờ bạn giúp đỡ, lại có chí học hành,
nhiều năm liền, Hạnh là học sinh tiên tiến, có năm còn tham gia đội tuyển học
sinh giỏi cấp huyện.
Theo báo ĐẠI ĐOÀN KẾT

Xin chân thành cảm ơn!

PHIẾU ĐIỀU TRA - THỰC NGHIỆM
( phiếu số 4)
Họ và tên……………………………………………….
Lớp……………………………………………………..
Trường…………………………………………………
Giáo viên đọc cho học sinh nghe – viết đoạn văn sau:
Thợ rèn
Giữa trăm nghê, làm nghề thợ rèn
Ngồi xuống nhọ lưng, quệt ngang nhọ mũi
Suốt tám giờ chân than mặt bụi
Giữa trăm nghề, trọn nghề thợ rèn.
Làm thợ rèn mùa hè có nực
Quai một trận, nước tu ừng ực
Hai vai gầy bóng nhẫy mồ hôi
Cũng có khi thấy thở qua tai.
Làm thợ rèn vui như diễn kịch
Râu bằng than mọc lên bằng thích
Nghịch ở đây già trẻ như nhau
Nên nụ cười nào có tắt đâu.

KHÁNH NGUYÊN

Xin chân thành cám ơn!

ĐÁP ÁN THỰC NGHIỆM
(phiếu dành cho giáo viên)
Câu 1: C

Câu 2: A

Câu 3: B

Câu 4: C Câu 5: A

Câu 6: A

Câu 7: B

Câu 8: B

Câu 9: A

Câu 10: C

ĐÁP ÁN THỰC NGHIỆM
(phiếu số 1 - phiếu dành cho học sinh)
Câu 1: A

Câu 2: A

Câu 3: C Câu 4: A Câu 5: B

Câu 6: A

Câu 7: A

Câu 8: B Câu 9: B Câu 10: A

PHIẾU KHẢO SÁT
Tính khả thi và tính cấp thiết của các biện pháp chữa lỗi chính tả
cho học sinh lơp 4,5 dân tộc Mông huyện Văn Chấn, tỉnh Yên Bái.
Thầy (cô) hãy đánh dấu “+” vào ý kiến thầy (cô) đồng ý:
Tính cần thiết
Các biện pháp

TT

Rất
cần
thiết

1
2

Luyện phát âm
Sử dụng mẹo chính
tả

3

Viết theo mẫu

4

Phân tích chính tả

5

Giải nghĩa từ
Tạo

6

giao

môi
tiếp

trường
bằng

tiếng Việt
Luyện tập chính tả
7

kết hợp với từ điển
tần số

Cần
thiết

Tính khả thi

Không
cần
thiết

Khả

Khả

Không

thi cao

thi

khả thi

