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MỞ ĐẦU
1. Lí do chọn đề tài
Hiện nay sai lỗi chính tả là hiện tượng phổ biến. Chúng ta không khó
khăn gì để thấy những “hạt sạn” này trên các văn bản giấy tờ, sách, truyện,
bảng hiệu, tờ rơi quảng cáo…
Sai lỗi chính tả xảy ra phổ biến trong xã hội, không chỉ ở Sơn La mà
phạm vi cả nước. Đội ngũ trí thức tỷ lệ ít hơn nhưng không phải không có.
Nhiều cán bộ công chức trình độ cao đẳng, đại học, cao học hoặc học chuyên
ngành ngôn ngữ học nhiều khi cũng mắc phải lỗi này. Một số giáo viên, thậm
chí giáo viên văn cũng sai lỗi chính tả.
Chính tả trước hết là sự quy định có tính chất xã hội, nó không cho phép
vận dụng quy tắc một cách linh hoạt có tính chất sáng tạo cá nhân. Do đó nó có
một vị trí rất quan trọng. Nó không chỉ quan trọng đối với mỗi cá nhân mà còn
quan trọng với toàn xã hội. Việc viết đúng chính tả và thực hành tốt các kĩ 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.
Đối với các trường trung học phổ thông, viết đúng chính tả là một trong
bốn kĩ năng: nghe, nói, đọc, viết cần hoàn thiện cho học sinh, góp phần giữ
gìn sự trong sáng của tiếng Việt.
Mộc Châu là một huyện miền núi phía Đông Nam của tỉnh Sơn La. Nói
đến Mộc Châu đó là sự đa dạng về bản sắc văn hóa với nhiều dân tộc anh em
cùng sinh sống trên địa bàn. Mỗi dân tộc lại có một nền văn hóa mang những
đặc trưng độc đáo riêng được hình thành từ lâu đời, trong đó có cả người dân
tộc Kinh và các dân tộc thiểu số như Thái, Mông, Dao,Tày, Hoa, Khơ Mú, La
Ha... Điều này có ảnh hưởng đến cách viết chính tả của học sinh nơi đây. Ở
huyện Mộc Châu, không chỉ học sinh thuộc cấp tiểu học mới viết sai chính tả,
mà lỗi chính tả còn phổ biến ở học sinh cấp trung học cơ sở (THCS) và trung
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học phổ thông (THPT).Vì thế, nghiên cứu khảo sát lỗi chính tả, những nguyên
nhân ảnh hưởng tới việc sai chính tả và tìm ra giải pháp khắc phục là việc cần
thiết, nhằm giúp các em khắc phục một số lỗi chính tả thường gặp.
Do vậy, chúng tôi chọn đề tài: "Lỗi chính tả của học sinh huyện Mộc
Châu tỉnh Sơn La (Trường PT Dân tộc Nội trú Mộc Châu, Trường THPT Tân
Lập)” cho luận văn thạc sĩ của mình.
2. Lịch sử của vấn đề
Về chuẩn chính tả tiếng Việt, phát hiện các lỗi chính tả và cách sửa đã
được các nhà giáo dục quan tâm nghiên cứu, bởi nó có ảnh hưởng tới chất
lượng giao tiếp bằng ngôn ngữ nói và ngôn ngữ viết.
Năm 1912, Paulus Huỳnh Tịnh Của biên soạn cuốn "Đại Nam quốc âm
tự vị" và được coi là cuốn từ điển tiếng Việt đầu tiên do người Việt Nam soạn
thảo, nhằm phục vụ cho việc học tập, tra cứu tiếng Việt nói chung, trong đó
tra cứu, học tập chính tả chữ Quốc ngữ nói riêng.
Từ đó đến nay, có rất nhiều giải pháp dạy học và chữa lỗi chính tả được
đề xuất. Có thể khái quát thành một số giải pháp cơ bản sau:
2.1. Phát âm đúng để viết đúng chính tả
Phát âm đúng được hiểu là “phát âm theo những phân biệt đã được ghi
nhận trong chính tả” [29, tr.234].Trong thực tế không phương ngữ nào có
dạng phát âm được coi là chuẩn để làm chỗ dựa cho chính tả. Bởi lẽ, dù là
một cộng đồng người Việt Nam nhưng mỗi người một cách phát âm theo
phương ngữ khác nhau. Chữ viết tiếng Việt lại là chữ viết ghi âm tương đối
hợp lí. Ở cấp độ âm tiết, nói chung có sự đối ứng một đối một giữa âm và chữ
“phát âm thế nào thì viết thế ấy”.
Ví dụ: Người miền Bắc lẫn lộn: l/n; ch/tr; r/d/gi; s/x. Người miền
Trung lẫn lộn: gi/d; v/d; e/ơ; n/ng; c/t; ?/~. Người miền Nam lẫn lộn: v/d;
ac/at; an/ang ...
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Người khởi xướng quan điểm này là Đỗ Thận (1929). Theo ông, trước
hết muốn viết đúng chính tả thì phải phát âm đúng, nghĩa là chính âm trước
chính tả. Giải pháp này dựa trên nguyên tắc cơ bản của chính tả tiếng việt là
nguyên tắc ngữ âm học. Ông chủ trương dạy chữ viết kết hợp với cách đánh
vần từng chữ trong bảng chữ cái tiếng Việt.
Tác giả Lê Văn Nựu (1942) trong cuốn "Lược khảo Việt ngữ" cùng
hướng học sinh đến giải pháp tập phát âm đúng để viết chính tả đúng. Theo
ông, đối với học sinh nhỏ tuổi, trong các giờ tập đọc "luyện tập cách phát âm
cho đúng thì dần dần chúng sẽ sửa chữa được những chỗ sai lầm và khi phát
âm được đúng mỗi vần, mỗi tiếng thì viết ra tự nhiên hợp cách không còn khó
khăn ngần ngại gì nữa” [20, tr.63]. Đồng quan điểm này còn có tác giả Đỗ
Hữu Châu với "Việt ngữ chính tả" và Hoàng Phê với "Vấn đề cải tiến và
chuẩn hóa chính tả".
Đây là phương pháp có tính khả dụng, tuy vậy, cách sửa như vậy mất quá
nhiều thời gian. Phan Ngọc còn cho rằng đây là chuyện “cái cày đi trước con
trâu”. Học sinh muốn phát âm đúng trước hết phải nắm được chính tả, điều đó là
rất khó. Thậm chí phải làm ngược lại, cần phải học cách viết chính tả đúng, sau
đó nhờ cách viết chính tả đúng sẽ giúp người ta phát âm chuẩn. Chưa kể, do ảnh
hưởng của phương ngữ và thổ ngữ, việc thay thói quen phát âm sẽ mất rất nhiều
thời gian, thậm chí là chuyện không tưởng. Hơn nữa, trên thực tế, có nhiều học
sinh tuy vẫn nói giọng địa phương, nhưng không viết sai chính tả.
2.2. Dựa vào từ nguyên học để viết đúng chính tả
Nhà nghiên cứu Lê Ngọc Trụ cho rằng: “Theo từ nguyên thì viết chắc
chắn hơn” [dẫn theo 35]. Tức là, muốn viết đúng một tiếng ngoài cách phát
âm đúng phải biết nghĩa và nguồn gốc tiếng đó.
Đây là nguyên tắc đúng đắn. Thế nhưng, đối với học sinh dân tộc thiểu
số thì điều này rất khó thực hiện. Bởi học sinh thuộc đối tượng này không
hiểu hết nghĩa của các từ tiếng Việt.
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2.3. Nắm vững mối quan hệ giữa âm và chữ
Đây là giải pháp từ pháp học. Giải pháp này giải quyết được khá nhiều
vấn đề chính tả như: k/c/q, ngh/ng, nhưng khó vận dụng về giá trị biểu thị âm
và chữ không phải là đơn nhất. Không phải mọi cái đều nằm trong quy luật.
2.4. Dùng mẹo chính tả để viết đúng chính tả
Giải pháp này đã được nhiều người đề nghị: Năm 1954, Trần Văn
Thanh công bố một công trình có giá trị về ngôn ngữ học, đó là “Đồng âm
dẫn giải và mẹo luật chính tả” [dẫn theo 29, tr.129], trong đó có 26 mẹo chính
tả bao gồm mẹo về phụ âm đầu, vần, thanh cho từ thuần Việt và từ Hán Việt.
Năm 1972, Lê Ngọc Trụ có “Việt ngữ chính tả tự vị” [35, tr.6-7] đã bổ sung
thêm một số mẹo luật về hỏi ngã. Năm 1982, Phan Ngọc trong “Chữa lỗi
chính tả cho học sinh” đã đưa ra 14 mẹo chính tả. Theo ông, mẹo chính tả
“cung cấp những biện pháp khiến người đọc làm việc thành công ngay lập
tức” [22, tr.12]. Năm 1994, Lê Trung Hoa đã tổng hợp những thành tựu về
mẹo luật chính tả trước đó, hoàn thiện và sáng tạo thêm đưa vào công trình
“Mẹo luật chính tả” 36 mẹo luật [12, tr.159].
Các giáo trình tiếng Việt hiện hành đều cho mẹo là một giải pháp để
chữa lỗi chính tả. Có thể kể đến Hà Thúc Khoan [17, tr.12-13], Đỗ Việt Hùng
[31, tr.227-228], Nguyễn Minh Thuyết và Nguyễn Văn Hiệp trong “Tiếng
Việt thực hành” [34, tr.243]... Tuy nhiên, chưa có một công trình chuyên khảo
nào tiến hành đo thực nghiệm được mức độ hiệu quả của các mẹo chính tả nói
trên.
Nhưng ta dễ dàng nhận thấy không có mẹo chính tả nào là vạn năng,
số mẹo vặt chính tả quá nhiều (chưa kể ngoại lệ) khó có thể thuộc hết cả các
mẹo đó: mẹo phân biệt hỏi/ ngã, mẹo phân biệt tr/ch, mẹo phân biệt s/x ...;
việc nhớ tất cả các mẹo đó cũng là vấn đề khó.
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2.5. Nhớ từng chữ để viết chính tả
Dùng từ nào thì phải viết đúng chữ ghi từ đó là mục tiêu cuối cùng phải
đạt của dạy học chính tả. Phần lớn người viết đúng chính tả hiện nay đều sử
dụng phương pháp này. Giải pháp này cũng khó thực hiện vì nó đòi hỏi phải
có nhiều cố gắng lớn. Thời gian tập dượt quá dài để có thể thuộc lòng mặt chữ
và hàng ngàn tiếng. Theo tác giả Phan Ngọc thì đây "là cách rèn luyện đòi hỏi
những cố gắng quá lớn, thời gian tập dượt quá dài, lại không bao giờ có thể
xem là kết thúc".[21, tr.7].
2.6. Khắc phục lỗi chính tả theo phương châm “Sai đâu sửa đấysai gì học nấy”
Nguyễn Đức Dương xem đây là giải pháp tối ưu “khắc phục giải pháp”
nhớ từng chữ một cho học sinh tiểu học. Nguyễn Đức Dương cũng cho rằng:
“nhớ từng chữ một thì buộc học sinh phải thuộc 6.100 âm tiết tiếng Việt
thường dùng, một công việc vừa chẳng lí thú tí nào, vừa rất mất công” [9,
tr.66]. Nguyễn Đức Dương cũng nhấn mạnh: “trong số hơn sáu ngàn âm tiết
tiếng Việt, chỉ có hơn một nửa là thông dụng (thường gặp)”, nhưng đây vẫn
được coi là phương pháp khả dụng.
Tuy vậy, giải pháp này chỉ có thể mang lại hiểu quả trong dạy chính tả
cho học sinh tiểu học, còn với học sinh trung học phổ thông thì không phù
hợp, bởi lỗi chính tả đã in theo lối mòn, giáo viên trong giờ Ngữ văn không
còn nhiệm vụ dạy chính tả nữa, có chăng chỉ ở các tiết chữa của học sinh là
chỉ ra các lỗi chính tả cụ thể trong bài viết của các em.
Các giải pháp trên mặc dù có những hạn chế nhất định, song mỗi giải
pháp đều có những ưu điểm, mặt vượt trội của nó, ít nhiều người dạy và
người học hoàn thiện kĩ năng dạy và học chính tả. Để có thể vận dụng có hiệu
quả giải đó cần phải có sự điều tra nghiên cứu thực trạng lỗi chính tả của học
sinh từng vùng lãnh thổ để có được thực tiễn khoa học cho việc lựa chọn các
giải pháp phù hợp nhất.
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Những thành tựu trên của các nhà nghiên cứu cũng mở ra một cách
nhìn mới về diện mạo của tiếng mẹ đẻ và thấy được sự cần thiết về chuẩn phát
âm và lỗi chính tả của học sinh.
Tuy nhiên, học sinh trung học cơ sở và trung học phổ thông huyện Mộc
Châu lại có những đặc thù riêng.Tôi xin đi sâu vào việc nghiên cứu "Lỗi chính
tả của học sinh dân tộc thiểu số huyện Mộc Châu tỉnh Sơn La (Trường PT
Dân tộc Nội trú Mộc Châu, Trường THPT Tân Lập)” để chỉ ra lỗi chính tả,
nguyên nhân mắc lỗi và thử đưa ra một số biện pháp khắc phục lỗi chính tả
của học sinh.
3. Mục đích và nhiệm vụ nghiên cứu
3.1. Mục đích nghiên cứu
Đề tài: "Lỗi chính tả của học sinh huyện Mộc Châu tỉnh Sơn La
(Trường PT Dân tộc Nội trú Mộc Châu, Trường THPT Tân Lập)”gồm các
mục đích sau:
- Tìm hiểu thực trạng lỗi chính tả của học sinh THCS và THPT huyện
Mộc Châu.
- Tiến hành tìm hiểu, phát hiện, phân tích, đánh giá những nhân tố văn
hóa – xã hội ảnh hưởng tới thực trạng đó.
- Phân tích lỗi, tìm hiểu xu thế sử dụng ngôn ngữ của cư dân địa phương,
hướng tới đề xuất và kiến nghị khắc phục lỗi chính tả, giúp học sinh nói và viết
tiếng Việt ngày càng tốt hơn, theo kịp chuẩn mực chung của xã hội.
3.2. Nhiệm vụ nghiên cứu
- Xây dựng cơ sở lí luận cho vấn đề nghiên cứu.
- Khảo sát thực trạng lỗi chính tả của học sinh THCS và THPT huyện
Mộc Châu.
- Phát hiện các nhân tố ảnh hưởng đến lỗi chính tả của học sinh THCS
và THPT huyện Mộc Châu và đề xuất phương hướng khắc phục chúng.
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4. Đối tượng nghiên cứu và khách thể điều tra
4.1. Đối tượng nghiên cứu
Các lỗi chính tả của học sinh THCS và THPT huyện Mộc Châu.
4.2. Khách thể điều tra
Bài làm của học sinh các lớp 7, 8, 9, 10, 11, 12 thuộc các trường: PT
Dân tộc Nội trú huyện Mộc Châu, THPT Tân Lập Mộc Châu.
5. Tư liệu và phương pháp nghiên cứu
5.1. Tư liệu nghiên cứu
Tư liệu của luận văn được thu thập trực tiếp trên các bài kiểm tra của
học sinh.
5.2. Phương pháp nghiên cứu
Để thực hiện đề tài này, tôi áp dụng một số biện pháp nghiên cứu sau:
5.2.1. Phương pháp điều tra xã hội ngôn ngữ học
Chúng tôi chọn một số bài kiểm tra để khảo sát, phân tích, kết hợp với
quan sát, phỏng vấn giáo viênđể thu thập thông tin. Trên cơ sở đó, chúng tôi
tìm ra các lỗi chính tả các em học sinh thường mắc và nguyên nhân của các
lỗi chính tả đó.
5.2.2. Phương pháp miêu tả
Sau khi có được tư liệu nguyên cứu, chúng tôi áp dụng phương pháp
miêu tả để có cái nhìn khách quan về thực trạng mắc lỗi chính tả của học sinh.
5.2.3. Những thủ pháp nghiên cứu khác
Ngoài hai phương pháp nghiên cứu nói trên, để thực hiện luận văn,
chúng tôi còn sử dụng những thủ pháp nghiên cứu khác. Đó là thủ pháp thống
kê để thu thập và tập hợp tư liệu; thủ pháp so sánh để nhận biết sự khác biệt
giữa hai đối tượng học sinh: học sinh dân tộc Kinh và học sinh dân tộc thiểu
số. Qua so sánh thấy được sự giống và khác nhau trong lỗi chính tả của hai
đối tượng.
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6. Điểm mới và ý nghĩa của đề tài
- Lần đầu tiên, lỗi chính tả của học sinh THCS và THPT huyện Mộc
Châu được thu thập, khảo sát, phân tích, miêu tả.
- Lần đầu tiên, nguyên nhân các lỗi này được chỉ ra.
- Không chỉ chú ý tới lỗi chính tả của học sinh nói chung, đề tài còn
chú ý tới lỗi chính tả của học sinh dân tộc thiểu số trên địa bàn huyện Mộc
Châu.
- Từ đó, đề xuất ra phương hướng khắc phục lỗi chính tả của học sinh
THCS và THPT huyện Mộc Châu, giúp các em nói và viết tốt hơn, hướng tới
chuẩn chính tả chung.
7. Bố cục của luận văn
Phần I: Mở đầu
Phần II: Nội dung nghiên cứu
Chương 1: Ngữ âm tiếng Việt- cơ sở để nhận xét về chính tả của học
sinh THCS và THPT huyện Mộc Châu tỉnh Sơn La
Chương 2: Lỗi chính tả của học sinh dân tộc Kinh huyện Mộc Châu
Chương 3: Lỗi chính tả của học sinh dân tộc thiểu số huyện Mộc Châu
(tập trung vào đối tượng là học sinh dân tộc Thái và Mông)
Phần III: Kết luận
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Chương 1
CƠ SỞ LÍ LUẬN CỦA LUẬN VĂN
1.1. Đặc điểm ngữ âm của tiếng Việt
Tiếng Việt là ngôn ngữ phân tích tính. Trong tiếng Việt, âm tiết (hay
tiếng) là đơn vị phát âm tự nhiên, rất dễ nhận biết. Khi nói cũng như khi viết,
mỗi âm tiết được tách bạch rõ ràng.
Ví dụ: Trong lời nói: Anh đang làm gì đấy? chúng ta nghe được những
khúc đoạn tự nhiên trong chuỗi lời nói đó như sau: Anh/ đang/ làm/ gì/ đấy?.
Câu này có 5 âm tiết.
Trong thơ ca: Trong bốn câu thơ sau đây, ta dễ dàng nhận ra có có 28
âm tiết:
Trăm năm trong cõi người ta,
Chữ tài chữ mệnh khéo là ghét nhau.
Trải qua một cuộc bể dâu,
Những điều trông thấy mà đau đớn lòng.

(Truyện Kiều – Nguyễn Du)
Những khúc đoạn âm thanh này không thể chia nhỏ hơn được nữa dù
chúng ta có cố tình phát âm thật chậm, thật tách bạch. Đây là những khúc
đoạn âm thanh tự nhiên nhỏ nhất khi phát âm, và được gọi là âm tiết. Trong
tiếng Việt, một âm tiết bao giờ cũng được phát ra với một thanh điệu, và tách
rời với âm tiết khác. Vì vậy, việc nhận ra âm tiết trong tiếng Việt là dễ dàng
hơn nhiều so với các ngôn ngữ Ấn Âu. Trên chữ viết, mỗi âm tiết tiếng Việt
được ghi thành một “chữ”.
Âm tiết tiếng Việt có đặc điểm cần lưu ý:
- Âm tiết tiếng Việt có cấu trúc chặt chẽ rõ ràng. Mỗi âm tiết ở dạng
đầy đủ gồm ba phần: phụ âm đầu, vần và thanh điệu. Phần vần tối đa lại bao
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gồm ba âm: âm đệm, âm chính và âm cuối. Còn tối thiểu, âm tiết tiếng Việt
phải có âm đầu, âm chính và thanh điệu. Âm chính phải là một nguyên âm.
Cấu tạo của âm tiết chia thành hai bậc như sau:
Bậc 1: Âm đầu
Bậc 2: Vần (bao gồm âm đệm, âm chính và âm cuối).
Thanh điệu
Phụ âm đầu

Vần
âm đệm

âm chính

âm cuối

ÂM TIẾT
I .................. Âm đầu

Vần

II ................. Âm đệm

Âm chính

Thanh điệu
Âm cuối

- Mỗi âm tiết luôn mang một thanh điệu nhất định. Tiếng Việt là ngôn
ngữ có thanh điệu và tất cả có sáu thanh (ngang, huyền, ngã, hỏi, sắc, nặng).
- Về mặt nghĩa, âm tiết tương ứng với một hình vị. Âm tiết có thể dùng
độc lập như một từ đơn, hoặc được dùng như một thành tố cấu tạo nên từ
(hình vị).

10

Trên chữ viết, cách xác định kí hiệu ghi âm tiết như sau:
âm đệm
ze ro

Vần
âm chính
ô

âm cuối
ze ro

ze ro

ze ro

a

n

ngang

Tán

T

ze ro

a

n

sắc

củi

C

ze ro

u

i

hỏi

Lận

L

ze ro

â

n

nặng

Tuyền

T

U

yê

n

huyền

Cũng

C

ze ro

u

ng

ngã

Khuya

Kh

U

ya

ze ro

Ngang

Hoán

H

O

a

n

sắc

Âm
tiết
Ô

Âm
đầu
ze ro

An

Thanh điệu
ngang

Dấu thanh điệu ghi trên hoặc dưới con chữ ghi âm chính.
Trong trường hợp âm chính là nguyên âm đôi (hai con chữ), người ta
thường ghi thanh điệu lên trên hoặc dưới con chữ thứ hai: tiến, chuyển,
khuyến,luyến.
Âm tiết gồm các âm vị sau:
1.1.1. Âm vị âm đầu (phụ âm)
Trong âm tiết tiếng Việt, âm đầu là âm đứng ở vị trí thứ nhất của âm
tiết. Sự vắng mặt của chữ viết âm đầu không chứng tỏ vị trí này có thể khuyết
âm vị. Âm đầu được xác định trong các âm tiết sau: na, lai, tài, tuyến, khuyên,
bàn, ghế... Các âm tiết sau không có chữ viết phụ âm đầu, tức là khuyết chữ
viết thể hiện âm vị: ê, yêu, yểu, oan, oán, oản, ...
1.1.1.1. Số lượng và phân loại âm vị âm đầu
Phần lớn các nhà nghiên cứu có quan điểm giống nhau về số lượng âm
vị âm đầu là 23 âm vị. Chúng tôi đồng quan điểm này, âm đầu gồm 23 âm khi
thêm phụ âm /p/. Bởi vì, sự xuất hiện của /p/ trong các từ địa danh và tên
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riêng (Pắc Bó, Sa Pa, Pa Cô, ...). Trong tiếng Việt phụ âm đầu và phụ âm
cuối là hai hệ thống riêng biệt, nhưng nếu đã thừa nhận /p/ thì tất cả các phụ
âm cuối đều có mặt trong phụ âm đầu.
Âm vị âm đầu được trình bày trong bảng sau:
Bảng 1.1. Phụ âm đầu tiếng Việt
Đầu lưỡi
Vị trí
Môi
Phương thức
Bẹt quặt
Bật hơi
t'
ʈ
Tắc Ồn Không Vô thanh
t
bật hơi Hữu thanh
b
d
Vang
m
n
Vô thanh
f
s
Ş
Xát Ồn
ʐ
Hữu thanh
v
z
Vang
l
Việc phân biệt phụ âm dựa vào ba tiêu chí:

Mặt
lưỡi

Gốc
lưỡi

Thanh
hầu

c

k

?

ɲ

ŋ
χ
γ

h

Tiêu chí 1, phương thức phát âm.
Các phụ âm trong ngôn ngữ phân biệt nhau vì cách thức phát âm để tạo
ra chúng có phần khác nhau. Nếu dựa theo phương thức phát âm, có thể phân
biệt:
- Phương thức tắc: phương thức phát âm mà theo đó luồng hơi trước
khi phát ra bị chặn đứng hoàn toàn hay bế tắc hoàn toàn. Dựa vào vị trí luồng
hơi thoát ra ngoài, người ta phân biệt:
+ Phụ âm tắc mũi: luồng hơi thoát ra đằng mũi: /m, n, ŋ/
+ Phụ âm tắc: luồng hơi thoát ra đằng miệng. Trong đó phân biệt hai
loại phụ âm bật hơi /t`/ và phụ âm không bật hơi /t/.
- Phương thức xát: là phương thức phát âm mà theo đó luồng hơi trước
khi thoát ra ngoài bị chặn đứng không hoàn toàn hay bị cản trở không hoàn
toàn. Nghĩa là, luồng hơi bị chặn lại nhưng nó vẫn cứ bị cọ xát vào bộ phận
cấu âm để thoát ra ngoài. Dựa vào vị trí luồng hơi đi ra chính giữa miệng hay
hai bên mà người ta phân biệt:
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+ Phụ âm xát: luồng hơi đi ra giữa miệng /f, v, s, z/.
+ Phụ âm bên: luồng hơi đi ra hai bên miệng /l/.
- Phương thức rung: theo phương thức này phát âm bị rung lên /ʐ/.
Tiêu chí 2, dựa vào bộ phận cấu âm.
Ngoài cách thức phát âm khác nhau tạo ra các phụ âm khác nhau, các
phụ âm trong ngôn ngữ còn khác nhau ở vị trí của các bộ phận cấu âm. Dựa
vào bộ phận cấu âm, có các loại phụ âm sau:
- Phụ âm môi: dùng môi để phát âm. Dựa vào tiêu điểm cấu âm có:
+ Phụ âm hai môi /b, m/.
+ Phụ âm môi- răng /f, v/.
- Phụ âm lưỡi,trong đó phân biệt:
+ Nhóm phụ âm đầu lưỡi: đầu lưỡi quặt /ʈ, ş, ʐ/ và đầu lượt bẹt /d, t, t`,
s, z, n, l/.
+ Nhóm phụ âm mặt lưỡi /c, ɲ/.
+ Nhóm phụ âm cuối lưỡi hay gốc lưỡi /k, χ, γ, ŋ/.
- Phụ âm họng hay thanh hầu /?, h/
Tiêu chí 3, dựa vào thanh tính, tức là độ rung động của dây thanh:
- Phụ âm hữu thanh: khi phát âm dây thanh có độ rung nhẹ: /b, d, v, z,

ʐ, γ/
- Phụ âm vô thanh: khi phát âm dây thanh không rung động: /t, ʈ, c, k,
f, s, ş, χ, ?, h/
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1.1.1.2. Chữ viết của của âm vị âm đầu (phụ âm)
Bảng 1.2. Hình thức chữ viết âm vị phụ âm đầu
Số TT
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Âm vị âm đầu
/b/
/m/
/f/
/v/
/t`/
/t/
/d/
/n/
/s/

Chữ viết
B
M
Ph
V
Th
T
Đ
N
X

/z/

d, gi, g (gì)

/l/
/ʈ/
/ş/
/ʐ/
/c/
/ɲ/

L
Tr
S
R
Ch
Nh

/k/

k, c, q

18

/ŋ/

ng, ngh

19
20

/χ/

Kh

/γ/

gh,g

21
22
23

/q/
/h/
/p/

Q
H
P

11
12
13
14
15
16
17

Ví dụ
bống, bang, ...
muộn, màn, ...
phông, phỏng, ...
vùng, vẫy, ...
thương, thẳng, ...
tính, tỉnh, toán ...
đúng, đắn, đủ ...
nàng, nữa, nao núng, ...
xinh, xin, ...
dưa, dùng, dũng ...
giống, gia giáo, giữa, ...
gì…
luôn luôn, lòng, ...
trường, trọng, trống ...
sông, say, sữa ...
rõ ràng, rổ, ...
chưa, chẳng, ...
nhăn nhúm, như…
ke, kẽ, kế, ...
công, cá, có, ...
quanh, quân, ...
nghĩa, nghé, nghiệp, ...
ngân, ngố, ngọc, ...
không, khờ khạo, ...
ghi, ghì, ghế, ...
gông, gỡ, gà, ...
Quan…
hứa, hẹn, hoa hồng, ...
Sa Pa

Trong 23 phụ âm đầu, những âm vị có nhiều hình thức chữ viết là
những trường hợp đáng chú ý:
- Âm vị âm đầu được ghi bằng nhóm hai chữ cái là 9 /f, t`,ʈ , z, c, ɲ,ŋ,
χ, γ /. Việc dùng hai con chữ, vốn để biểu hiện hai âm vị nào đó, ghép lại đẻ
ghi âm vị thứ ba có lợi vì tiết kiệm được con chữ.
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- 3 âm vị / k, ŋ, γ/ có hai hình thức chữ viết, nhưng không được sử dụng
một cách tự do, mà phải sử dụng theo quy tắc ngữ âm. Âm vị âm đầu /k/ có
lúc viết là “k”, có lúc viết là “c”, lúc khác lại viết là “q”. Hoặc như âm vị /γ/
tùy từng trường hợp có thể ghi bằng hai cách là “g”, “gh”. Hoặc như âm vị /ŋ/
có lúc ghi “ng”, có lúc ghi “ngh”.
Bảng 1.3. Quy tắc kết hợp các phụ âm: k, g, ng
Âm vị

Chữ viết
k (kiến, kí...)

/k/

Nguyên tắc kết hợp
Khi kết hợp với nguyên âm hàng trước:
/i, e, ε, εˇ, ie/
Khi kết hợp với nguyên âm hàng sau: /ɤ,

c (có, ca, cù...)

ɤˇ, a, ă, o, ɔ, ɔˇ,ɯɤ, uo /

q (quả, quê, ...)

khi đứng trước bán âm /-w-/

gh (ghế, ghi...)

Khi kết hợp với nguyên âm hàng trước
/ i, e, ε, εˇ, ie/

/γ/

Khi kết hợp với nguyên âm hàng sau: /ɤ,
g (gà, gánh, gù...)

ɤˇ, a, ă, o, ɔ, ɔ,ɯɤ, uo /

ngh (nghĩ, nghe, nghề, Khi kết hợp với nguyên âm hàng trước
/ŋ/

nghiệp...)
ng (ngành, ngủ....)

/ i, e, ε, εˇ, ie/
Khi kết hợp với nguyên âm hàng sau: /ɤ,
ɤˇ, a, ă, o, ɔ, ɔˇ,ɯɤ, uo /

- Âm vị /z/ có ba hình thức chữ viết (d, gi, g), nhưng không có một căn
cứ ngữ âm nào cho sự khác biệt này về chữ viết.
Ví dụ: hai từ “dâu da” và “giâu gia”, viết “dâu da” hay “giâu gia”? Xét
trên phương diện ngữ âm thì chúng phát âm giống nhau, cùng ghi âm đầu /z/,
khi phát âm thì không phân biệt với nhau được, nhưng khi viết thì thể hiện
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bằng hai hình thức kí hiệu con chữ khác nhau: “d” và “gi”. Theo thói quen,
nhiều người thường viết là “dâu da”, ít khi viết “giâu gia”. Tuy nhiên, tìm
trong quyển “Từ điển tiếng Việt” của Hoàng Phê, mục từ “dâu da” [24,
tr.249] viết: “dâu da x. giâu gia” (x. viết tắt từ xem) mục từ “giâu gia” [24,
tr.298] lại ghi: “giâu gia cv. dâu da. d. Cây to cùng họ với trẩu, lá hình bầu
dục, quả tròn, mọc từng chùm, ăn hơi chua.” (cv. : cũng viết).
Như vậy, hai từ “dâu da” và “giâu gia” đều cùng tồn tại, đều có thể sử
dụng trong khi viết và nói, không có từ nào là sai, người dùng muốn viết cách
nào cũng được.
Một số (cặp) từ tiêu biểu thuộc loại này như: (bờ) dậu/giậu, dở/ giở
(chứng), (cơn) dông/giông, dội/giội (nước), (mài) dũa/giũa, (thư) dãn/giãn,
(già) dặn/giặn, dong/giong (buồm) dàn/giàn (trầu), (trôi) dạt/giạt, (đánh)
dậm/giậm, dẫm/giẫm (đạp),...
Tiếng Việt dựa trên nguyên tắc ngữ âm học là phát âm thế nào, viết thế
ấy. Nhưng giữa âm vị và chữ viết hiện tại đôi khi còn bất hợp lí nên dẫn đến
khó khăn khi viết chính tả. Nguyên nhân chủ yếu của cách ghi không thống
nhất của chữ cái hiện hành do chữ viết các giáo sĩ nước ngoài đặt ra và mục
đích của việc ấy là làm phương tiện ghi chép, học tập; còn hiện nay ngữ âm
tiếng Việt đã thay đổi.
1.1.1.3. Khả năng kết hợp của âm vị âm đầu
Kết hợp với tất cả các nguyên âm và âm đầu vần. Tuy nhiên, có một số
trường hợp cần lưu ý như sau:
- Nhóm phụ âm môi /p, b, m, f, v/ không kết hợp với âm đầu vần (trừ
trường hợp thùng phuy, khăn voan).
- Nhóm phụ âm đầu lưỡi /t`, t, d, n, ʈ, s, z, l, ş, ʐ/ có thể kết hợp với tất
cả nguyên âm và âm đầu vần (riêng phụ âm /n/ và /ʐ/ kết hợp hạn chế với âm
đầu vần (trừ trường hợp noãn sào, ruy băng).
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- Nhóm phụ âm mặt lưỡi /c/ và /ɲ/ Kết hợp được với tất cả các nguyên
âm và âm đầu vần.
- Nhóm phụ âm cuối lưỡi /k, ŋ, χ, γ/ có thể kết hợp với tất cả nguyên âm
và âm đầu vần, trừ phụ âm /γ/ kết hợp hạn chế với âm đầu vần (chỉ có một
trường hợp: góa).
- Nhóm phụ âm thanh hầu /q/, và /h/: Kết hợp được với các nguyên âm
và âm đầu vần.
1.1.2. Âm đầu vần (âm đệm)
Trong cấu tạo âm tiết tiếng Việt, âm đệm đứng ở vị trí thứ hai của âm
tiết, vị trí thứ nhất của phần vần. Âm đệm còn gọi là âm nối, tiền chính âm.
Âm đệm có thể khuyết (zêrô)
1.1.2.1. Số lượng âm đầu vần
Trong tiếng Việt chỉ có một bán âm /-w-/ làm âm đệm. Âm vị này có
đặc điểm gần giống nguyên âm /u/ (nguyên âm hàng sau, tròn môi, có độ há
hẹp) nhưng phát âm rất lướt.
1.1.2.2. Chữ viết của âm vị âm đầu vần
Âm đệm /-w-/ có hai hình thức thể hiện trên chữ viết là o và u.
- Viết o khi đứng trước các nguyên âm có độ mở (của miệng) rộng và
hơi rộng /ε, a, ă/ (loan, ngoằn nghoèo, oách, choắt...)
- Viết u khi đứng trước nguyên âm có độ mở hẹp và hơi hẹp /i, ε, ie/ và
sau phụ âm /q/ (huệ, huy, quang, huyền...)
1.1.2.3. Khả năng kết hợp của âm đầu vần
Âm đệm /-w-/ không xuất hiện sau phụ âm môi /p, b, m, f, v/ và trước
nguyên âm tròn môi /u, o, ɔ,uo/ (ngoại lệ: thùng phuy, khăn voan, xe buýt);
xuất hiện hạn chế sau các phụ âm /n, ʐ/ (noãn sào, ruy băng).
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1.1.3. Âm chính (nguyên âm)
Âm chính đứng ở vị trí thứ ba trong âm tiết, vị trí thứ hai trong phần vần.
1.1.3.1. Số lượng và phân loại âm vị âm chính
Âm vị đảm nhiệm vị trí này là các nguyên âm đơn và nguyên âm đôi,
bao gồm 13 nguyên âm đơn và 3 nguyên âm đôi. Cụ thể như sau:
- Nguyên âm đơn: /i, e, ε, ɤ, ɤˇ, a, ɯ, ă, u, o, ɔ, ɔˇ, εˇ/
- Nguyên âm đôi: /ie,ɯɤ, uo /
Bảng 1.4. Nguyên âm tiếng Việt

9 nguyên âm dài
13 nguyên âm đơn
4 nguyên âm ngắn
3 nguyên âm đôi

i, ɯ, u
e, ɤ, o
ε, a, ɔ
ɤˇ
εˇ, ă, ɔˇ
ie ɯɤ uo

Âm chính là âm hạt nhân của âm tiết, âm mang “đường nét” cơ bản của
thanh điệu. Trong cấu tạo âm đoạn của âm tiết tiếng Việt, âm đầu có thể
khuyết, nhưng vần không bao giờ khuyết; trong cấu tạo của vần, âm đầu vần
và âm cuối vần cũng có thể khuyết, nhưng âm chính không bao giờ khuyết.
Âm chính có mặt trong tất cả các loại âm tiết, từ âm tiết gồm một yếu tố đến
âm tiết gồm bốn yếu tố đoạn tính. Ví dụ:
Trong âm tiết à âm chính là nguyên âm /a/
Trong âm tiết cho thì âm chính là nguyên âm /ɔ/
Trong âm tiết tuệ thì âm chính là /e/
Trong âm tiết toán thì âm chính là /a/
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Toàn bộ số lượng âm chính được trình bày trong bảng sau:
Bảng 1.5. Bảng hệ thống nguyên âm tiếng Việt
Vị trí của lưỡi,
hình dáng môi

Âm sắc

Cố định

Độ mở
của miệng
Nhỏ
Lớn vừa
Lớn
Không cố định

Sau

Trước,
không
tròn môi

Không
tròn môi

Tròn môi

i
e
ε/ εˇ
ie

ɯ
ɤ/ɤˇ
a/ ă
ɯɤ

u
o
ɔ/ ɔˇ
uo

Khi phân biệt nguyên âm, dựa vào 4 tiêu chí:
Vị trí của lưỡi: khi phát ra một nguyên âm, lưỡi có thể dịch chuyển qua
ba vị trí, đó là đưa về phía trước, ở giữa, kéo hẳn về phía sau. Theo đó ta có:
+ Nguyên âm hàng trước . Ví dụ: /i, e, ε/
+ Nguyên âm hàng giữa. Ví dụ: /ɯ, ɤ, a/
+ Nguyên âm hàng sau. Ví dụ: /u, o, ɔ/
- Độ mở của miệng: khi phát ra một nguyên âm, miệng có thể mở theo
4 độ mở tạo ra 4 loại nguyên âm khác nhau:
+ Nguyên âm rộng. Ví dụ: /a, ă/
+ Nguyên âm hơi rộng. Ví dụ: /ε, ɔ/
+ Nguyên âm hơi hẹp. Ví dụ: /e,ɤ, a/
+ Nguyên âm hẹp. Ví dụ: /i, ɯ, u/
- Hình dáng của môi: môi có thể tròn hoặc không để tạo ra hai loại
nguyên âm, đó là:
+ Nguyên âm tròn môi. Ví dụ: / u, o, ɔ,uo/
+ Nguyên âm không tròn môi. Ví dụ: /i, e, ε ,ɯ , ɤ/
Trường độ của nguyên âm: nguyên âm phát ra có thể kéo dài hay rút
ngắn. Theo đó dựa vào trường độ, nguyên âm được chia thành hai loại:
+ Nguyên âm dài /i,ɯ, u, e, ɤ, o, ε, a, ɔ/
+ Nguyên âm ngắn / ɤˇ, ɔˇ, εˇ, ă/
1.1.3.2. Sự thể hiện của âm vị âm chính bằng chữ viết
Các âm vị nguyên âm làm âm chính trong tiếng Việt có các hình thức
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thể hiện trên chữ viết như sau:
Bảng 1.6. Hình thức chữ viết của âm chính
Số TT
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

Âm vị
/i/
/e/
/ε/
/εˇ/
/ie/
/ɯ/
/ɤ/
/ɤˇ/
/a/
/ă/
/ɯɤ/
/u/
/o/
/ɔ/
/ɔˇ/
/uo/

Chữ viết
i, y (y tế)
Ê
E
a (anh, ach)
iê, ia, yê, ya
Ư
Ơ
Â
A
ă, a (ay, au, ăn)
ươ, ưa
U
Ô
o(on)
o (ong oc)
uô, ua

Những trường hợp mỗi âm vị có một hình thức chữ viết dễ nhận biết,
dễ nhớ. Những trường hợp âm vị có hai hay nhiều hơn hai hình thức chữ viết
cần lưu ý để tránh nhầm lẫn:
Bảng 1.7. Các âm vị âm chính có nhiều hình thức chữ viết
Âm vị

Chữ viết

I
/i/

Y

Nguyên tắc kết hợp
- Khi không có âm đệm như: lía, kia, chia, kim,
tim, tin …
- Trường hợp viết i/y đều đúng trong trường hợp
có âm tiết mở, khuyến khích học sinh viết i: châu
Mĩ/ châu Mỹ, địa lí/ địa lý, bác sĩ/ bác sỹ,…).
+ Căn cứ vào nghĩa: tai
+ Trường hợp âm tiết có độ cao bằng nhau: ỉ eo,
ầm ĩ...
- Trường hợp âm tiết có một nguyên âm (y trong
y tế)
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Ă
/ă/

A
Iê
Ia

/ie/

Yê
Ya

/ɯɤ/
/uo/

Ươ
Ưa
Ua
Uô

- Âm tiết có âm đệm (đứng sau âm đệm) như:
huy, tuy, thúy,…
- Đứng sau nguyên âm ngắn /a/ như (ây)
- Đứng trước ê khi chữ đó không có âm đầu như:
yêu, yết, yếm
- Căn cứ vào nghĩa: tay
Trong các âm tiết ăn, chăn...
Trong các âm tiết có vần ay và au như tay, hay,
cau, cháu...
Khi âm tiết chỉ có phụ âm đầu, âm chính và âm
cuối (tiền, tiêu...)
Khi âm tiết không có âm cuối (chia, bịa, phía...)
Khi có âm đệm và âm cuối (tuyến, khuyên...)
hoặc khi mở đầu âm tiết (yến, yên...)
Khi âm tiết có âm đệm, không có âm cuối
(khuya)
Khi âm tiết có âm cuối (mượn, tươi, nước,
thương, lượng, ...)
Khi âm tiết không có âm cuối (mưa, tựa...)
Khi âm tiết không có âm cuối (mua, búa...)
Khi âm tiết có âm cuối (tuổi, muộn, suối...)

1.1.3.3. Khả năng kết hợp của âm vị âm chính
Khả năng kết hợp của nguyên âm với phụ âm cũng có tính quy luật:
Các âm vị nguyên âm tiếng Việt đều có khả năng kết hợp với tất cả các
âm vị phụ âm đầu, trừ nguyên âm đôi /uo/ không kết hợp với phụ âm /p/, /f/
và nguyên âm đôi /ie/ không kết hợp với phụ âm đầu /q/.
Khả năng kết hợp của nguyên âm với âm đầu vần hạn chế hơn. Các
nguyên âm tròn môi /u, o, ɔ, uo/ và các nguyên âm /ɔˇ, ɯɤ/ không kết hợp với
âm đầu vần. Các nguyên âm còn lại đều có khả năng kết hợp với âm đầu vần
(trường hợp âm tiết có phụ âm đầu và âm đầu vần, hoặc trường hợp âm tiết
vắng phụ âm đầu, chỉ có âm đầu vần, ví dụ: hoa, huyền, huy, uy, uyên...).
1.1.4. Âm vị âm cuối
Âm vị âm cuối đứng ở vị trí cuối vần và cũng là vị trí cuối âm tiết. Đó
là âm kết thúc âm tiết. Âm đảm nhiệm vị trí này là bán nguyên âm cuối hoặc
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phụ âm cuối. Vị trí của âm vị âm cuối có thể khuyết.
1.1.4.1. Số lượng âm vị âm cuối
Âm vị âm cuối có 8 phụ âm (bốn phụ âm tắc vô thanh và bốn phụ âm
mũi- hữu thanh), hai bán nguyên âm /-w/ và /-j/. Bán nguyên âm cuối /-w/ có
cấu âm gần giống nguyên âm /u/ (là nguyên âm hàng sau, tròn môi, độ há
hẹp) và bán nguyên âm cuối /-j/ có cấu âm gần giống nguyên âm /i/ (là
nguyên âm hàng trước, không tròn môi và độ mở hẹp)
Các âm vị âm cuối được trình bày trong bảng dưới đây:
Bảng 1.8. Âm cuối tiếng Việt
Vị trí phát âm
Âm vị

Cách phát âm

Phụ âm cuối

tắc

Bán nguyên
âm cuối

ồn
(vô thanh)
vang (mũi)
Vang

đầu lưỡi

Môi
p

mặt
lưỡi

cuối
lưỡi

c

k

ɲ

ŋ

T

m
N
Bán nguyên Bán nguyên
âm /-w/
âm /-j/

1.1.4.2. Sự thể hiện trên chữ viết của âm vị âm cuối
Tám âm vị phụ âm cuối chỉ có một hình thức thể hiện trên chữ viết. Hai
âm vị bán âmcuối đều có hai hình thức thể hiện trên chữ viết. Cụ thể:
Bảng 1.9. Hình thức chữ viết của âm vị âm cuối
STT

Âm vị

Chữ viết

1

/p/

p

2

/t/

t

3

/c/

ch

4

/k/

c

5

/m/

m

6

/n/

n

7

/ŋ/

nh
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Ghi chú

/ŋ/

8

ng
o

9

/-w/
u

10

i

/-j/

y

Sau nguyên âm rộng và
hơi rộng
Sau nguyên âm hẹp, hơi
hẹp, ngắn
Sau các nguyên âm không
ngắn
Sau các nguyên âm ngắn.

1.1.4.3. Khả năng kết hợp của âm vị âm cuối
Trong tiếng Việt, trên chữ viết, phần lớn các nguyên âm có thể kết hợp
với phụ âm cuối ng và c; chỉ một số ít nguyên âm kết hợp với phụ âm cuối nh
và ch. Nhưng nếu các nguyên âm có kết hợp với phụ âm cuối ng và c thì
không kết hợp với phụ âm cuối nh và ch; ngược lại, nếu các nguyên âm có sự
kết hợp với âm cuối nh và ch thì không kết hợp với phụ âm cuối ng và c, trừ
nguyên âm /ε/.
Cụ thể:
- Các nguyên âm kết hợp với phụ âm cuối ng và c:
ưng ưc

ung uc

âng âc

ông ôc

ang ac

ong oc

ăng ăc

oong ooc

eng ec

ương ươc

uông uôc

iêng iêc

(nguyên âm hàng sau,

(nguyên âm hàng sau,

không tròn môi)

tròn môi)

(nguyên âm hàng trước
không tròn môi)

- Các nguyên âm kết hợp với phụ âm cuối nh và ch:
inh ich
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ênh êch
anh ach
1.1.5. Âm vị thanh điệu
Thanh điệu là một loại âm vị siêu đoạn tính, có tác dụng làm thay đổi ý
nghĩa của các đơn vị ngôn ngữ. Thanh điệu được thể hiện cùng với toàn bộ
âm tiết, hay đúng hơn là toàn bộ phần thanh tính của âm tiết.
Âm tiết tiếng Việt được cấu tạo đồng thời bởi hai âm vị âm đoạn và
đơn vị siêu âm đoạn. Trong âm tiết, hai đơn vị không bao giờ vắng mặt là âm
chính và thanh điệu.
thanh điệu
âm đầu

vần
âm chính

âm đầu vần

âm cuối

1.1.5.1. Số lượng và phân loại âm vị thanh điệu
Tiếng Việt có 6 thanh: thanh ngang (thanh không dấu), thanh huyền,
thanh hỏi, thanh ngã, thanh sắc, thanh nặng. Các thanh được gọi theo thứ tự từ
một đến sáu.
Có thể có 4 cách phân loại thanh điệu: xét về cao độ, xét về đường nét âm
điệu, xét về sự biến thiên của thanh điệu và xét về động tác nghẽn thanh hầu.
Tuy nhiên, đối với việc phân biệt ý nghĩa của các đơn vị ngôn ngữ chỉ
cần ghi nhớ hai tiêu chí đầu. Đó là:
- Tiêu chí cao độ: Thanh điệu tiếng Việt đối lập nhau ở hai cao độ cơ
bản: cao độ cao và cao độ thấp. Đó là sự đối lập về âm vực. Theo tiêu chí này,
trên nguyên tắc chung, người ta phân biệt:
+ Thanh điệu cao, tức là những thanh điệu được phát âm ở âm vực cao.
Loại này bao gồm các thanh: thanh ngang, thanh sắc, thanh ngã.
+ Thanh điệu thấp, tức là những thanh điệu được phát âm ở âm vực
thấp. Đó là các thanh: thanh huyền, thanh hỏi, thanh nặng.
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- Tiêu chí âm điệu: Trên mỗi âm vực, các thanh điệu còn khác nhau về
quá trình diễn biến của cao độ theo thời gian. Đó là sự khác nhau về đường
nét âm điệu. Theo tiêu chí này, phân biệt:
+ Thanh điệu bằng phẳng (còn gọi là thanh bằng). Đây là những thanh
điệu mà khi thể hiện, đường nét âm điệu diễn biến bằng phẳng, đồng đều từ
đầu đến cuối, không có sự lên xuống bất thường. Đó là các thanh: thanh
huyền và thanh ngang.
+ Thanh điệu không bằng phẳng (cũng còn gọi là thanh trắc). Đây là
những thanh điệu có âm điệu diễn biến phức tạp, khi lên khi xuống, thể hiện
ra bằng một đường nét không bằng phẳng: thanh sắc, thanh ngã, thanh hỏi,
thanh nặng
Về mặt đường nét, thanh điệu tiếng Việt có thể chia ra làm hai loại lớn
là thanh điệu bằng phẳng và thanh điệu không bằng phẳng. Điều này trùng
khớp với khái niệm thanh bằng và thanh trắc phổ biến trong thơ văn Việt
Nam.
Cụ thể, thuộc về nhóm thanh bằng có thanh ngang và thanh huyền, là
những thanh mà khi phát âm âm thanh đi ngang thoai thoải. Trong nhóm
thanh bằng này thì thanh ngang có âm vực hay tần số âm thanh cao hơn thanh
huyền. Cả hai đều phát âm thoải mái, không căng thẳng.
Thanh trắc bao gồm 4 thanh còn lại là sắc, hỏi, ngã, nặng, có đường
nét và kiểu phát âm phức tạp.
Về cao độ hay âm vực, hai thanh sắc và ngã thuộc âm vực cao, hỏi và
nặng thuộc âm vực thấp. Về đường nét, ngã và sắc đều hướng lên, hỏi thì
xuống rồi lên, còn nặng thì theo chiều hướng xuống. Về cách phát âm, cả bốn
đều phát âm căng, tuy nhiên hỏi không có động tác nghẽn thanh hầu, còn ngã,
sắc và nặng đều có động tác nghẽn thanh hầu.
Như vậy, sắc và ngã khá giống nhau, chỉ còn khác duy nhất là sắc có
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điểm khởi đầu thấp và liên tục đi lên, còn ngã có điểm khởi đầu cao hơn chút,
cũng hướng lên, nhưng bị đứt quãng ở giữa chừng do tác động của nghẽn hầu
(họng). Điều này khiến cho ngã là thanh điệu khó phát âm nhất trong
tiếng Việt và chỉ được người miền Bắc phát âm tốt.
Bảng 1.10. Sự thể hiện qua phân loại của âm vị thanh điệu
Bằng

Trắc

Cao

Ngang

sắc

ngã

Thấp

huyền

hỏi

nặng

1.1.5.2. Sự thể hiện trên chữ viết của âm vị thanh điệu
Trong 6 thanh, sự thể hiện trên chữ viết là 5 thanh ( có một thanh là
thanh ngang không dấu.
Bảng 1.11. Sự thể hiện của âm vị thanh điệu trên chữ viết
Số thanh

Tên gọi thanh

Chữ viết

Ví dụ

1

thanh ngang (không dấu)

2

thanh huyền

`

Là

3

thanh ngã

~

Lã

4

thanh hỏi

Lả

5

thanh sắc

Lá

6

thanh nặng

La

.

Lạ

1.1.5.3. Khả năng kết hợp của âm vị thanh điệu
- Thanh 1: thanh ngang, xuất hiện trong tất cả các âm tiết, trừ âm tiết
khép. Ví dụ: cây cam, mưa xuân, công ty. Nhưng không thể có các âm tiết
như: lach, bat, lac...
- Thanh 2: thanh huyền, có thể xuất hiện trong các âm tiết không phải
là âm tiết khép, ví dụ: tàn, làn,làm, tằng.
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- Thanh 3: thanh ngã, không thể xuất hiện trong các âm tiết khép. Ví
dụ: xã, mã, mãn.
- Thanh 4: thanh hỏi, xuất hiện trong tất cả các âm tiết không phải là
âm tiết khép. Ví dụ: vả lại, hỏi han, cảm cúm, cảng biển, cảnh đẹp.
- Thanh 5: thanh sắc, có thể xuất hiện trong tất cả các kiểu âm tiết. Ví
dụ: khác, bí bách, cố, khách khứa, sáng chói, trắng xóa.
- Thanh 6: thanh nặng, xuất hiện ở tất cả các kiểu âm tiết. Ví dụ: mặc
kệ, chợ chiều, thắng lợi, lạm phát ,bực bội.
1.2. Đặc điểm chữ viết tiếng Việt
Chữ Quốc ra đời vào khoảng cuối thế kỉ XVI, đầu thế kỉ XVII do các
giáo sĩ phương Tây xây dựng, trên cơ sở chữ viết của họ - tức chữ viết La tinh
nhằm thuận lợi cho công việc hành đạo. Chữ viết La tinh đã trở thành thứ chữ
quen thuộc, phổ biến của người Việt và được coi là đã trở thành một sự kiện
văn hóa của cộng đồng các dân tộc Việt Nam. Nếu xem năm 1651 là năm chữ
Quốc ngữ ra đời thì tính đến nay, hệ thống chữ viết này đã có gần 400 năm.
Trong 400 năm phát triển, để có được diện mạo như ngày nay, chữ Quốc ngữ
đã nhiều lần cải tiến, chỉnh lí.
Hội thảo quốc gia “Xây dựng chuẩn mực chính tả thống nhất trong nhà
trường và các phương tiện thông tin đại chúng” do Trường Đại học Khoa học
xã hội và Nhân văn - Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh, Trường Đại
học Sài Gòn và Báo Thanh niên đồng tổ chức cũng nhằm thể hiện sự trân
trọng ấy đối với chữ Quốc ngữ.
Chữ Quốc ngữ được xây dựng trên hệ thống chữ cái La tinh, là chữ ghi
âm, xây dựng theo nguyên tắc ngữ âm học, tức là nói sao viết vậy. Chữ Quốc
ngữ có ưu và nhược điểm sau:
1.2.1. Về ưu điểm
- Chữ Quốc ngữ là loại chữ tiến bộ nhất trong quá trình sáng tạo chữ
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viết của nhân loại. Chữ Quốc ngữ được xây dựng trên cơ sở bảng chữ cái La
tinh được phổ biến rộng rãi trên toàn thế giới.
- Chữ Quốc ngữ sử dụng rất ít kí hiệu nhưng có thể ghi lại tất cả mọi
điều chúng ta cần biểu đạt, từ những sự rung động tế nhị nhất bên trong cảm
xúc của thế giới nội tâm con người đến những khái niệm trừu tượng mà chữ
tượng hình và chữ ghi ý khó có thể lột tả một cách thành công.
- Chữ Quốc ngữ được xây dựng theo nguyên tắc âm vị học, về căn bản
là có sự tương ứng 1-1 giữa âm và chữ viết. Mỗi âm do một kí hiệu biểu thị,
mỗi kí hiệu luôn luôn có một giá trị, tức biểu thị một âm duy nhất ở mọi vị trí
trong từ.
- Cách viết thành âm tiết rời, làm cho sự kết hợp giữa các chữ cái đơn
giản, thuận lợi.
1.2.2. Về hạn chế
- Chữ Quốc ngữ không phải do người Việt làm ra mà do tập thể các nhà
truyền giáo người châu Âu sáng tạo ra cho nên nó mang theo những hạn chế
của chữ viết trong những ngôn ngữ làm tiền đề cho nó. Do sự biến đổi lịch sử,
chữ viết của chúng ta hiện nay có tình trạng một âm được ghi bằng nhiều con
chữ khác nhau, không thể đơn thuần dựa vào phát âm để viết đúng chính tả.
+ Âm vị /k/ ở vị trí âm đầu được ghi bằng ba con chữ: “k” khi đứng
trước các nguyên âm dòng trước không tròn môi /i, e,ie, ε/, “q” khi đứng
trước âm đệm, còn lại viết là “c”.
+ Âm vị /ŋ-/ được ghi bằng hai tổ hợp con chữ: “ngh” khi đứng trước
các nguyên âm dòng trước không tròn môi /i, e,ie, ε/, còn lại viết “ng”.
+ Âm vị /γ/ cũng tương tự như /ŋ-/ ta có “gh” và “g”.
Hiện nay, trường hợp âm vị đầu /z/ viết thành 3 con chữ trong đó có tổ
hợp con chữ “gi” như trong các từ gia đình, gian nan, giàu có, ... Nhưng nếu
nguyên âm đi sau nó là /i/ thì người ta lại bỏ bớt một con chữ “i” nhưng vẫn
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phải đọc là “gi”. Việc làm này làm cho người Việt ngày nay nếu nhìn trên chữ
viết chúng ta phải đánh vần là “gờ i ghi huyền gì” là vậy, hay “iêng gờ iêng
giêng sắc giếng” trong từ “giếng”; ...
Những hạn chế nêu trên khó tránh khỏi khi chữ Quốc ngữ ra đời từ thế
kỷ thứ XVII, khi mà ngành âm vị học chưa phát triển. Cũng vì hạn chế có tính
lịch sử này mà người sáng tạo ra chữ Quốc ngữ cố gắng ghi âm càng trung
thực bao nhiêu càng tốt bấy nhiêu. Kết quả là họ dùng một số con chữ để ghi
cả những biến thể của âm vị. Chẳng hạn:
+ Âm đệm /-w-/ được viết là “o” khi đứng trước các nguyên âm rộng
và hơi rộng /a, ă, ε/, còn lại viêt “u”. Trừ một ngoại lệ là âm đầu là con chữ
“q” thì tất cả đều viết “u”.
+ Với âm chính như nguyên âm đôi /ie/ được ghi bằng 4 con chữ: “iê”
(khi âm tiết có âm cuối và không có âm đệm); “ia” khi âm tiết không có âm
cuối và không có âm đệm; “ya” (khi âm tiết không có âm cuối và có âm đệm);
“yê” (khi âm tiết có cả âm đệm và âm cuối)...
- Vì chữ quốc ngữ được xây dựng trên nguyên tắc ngữ âm học, nói sao
viết vậy nên luôn bị ảnh hưởng bởi cách phát âm vùng miền.
Những ưu điểm và hạn chế của hệ thống chữ viết chúng ta nói trên
không phải ngày nay chúng ta mới biết. Ngay từ ngày đầu của nhà nước cách
mạng, Đảng Cộng sản Việt Nam rất quan tâm đến chính sách ngôn ngữ và
chữ viết của dân tộc. Đặc biệt là vấn đề cải tiến chữ Quốc ngữ. Tư tưởng này
đã được trình bày trong “Đề cương văn hóa” của Đảng do Trường Chinh soạn
thảo (1943) và được cụ thể hóa trong các Hội nghị văn hóa toàn quốc lần thứ
nhất (1946) và lần thứ hai (1948) cũng như các Hội thảo bàn về cải tiến chữ
Quốc ngữ diễn ra vào những năm 60 của thế kỉ XX. Chủ tịch Hồ Chí Minh đã
nói: ngôn ngữ, trong đó bao gồm cả chữ viết là “thứ của cải vô cùng quý báu”
của đất nước ta, nhân dân ta. Không nên để một từ mà có nhiều hình thức
chính tả tùy tiện như hiện nay, nhưng cũng phải hết sức thận trọng, cân nhắc
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trước khi quyết định thay đổi nó. Vấn đề cải tiến chữ viết đòi hỏi phải có thời
gian và cũng tuân thủ quy luật kế thừa như chính bản thân sự thay đổi và phát
triển của ngôn ngữ.
1.3. Vấn đề chính tả tiếng Việt
1.3.1. Chính âm- chính tả
Mỗi ngôn ngữ khi đạt đến một trình độ phát triển nào đó được cộng
đồng sử dụng áp đặt cho những chuẩn nhất định về ngữ âm, ngữ pháp và từ
vựng. Tuy nhiên, sự áp đặt đó không dễ dàng và cũng không thể nhanh chóng.
Có thể nói, chuẩn hóa là cả một quá trình.
“Chính âm là khái niệm dùng để chỉ một mặt của vấn đề chuẩn hóa
ngôn ngữ trên phương diện ngữ âm” [14, tr.98]. Nội dung của chính âm bao
gồm nhiều vấn đề nhưng cơ bản là những vấn đề: lấy ngữ âm của vùng
phương ngữ nào làm chuẩn, xác lập hình thức ngữ âm thống nhất cho một số
hình vị và một số từ còn chưa có sự thống nhất (Ví dụ: nề nếp hay nền nếp,
cách mạng hay cách mệnh, tướng lĩnh hay tướng lãnh...).
Tiếng Việt là ngôn ngữ chung của toàn thể dân tộc Việt Nam. Nhưng,
cũng như các ngôn ngữ khác, do sự phát triển theo chiều dài lịch sử từ xưa đến
nay, ngữ âm tiếng Việt không phải hoàn toàn thống nhất từ bắc chí Nam. Hiện
nay, tiếng Việt có ba vùng Bắc, Trung, Nam. Trong từng phương ngữ đó, lại có
nhiều thổ ngữ khác nhau. Trong phương ngữ Bắc, có thổ ngữ Hà Nội, thổ ngữ
Hải Phòng, ... Trong phương ngữ Trung, có thổ ngữ Vinh, thổ ngữ Huế, ... Trong
phương ngữ Nam, có thổ ngữ Quảng Nam, thổ ngữ Bình Định, thổ ngữ Sài Gòn,
... Các thổ ngữ của các vùng phương ngữ còn khá phức tạp vì trong nhiều thổ
ngữ còn có nhiều thổ ngữ nhỏ hay còn gọi là đảo ngữ mà ranh giới của chúng
đan xen nhau đến nay chưa xác định được đầy đủ.
Tuy vậy, tiếng Việt vẫn là ngôn ngữ thống nhất toàn dân. Vì trong các
phương ngữ, thổ ngữ, ta vẫn thấy có một nét cơ bản chung, nhờ thế, người ở
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ba vùng phương ngữ khác nhau có thể giao tiếp với nhau một cách dễ dàng
bằng khẩu ngữ. Tuy nhiên, phải nhận thấy rằng với những khác biệt ngữ âm,
từ vựng giữa các phương ngữ, thổ ngữ có thể đưa tới sự hiểu lầm, làm cản trở
ít nhiều cho sự giao tiếp trong xã hội. Tiếng Việt nói chung và ngữ âm tiếng
Việt nói riêng, vào thời điểm nào cũng vậy, luôn luôn ở trong quá trình chưa
thật ổn định nhìn từ góc độ chuẩn hóa.
Chuẩn ngữ âm bao gồm chuẩn chính âm và chuẩn chính tả. Nhiều ý
kiến cho rằng phải có chuẩn chính âm trước rồi mới có chuẩn chính tả, đấy là
nguyên lí. Nhưng, với tiếng Việt cũng như những ngôn ngữ khác, chuẩn chính
âm là sự phát âm, còn chuẩn chính tả đã hình thành và tương đối ổn định
trong một thời gian dài. Để góp phần cho ngôn ngữ có chính âm, chuẩn chính
tả giữ vai trò quan trọng.
1.3.2. Chuẩn chính tả
“Chính tả được hiểu là quy tắc viết từ (từ thường, từ hoa, từ vay mượn, từ
viết tắt, số từ, con số ngày, giờ, tháng, năm, v.v. hay cách thức dùng dấu chấm
câu (dấu: chấm, phẩy, than, hỏi, chấm hỏi, chấm lửng, hai chấm, ba chấm
(chấm lửng); dấu ngoặc: đơn, kép, vuông; dấu gạch: ngang, dưới, chéo và cách
thức ghi dấu thanh như thanh ngang, huyền, hỏi, ngã, sắc, nặng. Chuẩn chính tả
được hiểu là chuẩn áp dụng cho văn phong quy phạm, được dùng làm thước đo
trong ngôn ngữ nhà trường, áp dụng chính thống trong ngôn ngữ truyền thống
và ngôn ngữ của các văn bản quản lí nhà nước” [19, tr.109].
"Chuẩn chính tả bao gồm chuẩn viết các âm (phụ âm, nguyên âm, bán
âm) và các thanh; chuẩn viết tên riêng (viết hoa); chuẩn viết phiên âm từ và
thuật ngữ vay mượn" [32, tr.125].
Như vậy, có thể hiểu chuẩn chính tả là cách viết đúng, hợp với chuẩn
và những quy tắc về cách viết chuyển từ dạng thức ngôn ngữ nói sang dạng
thức ngôn ngữ viết. Hiện nay, đó là những quy định mang tính xã hội cao,
được mọi người trong cộng đồng chấp nhận và mọi người đều phải tuân theo.
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Những quy định này do các tổ chức, các cơ quan nhà nước có thẩm quyền ban
hành hoặc do thói quen trong vận dụng thực tiễn. Những cách viết chữ không
đúng so với chuẩn được coi là sai chính tả.
Nội dung cơ bản của chính tả tiếng Việt bao gồm nhiều vấn đề, nhưng
trọng tâm nhất là các vấn đề sau đây:
1.3.2.1. Quy tắc chữ cái ghi âm vị trong âm tiết
Đó là xác định cách viết đúng cho các âm vị trong âm tiết. Tiếng Việt
chữ i/y, có quy tắc như sau:
Khi đứng liền sau phụ âm đầu trong âm tiết mở, âm chính /i/ được viết
là i, trừ trường hợp đứng liền sau các phụ âm h, k, l, m, s, t hoặc trong các tên
riêng có thể viết là i hay y tùy theo ý muốn chủ quan của người viết hoặc
người được mang tên riêng đó (Ví dụ: Tẩn Mý Khé hay Tẩn Mí Khé; Tống Mỹ
Linh hay Tống Mĩ Linh;...). Năm 1980, để đảm bảo thống nhất chính tả trong
sách giáo khoa, Bộ Giáo dục đã phối hợp với Ủy ban Khoa học xã hội Việt
Nam quy định tất cả các trường hợp âm chính /i/ đứng liền sau phụ âm đều
viết là i. Tuy nhiên, quy định này chỉ áp dụng đối với sách giáo khoa phổ
thông. Trong các loại văn bản khác (văn bản quy phạm pháp luật, giấy tờ giao
dịch, bản án và sách báo..., mỗi người, thậm chí mỗi dòng viết một khác.
Nhiều người viết tùy tiện không có ý thức về việc này. Nhưng, vì lí do thẩm
mĩ, có người thích viết y vì cho rằng y đẹp hơn.
Có nghiên cứu cho rằng: /i/ viết là i đối với các từ thuần Việt: ỉeo, ầm
ĩ...; viết là y đối với các từ gốc Hán (y tá, ý kiến...). Tuy nhiên, các từ Hán
Việt như hi hữu, liêm sỉ, sĩ diện, ti tiện, ý chí, trí tuệ, thống trị, thi vị, hùng
vĩ... âm /i/ thường chỉ viết là i.
1.3.2.2. Quy tắc ghi dấu thanh
Trong tiếng Việt, các dấu huyền, sắc, hỏi, ngã, nặng được đặt trên đầu
chữ cái ghi âm chính, còn dấu nặng đặt dưới chữ cái ghi âm chính. Căn cứ
khoa học của quy định này là sự gắn bó giữa thanh điệu với phần vần, đặc biệt
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là với âm chính. Điều còn chưa thống nhất là vị trí của dấu thanh trong trường
hợp âm chính là nguyên âm đôi, được ghi bằng hai chữ cái.
Sách giáo khoa phổ thông và Từ điển tiếng Việt của Viện Ngôn ngữ
học xử lí những trường hợp này theo quy tắc sau:
- Đối với các kí hiệu ia, ua, ưa tức là trường hợp nguyên âm đôi đứng
trong các âm tiết không có âm cuối (âm tiết mở) thì đặt dấu thanh ở chữ cái
thứ nhất ghi âm chính. Ví dụ: bìa, lụa, lửa,...
- Đối với các kí hiệu iê, uô, ươ, tức là trường hợp nguyên âm đôi đứng
trong những âm tiết có âm cuối (âm tiết khép hoặc nửa khép) thì đặt dấu thanh ở
chữ cái thứ hai ghi âm chính. Ví dụ: biển, chiều, thuyền, nhuộm, lượn,...
Đặt dấu thanh vào chữ cái nào trong những trường hợp nói trên chủ yếu
là dựa vào lí do thẩm mĩ.
1.3.2.3. Quy tắc viết tên riêng
a. Quy tắc viết tên riêng Việt Nam
Quy tắc viết tên riêng Việt Nam trước năm 60 của thế kỉ XX khá phức
tạp. Cụ thể như sau:
- Chữ cái đầu của họ và tên người được viết hoa, còn tên đệm (nếu có)
không viết hoa. Đối với họ kép hoặc tên kép thì bộ phận được nối với nhau
bằng gạch nối và viết hoa chữ cái đầu tiên của tiếng đầu tiên. Ví dụ: Tôn- thất
Thuyết, Hồ Xuân- hương...
- Chữ cái đầu của tên địa lí được viết hoa, nếu tên gồm hai tiếng trở lên
thì giữa các tiếng có gạch nối, ví dụ: Hà- nội, Thiên- mụ, Bến- thành...
Vướng mắc lớn nhất của việc vận dụng quy tắc này là không phải lúc
nào cũng có thể phân biệt được tên đệm với các bộ phận của họ kép hay tên
kép. Việc đặt dấu gạch nối giữa các bộ phận tạo thành tên riêng tuy có ưu
điểm là xác định sự gắn kết chặt chẽ giữa các bộ phận ấy nhưng cũng cồng
kềnh, không tiết kiệm. Vì vậy, từ những năm 60, người ta đã thống nhất viết
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hoa chữ cái đầu của mỗi bộ phận tạo thành tên riêng, kể cả tên người lẫn tên
địa lí, đồng thời bỏ gạch nối giữa các bộ phận ấy, trừ tên riêng là tiếng dân tộc
thiểu số có các bộ phận cấu tạo gồm nhiều âm tiết. Ví dụ: Tôn Thất Thuyết,
Hồ Xuân Hương, Hà Nội, Ê- đê, ...
Theo quy tắc này, tên tổ chức, danh hiệu vinh dự, huân huy chương,
giải thưởng... cũng được viết hoa chữ cái đầu của mỗi bộ phận tạo thành tên
riêng ấy. Ví dụ: Bộ Giáo dục và Đào tạo, Trường Trung học phổ thông Chu
Văn An, Nhà giáo Nhân dân, Huân chương Lao động, Giải thưởng Khoa học
Nhà nước, ...
b.Quy tắc viết tên riêng nước ngoài:
Trên sách báo và các văn bản nói chung thường có 4 cách viết tên riêng
nước ngoài:
(1) Dịch nghĩa sang tiếng Việt và viết hoa theo quy tắc viết hoa tên
riêng tiếng Việt. Ví dụ: Biển Đen, Hồ Chết, Địa Trung Hải, Hội Chữ Thập Đỏ
Quốc Tế, ...
(2) Phiên âm qua âm Hán Việt. Ví dụ: Đỗ Phủ, Bạch Cư Dị, Thượng
Hải, Luân Đôn, Thụy Sĩ...
(3) Phiên âm trực tiếp, theo cách phát âm của nguyên ngữ. Trong
trường hợp này, người ta viết hoa chữ cái đầu của mỗi bộ phận tạo thành cái
tên đó; nếu bộ phận tạo thành tên gồm nhiều tiếng thì giữa các tiếng có gạch
nối. Ví dụ: Vích- to Hu-gô, Crix-tô-phô-rô, Cô-lôm-bô, Pa-ri, Mát-xcơ-va, ...
(4) Giữ nguyên dạng nếu nguyên ngữ sử dụng chữ La tinh hoặc chuyển tự
nếu nguyên ngữ sử dụng hệ chữ khác. Ví dụ: Victor Hugo, Christophoro,
Colombo, Paris, Moskva,... Trong trường hợp tên tổ chức được viết tắt thì giữ
nguyên dạng hoặc chuyển tự tên tắt đó, ví dụ: WTO, UNICEP, ASEAN, MGU,...
Trên đây là những vấn đề cần phải được tìm hiểu, nghiên cứu và đưa ra
những nguyên tắc chuẩn mực cũng như cách giải quyết sao cho thỏa đáng
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nhằm đáp ứng nhu cầu cần thiết của người sử dụng, nhất là trong xu thế phát
triển mạnh mẽ của tiếng Việt những năm gần đây.
1.4. Đặc điểm văn hóa, xã hội, ngôn ngữ của tỉnh Sơn La và huyện
Mộc Châu
1.4.1. Đặc điểm tự nhiên, lịch sử, xã hội, văn hóa
1.4.1.1. Đặc điểm tự nhiên
Sơn La là tỉnh miền núi Tây Bắc Việt Nam, tỉnh có diện tích 14.125
km² chiếm 4,27% tổng diện tích Việt Nam, đứng thứ 3 trong số 63 tỉnh thành
phố. Toạ độ địa lý: 20o39’ – 22o02’ vĩ độ Bắc và 103o 11’ – 105o02’ kinh độ
Đông. Địa giới: phía bắc giáp các tỉnhYên Bái, Điện Biên, Lai Châu(252km);
phía đông giáp các tỉnh Phú Thọ, Hoà Bình(135km); phía tây giáp với
tỉnh Điện Biên(85km); phía nam giáp với tỉnhThanh Hóa (42km)và tỉnh Hủa
Phăn (Lào); phía tây nam giáp tỉnh Luông Phabăng (Lào) (250 kilomet). Sơn
La có đường biên giới quốc gia dài 250 km, chiều dài giáp ranh với các tỉnh
khác là 628 km. Toàn tỉnh có 12 đơn vị hành chính (1 thành phố, 11 huyện)
với 12 dân tộc. Là tỉnh có vị trí hết sức quan trọng về kinh tế - xã hội và an
ninh - quốc phòng trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã
hội chủ nghĩa. Quốc lộ số 6 Hà Nội – Sơn La – Điện Biên không chỉ đóng vai
trò huyết mạch mà còn là trục giao thông chiến lược cho toàn vùng.
Sơn La có khí hậu cận nhiệt đới ẩm vùng núi, mùa đông phi nhiệt đới
lạnh khô, mùa hè nóng ẩm, mưa nhiều. Do địa hình bị chia cắt sâu và mạnh
nên hình thành nhiều tiểu vùng khí hậu, cho phép phát triển một nền sản xuất
nông - lâm nghiệp phong phú. Vùng cao nguyên Mộc Châu phù hợp với cây
trồng và vật nuôi vùng ôn đới. Vùng dọc sông Đà phù hợp với cây rừng nhiệt
đới xanh quanh năm. Sơn La là tỉnh có độ cao trung bình 600 – 700 mét so
với mực nước biển. Địa hình của tỉnh Sơn La chia cắt tạo thành 3 vùng sinh
thái: Vùng trục quốc lộ 6, Vùng hồ sông Đà và Vùng cao biên giới. Tuy
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nhiên, hai cao nguyên Mộc Châu và Nà Sản có khí hậu mát mẻ trong lành,
thuận lợi cho cả nông nghiệp và du lịch với những điều kiện sinh thái khác
nhau đã tạo nên địa hình đặc trưng cho tỉnh Sơn La.
Cao nguyên Mộc Châu (độ cao trung bình 1.050 mét so với mặt nước
biển) mang đặc trưng của vùng khí hậu cận ôn đới với nhiệt độ trung bình
năm 180 C. Đất đai phì nhiêu nơi đây phù hợp với trồng cây công nghiệp như
chè, cây ăn quả các loại, phát triển chăn nuôi bò sữa cùng các loại gia súc ăn
cỏ và phát triển du lịch.
Điều kiện thiên nhiên ưu đãi đã tạo cho Sơn La tiềm năng để phát triển
các sản phẩm nông - lâm sản, hàng hoá có lợi thế với quy mô lớn mà ít nơi có
được như chè đặc sản chất lượng cao trên cao nguyên Mộc Châu, Nà Sản,
chăn nuôi bò sữa trên cao nguyên Mộc Châu, phát triển cây dâu, nuôi tằm,
ươm tơ dệt lụa, là vùng đất có nhiều ưu thế phát triển cây cà phê, cây chè và
nhiều loại cây ăn quả. Một vùng đất có thể phát triển công nghiệp khai
khoáng, chế biến chè và nông, lâm sản khác. Sơn La có 4 khu rừng đặc dụng
bảo tồn thiên nhiên: Xuân Nha (Mộc Châu) 38.000 hecta, Sốp Cộp (Sông Mã)
27.700 hecta, Copia (Thuận Châu) 9.000 hecta, Tà Xùa (Bắc Yên) 16.000
hecta. Sơn La có lợi thế rất lớn về tiềm năng thuỷ điện, đặc biệt công trình
thủy điện Sơn La lớn nhất cả nước với tổng công suất 2.400MW được khởi
công xây dựng. Đây chính là cơ hội tốt nhất để thúc đẩy nền kinh tế - xã hội
của tỉnh phát triển nhanh chóng, tạo ra sự đột biến về tốc độ tăng trưởng của
ngành công nghiệp kéo theo sự phát triển của kết cấu hạ tầng và dịch vụ. Khi
đó, Sơn La có nguồn điện lưới quốc gia đi qua là điều kiện thuận lợi để phát
triển các ngành kinh tế. Điều kiện phát triển du lịch thuận lợi do có nhiều
danh lam thắng cảnh, hang động kỳ thú, các mó suối nước khoáng nóng, vùng
hồ sông Đà, các di tích lịch sử cách mạng như bảo tàng nhà tù Sơn La, cây
đào Tô Hiệu, văn bia Lê Thánh Tông…có thể kết hợp với các tỉnh bạn để phát
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triển du lịch tổng hợp, nhất là vùng cao nguyên Mộc Châu có khí hậu mát mẻ
giống như Đà Lạt.
Nhân dân các dân tộc Sơn La có truyền thống đoàn kết, yêu nước, cách
mạng, tuyệt đối trung thành, kiên trì đi theo con đường xã hội chủ nghĩa mà
Đảng và Bác Hồ đã lựa chọn. Tỉnh luôn đảm bảo giữ vững sự ổn định chính
trị, trật tự an ninh, quốc phòng. Địa hình của tỉnh Sơn La chủ yếu là núi và
cao nguyên. Mạng lưới sông suối ở đây khá dày đặc, nguồn nước dồi dào, có
tiềm năng về thủy điện.Tài nguyên khoáng sản của tỉnh khá đa dạng và phong
phú vì vậy công nghiệp Sơn La có nhiều triển vọng.
1.4.1.2. Về lịch sử
Từ thủa vua Hùng dựng nước, Sơn La thuộc bộ Tân Hưng. Sau đó đến
thời Lý, vùng đất này thuộc đạo Lâm Tây. Qua một thời gian có tên gọi đạo
Đà Giang. Đến năm 1397, dưới triều Trần, Sơn La nằm trong trấn Thiên
Hưng. Đây là thời kỳ đồng bào các dân tộc cùng chung sức khai sơn, phá
thạch, dựng nên nhiều châu, mường như: Mường Muổi, Mường Cây, Mường
Tấc, Mường Sang, Mường Vạt.
Đến thời Nguyễn, các châu mường kể trên thuộc vào phủ Gia Hưng
(các châu Sơn La, Mai Sơn, Phù Yên, Mộc, Yên); Phủ Điện Biên (hai châu
Quỳnh Nhai, châu Thuận). Dưới các châu, nhà Nguyễn chia thành các
động, sau đổi ra tổng. Trong đó, châu Sơn La gồm có Mường La, Mường
Trai (Chiềng Nghiêm, Hiếu Trai), Mường Bú (Chiềng Biên), Mường
Chùm, Mường Chiến (Ngọc Chiến); Châu Mai Sơn gồm có Mường Mụa,
Mường Bon, Mường Chanh, Mường Hung, Mường Chiềng Cang; Châu
Phù Yên gồm có Quang Huy, Tường Phù, Gia Phù, Tường Phong, Tân
Phong; Châu Mộc gổm có Mộc Thượng, Mộc Hạ, Hướng Càn, Xuân Nha,
Quy Hướng, Tú Nang; Châu Yên gồm có Mường Vạt, Mường Khoa,
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Mường Sàng; Châu Quỳnh Nhai gồm có Yên Trạch, Dương Dị, Yên Trình,
Mường Tè; Châu Thuận gồm có Mường Muổi, Mường Lầm, Mường Sại,
Mường Piềng, Chiềng Pấc.
Châu, mường ở Sơn La là lãnh địa tập hợp từ 4 mường nhỏ (mường
phìa) trở lên. Lúc đầu mường phìa được gọi là lộng (tức là động). Lộng là bản
khá lớn, thu phục nhiều bản nhỏ vào tầm ảnh hưởng của mình. Mường phìa
sở tại được gọi là mường phìa trong châu (mường phìa cuông chu) để phân
biệt với mường phìa ngoài (mường phìa nọ). Ly sở của mường phìa được gọi
là mường hoặc chiềng.
Đứng đầu mỗi châu mường là án nha – tương đương với các chức vụ
phụ đạo, tri châu hay thổ tù. Án nha có thông lại, thư lại giúp việc; Có quyền
tiến cử người đứng đầu mường phìa (phìa lý – tức lý trưởng, phìa phó – tức
phó lý) để trông coi. Mỗi mường phìa lại có hội đồng bô lão, các chức ông
xen, ông pọng, ông ho luông, ông quan cuông và các chức vụ cấp thấp hơn
như xự, lô, chá, chiếng, giúp vào các việc an ninh, truyền đạt mệnh lệnh, làm
tạp dịch cùng các tạo bản, quan bản làm việc tạp dịch.
*Thời kỳ Pháp thuộc
Tháng 4/1884, quân Pháp chia làm hai mũi đánh chiếm Hưng Hóa, do
các tướng Brie đờ Lin và Nêgriê chỉ huy. Sau khi chiếm được tỉnh thành, đại
tá Đuysetnơ được giao việc quản lý và tiến hành các cuộc hành quân chống
lại cuộc phản kháng do Nguyễn Quang Bích lãnh đạo.
Tháng 6/1885, Hưng Hóa được đặt trong địa hạt của Quân khu miền
Tây do Lữ đoàn 1 đảm trách. Ngày 24/ 5 /1886, Tổng trú sứ Trung – Bắc Kỳ
ra Nghị định chuyển châu Sơn La thành đơn vị hành chính tương đương cấp
tỉnh do viên Công sứ Pháp điều hành. Ngày 20/3/1888, để các hoạt động quan
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sự độc lập hơn và không lệ thuộc vào viên Công sứ dân sự, nhà cầm quyền
Pháp cho phép thực hiện ở Sơn La chế độ Tài phán quân sự và cử thiếu tá Đờ
Satôrôsê, Chỉ huy trưởng Quân sự Sơn La – thượng lưu sông Đà, làm Phó
Công sứ.
Theo sự điều chỉnh của giới quân sự Pháp, từ tháng 4/1890, Sơn La
thuộc Tiểu quân khu Sơn La với các đồn binh Sơn La, Tạ Chan, Vạn Yên,
cùng các Tiểu quân khu Lai Châu, Tiểu quân khu Nghĩa Lộ hợp thành Quân
khu Sơn La. Đồng thời, để giới quân sự có nhiều quyền lực trong việc đàn
áp các cuộc nổi dậy. Ngày 20/8/1891, Toàn quyền Đông Dương ban hành
Nghị định thành lập 4 Đạo quan binh ở Tây Bắc và Việt Bắc. Đến ngày
4/9/1891, chính quyền thực dân ban hành tiếp Nghị định quy định địa bàn
của Đạo quan binh Sơn La (còn gọi là Đạo quan binh thứ 4) bao gồm địa hạt
Sơn La và các tổng Yên Lũng, Kiệt Sơn, Xuân Đài (tách từ huyện Thanh
Sơn, phủ Gia Hưng, tỉnh Hưng Hóa) và tổng Cự Thắng (tách ra từ huyện
Thanh Thủy, phủ Gia Hưng, tỉnh Hưng Hóa); Thủ phủ đặt tại Sơn La, do
viên trung tá làm Tư lệnh.
Ngày 27/2/1892, Toàn quyền Đông Dương ra Nghị định chia Đạo quan
binh Sơn La thành Tiểu quân khu Vạn Bú, bao gồm phủ Vạn Yên (châu Mộc,
châu Phù Yên), phủ Sơn La (các châu Sơn La, Yên, Mai Sơn, Thuận, Tuần
Giáo, Điện Biên); Tiểu quân khu phụ Lai Châu gồm châu Lai, châu Luân,
châu Quỳnh Nhai và mường Phong Thổ.
Ngày 10/10/1895, Toàn quyền Đông Dương ban hành Nghị định xóa
bỏ Tiểu quân khu Vạn Bú và Lai Châu, lập tỉnh Vạn Bú, bao gồm toàn bộ đất
đai của Đạo quan binh Sơn La. Tỉnh lỵ đặt tại bản Pá Giang, tổng Hiếu Trai.

39

Ngày 7/5/1904, Toàn quyền Đông Dương ra nghị định chuyển Tỉnh lỵ
Vạn Bú từ Pá Giang về Chiềng Lề. Ngày 23/8/1904, Toàn quyền Đông
Dương lại ra đề nghị định đổi tên tỉnh Vạn Bú thành tỉnh Sơn La, cho phép có
ngân sách hàng tỉnh riêng. Lúc đó, tỉnh Sơn La bao gồm các châu: Châu
Thuận, Mường La, Mai Sơn, Châu Yên, Châu Mộc, Phù Yên, Tuần Giáo,
Điện Biên, Châu Lai, Quỳnh Nhai và phủ Luân Châu.
Ngày 28/6/1909, Toàn quyền Đông Dương ra nghị định tách các châu
Quỳnh Nhai, Điện Biên, Tuần Giáo, Châu Lai và phủ Luân Châu thành lập
tỉnh Lai Châu. Tỉnh Sơn La còn lại 6 châu, bao gổm: Châu Thuận, Mường La,
Mai Sơn, Châu Yên, Châu Mộc, Phù Yên.
Sau Cách mạng Tháng Tám năm 1945 và trong 9 năm kháng chiến
chống thực dân Pháp, Sơn La thuộc Chiến khu II, Liên khu Việt Bắc, Liên
khu X, Khu XIV và khu Tây Bắc. Trong đó, từ năm 1948 đến tháng 1/1952,
Sơn La hợp nhất với Lai Châu thành tỉnh Sơn Lai. Ngày 12/1/1952, Thủ
tướng Chính phủ ra nghị định tách hai tỉnh như cũ. Sau chiến dịch Tây Bắc
thắng lợi (tháng 12/1952), Khu ủy Tây Bắc quyết định chuyển huyện Thuận
Châu về Lai Châu. Đến tháng 2/1954, Thuận Châu lại thuộc Sơn La. Đầu năm
1953, Khu ủy Tây Bắc quyết định thành lập huyện Sông Mã, bao gồm vùng
Mường Hung (huyện Mai Sơn), Mường Lầm (huyện Thuận Châu), Sốp Cộp
(huyện Điện Biên, tỉnh Lai Châu).
Từ tháng 5/1955 đến tháng 10/1962, các châu (huyện) của Sơn La trực
thuộc Khu tự trị Thái Mèo, không có cấp tỉnh. Tháng 10/1961, thị xã Sơn La
được thành lập.
Nghị quyết Quốc hội khóa II, kỳ họp thứ V, ngày 27/10/1962 đổi tên
Khu Tự trị Thái Mèo thành Khu Tự trị Tây Bắc, lập lại các tỉnh thuộc khu
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Tây Bắc, bao gồm: Sơn La, Lai Châu và Nghĩa Lộ. Ngày 24/12/1962, Sơn La
chính thức tái lập. Huyện Quỳnh Nhai trước thuộc Lai Châu nay thuộc Sơn
La, huyện Phù Yên (bao gồm cả Bắc Yên ngày nay) của tỉnh Sơn La thuộc về
Nghĩa Lộ. Địa dư của tỉnh Sơn La gồm có thị xã Sơn La và 7 huyện Thuận
Châu, Quỳnh Nhai, Mường La, Mai Sơn, Sông Mã, Yên Châu và Mộc Châu.
Ngày 17/8/1964, Hội đồng Chính phủ ra Quyết định số 128-CP, chia
huyện Phù Yên của tỉnh Nghĩa Lộ thành hai huyện Bắc Yên và Phù Yên.
Ngày 27/12/1975, kỳ họp thứ 2 Quốc hội Khóa V ra Nghị quyết bỏ
cấp khu trong hệ thống các đơn vị hành chính và hợp nhất một số tỉnh.
Tháng 1/1976, hai huyện Phù Yên và Bắc Yên của tỉnh Nghĩa Lộ thuộc về
tỉnh Sơn La.
Cùng với những thăng trầm lịch sử, nhân dân các dân tộc tỉnh Sơn La
đã hòa chung nhịp sống của đại gia đình các dân tộc Việt Nam, góp phần bồi
đắp cho truyền thống lịch sử, văn hóa nước Việt. Và trong mỗi giai đoạn lịch
sử, vùng đất này đều có những bước phát triển mới, không ngừng tích lũy nội
lực để vươn lên xứng tầm vị thế thủ phủ Tây Bắc trong thời kỳ đổi mới, công
nghiệp hóa, hiện đại hóa.
1.4.1.3. Đặc điểm văn hóa
Sơn La là địa bàn cư trú của 12 dân tộc anh em với tổng dân số là 1,149
triệu người: đông nhất dân tộc Thái: 55,2%, dân tộc Kinh 18%, dân tộc
Hmông 12%, dân tộc Mường 8,2%, dân tộc Dao 2,76%, dân tộc Xinh Mun
1,45%, dân tộc Khơ mú 1,34%, dân tộc Lào 0,34%, dân tộc La Ha 0,2%, dân
tộc Kháng 0,18%, còn lại 0,67% là các dân tộc khác. Mỗi dân tộc đều có
những nét riêng trong đời sống văn hoá truyền thống.
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Trước năm 2013, Mộc Châu có 12 dân tộc anh em cùng sinh sống.
Trong đó chiếm đa số là người thái: 33%, người Mông 18%, người kinh 15%,
ngoài ra còn có người Khơ Mú, Dao, Tày... Người Thái có nhiều món ăn đặc
sắc, phong phú, hàng năm các lễ hội Hoa Ban, Hết Chá, Cầu mưa được tổ
chức vào , mùa xuân với mong muốn mùa màng bội thu... Vào ngày 30/8-2/9
hàng năm huyện tổ chức ngày hội văn hóa cho người Mông từ các tỉnh miền
núi phía bắc đổ về thị trấn Mộc Châu. Ngày hội là dịp cho các đôi trai gái
người Mông có cơ hội tìm hiểu về nhau.
Dân tộc Kinh (Việt) từ buổi sơ khai của nước Việt Nam đã định cư ở
Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ. Trong tiến trình lịch sử, người Việt là hạt nhân thu
hút và đoàn kết các dân tộc anh em xây dựng và bảo vệ đất nước.
Dân tộc Kinh ở Sơn La là dân tộc đông thứ hai, chiếm 18% dân số của
tỉnh. Dân tộc Kinh thường cứ trú tập trung ở phố xá, ở ven đường quốc lộ và
ở các nông trường. Đồng bào Kinh có bộ phận lên lập nghiệp ở Sơn La từ xa
xưa. Bộ phận thứ hai, từ các tỉnh đồng bằng Bắc bộ, nghe theo tiếng gọi của
Đảng lên Sơn La và các tỉnh miềm núi Tây Bắc xây dựng kinh tế mới từ sau
chiến dịch Điện Biên Phủ.Sinh sống xen kẽ với các dân tộc bản địa Sơn la, đã
nhanh chóng hòa nhập trong lao động sản xuất, giao lưu văn hóa, đoàn kết tạo
ra sự gắn bó, hòa đồng, hòa nhập cùng xây dựng quê hương Sơn La ngày
càng giàu đẹp.
Như vậy, dân tộc Kinh chỉ có 206.820 người, chiếm tỷ lệ 18%, có mặt
ở khắp các huyện, thị trong tỉnh và phần lớn họ sống tập trung ở những nơi
đông người như thị xã, thị trấn, ven các trục đường giao thông. Thuộc nhóm
ngôn ngữ Việt - Mường. Còn lại 82% dân số của tỉnh Sơn La thuộc đồng bào
các dân tộc: Thái, Mông, Mường, Dao, Xinh Mun, Khơ Mú, Lào,... Do vậy,
Sơn La là một tỉnh dân tộc thiểu số miền núi.
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1.4.2. Về đặc điểm ngôn ngữ
Ngôn ngữ của đồng bào tỉnh Sơn La chia làm hai nhóm: Ngôn ngữ của
người Kinh, Tiếng Kinh (tiếng Việt) thuộc ngữ hệ Nam Á, nhóm ngôn ngữ
Việt - Mường.
Bộ phận này là người miền xuôi lên xây dựng kinh tế ở miền núi (nhân
sự kiện lịch sử 1958- 1960 chịu ảnh hưởng phương ngữ của các vùng: Hà
Tây, Hà Nam, Nam Định, Thái Bình, Nghệ An,... và nhóm ngôn ngữ Tày –
Thái, ngôn ngữ mang đặc trưng dân tộc của các dân tộc thiểu số có bản sắc
riêng. Tỉnh Sơn La có trên 80% học sinh là dân tộc thiểu số, ngành giáo dục
của tỉnh có thể coi là ngành giáo dục dân tộc. Tuy nhiên, ngôn ngữ mẹ đẻ
cũng đang có xu hướng mất dần đi, họ chịu ảnh hưởng rõ nét của ngôn ngữ
dân tộc Kinh.
Trường THPT Tân Lập là trường học thành lập theo QĐ số 100- ngày
23/08/2004 UBND Tỉnh Sơn La. Học sinh học tại trường có tỉ lệ học sinh
người Kinh và học sinh là người dân tộc thiểu số tương đương với tỉ lệ phần
trăm của các dân tộc cư trú trong toàn tỉnh Sơn La. Tổng số học sinh của
trường trong năm học 2015 - 2016 là 299 học sinh.Trong đó, dân tộc Thái
154 học sinh, dân tộc Mông 67 học sinh, dân tộc Mường 13 học sinh, dân tộc
Dao 7 học sinh, dân tộc Tày 1 học sinh, dân tộc Kinh 57 học sinh (chiếm
19,06%)
Trường PT Dân tộc Nội trú huyện Mộc Châu được thành lập theo
Quyết Định số 291/QĐTC ngày 20/05/1970 của Ủy ban hành chính tỉnh Sơn
La nay là Ủy ban nhân dân tỉnh Sơn La. Sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội
Miền núi của tỉnh đang được triển khai và đòi hỏi nguồn nhân lực lớn, trình
độ kỹ năng ngày càng cao, đặc biệt là lực lượng cán bộ người dân tộc thiểu số
làm nòng cốt trên các lĩnh vực ở các địa phương đang được đặt ra cả về số
lượng với những yêu cầu cao về chất lượng. Nhiệm vụ của nhà trường là làm
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nhiệm vụ tạo nguồn, đào tạo cán bộ các dân tộc, phục vụ cho sự nghiệp xây
dựng và phát triển vùng miền núi và dân tộc của huyện, đáp ứng yêu cầu thời
kỳ mới. Học sinh của trường là học sinh các dân tộc ít người được chọn lựa từ
tất cả các xã trong huyện. Tổng số học sinh của trường trong năm học 2015 2016 là 368 học sinh, 100% học sinh là người dân tộc thiểu số. Trong đó, dân
tộc Mông 101 học sinh, dân tộc Thái 96 học sinh, dân tộc Dao 90 học sinh,
dân tộc Mường 73 học sinh, dân tộc Khơ Mú 7 học sinh, Ê Đê 1 học sinh.
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Tiểu kết chương 1
Âm tiết là sự biểu hiện tập trung nhất, đầy đủ nhất những đặc điểm của
tiếng Việt về phương diện ngữ âm. 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 hiện
âm tiết được viết rời, khu biệt nhau. Âm tiết tiếng Việt có cấu trúc chặt chẽ,
thường bao gồm các thành phần âm vị có tính cố định kết hợp theo một trật tự
không thay đổi.
Chữ viết La tinh đã trở thành thứ chữ quen thuộc, phổ biến của người
Việt và được coi là đã trở thành một sự kiện văn hóa của cộng đồng các dân
tộc Việt Nam. Chữ Quốc ngữ là chữ ghi âm được xây dựng theo nguyên tắc
ngữ âm học, tức là nói sao viết vậy. Tuy nhiên, có những âm vị lại được biểu
thị bằng nhiều con chữ khác nhau khiến cho người viết chính tả khó phân biệt
khi viết. Mặt khác, mỗi âm tiết tiếng Việt đều mang một thanh điệu nhất định.
Khi viết chữ phải đánh dấu ghi thanh điệu lên âm chính (hoặc bộ phận âm
chính, đối với âm chính nguyên âm đôi) của âm tiết, ... Những trở ngại này
chỉ có thể khắc phục khi người viết chính tả tuân thủ các nguyên tắc, quy tắc
chính tả hiện hành. Việc tuân thủ các nguyên tắc, quy tắc chính tả hiện hành
còn khắc phục được vấn đề chính tả do ảnh hưởng của phương ngữ, thổ ngữ
(viết sai so với chuẩn chính tả).
Mộc Châu là huyện mà dân số người Kinh chiếm số lượng ít 16%, còn
lại 84% là dân tộc thiểu số, nên ngôn ngữ chịu ảnh hưởng ngôn ngữ vùng
miền và thổ ngữ. Đây có thể chính là nguyên nhân mắc lỗi chính tả của học
sinh huyện Mộc Châu tỉnh Sơn La.
Khảo sát lỗi chính tả của học sinh, thấy được nguyên nhân và đề xuất
phương hướng khắc phục là nhiệm vụ trọng tâm mà tôi muốn hướng tới trong
luận văn tốt nghiệp của mình.
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Chương 2
LỖI CHÍNH TẢ CỦA HỌC SINH DÂN TỘC KINH
HUYỆN MỘC CHÂU TỈNH SƠN LA
Chúng tôi chọn Trường THPT Tân Lập để khảo sát lỗi chính tả của học
sinh dân tộc Kinh; bởi vì, trong các Trường THPT trên toàn tỉnh, Trường
THPT Tân Lập là đơn vị trường có số lượng học sinh người Kinh và học sinh
là người dân tộc thiểu số tương đương với tỉ lệ phần trăm của các dân tộc cư
trú trong toàn tỉnh Sơn La. Tổng số học sinh của trường trong năm học 2015 2016 là 299 học sinh. Trong đó, dân tộc thiểu số (Mông,Thái, Tày, Mường,
Dao, ) là 242 học sinh (chiếm 80,9%); dân tộc Kinh 57 học sinh (chiếm 19,1
%).
2.1. Khảo sát thu thập tư liệu
2.1.1. Mục đích khảo sát
- Đánh giá thực trạng lỗi chính tả của học sinh người Kinh thuộc
Trường THPT Tân Lập – huyện Mộc Châu tỉnh Sơn La.
- Tìm hiểu nguyên nhân ảnh hưởng tới lỗi chính tả của học sinh.
- Tìm hiểu các biện pháp khắc phục lỗi chính tả.
2.1.2. Đối tượng khảo sát
Để đảm bảo khách quan và sát thực cho kết quả khảo sát, tôi chọn tất cả
các em học sinh là người dân tộc Kinh ở các khối lớp.Tổng số học sinh được
khảo sát là 57 học sinh.
Như vậy, số lượng học sinh khảo sát là 57/ 299 học sinh toàn trường = 19,1%.
2.1.3. Giải thích thêm về nội dung và cách thức khảo sát
Chúng tôi khảo sát qua các bài kiểm tra chất lượng, gồm các bài kiểm
tra 45 phút và các bài kiểm tra học kì (90 - 120 phút) môn Ngữ văn từ lớp 10
đến lớp 12 trong năm học 2015 - 2016. Tổng số bài kiểm tra được khảo sát là
162 bài. Tính trung bình ở mỗi bài thi, các em viết từ 300 chữ (tiếng) đến
1.000 chữ.
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Cách thức khảo sát là điều tra, thống kê, phân tích, ...
2.2. Kết quả khảo sát
Để đánh giá lỗi chính tả của học sinh, chúng tôi tiến hành khảo sát trên bài
kiểm tra - sản phẩm của hoạt động giao tiếp bằng chữ viết. Chúng tôi cho rằng
trong các bài kiểm tra thì bài kiểm tra môn Ngữ văn năng lực ngôn ngữ của học
sinh được bộc lộ rõ nhất. Đặc biệt là với các bài kiểm tra từ 90 phút đến 120 phút,
các em phải tập trung cao độ và do đó, các lỗi về nguyên âm và phụ âm, lỗi thanh
điệu, lỗi viết hoa không đúng chuẩn... được bộc lộ rõ nhất.
2.2.1. Thống kê lỗi chính tả của học sinh
Lỗi chính tả học sinh dân tộc Kinh ở Trường THPT Tân Lập mắc phải
như sau:
Bảng 2.1. Thống kê lỗi chính tả của học sinh dân tộc Kinh
Trường THPT Tân Lập
Khối lớp
Các kiểu lỗi
1. Lỗi phụ âm đầu
/ʈ- c/ (ch-tr)
/s - ş/ (x-s)
/z- ʐ/ (d-gi-r)
/l-n/ (l-n)
/ŋ/ (ng- ngh)
/k/ (c-k-q)
2. Lỗi âm đệm (phần vần)
3. Lỗi âm chính
4. Lỗi âm cuối
5. Lỗi thanh điệu
Thanh điệu sai vị trí
Thanh điệu do phát âm
6. Lỗi viết hoa
Không viết hoa tên riêng
Không viết hoa đầu câu
Viết hoa tùy tiện
7. Viết sai tên riêng nước ngoài
8. Lỗi viết tắt
9. Các lỗi khác
TỔNG LỖI

Lớp 10

Lớp 11

Lớp 12

68
20
18
15
11
2
2
0
0
0
20
19
1
56
18
10
28
5
16
15
180

35
10
9
5
9
1
1
0
0
0
12
12
0
35
10
5
20
4
11
10
107

60
21
18
11
8
0
2
0
0
0
15
15
0
45
14
5
26
4
15
8
147
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Tổng
học sinh
mắclỗi
163
51
45
31
28
3
5
0
0
0
47
46
1
136
42
20
74
13
42
33
434

2.2.2. Nhận xét và phân tích
2.2.2.1. Về tỉ lệ lỗi của các bài kiểm tra
Với 171 bài kiểm tra, tổng số lỗi chính tả mà các em mắc phải là 434
lỗi. Tính trung bình có 2,54 loại lỗi chính tả/ bài kiểm tra.
Trong đó lại chia ra:
- Khối lớp 10 với 81 bài kiểm tra, tổng số học sinh mắc lỗi là 180. Tính
trung bình 2,22 lỗi/ học sinh.
- Khối lớp 11 với 27 bài kiểm tra, tổng số học sinh mắc lỗi là 107.
Tính trung bình 3,96 lỗi/ học sinh.
- Khối lớp 12 với 51 bài kiểm tra, tổng số học sinh mắc lỗi là 122 lỗi.
Tính trung bình 2,39 lỗi/ học sinh.
2.2.2.2. Về các kiểu lỗi
a. Lỗi sai phụ âm đầu
Lỗi sai phụ âm đầu có số lượng lớn nhất: 163 học sinh (có học sinh
mắc nhiều loại lỗi).
Lỗi sai phụ âm đầu do lẫn lộn giữa những chữ cái hay tổ hợp chữ cái
ghi phụ âm đầu. Trong đó, các phụ âm đầu học sinh thường hay nhầm lẫn là:
- /ʈ- c/ (ch-tr):
Lỗi này có 51/ 57 học sinh mắc phải, chiếm tỉ lệ rất cao 89,47%.
Trong đó:
Khối 10: 20 học sinh mắc lỗi, chiếm tỉ lệ 35,08%
Khối 11: 10 học sinh mắc lỗi, chiếm tỉ lệ 17,54%
Khối 12: 21 học sinh mắc lỗi, chiếm tỉ lệ 36,84%
Đây là lỗi sai phổ biến nhất ở học sinh dân tộc Kinh. Lỗi sai này do học
sinh không hiểu nghĩa từ và do phát âm theo phương ngữ Bắc Bộ. Phụ âm /ʈ/
(tr) là phụ âm tắc, ồn, không bật hơi, vô thanh, đầu lưỡi quặt không xuất hiện
trong phương ngữ Bắc Bộ, chủ yếu tồn tại trong phương ngữ Trung Bộ và
Nam Bộ được phát âm với đầu lưỡi cong đến gần trên lợi, nơi tiếp giáp với
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ngạc cứng, ví dụ tre, trâu, trước, ... Nhưng học sinh Bắc Bộ không phân biệt
được /ʈ/ và /c/ nên phát âm hai âm vị này như nhau (đều phát âm theo phương
thức tắc, ồn, không bật hơi, vô thanh, và vị trí mặt lưỡi), ví dụ che trong che
chở và tre trong cây tre. Phát âm sai của giáo viên và của chính học sinh dẫn
đến khi viết các em cũng viết sai.
Trong bài viết của mình lỗi các em thường nhầm là: trong trẻo viết
thành chong chẻo hoặc chong trẻo, tròn trĩnh viết thành tròn chĩnh, chập
chững viết thành chập trững; chỏng chơ viết thành chỏng trơ; trơ trọi viết
thành chơ trọi, trơ chọi. Cá biệt có em viết chơ chọi; che chở viết thành tre
chở; trẻ trung viết thành trẻ chung; chen chúc viết thành chen trúc; chải
chuốt viết thành trải chuốt; chạm trổ viết thành trạm trổ; trống trải viết thành
chống chải, chống trải, trống chải; trí tuệ viết thành chí tuệ; treo viết thành
cheo; tập trung viết thành tập chung; chú trọng viết thành trú trọng, chú
chọng; trân trọng viết thành chân trọng; trở về viết thành chở về; triết lí viết
thành chiết lí; lựa chọn viết thành lựa trọn; gian trá viết thành gian chá; trốn
tránh viết thành chốn tránh, trung thành viết thành chung thành; thủy chung
viết thành thủy trung; tranh chấp viết thành chanh chấp; chúng ta viết thành
trúng ta; chợ cá viết thành trợ cá; truyền thống viết thành chuyền thống;...
-/s - ş/ (x-s):
Có 45/ 57 học sinh (78,94%) mắc lỗi này. Trong đó:
Khối 10: 18 học sinh mắc lỗi, chiếm tỉ lệ 31,5%
Khối 11: 9 học sinh mắc lỗi, chiếm tỉ lệ 15,78%
Khối 12: 18 học sinh mắc lỗi, chiếm tỉ lệ 31,5%.
Loại lỗi này sai phổ biến đứng thứ haiở học sinh dân tộc Kinh. Lỗi
nhầm lẫn giữa hai phụ âm /s - ş/ (x-s) cũng là do học sinh không hiểu nghĩa từ
và do khi phát âm, phụ âm đầu lưỡi quặt không xuất hiện trong phương ngữ
Bắc Bộ. Âm vị này chủ yếu tồn tại trong phương ngữ Trung Bộ và Nam Bộ
được phát âm với đầu lưỡi cong lên đến phía trên lợi, nơi tiếp giáp với ngạc
49

cứng. Cho nên, khi phát âm, âm /ş/ (s) là phụ âm tắc, ồn, không bật hơi, vô
thanh, đầu lưỡi, học sinh phát âm thành phụ âm /s / (x)là phụ âm tắc, ồn,
không bật hơi, vô thanh, mặt lưỡi. Khi viết các em nhầm lẫn hai phụ âm này
với nhau.
Các em thường nhầm trong bài viết của mình: xài thường bị sử dụng sai
thành sài. Xài là một từ thuộc về văn nói chỉ hành động sử dụng, dùng một
thứ gì đó; đường sá bị sử dụng sai thành đường xá. Đây là danh từ để chỉ
những con đường mà chúng ta đi. Và nhiều nhất ở lỗi này thuộc về các từ
như: chia sẻ viết thành chia xẻ; Đối xử viết thành đối sử; say sưa viết thành
say xưa, xay xưa; xuất sắc viết thành suất sắc, xuất xắc; xót xa viết thành sót
sa; vui sướng viết thành vui xướng; đối xử viết thành đối sử; kẻ xấu viết thành
kẻ sấu; xúc động viết thành súc động; suy luận viết thành xuy luận; song ca
viết thành xong ca; song phương viết thành xong phương; song toàn viết
thành xong toàn; màu sắc viết thành màu xắc; biến sắc viết thành biến xắc;…
- /z- ʐ/ (d, gi- r):
Có 31/ 57 học sinh mắc lỗi (54,38%) nhầm lẫn hai phụ âm /z- ʐ/ (d, gir). Cụ thể ở các khối lớp như sau:
Khối 10: 15 học sinh mắc lỗi, chiếm tỉ lệ 26,31%
Khối 11: 5 học sinh mắc lỗi, chiếm tỉ lệ 8,77%
Khối 12: 11 học sinh mắc lỗi, chiếm tỉ lệ 19,29%.
Nhầm lẫn giữa hai phụ âm /z- ʐ/ (d, gi- r) là lỗi phụ âm đầu thường
nhầm đứng thứ ba trong học sinh dân tộc Kinh. Đây là những phụ âm đầu có
các trường hợp nhầm lẫn như sau:
Thứ nhất, học sinh nhầm lẫn phụ âm /ʐ/ (r) vớiphụ âm /z/ (d, gi) do phụ
âm đầu lưỡi quặt không xuất hiện trong phương ngữ Bắc Bộ. Khi phát âm,
các em nhầm lẫn giữa phụ âm /ʐ/ (r) là phụ âm xát, ồn, hữu thanh đầu lưỡi
quặt, cong lên đến phía trên lợi, nơi tiếp giáp ngạc cứng với phụ âm /z/ (d, gi)
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là phụ âm xát, ồn, hữu thanh, đầu lưỡi.
Thứ hai, phụ âm /z/ (d, gi) một phụ âm nhưng đồng thời ghi âm cả hai
hình thức chữ viết là d và gi nên dẫn đến việc viết sai chính tả các cặp từ có
phụ âm đầu là d và gi.
Các em thường nhầm trong bài viết của mình là: bèo dạt viết thành bèo
giạt; Tràng giang viết thành Tràng dang; giọng điệu viết thành dọng điệu;
phân gián viết thành phân rán; giản dị viết thành dản dị; dát vàng viết thành
rát vàng; giàu đủ viết thành ràu đủ; cho dù viết thành cho rù; rúm ró viết
thành dúm dó; gia đình viết thành da đình;hoa râm viết thành hoa dâm; ngả
rạ viết thành ngả dạ; nghe rõ viết thành nghe dõ; rạng rỡ viết thành dạng dỡ;
giành độc lập viết thành dành độc lập...
Đây là trường hợp không có sự phân biệt trong phát âm /z/ (d, gi), nên
để viết đúng chính tả buộc các em phải hiểu được nghĩa các từ ngữ (giọng
khác dọng; giang khác dang; rạ khác dạ; ...)
- /l-n/ (l-n):
Số học sinh mắc lỗi này là 28/57 học sinh mắc lỗi nhầm lẫn giữa 2 phụ
âm /l-n/ (l-n) , chiếm tỉ lệ 49,12%.
Khối 10: 11 học sinh mắc lỗi, chiếm tỉ lệ 19,29%
Khối 11: 9 học sinh mắc lỗi, chiếm tỉ lệ 15,78%
Khối 12: 8 học sinh mắc lỗi, chiếm tỉ lệ 14,03%.
Nhầm lẫn giữa /l/ (l) với /n/ (n) là lỗi chính tả cả học sinh dân tộc Kinh
phần lớn cha mẹ là người huyện Ứng Hòa, Mỹ Đức, Chương Mỹ, Thanh Oai,
Thường Tín (Thành phố Hà Nội), Hà Nam, Nam Định, Thái Bình. Lỗi này do
các em không hiểu nghĩa của từ và do khi phát âm các em phát âm lẫn lộn giữa
phụ âm /l/ (l) là phụ âm xát, vang, đầu lưỡi, với phụ âm /n/ (n) là phụ âm tắc,
vang, mặt lưỡi.
Lỗi các em nhầm trong bài viết của mình là: khúm núm viết thành khúm
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lúm; lấp lánh viết thành lấp nánh, nấp lánh; tấm lòng viết thành tấm nòng;
nên viết thành lên...
- /ŋ/ (ng- ngh):
Có 3/ 57 học sinh mắc phải lỗi này (5,26%). Trong đó:
Khối 10: 2 học sinh mắc lỗi, chiếm tỉ lệ 3,5%
Khối 11: 1 học sinh mắc lỗi, chiểm tỉ lệ 1,75%
Khối 12: 0 học sinh mắc lỗi, chiểm tỉ lệ 0%
Lỗi nhầm lẫn khi phụ âm đầu /ŋ/ có hai cách viết là ng và ngh. Tuy vậy,
đây là lỗi không phổ biến, rất ít học sinh mắc phải. Các em học sinh không
nắm chắc quy tắc kết hợp phụ âm đầu trong các trường hợp khác nhau, không
hiểu khi nào phụ âm /ŋ/ viết là ng và khi nào thì viết là ngh, nên trong bài viết
các em viết như sau: ngành viết thành ngành; ngấp nghé viết thành ngấp ngé;
ngông nghênh viết thành ngông ngênh; ...
- /k/ (c-k-q):
Có 5/ 57 học sinh mắc phải lỗi này (chiếm 8,77%). Trong đó:
Khối 10: 2 học sinh mắc lỗi, chiếm tỉ lệ 3,5%
Khối 11: 1 học sinh mắc lỗi, chiếm tỉ lệ 1,75%
Khối 12: 2 học sinh mắc lỗi, chiếm tỉ lệ 3,5%.
Lỗi nhầm lẫn chữ viết của phụ âm có nhiều hình thức chữ viết /k/ (c, k,)
nhưng cũng chỉ số ít học sinh mắc lỗi. Các em không nắm chắc quy tắc kết
hợp của phụ âm đầu /k/ với các nguyên âm quy định các hình thức chữ viết
khác nhau.
Các em thường nhầm trong bài viết của mình là: cuộc sống viết thành
kuộc sống, quộc sống; cũng viết thành kũng...
b. Sai thanh điệu
Trong ngôn ngữ nói chung, sự lên xuống giọng nói luôn truyền tải ý
nghĩa nhất định. Chẳng hạn, ta thường lên giọng khi hỏi và hạ giọng khi ra
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lệnh hay có một âm điệu đặc biệt khi cảm thán. Sự biến đổi giọng khi ấy tác
động lên toàn bộ câu nói và hiện tượng này gọi là ngữ điệu (intonation). Ngữ
điệu là khái niệm phổ biến ở mọi ngôn ngữ.
Trong tiếng Việt cũng như các ngôn ngữ có thanh điệu khác, ngoài ngữ
điệu nói ở trên, ta còn thấy sự biến đổi giọng nói trong phạm vi một tiếng
hay một từ đơn, với tác dụng phân biệt các tiếng với nhau. Hiện tượng này
chính là thanh điệu (tone). Ví dụ trong loạt các từ thuần Việt me, mè, mé, mẻ,
mẽ, mẹ mỗi từ có ý nghĩa khác nhau do có thanh điệu khác nhau.
Các nhà khoa học như Nguyễn Văn Lợi and Jerold A. Edmondson
(1997) hay Dũng Vũ (2006) đã tiến hành dùng thiết bị ghi nhận sóng âm
thanh để mô tả các thanh điệu của tiếng Việt. Hình dưới đây là các đường nét
thanh điệu của một người Hà Nội theo ghi nhận của Nguyễn Văn Lợi và
Edmondson. Trục tung là mức tần số cơ bản (fundamental frequency) tính
bằng semitones và trục hoàng là thời gian tính bằng milli giây.
Bảng 2.2: Bảng mô tả thanh điệu

Lỗi này không chỉ học sinh thuộc phương ngữ Trung Bộ mắc, mà ở học
sinh huyện Mộc Châu chúng tôi cũng gặp những lỗi này. Có 47 học sinh mắc
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lỗi về thanh điệu, tỉ lệ 82,46% học sinh được khảo sát mắc lỗi.
Sai vị trí đặt thanh điệu: Có tới 46 học sinh trên tổng số 57 học sinh
mắc lỗi đặt thanh điệu sai vị trí, chiếm tỉ lệ 80,7%. Có 1 học sinh phát âm sai
thanh điệu dẫn đến viết sai theo phát âm chiếm tỉ lệ 1,75%. Số liệu này cho
thấy lỗi sai về thanh điệu khá nhiều.
Khối 10: 19 học sinh mắc lỗi, chiếm tỉ lệ 33,33%
Khối 11: 12 học sinh mắc lỗi, chiếm tỉ lệ 21,05%
Khối 12: 15 học sinh mắc lỗi, chiếm tỉ lệ 26,31%
Nói sai thanh điệu dẫn đến viết sai thanh điệu đặc biệt là do lỗi cẩu thả
trong khi trình bày. Lỗi các em nhầm trong bài viết của mình là: hưởng thụ
viết thành hửơng thụ, khỏi viết thành khoỉ, người viết thành ngừơi, thấu hiểu
viết thành thâú hiểu, Xuân Quỳnh viết thành Xuân Qùynh, chí hướng, chí
hứơng; giữa viết thành giưã; mũi thuyền viết thành múi thuyền; …hoặc là
thanh điệu đặt ra xa hẳn phần vần.
c. Viết hoa không đúng chuẩn
Đây là lỗi phổ biến trong học sinh. Đa số bài kiểm tra nào học sinh
cũng mắc lỗi viết hoa. Tổng số học sinh mắc lỗi viết hoa tới 45 học sinh (học
sinh mắc nhiều dạng lỗi viết hoa), chiếm tỉ lệ 78,94%. Nghĩa là hơn 2 phần 3
số học sinh được khảo sát mắc lỗi viết hoa không đúng chuẩn. Có 3 loại lỗi
viết hoa không đúng chuẩn là:
- Viết hoa một cách tùy tiện:
Có thể nói đây là lỗi học sinh mắc nhiều nhất: 35/57 em, chiếm tỉ lệ
61,4%, nghĩa là có gần 2/3 số học sinh được khảo sát mắc lỗi.
Khối 10: 19 học sinh mắc lỗi, chiếm tỉ lệ 33,33%
Khối 11: 3 học sinh mắc lỗi, chiếm tỉ lệ 5,26%
Khối 12: 13 học sinh mắc lỗi, chiếm tỉ lệ 22,8%.
Có thể thấy rất nhiều học sinh không biết chỗ nào cần viết hoa, chỗ nào
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không. Chúng tôi đã thống kê được các lỗi như: sâu sắc viết thành Sâu Sắc;
chính trực viết thành chính Trực; tinh thần chiến thắng viết thành Tinh Thần
chiến thắng; nhân cách cao cả viết thành nhân cách Cao cả; thân quen viết thành
thân Quen; sắc sảo viết thành Sắc Sảo, kí ức thân thương về tuổi thơ viết thành kí
ức Thân Thương về tuổi Thơ; Cuộc sống nghèo khổ cũng gợi cho Liên mơ về Hà
Nội viết thành Cuộc sống nghèo khổ Cũng gợi cho Liên mơ về Hà Nội; phong
cách nghệ thuật Nam Cao viết thành phong Cách nghệ Thuật Nam Cao; giọng
điều đầy thương cảm, đằm thắm, yêu thương viết thành giọng điệu đầy Thương
cảm, đằm Thắm, yêu thương, đoạn độc thoại diễn tả nội tâm đoạn độc Thoại diễn
tả nội tâm; quá trình hiện đại hóa nửa thế kỉ XX viết thành quá trình hiện đại hóa
nửa Thế kỉ XX, nhiều thể loại văn học như tiểu thuyết, truyện nhắn viết thành
nhiều thể loại văn học như Tiểu Thuyết, truyện ngắn; tác phẩm “Chữ người tử tù”
viết thành tác phẩm “Chữ người Tử Tù”; Trong sáu người tử tù có một người là
Huấn Cao viết thành Trong sáu Tử Tù có một người là Huấn Cao; Nếu bị phát
hiện thì ông có thể bị chém đầu viết thành Nếu bị phát hiện Thì Ông Có Thể bị
chém đầu; những kí ức thân thương viết thành những kí ức Thân Thương; làm cho
Liên nhớ về tuổi thơ khôn nguôi viết thành làm cho liên nhớ về Tuổi Thơ khôn
nguôi; phong cách nghệ thuật Nam Cao viết thành phong cách nghệ Thuật Nam
Cao; đằm thắm, yêu thương viết thành đằm Thắm, yêu Thương; nhìn thấy đoàn
tàu viết thành nhìn Thấy Đoàn tàu; những hình ảnh ấy không phai mờ viết thành
những hình ảnh ấy Không phai mờ; nghệ thuật gắn bó với đời sống viết thành
nghệ thuật gắn bó với đời Sống; nghề làm văn là nghề sáng tạo viết thành nghề
làm văn là nghề Sáng tạo; tôn kính cái đẹp viết thành tôn Kính cái đẹp; cuộc
sống viết thành cuộc Sống; văn võ song toàn viết thành văn võ Song toàn; Nam
Cao có những đóng góp to lớn viết thành Nam Cao Có những đóng góp to lớn;
sâu sắc viết thành Sâu Sắc; câu chuyện viết thành Câu Chuyện; sau khi cử các tử
tù đến viết thành Sau Khi Các tử tù đến; qua cốt truyện viết thành Qua Cốt truyện;

55

khẳng định cái đẹp viết thành khẳng định Cái đẹp...
Tính cẩu thả trong khi trình bày và không hiểu quy tắc viết hoa đã dẫn
đến mắc loại lỗi này trong học sinh.
- Không viết hoa đầu câu, đầu đoạn:
Đây là lỗi có 28/57 (49,12%) học sinh mắc phải. Số học sinh mắc lỗi
nhiều, lỗi này làm cho giáo viên khi chấm bài thấy cách trình bày của các em
rất rối.Cùng với lỗi này, là lỗicác em không biết tách các câu văn trong đoạn
và tùy tiện đặt dấu chấm câu.
Khối 10: 28 lượt học sinh mắc lỗi, chiếm tỉ lệ 49,12%
Khối 11: 20lượt học sinh mắc lỗi, chiếm tỉ lệ 35,08%
Khối 12: 26lượt học sinh mắc lỗi, chiếm tỉ lệ 45,61%.
Khi trình bày, học sinh không hiểu quy tắc viết hoa. Đây cũng là lỗi
khá phổ biến.
- Không viết hoa tên riêng:
Trong tổng số 171 bài được khảo sát, học sinh mắc lỗi không viết hoa
tên riêng là 42 học sinh, chiếm 73,68%.
Khối 10: 18 học sinh mắc lỗi, chiếm tỉ lệ 31,57%
Khối 11: 10 học sinh mắc lỗi, chiếm tỉ lệ 17,54%
Khối 12: 14 học sinh mắc lỗi, chiếm tỉ lệ 24,56%.
Lỗi này do các em học sinh không nắm chắc quy tắc viết hoa tên riêng:
Nam Cao viết thành nam cao, Huấn Cao viết thành Huấn cao, huấn cao;
Nguyễn Tuân viết thành nguyễn Tuân, nguyễn tuân; (nhân vật) Liên viết thành
liên, Việt Bắc viết thành việt bắc; Xuân Quỳnh viết thành Xuân quỳnh; Ngô
Tử Văn viết thành Ngô tử văn, Ngô tử Văn, Ngô Tử văn, Trung Quốc viết
thành trung Quốc; Nguyễn Du viết thành nguyễn du; Phạm Ngũ Lão viết
thành Phạm ngũ lão…
d. Viết sai tên riêng nước ngoài
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Viết sai tên riêng nước ngoài chỉ có 13 (22,8%) học sinh mắc lỗi, rải
rác ở các khối lớp:
Khối 10: 5 học sinh mắc lỗi, chiếm tỉ lệ 8,77%
Khối 11: 4 học sinh mắc lỗi, chiếm tỉ lệ 7,01%
Khối 12: 4 học sinh mắc lỗi, chiếm tỉ lệ 7,01%.
Hai trường hợp viết tên nước ngoài phổ biến là: Phiên âm trực tiếp,
theo cách phát âm của nguyên ngữ (Vích- to Hu-gô, Crix-tô-phô-rô, Pa-ri, ...)
và giữ nguyên dạng nếu nguyên ngữ sử dụng chữ La tinh hoặc chuyển tự nếu
nguyên ngữ sử dụng hệ chữ khác (VictorHugo, Christophoro, Paris,
Moskva,...). Học sinh lẫn lộn giữa hai cách này do không nắm chắc quy tắc về
viết tên nước ngoài.
Lỗi các em nhầm lẫn trong bài viết là Victor Hugo hoặc Vích-to Hu-go
thì viết thành Victor - Hugo hoặc Víchto Hugo ; Bê- li- côp viết thành Bê li
côp; ...
e. Lỗi viết tắt
Có 73,67% (42 học sinh) trong số học sinh được khảo sát viết tắt tùy
tiện trong bài viết văn.
Khối 10: 16 học sinh mắc lỗi, chiếm tỉ lệ 28,06%.
Khối 11: 11 học sinh mắc lỗi, chiếm tỉ lệ 19,29%
Khối 12: 15 học sinh mắc lỗi, chiếm tỉ lệ 26,31%
Tùy tiện và cẩu thả khi trình bày nên: những viết thành nxkhông viết
thành ko; sử dụng viết thành sdụng; nội dung viết thành ND; nhân dân viết
thành ND; nghệ thuật viết thành NT; lãng mạn viết thành LM, hiện thực viết
thành HT, cách mạng viết thành CM; vô dụng viết thành vô dụg; Ngô Tử Văn
viết thành NTV; miêu tả viết thành Mtả, sử dụng viết thành SD; xây dựng viết
thành XD; xã hội viết thành XH; tác giả viết thành tgiả, tg…
Qua những ví dụ về lỗi viết tắt có thể thấy: Có trường hợp hai từ khác
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nhau học sinh viết tắt giống nhau: nhân dân và nội dung đều viết thành ND,
chứng minh và cách mạng đều viết là CM. Vì vậy, nhiều khi các em cũng đọc
nhầm chính chữ viết của mình.
2.3. Thử xác định nguyên nhân lỗi chính tả của học sinh dân tộc
Kinh
2.3.1.Nguyên nhân do chữ quốc ngữ và học sinh chưa biết đầy đủ về
quy tắc chính tả
Cùng một âm mà ghi bằng nhiều con chữ là bất hợp lí của chữ quốc
ngữ. Chỉ khảo sát riêng những từ ngữ có âm đầu là “d/gi”, chúng tôi đã thống
kê được đến hơn 50 từ có thể viết âm đầu là “d” hoặc “gi” đều được. Một số
(cặp) từ tiêu biểu thuộc loại này như: dàn/giàn (mướp), (cái) dại/giại, (trôi)
dạt/giạt, (đánh) dậm/giậm, dẫm/giẫm (đạp), (bờ) dậu/giậu, dở/ giở (chứng),
(cơn) dông/giông, dội/giội (nước), (mài) dũa/giũa, (thư) dãn/giãn, (già)
dặn/giặn, dong/giong (buồm)...
Đây có thể xem là hiện tượng “lưỡng khả” trong thực tiễn sử dụng
tiếng Việt hiện nay, viết cách nào cũng đúng.
Ví dụ cùng âm /z/ mà ghi bằng d, gi; âm vị /k/ ở vị trí âm đầu được ghi
bằng ba con chữ: k, q, c; âm vị /ŋ-/ được ghi bằng hai tổ hợp con chữ: ngh và
ng; âm vị /γ/ cũng tương tự ta có gh và g; âm đệm /-w-/ được viết là o và u;
nguyên âm đôi /ie/ được ghi bằng 4 con chữ: iê, ia, yê, ya... Trong khi đó, học
sinh chưa biết đầy đủ về quy tắc chính tả như quy tắc viết các âm và các
thanh, quy tắc viết hoa, quy tắc viết tên riêng nước ngoài...
Các quy định về chính tả có sự thay đổi, học sinh không nắm bắt kịp.
Chẳng hạn như quy định về viết hoa:
- Mỗi loại tên riêng được viết theo một cách và các quy định vẫn chưa
nêu được hết các loại tên riêng (Nam Bộ/ Nam bộ, ...)
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- Các quy định về viết hoa vẫn chưa thật cụ thể. Chẳng hạn, quy định
về chính tả năm 2003 về viết hoa các cơ quan, tổ chức, đoàn thể có nêu “viết
hoa chữ cái đầu của âm tiết đầu của các bộ phận tạo thành tên riêng”. Chữ
“bộ phận” ở đây có tính khái quát cao, dễ hiểu nhưng chưa có chú thích thêm
đó là loại đơn vị nào: từ đơn, từ ghép, từ ghép sơ cấp hay từ ghép thứ cấp nên
khi viết có hai cách viết: Sở Giáo dục và Đào tạo Sơn La/ Sở Giáo dục và đào
tạo Sơn La ...
- Cách gọi các bộ phận cấu trúc tên riêng còn khó hiểu. Chẳng hạn, tên
cơ quan, tổ chức xã hội có thể có đến 4 vị trí: 1/ đơn vị, 2/ chức năng, 3/ danh
hiệu, 4/ Nơi chốn. Ví dụ:
TrườngTrung học phổ thông Chuyên Sơn La
1

2

3

4

Chữ ‘chức năng” rất khó hiểu.
- Cách viết hoa tên riêng nước ngoài cũng chưa thống nhất. Hiện nay có
5 cách viết: (1) Viết hoa nguyên dạng, (2) Phiên âm, (3) Dịch nghĩa, (4) Viết
tắt, (5) Viết theo cách đọc từ Hán Việt. Khi viết phiên âm, có người dùng
gạch ngang nối giữa các âm tiết, có người thì không.
2.3.2. Nguyên nhân do ảnh hưởng phát âm theo phương ngữ
Theo GS. Hoàng Phê, chính tả tiếng Việt hiện nay dựa trên cơ sở “phát
âm của miền Bắc, mà tiêu biểu là phát âm của thủ đô Hà Nội, có bổ sung
những sự phân biệt âm vị học đặc trưng của phát âm miền Nam và các miền
khác của đất nước, cụ thể là có bổ sung phụ âm đầu tr đối lập với ch, s đối
lập với x, r đối lập với /z/ (viết bằng d, gi) và các khuôn - ưu đối lập với - iu, ươu đối lập với - iêu” [25, tr.94].
Vì phải gò theo phát âm chuẩn như trên chứ không được viết theo tự
nhiên theo cách phát âm địa phương của mình nên học sinh thường hay mắc
lỗi. Các em học sinh ở Trường PT Dân tộc Nội trú huyện Mộc Châu, Trường
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THPT Tân Lập là người miền Bắc nên hay viết sai phụ âm đầu s/x, tr/ch,
d/gi/r.
2.3.3. Nguyên nhân do không chú ý đến nghĩa của từ
Không chỉ do phát âm sai, một nguyên nhân nữa khiến học sinh sai
chính tả là do các em không hiểu nghĩa từ dẫn đến viết sai.
Ví dụ 1: Không phân biệt được nghĩa của hai từ chí và trí.
- Chí: Ý quyết làm một việc gì (Có chí làm quan, có gan làm giàu- Tục
ngữ); rất (chí tình, chí thân); đến (từ lớn chí bé), ...
- Trí: Phần thông hiểu trong đầu óc (trí khôn, mất trí); đặt, để (xe có trí
súng đại bác); thôi, nghỉ (hưu trí); ý vị (cảnh trí); ...
Nên viết sai: chí hướng (hướng quyết tâm theo đuổi một việc gì) thành
trí hướng, trí tuệ (cái khôn biết, sáng suốt) thành chí tuệ.
Ví dụ 2: Không phân biệt được nghĩa của hai từ chung và trung.
- Chung: Cùng, công cộng, không riêng của ai (chồng chung vợ chạ,
chung chăn chung gối); trọn, hết (chung cực); sau (đối với thủy là trước chung thủy).
- Trung: Thành tâm, hết lòng (kẻ nịnh, người trung); ở giữa (miền Trung); ...
Vì không phân biệt được nghĩa từ nên học sinh viết sai: thủy chung (có
trước có sau) thành thủy trung; trung thành (hết lòng, không thay đổi) thành
chung thành.
2.3.4.Nguyên nhân do ý thức của học sinh
Nhiều học sinh không chịu để ý đến quy tắc viết chính tả, không tra cứu
từ điển chính tả hay từ điển phổ thông.
2.4. Đề xuất một số biện pháp khắc phục lỗi chính tả cho học sinh
dân tộc Kinh của tỉnh Sơn La.
Một số phụ âm học sinh hay nhầm lẫn là các phụ âm có nhiều hình
thức chữ viết.
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2.4.1. Giúp học sinh có những hiểu biết đầy đủ về quy tắc chính tả
Giáo viên khi giảng dạy bài trên lớp, chữa lỗi chính tả trong các bài
kiểm tra cần cung cấp, nhấn mạnh lại cho học sinh một số quy tắc chính tả để
học sinh có thể viết đúng. Đặc biệt là một số phụ âm học sinh hay nhầm lẫn
là các phụ âm có nhiều hình thức chữ viết.
2.4.1.1. Quy tắc chính tả do một âm có nhiều cách viết
Trong khi giảng dạy, giáo viên cần nhắc lại, cung cấp thêm quy tắc
chính tả với trường hợp một âm có nhiều cách viết, nhất là cách viết các phụ
âm đầu:
+ Phụ âm đầu /k/: Viết là k khi kết hợp với nguyên âm hàng trước / i, e,
ε, εˇ, ie; viết là c khi kết hợp với nguyên âm hàng sau: /ɤ, ɤˇ, a, ă, o, ɔ, ɔˇ,ɯɤ,
uo/
Phụ âm /γ/: viết là gh khi kết hợp với nguyên âm hàng trước / i, e, ε, εˇ, ie;
viết là g khi kết hợp với nguyên âm hàng sau: /ɤ, ɤˇ, a, ă, o, ɔ, ɔˇ,ɯɤ, uo/ .
+ Phụ âm /ŋ/: Viết là ngh khi kết hợp với nguyên âm hàng trước / i, e, ε,
εˇ, ie/; viết là ng khi kết hợp với nguyên âm hàng sau: /ɤ, ɤˇ, a, ă, o, ɔ, ɔˇ,ɯɤ,
uo/.
2.4.1.2. Quy tắc đặt dấu thanh
Trong tiếng Việt, các dấu huyền, sắc, hỏi, ngã, nặng được đặt trên đầu
chữ cái ghi âm chính, còn dấu nặng đặt dưới chữ cái ghi âm chính. Trong
trường hợp âm chính là nguyên âm đôi, được ghi bằng hai chữ cái.
+ Đối với các kí hiệu ia, ua, ưa tức là trường hợp nguyên âm đôi đứng
trong các âm tiết không có âm cuối (âm tiết mở) thì đặt dấu thanh ở chữ cái
thứ nhất ghi âm chính. Ví dụ: bìa, lụa, lửa,...
+ Đối với các kí hiệu iê, uô, ươ, tức là trường hợp nguyên âm đôi đứng
trong những âm tiết có âm cuối (âm tiết khép hoặc nửa khép) thì đặt dấu thanh ở
chữ cái thứ hai ghi âm chính. Ví dụ: biển, chiều, thuyền, nhuộm, lượn,...
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2.4.1.3. Quy tắc viết hoa cơ bản
1. Chữ cái âm tiết đầu tiên của mỗi câu, mỗi đoạn và sau các dấu chấm
hỏi, chấm than, chấm lửng (nếu các dấu chấm này kết thúc câu).
2. Khi bắt đầu một đoạn trích, sau dấu ngoặc kép. Ví dụ: Hồ Chí Minh
khẳng định: “Không có gì quý hơn độc lập, tự do!”
3. Tất cả chữ cái đầu của tên họ người và tên địa phương. Ví dụ:
Nguyễn Tấn Dũng, Marc Levy, Cần Thơ, New York…
4. Chữ cái đầu âm tiết hoặc chữ cái đầu của các từ chỉ chức năng hoặc
đặc điểm của cơ quan, tổ chức, đơn vị có nhiều âm tiết. Ví dụ: Trường đại học
Khoa học Xã hội và Nhân văn, Bộ Thông tin và Truyền thông, Tổ chức
Thương mại Thế giới, Công ty Vàng Bạc Đá quý…
5. Chữ cái đầu của các danh từ chung được dùng với nghĩa tuyệt đối.
Ví dụ: Nhà nước, Chính phủ, Đảng, Quốc hội, Tổ quốc…
6. Chữ cái đầu tất cả âm tiết của các từ chỉ biểu tượng hoặc tỏ ý nhấn
mạnh đặc biệt. Ví dụ: Tình Yêu, Hạnh Phúc, Niềm Tin, Chân – Thiện – Mỹ…
7. Chữ cái đầu của nhan đề tác phẩm văn chương, triết học, khoa học,
chính trị, báo chí… Ví dụ: Những người khốn khổ, Thế giới phẳng, Thời kỳ
quá độ…
8. Chữ cái đầu các danh từ chỉ phương hướng khi được dùng để chỉ
một vùng. Ví dụ: Miền Bắc, miền Nam.
2.4.1.4. Quy tắc viết tên riêng tiếng nước ngoài
Có nhiều cách viết tên riêng tiếng nước ngoài, nhưng thường tập trung
vào hai cách viết: phiên âm và giữ nguyên dạng.
- Phiên âm trực tiếp, theo cách phát âm của nguyên ngữ. Trong trường
hợp này, người ta viết hoa chữ cái đầu của mỗi bộ phận tạo thành cái tên đó;
nếu bộ phận tạo thành tên gồm nhiều tiếng thì giữa các tiếng có gạch nối. Ví
dụ: Vích- to Hu-gô, Crix-tô-phô-rô, Cô-lôm-bô, Pa-ri, Mát-xcơ-va, ...
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- Giữ nguyên dạng nếu nguyên ngữ sử dụng chữ La tinh hoặc chuyển tự
nếu nguyên ngữ sử dụng hệ chữ khác. Ví dụ: Victor Hugo, Christophoro,
Colombo, Paris, Moskva,... Trong trường hợp tên tổ chức được viết tắt thì giữ
nguyên dạng hoặc chuyển tự tên tắt đó, ví dụ: WTO, UNICEP, ASEAN, MGU,...
2.4.2. Giúp học sinh được làm quen với cách phát âm đúng
Phải có chuẩn chính âm rồi mới có chuẩn chính tả. Giữa ngữ âm và chữ
viết có mối quan hệ chặt chẽ với nhau, khi phát âm như thế nào thì viết thế ấy.
Khi thầy đọc đúng thì trò sẽ viết đúng. Bởi vậy, khi giảng bài, đọc bài, giáo
viên cần phát âm chuẩn, chính xác để học sinh học theo, từ đó giúp rèn thói
quen viết đúng chính tả cho học sinh. Mặc dù học sinh đã học ở cấp THPT,
nhưng nhiều học sinh khi giáo viên giảng bài, thậm chí là giảng chậm để học
sinh ghi chép, chúng tôi vẫn thấy có những từ dễ nhầm lẫn học sinh vẫn nhìn
lên chờ đợi giáo viên đọc lại lần nữa cho rõ rồi mới chép vào vở. Vì vậy, với
những âm học sinh viết sai nhiều, giáo viên cần đọc đi, đọc lại nhiều lần và
đọc chính xác những từ có âm viết sai, giảng giải cho học sinh cả lớp hiểu.
Giải pháp này có ưu điểm giúp các em có ấn tượng sâu đậm với những từ bị
sai chính tả, từ đó giúp học sinh sửa các lỗi mà mình bị mắc trong các giờ học
và cả trong giao tiếp.
- Để sửa lỗi phát âm lệch chuẩn l/ n giáo viên giúp học sinhnắm lại
phương thức phát âm và vị trí phát âm của phụ âm đầu l/ n.
+ /n/ là phụ âm tắc, vang, đầu lưỡi răng: Trước khi phát âm, đầu lưỡi đặt ở
mặt sau của răng làm điểm cản hoàn toàn luồng hơi đi ra từ phổi qua khoang
miệng, sau bật ra, lưỡi thẳng, đầu lưỡi hơi tụt lại, tạo thành âm: Nờ (năng khiếu,
năng động, năng lực, năng suất,gánh nặng, dấu nặng, nặng nhọc ...).
+ /l/ là phụ âm xát, vang bên, đầu lưỡi quặt: Trước khi phát âm, đầu
lưỡi ở vị trí lợi hàm trên làm điểm cản một phần luồng hơi đi ra từ phổi qua
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khoang miệng, thoát ra hai bên cạnh của lưỡi, đầu lưỡi cong lên, lưỡi chuyển
động theo chiều đi xuống, tạo thành âm: Lờ (lặng lẽ, thầm lặng, lặng thinh,
lăng mộ, cây bằng lăng, lăng xăng).
- Để sửa lỗi phụ âm đầu lưỡi quặt mà học sinh thường nhầm lẫn theo
phương ngữ Bắc Bộ như tr/ch, s/x, d/r ... giáo viên cũng phải phát âm chuẩn
và hướng dẫn học sinh sửa lỗi phát âm:
Chẳng hạn: Phát âm hai phụ âm ch/ tr:
+ /c/ (ch):phương thức tắc, ồn, không bật hơi, vô thanh, và vị trí mặt lưỡi)
+ / ʈ/ (tr) là phụ âm tắc, ồn, không bật hơi, vô thanh, đầu lưỡi quặt.
2.4.3. Dùng mẹo luật chữa lỗi chính tả với trường hợp học sinh mắc
lỗi do ảnh hưởng của phương ngữ Bắc Bộ
2.4.3.1. Trường hợp l/n
Đây là lỗi một số học sinh mắc phải do lẫn lộn về cách phát âm hai phụ
âm này: “l” thì đọc thành “n” và “n” thì đọc thành “l”. Do vậy, khi viết các
em cũng có sự nhầm lẫn. Quy tắc để phân biệt hai phụ âm “l” và ‘n” như sau:
- Chữ n không đứng đầu các tiếng có vần có âm đệm (oa, oe, uâ, uy)
trừ hai âm tiết Hán Việt: noãn, noa. Do đó nếu gặp các tiếng dạng này thì ta
chọn lđể viết, không chọn n. Ví dụ: chói loà, loá mắt, loảng xoảng, loà xoà,
loạng choạng, loan báo, loăng quăng, loằng ngoằng, loắt choắt, quần loe, lập
loè, loá sáng, luân lí, kỉ luật, luẩn quẩn, lưu luyến, luyên thuyên, tuý luý, ...
- Trong cấu tạo từ láy:
+ Láy âm: Cả l và n đều có từ láy âm. Do đó nếu gặp từ láy âm thì ta có
thể chọn cả hai tiếng cùng có âm l hoặc n.
Ví dụ: no nê, nợ nần, nao núng, nôn nao, nảy nở, nung nấu,... lo lắng,
lầm lì, lanh lảnh, lung linh, long lanh, len lỏi, lâm li,...
+ Láy vần: trong các từ láy vần có tiếng có n hoặc l thì tiếng thứ nhất
bao giờ cũng có âm đầu l, tiếng thứ hai có âm đầu n khi tiếng thứ nhất có âm
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đầu gi hoặc khuyết âm đầu và tiếng thứ hai có âm đầu l khi tiếng thứ nhất có
âm đầu khác gi. Do đó nếu gặp từ láy vần thì tiếng thứ nhất ta phải chọn âm
đầu l còn nếu tiếng thứ nhầt có âm đầu gi hoặc khuyết âm đầu thì tiếng thứ
hai ta chọn n, tiếng thứ nhất có âm đầu khác gi thì tiếng thứ hai ta chọn l. (Trừ
hai trường hợp đặc biệt: khúm núm, khệ nệ).
Ví dụ: la cà, lờ đờ, lò dò, lù đù, lơ mơ, lan man, lõm bõm, lạch bạch, ...
gian nan, gieo neo, giãy nảy, áy náy, ảo não, ăn năn, ... cheo leo, chói lọi,
lông bông, khét lẹt, khoác lác, ...
- Một số từ có thể thay thế âm đầu nh bằng âm đầu l.
Ví dụ: nhời - lời, nhẽ - lẽ, nhỡ - lỡ, nhát - lát, nhăm nhe - lăm le, nhấp
nhánh - lấp lánh, nhố nhăng - lố lăng, ...
- Một số từ có thể thay thế âm đầu đ, c bằng âm đầu n.
Ví dụ: đấy - nấy, cạo - nạo, kích - ních, cạy - nạy, ...
- Những từ dùng chỉ vị trí hoặc chỉ sự ẩn nấp thường viết bằng n.
Ví dụ: này, nọ, ni, nớ, nào, nấp, náu, né, nép, ...
2.4.3.2. Trường hợp ch/tr
- Chữ tr không đứng đầu các tiếng có vần âm đệm (oa, oă, oe, uê). Do
đó nếu gặp các dạng này ta chọn ch để viết, không chọn tr.
Ví dụ: sáng choang, áo choàng, choáng váng, chập choạng, ... loắt
choắt, chích choè, chí chéo, chuệch choạc, chuếnh choáng, ...
- Những từ Hán Việt có thanh nặng hoặc thanh huyền thường có âm
đầu tr. Do đó nếu gặp các dạng này ta chọn tr để viết, không chọn ch.
Ví dụ: trọng, trường, trạng, trình tự, trừ phi, giá trị, trào lưu, trù bị, ...
- Những từ chỉ đồ vật trong nhà, chỉ tên các loại quả, chỉ tên các món
ăn, chỉ tên các hoạt động, chỉ quan hệ giữa những người trong gia đình và
những từ mang ý nghĩa phủ định thường có âm đầu ch.
Ví dụ: chăn, chiếu, chai, chén, chổi, chum, chạn, chõng, chảo, ... chuối,
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chanh, chôm chôm, cháo, chè, chả, chạy, chặt, chắn, chẻ, ... cha, chú, chị,
chồng, cháu, chắt, chẳng, chưa, chớ, chả, ...
- Một số từ có thể thay âm đầu tr bằng âm đầu gi.
Ví dụ: trồng - giồng, trầu - giầu, trời - giời, trăng - giăng, ...
- Trong cầu tạo từ láy:
+ Láy âm: Cả tr và ch đều có từ láy âm. Do đó nếu gặp láy âm đầu thì
ta có thể chọn cả hai tiếng cùng có âm đầu ch hoặc tr.
Ví dụ: chông chênh, chen chúc, chăm chỉ, chân chất, chập chững, ...
tròn trĩnh, trùng trục, trăn trở, tròng trành, trơ tráo, trập trùng, ...
+ Láy vần: Trong các từ láy vần chỉ có tiếng có âm đầu ch (trừ một số
trường hợp đặc biệt: trét lẹt, trót lọt, trụi lủi)
Ví dụ: chơi vơi, lừng chừng, chàng màng, chênh vênh, chán ngán, chót vót...
2.4.3.3. Trường hợp s/x
- Chữ s không đứng đầu các tiếng có âm đệm (oa, oă, oe, uê, uâ) ngoại
trừ các trường hợp: soát, soạt, soạng, soạn, suất. Do đó nếu gặp các tiếng
dạng này thì ta chọn x để viết không chọn s.
Ví dụ: xuề xoà, xoay xở, xoành xoạch, xuềnh xoàng, xoăn, xoe, xuân, ...
- Trong cấu tạo từ láy:
+ Láy âm: Cả s và x đều có từ láy âm. Do đó nếu gặp từ láy âm đầu thì
có thể chọn cả hai tiếng cùng có âm đầu s hoặc x.
Ví dụ: sắc sảo, suy suyển, sờ soạng, sục sạo, sung sướng, sỗ sàng, ...
xao xuyến, xôn xao, xàm xỡ, xì xào, xí xoá, xấp xỉ, xoèn xoẹt, ...
+ Láy vần: Tiếng có x thường láy với tiềng có l, trừ một số trường hợp:
lụp sụp, đồ sộ, sáng láng. Do đó nếu gặp láy vần thì ta chọn tiếng chứa âm
đầu x.
Ví dụ: liểng xiểng, loăn xoăn, loà xoà, lộn xộn, lao xao, xoi mói, xích
mích, xa lạ, ...
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- Một số từ ghép có một tiếng có âm đầu s và có một số tiếng có âm
đầu x:
Ví dụ: xứ sở, sản xuất, xuất sắc, xác suất, xổ số, soi xét, ...
2.4.3.4. Trường hợp r/d/gi
- Chữ r và gi không đứng đầu các tiềng có vần có âm đệm (oa, oe, uê, uy).
Do đó gặp các tiếng dạng này thì ta chọn d để viết, không
chọn r hoặc gi.
Ví dụ: kinh doanh, doạ nạt, doãng ra, hậu duệ, duy nhất, duyệt binh, ...
- Trong các từ Hán Việt:
+ Các tiếng có thanh ngã hoặc thanh nặng thường viết với âm đầu d.
Ví dụ: diễn viên, hấp dẫn, bình dị, mậu dịch, kì diệu, ...
+ Các tiếng có thanh sắc hoặc thanh hỏi thường viết gi.
Ví dụ: giải thích, giảng giải, giá cả, giám sát, giới thiệu, tam giác, ...
+ Các tiếng có thanh huyền hoặc thanh ngang thường viết với âm
đầu gi khi vần có âm đầu a và viết với âm đầu d khi vần có âm đầu khác a.
Ví dụ: gian xảo, giao chiến, giai nhân, tăng gia, gia nhân, du dương,
do thám, dương liễu, dư dật, ung dung, ...
- Trong cấu tạo từ láy:
+ Láy âm: Cả gi, r, d đều có từ láy âm. Nếu gặp từ láy âm thì có thể
chọn cả hai tiếng cùng có âm đầu gi, r hoặc d.
Ví dụ: giành giật, giãy giụa, giục giã, già giặn, giấm giúi,... dai dẳng,
dào dạt, dằng dặc, dập dìu, dãi dầu,... ríu rít, ra rả, rì rào, réo rắt, run rẩy,
rung ring, rưng rức, rùng rợn, rón rén, rừng rực, rạng rỡ, rực rỡ,...
+ Láy vần: Tiếng có d thường láy với tiếng có l, tiếng có r thường láy
với tiếng có b hoặc c, tiếng có gi thường láy với tiếng có n.
Ví dụ: lim dim, lò dò, lai dai,... bứt rứt, cập rập, bịn rịn, co ro, cò rò,
bủn rủn, gian nan, gieo neo, giãy nảy,...
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- Một số từ láy có các biến thể khác nhau: rào rạt - dào dạt, rập rờn giập giờn, dân dấn - rân rấn, dun dủi - giun giủi, dấm dứt - rấm rứt, dở dói giở giói, gióng giả - dóng dả, réo rắt - giéo giắt. rậm rật - giậm giật, ...
- Trong cấu tạo từ ghép giữa r, d, và gi. Chỉ có từ ghép có tiếng âm
đầu gi và tiếng có âm đầu d, không có từ ghép có tiếng âm đầu r và âm
đầu d hay âm đầu r và âm đầu gi.
Ví dụ: già dặn, giáo dục, giao dịch, giả dối, giản dị, giao du, giảng
dạy, giận dữ, gian dối, giận dỗi, giao duyên, ...
2.4.4. Giúp học sinh tìm hiểu nghĩa từ để chữa lỗi chính tả
Một số trường hợp, học sinh viết sai do không hiểu âm thanh của từ
luôn đi kèm với ngữ nghĩa. Cho nên, một trong những biện pháp chữa lỗi
chính tả là giáo viên giảng nghĩa từ hoặc hướng dẫn học sinh tìm hiểu, so
sánh nghĩa của các từ ngữ dễ nhầm lẫn.
Ví dụ:
- Trân trọng nhầm thành chân trọng:
Giáo viên so sánh nghĩa từ: Trân khác chân
Trân[24, tr.1029)]
trân t. (thường dùng ở dạng láy). Ngây ra, không thấy có một cử động
một phẩn ứng gì cả (Đứng chết trân, lặng người. Không biết xấu hổ, mặt cứ
trân ra. Nhìn trân trân); quý báu (trân trâu)
Chân[24, tr.140]
chân1 d 1Bộ phận dưới cùng của cơ thể người hay vật, dùng để đi,
đứng; thường được coi là biểu tượng của hoạt động đi lại của con người (Què
chân. Nước đến chân mới nhảy (tng). (Vui chân đi quá xa. Trú chân khi trời
mưa). 2 Chân con người, coi là biểu tượng của cương vị, phận sự của một
người với tư cách là thành viên của ban tổ chức (Có chân trong hội đồng.
Thiếu một chân tổ tôm. Chân sào. Kế chân người khác). 3. (kng) Một phần tư
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con vật có bốn chân, khi chung nhau sử dụng hoặc chia nhau thịt (Đánh đụng
nhau một chân lợn). 4 Bộ phận dưới cùng của một số đồ dùng, có tác dụng
nâng đỡ cho các bộ phận khác (Chân đèn, chân giường. Vững như kiềng ba
chân). 5 Phần dưới cùng của một số vật, tiếp giáp và bám chặt vào mặt nền
(Chân núi. Chân tường. Chân răng). 6 (chm) Âm tiết trong câu thơ ở ngôn
ngữ của một số nước phương Tây (Câu thơ tiếng Pháp mười hai chân).
chân2 d. (thường dùng phụ trước d.). Từ dùng để chỉ từng đơn vị những
đám ruộng thuộc một loại nào đó (Chân ruộng trũng. Chân đất bạc màu.
Chân mạ).
chân3 t. (kết hợp rất hạn chế). Thật, đúng với hiện thực (nói khái quát)
(Phân biệt chân thật với chân giả. Cái chân, cái thiện và cái mĩ).
-> Viết đúng: trân trọng (tỏ ý quý, coi trọng. Trân trọng tiếng nói dân tộc.
Tấm ảnh được giữa gìn trân trọng như một báu vật. Xin gửi lời chào trân trọng).
- Chí hướng viết thành trí hướng:
(Giáo viên so sánh nghĩa từ: Chí khác trí)
Chí[24, tr.154]
chí1 (ph). chấy.
chí2d. Ý muốn bền bỉ theo đuổi một mục đích hoặc điều gì tốt đẹp (nuôi
chí lớn. Có chí thì nên) (tng)
chí3đg. (id.). Gí mạnh bằng đầu ngón tay
chí4 1k. (thường dùng đi đôi với từ). Từ biểu thị điều sắp nói ra là điểm
cuối cùng, phải đi tới đó mới hết phạm vi đang đề cập; cho đến (Từ Bắc chí
Nam. Từ già chí trẻ. Từ đầu chí cuối). 2p. (dùng phụ trước t., kết hợp hạn
chế). Từ biểu thị mức độ cao nhất, không còn có thể hơn; hết sức (Nói chí
phải, người bạn chí thân).
Trí[24, tr.1034]
trí d. Khả năng nhận thức, ghi nhớ, suy nghĩ, phán đoán, v.v... của con
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người (nói khái quát) (Nhớ như in trong trí. Gợi trí tò mò. Trí tưởng tượng
phong phú. Sáng trí. Dối trí. Người mất trí).
-> Viết đúng: chí hướng d. Ý muốn bền bỉ quyết đạt tới một mục
tiêu cao đẹp trong cuộc sống. (Cùng theo đuổi một chí hướng. Một người
thanh niên có chí hướng).
- Truyền thống viết thành chuyền thống:
Giáo viên so sánh nghĩa từ: Truyền khác chuyền
Truyền [24, tr.1053]
truyền đg. 1 Để lại cái mình đang nắm giữ cho người khác, thường
thuộc thế hệ sau. (Truyền kiến thức cho học sinh. Truyền nghề. Vua truyền
ngôi cho con. Cha truyền con nối). 2(Hiện tượng vật lí) đưa dẫn từ nơi này
đến nơi khác (Nhiệt truyền từ vật nóng sang vật lạnh. Thiết bị truyền động).
3 Lan rộng ra hoặc làm lan rộng ra cho nhiều người, nhiều nơi biết (Câu
chuyện truyền đi khắp nơi. Truyền mệnh lệnh. Truyền tin). 4 Đưa vào trong cơ
thể người khác (Truyền máu cho bệnh nhân. Muỗi truyền vi trùng sốt rét).
5 (cũ) Ra lệnh (Lệnh vua truyền xuống. Quan truyền lính gọi lí trưởng vào
hầu).
Chuyền [24, tr.117]
chuyền đg. 1 Đưa chuyển từng quãng ngắn từ người này, chỗ này sang
người khác, chỗ khác (Chuyền bóng cho đồng đội. Chuyền đất đắp đê.
Chuyền tay nhau tờ báo). 2 Di chuyển thân từng quãng ngắn trên không từ
chỗ này sang chỗ khác (Đánh đu chuyền từ cành này sang cành khác. Vượn
chuyền cành. Chim non bay chuyền).
-> Viết đúng: truyền thống - 1 Thói quen hình thành đã lâu trong đời
sống và nếp nghĩ, được truyền từ thế hệ này sang thế hệ khác (Truyền thống
đoàn kết chống giặc ngoại xâm của dân tộc Việt Nam. Kế tục và phát huy
những truyền thống tốt đẹp) 2. t. Có tính chất truyền thống, được truyền lại từ
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các đời trước (Nghề thủ công truyền thống của làng).
- Xót xa viết thành sót xa:
Giáo viên so sánh nghĩa từ: Xót khác sót
- Xót[24, tr.1155]
xót đg (hoặc t.) 1 Có cảm giác đau rát như khi vết thương bị xát muối (Mắt
tra thuốc rất xót) 2 (Kết hợp hạn chế) Thương thấm thía (Xót người đi xa, của đau
con xót) 3 (kng) Tiếc lắm (Mất của thế, ai chẳng xót. Xót công tiếc của).
- Sót[24, tr.864)
sót đg. Không mất hết tất cả, mà còn lại hoặc thiếu đi một số, một phần
nào đó, do sơ ý hoặc quên (Viết sót một chữ. Chẳng để sót một ai. Còn sót lại
mấy kiện hàng)
->Viết đúng: xót xat. (hoặc đg.) Cảm thấy đau đớn, thương tiếc rất sâu
sắc, khó nguôi (Lòng xót xa, câu chuyện thật xót xa).
2.4.5. Khuyến khích học sinh có thói quen sử dụng từ điển
Giáo viên khuyến khích học sinh khi gặp trường hợp không biết viết
như thế nào cho đúng, học sinh cần có thói quen tra từ điển tiếng việt. Từ điển
ngoài cung cấp cách giải nghĩa các từ ngữ còn có thể có thêm thông tin về
cách phát âm, các chú ý ngữ pháp, các dạng biến thểcủa từ, lịch sử hay từ
nguyên, cách sử dụng hay các câu ví dụ, trích dẫn...
2.4.6. Khi chấm bài, cần chú ý đến yêu cầu về chính tả
Chúng tôi nhận thấy với học sinh, nhiều khi lời nói có tác dụng không
mạnh bằng điểm số. Học sinh rất quan tâm đến điểm bài viết của mình. Cho
nên, một trong những biện pháp mà chúng tôi thấy khá hiệu quả là với những
bài sai lỗi chính tả mà nhắc nhiều lần các em không sửa chữ thì giáo viên trừ
điểm bài viết ấy. Vậy nên, mặc dù học cấp học THPT, nhưng giáo viên Ngữ
văn chúng tôi vẫn yêu cầu học sinh viết bài kiểm tra từ 45 phút trở lên vào vở,
để giáo viên có thể theo dõi quá trình tiến bộ của học sinh qua các bài viết.
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Tiểu kết chương 2
Qua kết quả khảo sát lỗi chính tả của học sinh Trường THPT Tân Lập,
huyện Mộc Châu, chúng tôi nhận thấy:
Là học sinh thuộc cấp học THPT nhưng tình trạng mắc lỗi chính tả của
học sinh là hết sức phổ biến.
Học sinh người Kinh thường mắc lỗi chính tả theo phương ngữ Bắc bộ,
tập trung ở việc không không biệt được các phụ âm đầu lưỡi quặt như tr - ch,
s- x, r - gi, d; lỗi viết nhầm thanh điệu và đặt thanh điệu sai vị trí chủ yếu do
các em nhầm lẫn các thanh điệu và còn cẩu thả trong cách viết; lỗi viết hoa do
do không nắm được quy tắc chính tả của viết hoa; lỗi viết tắt do cẩu thả trong
cách trình bày...
Về cách sửa, giáo viên cần giúp học sinh làm quen với cách phát âm
đúng, giúp học sinh có những hiểu biết đầy đủ về quy tắc chính tả, dùng mẹo
luật chữa lỗi chính tả với trường hợp học sinh mắc lỗi do ảnh hưởng của
phương ngữ Bắc Bộ, giúp học sinh tìm hiểu nghĩa của từ, khuyến khích học
sinh sử dụng từ điển, cho các bài tập về lỗi chính tả để học sinh làm ở nhà,
chú ý đến yêu cầu về chính tả khi chấm bài của các em.
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Chương 3
LỖI CHÍNH TẢ CỦA HỌC SINH DÂN TỘC THIỂU SỐ
HUYỆN MỘC CHÂU
Trường PT Dân tộc Nội trú Huyện Mộc Châu là đơn vị trường có
100% học sinh dân tộc thiểu số được chọn lựa từ tất cả các xã trong huyện .
Tổng số học sinh của trường trong năm học 2015 - 2016 là 368 học sinh.
Trong đó, dân tộc Mông 101 học sinh, dân tộc Thái 96 học sinh, dân tộc Dao
90 học sinh, dân tộc Mường 73 học sinh, dân tộc Khơ Mú 7 học sinh, dân tộc
Ê Đê 1 học sinh. Vì vậy, chúng tôi chọn Trường PT Dân tộc Nội trú Huyện
Mộc Châu để khảo sát lỗi chính tả của học sinh dân tộc thiểu số.
3.1. Khảo sát thu thập tư liệu
3.1.1. Mục đích khảo sát
- Đánh giá thực trạng lỗi chính tả của học sinh dân tộc thiểu số thuộc
Trường PT Dân tộc Nội trú Huyện, trên cơ sở đó so sánh với lỗi chính tả của
học sinh dân tộc Kinh Trường THPT Tân Lập.
- Tìm hiểu nguyên nhân ảnh hưởng tới lỗi chính tả của học sinh.
- Tìm hiểu các biện pháp khắc phục lỗi chính tả.
3.1.2. Đối tượng khảo sát
Để đảm bảo cho kết quả khảo sát, chúng tôi chọn 3 khối học sinh: khối
7 = 57 học sinh, khối 8 = 57 học sinh, khối 9 = 57 học sinh; 100% là các em
học sinh dân tộc thiểu số, là dân tộc Mông và dân tộc Thái. Tổng số học sinh
được khảo sát là 171 học sinh.
Như vậy, số lượng học sinh khảo sát là 171/ 368 học sinh toàn trường =
78,8%.
3.1.3. Giải thích thêm thêm về nội dung và cách thức khảo sát
Để thu thập tư liệu, chúng tôi khảo sát qua bài kiểm tra học kì (90 phút)
môn Ngữ văn từ lớp 7 đến lớp 9 trong năm học 2015 - 2016. Tổng số bài
kiểm tra được khảo sát là bài x 3 khối lớp = 171 bài. Tính trung bình ở mỗi
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bài thi, các em viết từ 300 chữ (tiếng) đến 1000 chữ.
Cách thức khảo sát là điều tra, thống kê, phân tích, ...
3.2. Kết quả khảo sát
Để đánh giá lỗi chính tả của học sinh, chúng tôi tiến hành khảo sát trên
bài kiểm tra - sản phẩm của hoạt động giao tiếp bằng chữ viết. Trong các bài
kiểm tra thì bài kiểm tra môn Ngữ văn năng lực ngôn ngữ của học sinh được
bộc lộ rõ nhất. Bởi ở bài kiểm tra ngữ văn, nhất là với các bài kiểm tra học kỳ
90 phút, các em phải tập trung cao độ và do đó, các lỗi về nguyên âm và phụ
âm, lỗi thanh điệu, lỗi viết hoa không đúng chuẩn... được bộc lỗ rõ.
3.2.1. Thống kê lỗi chính tả của học sinh
Lỗi chính tả mà học sinh dân tộc thiểu số ở Trường PT Dân tộc Nội trú
huyện Mộc Châu mắc phải như sau:
Bảng 3.1. Thống kê lỗi chính tả của học sinh dân tộc thiểu số
Trường PT Dân tộc Nội trú huyện Mộc Châu

Khối lớp

Khối 7

Khối 8

Khối 9

Tổng
lỗi

Các kiểu lỗi
1. Lỗi phụ âm đầu

103

107

105

315

/ʈ- c/ (ch-tr)

16

17

19

52

/s - ş/ (x-s)

13

13

12

38

/z- ʐ/ (d-gi-r)

10

10

11

31

/l-n/ (l-n)

10

15

12

37

/γ/ (ng- ngh)

5

4

4

13

/k/ (c- k- q)

4

6

6

16

/d-l-n/ (đ- n- l)

24

22

21

67

/b-v/ (b- v)

15

13

15

43

74

/t- t`/ (t- th)

3

2

2

7

/k- χ/ (k- kh)

3

5

3

11

2. Lỗi âm đệm (phần vần)

3

5

5

13

ang- oang, ất- uất, uân- ân...

3

5

5

13

3. Lỗi âm chính

28

36

35

99

/ă- ɤˇ/ (ă- â)

4

6

5

15

/a, ă/ ( a- ă)

7

6

5

18

/a- ɤˇ/ a/ â

6

7

5

18

/ε- a/ (e- ê)

5

6

6

17

/ie- e/ (yê- ê, iê- ê)

3

5

7

15

/uo- o/ (uô- ô)

3

6

7

16

4. Lỗi âm cuối

42

35

32

109

/t- k/ (t- c)

7

5

4

16

/t- p/ (t- p)

8

6

4

18

/t- n/ (t- n)

4

4

4

12

/t- m/ (t-m)

4

4

4

12

/m- p/ (m- p)

2

4

2

8

/m- n- γ/ (m- n- ng)

10

7

7

24

/-w/ (o- u)

2

3

5

10

/-j/ (i- y)

5

2

2

9

5. Lỗi thanh điệu

23

20

14

57

Thanh điệu sai vị trí

18

15

9

42

Nhầm thanh điệu

5

5

5

15

6. Lỗi viết hoa

75

69

61

205

Không viết hoa tên riêng

20

19

17

56

(thừa thiếu /-w-/)

75

Không viết hoa đầu câu

15

10

7

32

Viết hoa tùy tiện

40

40

37

117

7. Viết sai tên nước ngoài

4

6

5

15

8. Lỗi viết tắt

18

15

25

58

9. Các lỗi khác

20

19

15

54

TỔNG LỖI

316

312

297

925

3.2.2. Nhận xét và phân tích
3.2.2.1. Về tỉ lệ lỗi của các bài kiểm tra
Với 171 bài kiểm tra, tổng số lỗi chính tả mà các em mắc phải là 925
lỗi. Tính trung bình có 5,41 loại lỗi chính tả/ bài kiểm tra. So với học sinh dân
tộc Kinh tại trường THPT Tân Lập, số lỗi mà các em mắc phải nhiều gấp hơn
2 lần.
Trong đó lại chia ra:
- Khối lớp 7 với 57 bài kiểm tra, tổng số học sinh mắc lỗi là 316. Tính
trung bình 5,54 lỗi/ học sinh.
- Khối lớp 8 với 57 bài kiểm tra, tổng số học sinh mắc lỗi là 312. Tính
trung bình 5,47 lỗi/ học sinh.
- Khối lớp 9 với 57 bài kiểm tra, tổng số học sinh mắc lỗi là 297 lỗi =
5,21 lỗi/ học sinh.
3.2.2.2. Về các kiểu lỗi
So sánh các kiểu lỗi của học sinh dân tộc Kinh và học sinh dân tộc
thiểu số tại hai trường, chúng tôi lập bảng so sánh như sau:
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Bảng 3.2. So sánh lỗi chính tả ở học sinh dân tộc Kinh và học sinh
dân tộc thiểu số ở Trường THPT Tân Lập và Trường PT Dân tộc Nội trú
Huyện Mộc Châu
Trường
Các kiểu lỗi
1. Lỗi phụ âm đầu
/ʈ- c/ (ch-tr)
/s - ş/ (x-s)
/z- ʐ/ (d-gi-r)
/l-n/ (l-n)
/γ/ (ng- ngh)
/k/ (c- k- q)
/d-l-n/ (đ- n- l)
/b-v/ (b- v)
/t- t`/ (t- th)
/k- χ/ (k- kh)
2. Lỗi âm đệm (phần vần)
(thừa thiếu /-w-/)
ang- oang, ất- uất, uân- ân...
3. Lỗi âm chính
/ă- ɤˇ/ (ă- â)
/a, ă/ ( a- ă)
/a- ɤˇ/ a/ â
/ε- a/ (e- ê)
/ie- e/ (yê- ê, iê- ê)
/uo- o/ (uô- ô)
4. Lỗi âm cuối
/t- k/ (t- c)
/t- p/ (t- p)

PT Dân tộc
Nội trú
Huyện Mộc
Châu

THPT Tân
Lập

315
52
38
31
37
13
16
67
43
7
11
13

163
51
45
31
28
3
5
0
0
0
0
0

13

0

99
15
18
18
17
15
16
109
16

0
0
0
0
0
0
0
0
0

18

0

12
12
8
24
10
57

0
0
0
0
0
47

/t- m, n/ (t-m, n)
/m- p/ (m- p)
/m- n- γ/ (m- n- ng)
/-w/ (o- u)
/-j/ (i- y)
5. Lỗi thanh điệu

77

Ghi chú

Lỗi phụ âm
đầu cả hai
trường
đều
mắc
Lỗi phụ âm
đầu chỉ có ở
dân tộc thiểu
số
Lỗi âm đệm
chỉ có ở dân
tộc thiểu số

Lỗi âm chính
chỉ có ở dân
tộc thiểu số

Lỗi âm cuối
chỉ có ở dân
tộc thiểu số

Lỗi thanh điệu

Thanh điệu sai vị trí
Nhầm thanh điệu
6. Lỗi viết hoa
Không viết hoa tên riêng

7. Viết sai tên nước ngoài

42
15
205
56
32
117
15

46
1
136
42
20
74
13

8. Lỗi viết tắt

58

42

54

33

925

434

Không viết hoa đầu câu
Viết hoa tùy tiện

9. Các lỗi khác
TỔNG LỖI

có ở cả hai
trường
Lỗi viết hoa ở
cả hai trường
Lỗi viết sai tên
nước ngoài,
viết tắt có ở cả
hai trường
Có ở cả hai
trường

Qua bảng so sánh trên chúng ta có thể thấy: Có một số lỗi chính tả cả
học sinh dân tộc Kinh và dân tộc ít người ở cả hai trường đều mắc phải do ảnh
hưởng của phương ngữ Bắc Bộ, việc thiếu hiểu biết đầy đủ về quy tắc chính
tả, sự cẩu thả của học sinh. Bên cạnh đó, có một số một số lỗi chính tả chỉ có
học sinh dân tộc thiểu số do ảnh hưởng của thổ ngữ tiếng mẹ đẻ.
Về cụ thể, chúng tôi xin được phân tích ở các mục dưới đây.
3.2.2.3. Các lỗi chính tả học sinh dân tộc thiểu số mắc phải giống với
lỗi của học sinh dân tộc Kinh
Vì lỗi chính tả có sự giống nhau giữa 2 đối tượng học sinh, nên ở đây
chúng tôi xin chỉ nêu ra số lượng và tỉ lệ học sinh mắc lỗi.
a. Lỗi sai phụ âm đầu
Lỗi sai phụ âm đầu có số lượng lớn nhất: 315 học sinh (có học sinh
mắc nhiều loại lỗi).
Lỗi sai phụ âm đầu do lẫn lộn giữa những chữ cái hay tổ hợp chữ cái
ghi phụ âm đầu. Trong đó, các phụ âm đầu học sinh thường hay nhầm lẫn là:
- /ʈ- c/ (ch-tr):
Lỗi này có 52/ 171 học sinh mắc phải, chiếm tỉ lệ khá cao là 30,4%, .
-/s - ş/ (x-s):
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Có 38/ 171 học sinh (22,22%) mắc lỗi này.
- /z- ʐ/ (d, gi- r):
Có 31/ 171 học sinh mắc lỗi (18,12%) nhầm lẫn hai phụ âm /z- ʐ/ (d,
gi- r).
- /l-n/ (l-n):
Số học sinh mắc lỗi này tương đối nhiều, có 37/171 học sinh mắc lỗi
nhầm lẫn giữa 2 phụ âm /l-n/ (l-n) , chiếm tỉ lệ 21,26%.
- /ŋ/ (ng- ngh):
Có 13/ 171 học sinh mắc phải lỗi này (7,6%).
- /k/ (c-k-q):
Có 16/ 171 học sinh mắc phải lỗi này (9,35%).
b. Sai thanh điệu
Có 57 học sinh (33,33%) học sinh được khảo sát mắc lỗi thanh điệu.
Trong đó có những loại lỗi cụ thể sau:
- Sai vị trí đặt thanh điệu:
Có 42 học sinh sinh trên tổng số 171 học sinh mắc lỗi đặt thanh điệu sai
vị trí, chiếm tỉ lệ 24,56%.
c. Viết hoa không đúng chuẩn
Lỗi này rất phổ biến trong học sinh. Hầu như bài kiểm tra nào học sinh
cũng mắc lỗi viết hoa.Tổng số lượt học sinh mắc lỗi viết hoa tới 205 học sinh
(học sinh mắc nhiều dạng lỗi viết hoa). Nghĩa là gần hết học sinh được khảo
sát mắc lỗi viết hoa không đúng chuẩn. Có 3 loại lỗi viết hoa không đúng
chuẩn là:
- Viết hoa một cách tùy tiện:
Có thể nói đây là lỗi học sinh mắc nhiều nhất: 117/171 em, chiếm tỉ lệ
68.42%, có hơn 1/2 số học sinh được khảo sát mắc lỗi.
- Không viết hoa đầu câu, đầu đoạn:
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Đây là lỗi có 32/171 (18,71%) học sinh mắc phải. Cùng với lỗi này, các
em không biết tách các câu văn trong đoạn và đặt dấu chấm câu rất tùy tiện.
- Không viết hoa tên riêng:
Trong tổng số 171 bài được khảo sát, học sinh mắc lỗi không viết hoa
tên riêng là 56 học sinh, chiếm 32,74%.
d. Viết sai tên riêng nước ngoài
Viết sai tên riêng nước ngoài chỉ có 15 (8,77%) học sinh mắc lỗi.
e. Lỗi viết tắt
Có 33,91% (58 học sinh) trong số học sinh được khảo sát viết tắt tùy
tiện trong bài viết văn.
3.2.2.4. Các lỗi chính tả học sinh dân tộc thiểu số mắc phải khác với lỗi
của học sinh dân tộc Kinh
Ngoài các lỗi nêu trên, học sinh dân tộc ít người ở Trường PT Dân tộc
Nội trú huyện Mộc Châu còn mắc một số lỗi khác biệt như sau:
a. Lỗi phụ âm đầu
- /d- l/ (đ-l):
Có 67/ 171 học sinh mắc phải lỗi này chiếm 27,08%, tức là gần 1/3 số
học sinh được khảo sát mắc lỗi. Trong đó:
Khối 7: 24 học sinh mắc lỗi, chiếm tỉ lệ 14,03%
Khối 8: 22 học sinh mắc lỗi, chiếm tỉ lệ 12,86%
Khối 9: 21 học sinh mắc lỗi, chiếm tỉ lệ 12,28%.
Lỗi chính tả nhầm lẫn giữa hai phụ âm đầu /d- l/ (đ-l)chỉ học sinh dân
tộc thiểu số mắc phải và mắc rất nhiều. Đây là lỗi chính tả rất khác biệt, phần
lớn lỗi này các em mắc phải thuộc dân tộc Thái. Học sinh mắc lỗi là do đặc
điểm phát âm các dân tộc Thái với các dân tộc khác thường nhầm lẫn giữa
phụ âm /d/ (đ) là phụ âm tắc, ồn, không bật hơi, hữu thanh, đầu lưỡi với phụ
âm xát, vang, đầu lưỡi- răng với phụ âm /l/ (l) là phụ âm xát, vang, đầu lưỡirăng. Các em đọc như thế nào thì viết như vậy.
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Lỗi các em nhầm trong bài viết của mình là: Đánh giặc viết thành lánh
giặc; đếm xỉa viết thành nếm xỉa, buồng giam viết thành luồng giam, đớn đau
viết thành lớn đau; đến viết thành lến; đơn giản viết thành lơn giản; đơn sơ
viết thành lơn sơ; đêm khuya viết thành lêm khuya; thơ lại viết thành thơ đại;
đeo gông viết thành leo gông; lấy viết thành đấy; chữ viết viết thành chữ
biết…
- /b- v/ (b- v):
Có 43/ 171học sinh mắc phải lỗi này (25,14%). Trong đó:
Khối 7: 15 học sinh mắc lỗi, chiếm tỉ lệ 8,77%
Khối 8: 13 học sinh mắc lỗi, chiếm tỉ lệ 7,6%
Khối 9: 15 học sinh mắc lỗi, chiếm tỉ lệ 8,77%
Nhầm lẫn giữa hai phụ âm /b- v/ (b- v) chỉ học sinh dân tộc thiểu số
mắc phải do đặc trưng thổ ngữ. Phần lớn lỗi này ở học sinh dân tộc Thái. Học
sinh mắc do đặc điểm phát âm các dân tộc Thái thường nhầm lẫn giữa phụ âm
/b/ (b) là phụ âm tắc, ồn, bật hơi, hữu thanh, môi với phụ âm /v/ (v) là phụ âm
xát, ồn, hữu thanh, môi. Các em đọc như thế nào thì viết như vậy.
Lỗi các em nhầm trong bài viết của mình là:, vái viết thành bái, vị anh
hùng viết thành bị anh hùng; biết yêu thương viết thành viết yêu thương; biệt
nhỡn liên tài viết thành việt nhỡn liên tài; vẻ đẹp viết thành bẻ đẹp; bỏ viết
thành vỏ; sắc bén viết thành sắc vén ...
-/t- t`/ (t - th):
Có 7/ 171học sinh mắc phải lỗi này (4,09%). Trong đó:
Khối 7: 3 học sinh mắc lỗi, chiếm tỉ lệ 1,75%
Khối 8: 2 học sinh mắc lỗi, chiếm tỉ lệ 1,16%
Khối 9: 2 học sinh mắc lỗi, chiếm tỉ lệ 1,16%
Lỗi chính tả nhầm lẫn giữa hai phụ âm/t- t`/ (t - th) là lỗi chỉ có ở học
sinh dân tộc thiểu số, do các em không hiểu nghĩa từ và do nhầm âm vị được
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ghi bằng một con chữ /t/ (t) với âm vị ghi bằng hai con chữ /th/ (th).
Lỗi các em nhầm trong bài viết của mình là: thấm thía viết thành thấm
tía; phóng túng viết thành phóng thúng…
- /k- χ/ (k- kh):
Có 11/ 171 học sinh mắc phải lỗi này (6,42%)
Khối 7: 3 học sinh mắc lỗi, chiếm tỉ lệ 1,75%
Khối 8: 5 học sinh mắc lỗi, chiếm tỉ lệ 2,92%
Khối 9: 3 học sinh mắc lỗi, chiếm tỉ lệ 1,75%.
Cũng như lỗi trên, lỗi chính tả nhầm lẫn giữa hai phụ âm /k- χ/ (k- kh)
là lỗi chỉ có ở học sinh dân tộc thiểu số, do các em không hiểu nghĩa từ và do
nhầm âm vị được ghi bằng một con chữ /k/ (k) với âm vị ghi bằng hai con chữ
/χ/ (kh).
Lỗi các em nhầm trong bài viết của mình là: khinh bỉ -viết thành kinh
bỉ; kiếp người viết thành khiếp người…
b. Lỗi âm đệm (phần vần)
Khi viết phần vần, các em viết thừa hoặc thiếu âm đệm /-w-/, có thể do
khi phát âm, các em khó phát âm đầy đủ phần vần. Tổng số học sinh mắc lỗi
là 13/171 = 7,6%. Trong đó:
Khối 7: 3 học sinh, chiếm tỉ lệ 1,75%
Khối 8: 5 học sinh, chiếm tỉ lệ 2,92%
Khối 9: 5 học sinh, chiếm tỉ lệ 2,92%
Các trường hợp viết sai là: khảng khái viết thành khoảng khái; bất
khuất viết thành buất khuất; luẩn quẩn viết thành lẩn quẩn, loay hoay viết
thành lay hoay; xoàng xĩnh viết thành xàng xĩnh…
c. Lỗi âm chính
Tổng số học sinh mắc lỗi: 99 học sinh. Các em mắc lỗi âm chính thuộc
học sinh dân tộc thiểu số. Cụ thể như sau:
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- Lẫn lộn giữa các chữ cái ghi âm đơn.
Nguyên nhân do các em không hiểu nghĩa từ, không nắm chắc các âm
chính. Một số âm chính là âm đơn các em thường nhầm lẫn là:
+ /ă- ɤˇ/ (ă- â):
Có 15/ 171 học sinh mắc lỗi (8,77%). Trong đó:
Khối 7: 4 học sinh, chiếm tỉ lệ 2,33%
Khối 8: 6 học sinh, chiếm tỉ lệ 3,5%
Khối 9: 5 học sinh, chiếm tỉ lệ 2,92%
Lỗi các em nhầm trong bài viết của mình là: mau viết thành mâu; báu
vật viết thành bấu vật…
+ /a, ă/ ( a- ă):
Có 18/171 học sinh mắc lỗi, chiếm 10,52%. Trong đó:
Khối 7: 7 học sinh, chiếm tỉ lệ 4,09%
Khối 8: 6 học sinh, chiếm tỉ lệ 3,50%
Khối 9: 5 học sinh, chiếm tỉ lệ 2,92%
Lỗi các em nhầm trong bài viết của mình là: vẻ vang viết thành vẻ
văng, gan góc viết thành găn góc; phê phán viết thành phê phắn…
+ /a- ɤˇ/ (a/ â):
18/ 171 học sinh mắc lỗi này (10,52%)
Khối 7: 6 học sinh, chiếm tỉ lệ 3,50%
Khối 8: 7 học sinh, chiếm tỉ lệ 4,09%
Khối 9: 5 học sinh, chiếm tỉ lệ 2,92%
Lỗi các em nhầm trong bài viết của mình là: xanh lam viết thành xanh
lâm, am hiểu viết thành âm hiểu…
+ /ε- a/ (e- ê):
Có 17/171 học sinh mắc lỗi (9,94%)
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Khối 7: 5 học sinh, chiếm tỉ lệ 2,92%
Khối 8: 6 học sinh, chiếm tỉ lệ 3,50%
Khối 9: 6 học sinh, chiếm tỉ lệ 3,50%
Lỗi các em nhầm trong bài viết của mình là: thân quen viết thành thân
quên; chém đầu viết thành chếm đầu; đường nét viết thành đường nết; tốt đẹp
viết thành tốt đệp; ...
- Lẫn lộn giữa chữ cái ghi âm đơn và chữ cái ghi âm đôi:
Học sinh dân tộc rất hay lẫn lộn giữa nguyên âm đơn và nguyên âm đôi
trong phần phần. Đó là các lỗi:
+ /ie- e/ (yê, iê - ê):
Có 15 học sinh mắc lỗi này, chiếm 8,77%. Trong đó:
Khối 7: 3 học sinh, chiếm tỉ lệ 1,75%
Khối 8: 5 học sinh, chiếm tỉ lệ 2,92%
Khối 9: 7 học sinh, chiếm tỉ lệ 4,09%
Chẳng hạn các em viết nguyên âm đôi iê thành ê như thông điệp viết
thành thông đệp; cái thiện viết thành cái thện; thiên nhiên viết thành thên
nhên...). Cũng có trường hợp học sinh nhầm ê thành yê như quên viết thành
quyên, đến viết thành điến, …Trường hợp khác lại nhầm âm đơn ê thành
nguyên âm đôi iê( điều viết thành đề ; trở nên viết thành trở niên; ...).
+ /uo- o/ (uô- ô):
Có 16/ 171 học sinh mắc lỗi, chiếm 9,35%. Trong đó:
Khối 7: 3 học sinh, chiếm tỉ lệ 1,75%
Khối 8: 6 học sinh, chiếm tỉ lệ 3,50%
Khối 9: 7 học sinh, chiếm tỉ lệ 4,09%
Lỗi các em nhầm trong bài viết của mình là: ngôn ngữ viết thành
nguôn ngữ ...
Đây là lỗi nhầm lẫn giữa nguyên âm đôi và nguyên âm đơn. Khi phát
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âm cũng như khi viết các em đều có sự nhầm lẫn như vậy.
d. Lỗi âm cuối
Lỗi âm cuối là học sinh viết lẫn lộn giữa các chữ cái ghi âm cuối. Có
109 em mắc phải lỗi này. Lỗi âm cuối lại được chia ra 2 loại lỗi sau:
- Lẫn lộn giữa các chữ cái ghi phụ âm cuối
+ /t- k/ (t- c):
Có 16 học sinh mắc lỗi, chiếm 9,35%. Trong đó:
Khối 7: 7 học sinh, chiếm tỉ lệ 4,09%
Khối 8: 5 học sinh, chiếm tỉ lệ2,92%
Khối 9: 4 học sinh, chiếm tỉ lệ 2,33%.
Lỗi các em nhầm trong bài viết của mình là: đặt (lợi ích) viết thành
đặc; nhỏ nhặt viết thành nhỏ nhặc, bậc thầy viết thành bật thầy…
+ /t- p/ (t- p):
Có 18 học sinh mắc lỗi chiếm 10,52%. Trong đó:
Khối 7: 8 học sinh, chiếm tỉ lệ 4,67%
Khối 8: 6 học sinh, chiếm tỉ lệ 3,50%
Khối 9: 4 học sinh, chiếm tỉ lệ 2,33%.
Lỗi các em nhầm trong bài viết của mình là: chật hẹp viết thành chập
hẹp; bất chấp viết thành bất chất; xuất phát viết thành xuất pháp, phát huy
viết thành pháp huy; bất chấp viết thành bất chất; dọa nạt viết thành dọa nạp;
lừa bịp viết thành lừa bịt; ...
+ /t- m, n/ (t-m, n):
Có 24 học sinh mắc lỗi chiếm 14,03%. Trong đó:
Khối 7: 8 học sinh, chiếm tỉ lệ 4,67%
Khối 8: 8 học sinh, chiếm tỉ lệ 4,67%
Khối 9: 8 học sinh, chiếm tỉ lệ 4,67%
Lỗi các em nhầm trong bài viết của mình là: nhỏ nhặt viết thành nhỏ
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nhặn; chân thật viết thành chân thậm; ...
+ /m- p/ (m- p):
Có 8 học sinh mắc lỗi chiếm 4,67%. Trong đó:
Khối 7: 2 học sinh, chiếm tỉ lệ 1,16%
Khối 8: 4 học sinh, chiếm tỉ lệ 2,33%
Khối 9: 2 học sinh, chiếm tỉ lệ 1,16%
Lỗi các em nhầm trong bài viết của mình là: nghề nghiệp viết thành
nghề nghiệm; phức tạp viết thành phức tạm…
+ /m- n- γ/ (m- n- ng):
Có 10 học sinh mắc lỗi nhầm lẫn các âm cuối /m- n- γ/ (m- n- ng),
chiếm tỉ lệ cao nhất trong lỗi về các âm cuối (5,84 %) do học sinh dân tộc ít
người gặp khó khăn trong cách phát âm và các em không hiểu hết nghĩa của
các từ khi viết. Trong đó chia ra:
Khối 7: 10 học sinh, chiếm tỉ lệ 5,84%
Khối 8: 7 học sinh, chiếm tỉ lệ 4,09%
Khối 9: 7 học sinh, chiếm tỉ lệ 4,09%
Lỗi các em nhầm trong bài viết của mình là: tù túng viết thành tù túm;
điển hình viết thành điểm hình; thiên lương viết thành thiêng lươn; ban tặng
viết thành băng tặng; chân chính viết thành châm chính; nan giải viết thành
nang giải; quần chúng viết thành quầng chúng; vườn hoa viết thành vường
hoa; sảng khoái viết thành sản khoái; đỏ thắm viết thành đỏ thắng; thời chiến
viết thành thời chiếm; thiêng liêng viết thành thiêng liên; gắt gỏng viết thành
gắt gỏm, tiếng cười viết thành tiến cười….
+ Lẫn lộn giữa các chữ cái ghi bán âm cuối
/-w/ (o/u):
Có 10 học sinh mắc lỗi (5,84%). Trong đó:
Khối 7: 2 học sinh, chiếm tỉ lệ 1,16%
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Khối 8: 3 học sinh, chiếm tỉ lệ 1,75%
Khối 9: 5 học sinh, chiếm tỉ lệ 2,92%
Đều là bán nguyên âm cuối, cách phát âm gần giống hai âm /u/ và /o/,
khi viết các em nhầm lẫn hai hình thức chữ viết do không hiểu nghĩa từ và do
khi các em phát âm cũng có sự nhầm lẫn hai bán nguyên âm này: bán âm /- /
đều là nguyên âm hàng sau, tròn môi, nhưng khi viết là u đọc với độ mở nhỏ,
viết là o độ lớn vừa. Lỗi các em nhầm trong bài viết của mình là: mai sau viết
thành mai sao; trau dồi viết thành trao dồi;…
/-j/ (i/y):
Có 9 học sinh mắc lỗi (5,26%). Trong đó:
Khối 7: 5 học sinh, chiếm tỉ lệ 2,92%
Khối 8: 2 học sinh, chiếm tỉ lệ 1,69%
Khối 9: 2 học sinh, chiếm tỉ lệ 1,69%
Tương tự như trường hợp bán nguyên âm cuối /-w/, với bán nguyên âm
cuối /-j/ trong cặp vần ay, ai học sinh dân tộc thiểu số cũng có sự nhầm lẫn
khi phát âm. Bán nguyên âm này khi viết là i hay e đều là nguyên âm hàng
trước, không tròn môi, nhưng khi viết là i độ mở của miệng nhỏ, viết là e đọc
với độ mở miệng lớn vừa. Thực tế khi đọc và viết các từ này thì các em không
không hiểu nghĩa từ mình viết (may khác mai, say khác sai, ngày khác ngài,
lạy khác lại, ...). Lỗi các em nhầm trong bài viết của mình là: may mắn viết
thành mai mắn, sai lầm viết thành say lầm, thơ lại viết thành thơ lạy, sai
(người)viết thành say (người); ngày dài viết thành ngài dài; ...
+ Ngoài ra, học sinh còn viết sai chính tả do viết nhầm âm cuối:
Lỗi các em nhầm trong bài viết của mình là: tha hóa viết thành thao
hóa, khôn nguôi viết thành khôi nguôi... Với trường hợp này, các em nghe
nhưng không hiểu nghĩa từ dẫn đến viết sai.
e. Sai thanh điệu
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- Nhầm thanh điệu
Không chỉ đặt sai vị trí thanh điệu, học sinh dân tộc ít người dù không
thuộc phương ngữ Trung Bộ vẫn có sự nhầm lẫn thanh điệu (sai thanh ngã với
thanh sắc). 57/171 học sinh mắc lỗi này, tỉ lệ là 33,33%. Các em học sinh dân
tộc thường phát âm thanh ngã thành thanh sắc; và do vậy, khi viết cũng bị ảnh
hưởng bởi lỗi phát âm.
Khối 7: 18 học sinh mắc lỗi, chiếm tỉ lệ 10,52%.
Khối 8: 15 học sinh mắc lỗi, chiếm tỉ lệ 8,77%
Khối 9: 9 học sinh mắc lỗi, chiếm tỉ lệ 5,26%
Các lỗi trong bài viết của các em là: xoàng xĩnh viết thành xoàng xính,
ngẫu nhiên viết thành ngấu nhiên; giữa viết thành giứa; ...
- Ngoài ra, học sinh còn mắc lỗi mất dấu thanh khi viết, nhất là thanh
sắc. Lỗi này do học sinh cẩu thả khi viết bài.
Các em nhầm trong bài viết của mình là: may mắn viết thành may măn;
chí hướng viết thành chí hương...
3.3. Nguyên nhân mắc lỗi chính tả của học sinh dân tộc thiểu số
3.3.1. Các nguyên nhân ảnh hưởng tới lỗi chính tả chung của học
sinh dân tộc thiểu số và học sinh dân tộc Kinh
Như trên đã trình bày, học sinh dân tộc thiểu số và học sinh dân tộc
Kinh trên địa bàn huyện Mộc Châu do cùng thuộc phương ngữ Bắc Bộ nên
mắc chung một số kiểu lỗi do cùng nguyên nhân như:
3.3.1.1. Nguyên nhân do chữ viết quốc ngữ và học sinh chưa biết đầy
đủ về quy tắc chính tả
Chữ Quốc ngữ là chữ viết ra đời từ khá lâu, còn ngữ âm thì đã thay đổi;
vì thế chữ viết có những bất hợp lí với ngữ âm hiện tại. Chính vì thế, cùng
một âm mà ghi bằng nhiều con chữ; trong khi đó các quy định về chính tả
không thể có sự thay đổi. Cho nên, học sinh không nắm bắt được nguyên tắc

88

chính tả là quy định cách viết chứ không phải viết như cách phát âm.
3.3.1.2. Nguyên nhân do ảnh hưởng phát âm phương ngữ, trong khi
chính tả phải theo chuẩn chữ viết.
Vì chính tả phải theo chuẩn chữ viết như quy định chứ không được viết
theo tự nhiên, tức theo cách phát âm địa phương của mình, nên học sinh
thường hay mắc lỗi. Chính vì thế, các em học sinh ở Trường PT Dân tộc Nội
trú Huyện, Trường THPT Tân Lập là người miền Bắc nên hay viết sai phụ âm
đầu lưỡi quặt, tức lẫn lộn s/x, tr/ch, d/gi/r.
3.3.1.3. Nguyên nhân do ý thức của học sinh
Nguyên nhân do ý thức của học sinh có thể phân làm hai loại. Thứ nhất
là học sinh không chỉ sai do phát âm theo tiếng địa phương, mà một nguyên
nhân nữa khiến học sinh sai chính tả là do các em không hiểu nghĩa của từ
dẫn đến viết sai. Vì thế, việc dạy chính tả không đơn thuần chỉ là dạy phát âm
mà phải giúp cho học sinh hiểu được nghĩa của từ mà mình đang viết.
Nguyên nhân thứ hai là nhiều học sinh không chịu để ý đến quy tắc viết
chính tả, không tra cứu từ điển chính tả hay từ điển phổ thông. Vả lại, từ điển
đối với các em không phải em nào cũng có.
3.3.2. Nguyên nhân ảnh hưởng tới lỗi chính tả riêng biệt chỉ có ở học
sinh đồng bào thiểu số
Ngoài những nguyên nhân có tính ảnh hưởng chung như trên, qua
nghiên cứu, chúng tôi nhấn mạnh đặc biệt đến các nguyên nhân có ảnh hưởng
sâu sắc tới lỗi chính tả của học sinh đồng bào dân tộc thiểu số như sau:
3.3.2.1. Ảnh hưởng của thổ ngữ tiếng mẹ đẻ trong ngữ âm và chính tả
Vì đọc thế nào, viết thế ấy nên học sinh dân tộc vùng núi cao Tây Bắc
như Mộc Châu có một số lỗi phát âm dẫn đến lỗi chính tả rất đặc thù:
Chẳng hạn: Học sinh dân tộc, nhất là dân tộc Thái nhầm lẫn giữa hai
phụ âm đầu /d- l/ (đ-l)do đặc điểm phát âm các dân tộc Thái với các dân tộc
khác thường nhẫm lẫn giữa phụ âm /d/ (đ) là phụ âm tắc, ồn, không bật hơi,
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hữu thanh, đầu lưỡi với phụ âm xát, vang, đầu lưỡi- răng với phụ âm /l/ (l) là
phụ âm xát, vang, đầu lưỡi- răng. Các em đọc như thế nào thì viết như vậy:
buồng giam viết thành luồng giam, đớn đau viết thành lớn lau, đơn sơ viết
thành lơn sơ, đêm khuya viết thành lêm khuya, thơ lại viết thành thơ đại,...
Các em cũng rất khó phát âm các nguyên âm đôi nên hay viết sai
nguyên âm đôi thành nguyên âm đơn như: nguyên âm đôi iê thành ê như
thông điệp viết thành thông đệp, cái thiện viết thành cái thện, thiên nhiên viết
thành thên nhên, ...
Phần vần, các em hay bỏ qua âm đầu vần (âm đệm): xoàng xĩnh viết thành
xàng xĩnh, luẩn quẩn viết thành lẩn quẩn, loay hoay viết thành lay hoay, ...
Học sinh khó khăn khi phát âm thanh ngã, lỗi trong bài viết của các em
là: ngẫu nhiên thành ngấu nhiên; giữa thành giứa; xoàng xĩnh viết thành
xoàng xính ...
3.3.2.2. Vốn từ ngữ hạn chế, không hiểu hết về từ ngữ dẫn đến sai
chính tả
Ví dụ: May mắn viết thành mai mắn do không phân biệt mai khác may;
sai lầm viết thành say lầm do không phân biệt say khác sai; khinh bỉ viết
thành kinh bỉ do không biết khinh khác kinh như thế nào...
3.4. Một số biện pháp chữa lỗi chính tả
Từ việc quan sát lỗi chính tả của học sinh (như đã phân tích ở trên),
đồng thời qua kinh nghiệm chữa lỗi chính tả trong những năm giảng dạy,
chúng tôi xin đề xuất một số biện pháp chữa lỗi mà theo chúng tôi có thể áp
dụng được sau đây.
3.4.1. Biện pháp chữa lỗi chính tả chung cho học sinh dân tộc Kinh
và dân tộc thiểu số
Hai đối tượng học sinh thuộc dân tộc Kinh và dân tộc thiểu số đều mắc
một số lỗi chính tả giống nhau, nên giáo viên có thể áp dụng các biện pháp
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chữa lỗi chính tả cho người Kinh để chữa lỗi chính tả cho học sinh dân tộc
thiểu số.
3.4.1.1. Giúp học sinh có những hiểu biết đầy đủ về quy tắc chính tả
Những phụ âm có nhiều hình thức viết chính tả khác nhau học sinh hay
nhầm lẫn cách viết, giáo viên khi giảng dạy bài trên lớp, chữa lỗi chính tả
trong các bài kiểm tra cần cung cấp, nhấn mạnh lại cho học sinh một số quy
tắc chính tả để học sinh có thể viết đúng: quy tắc chính tả do một âm có nhiều
cách viết, quy tắc đặt dấu thanh, quy tắc viết hoa cơ bản, quy tắc viết tên riêng
tiếng nước ngoài v.v. Nói tóm lại, phải căn cứ vào tình trạng thực tế trình độ
học sinh để tìm cách giải thích lại quy tắc chính tả cho học sinh cấp THPT khi
mà đối tượng này không còn giờ thuần túy học chính tả nữa.
3.4.1.2.Giúp học sinh được làm quen với cách phát âm đúng
Như đã trình bày ở phần trên, chuẩn chính âm có ảnh hưởng rất nhiều đến
chuẩn chính tả. Giữa ngữ âm và chữ viết có mối quan hệ chặt chẽ với nhau,
thường thường khi phát âm như thế nào thì người ta dễ viết như thế ấy. Khi thầy
đọc đúng thì trò sẽ viết đúng. Bởi vậy, khi giảng bài, đọc bài, giáo viên cần phát
âm chuẩn, chính xác để học sinh học theo, từ đó giúp rèn thói quen viết đúng
chính tả cho học sinh. Mặc dù học sinh đã học ở cấpTHCS và THPT, nhưng
nhiều học sinh khi giáo viên giảng bài, thậm chí là giảng chậm để học sinh ghi
chép, chúng tôi vẫn thấy có những từ dễ nhầm lẫn học sinh vẫn nhìn lên chờ đợi
giáo viên đọc lại lần nữa cho rõ rồi mới chép vào vở. Vì vậy, với những âm học
sinh có khả năng viết sai nhiều, giáo viên cần đọc đi, đọc lại nhiều lần và đọc
chính xác những từ có âm viết sai, giảng giải cho học sinh cả lớp hiểu. Giải pháp
này có ưu điểm giúp các em có ấn tượng sâu đậm với những từ bị sai chính tả, từ
đó giúp học sinh sửa các lỗi mà mình bị mắc ngay trong các giờ học.
3.4.1.3. Dùng mẹo luật chữa lỗi chính tả
Giáo viên sử dụng một số mẹo luật dùng để sửa chữa lỗi chính tả cho học
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sinh dân tộc Kinh để áp dụng cho đối tượng học sinh dân tộc. Tức là, từ kinh
nghiệm chữa lỗi cho học sinh người Kinh, áp dụng chữa lỗi cho học sinh dân tộc.
Trong cách đó, việc giúp học sinh tìm hiểu nghĩa từ để chữa lỗi chính tả
là cách làm có tác dụng nhất. Bởi vì, trong một số trường hợp, học sinh dân
tộc thiểu số viết sai do không hiểu âm thanh của từ luôn đi kèm với ngữ
nghĩa. Cho nên, một trong những biện pháp chữa lỗi chính tả là giáo viên
giảng nghĩa từ hoặc hướng dẫn học sinh tìm hiểu, so sánh nghĩa của các từ
ngữ dễ nhầmtheo kinh nghiệm của chúng tôi lẫn. Biện pháp này rất có hiệu
quả đối với học sinh dân tộc thiểu số (theo kinh nghiệm của chúng tôi).
3.4.1.4. Khuyến khích học sinh có thói quen sử dụng từ điển
Giáo viên khuyến khích học sinhtra từ điển tiếng việt khi gặp trường
hợp không biết viết như thế nào cho đúng, học sinh cần có thói quen. Với học
sinh dân tộc thiểu số, giáo viên cần khuyến khích học sinh mua từ điển tiếng
Việt để hiểu nghĩa của từ ngữ. Tuy nhiên, việc làm này không phải là dễ dàng
vì thói quen, và vì nhiều vấn đề khác nữa.
3.4.1.5. Khi chấm bài, cần chú ý đến yêu cầu về chính tả
Với những bài sai lỗi chính tả mà nhắc nhiều lần các em không sửa chữ
thì giáo viên trừ điểm bài viết ấy. Giáo viên Ngữ văn nên yêu cầu học sinh viết
bài kiểm tra từ 45 phút trở lên vào vở, để giáo viên có thể theo dõi quá trình tiến
bộ của học sinh qua các bài viết. Việc viết vào vở là để chính học sinh có thể
theo dõi quá trình tiến bộ của mình trên cơ sở hướng dẫn của giáo viên.
3.4.2. Biện pháp chú ý đến đặc điểm tiếng mẹ đẻ khi khắc phục lỗi
chính tả cho học sinh dân tộc thiểu số
Tiếng mẹ đẻ của học sinh dân tộc thiểu số là ngôn ngữ của dân tộc mà
học sinh là một thành viên. Ngôn ngữ này được học sinh dân tộc thiểu số sử
dụng hàng ngày trong gia đình, ngoài xã hội khi họ giao tiếp với người đồng
tộc mà không sử dụng tiếng Việt .
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Tiếng mẹ đẻ của học sinh còn gắn liền với thổ ngữ, tức là tiếng nói riêng
của một nơi, là biến thể của một ngôn ngữ dùng ở một vùng địa phương nhỏ hẹp.
Ở góc độ tiếng nói, có thể coi đây là bản sắc văn hóa của đồng bào dân tộc thiểu
số. Tuy vậy điều này lại ảnh hưởng rất nhiều đến các em trong quá trình học tập,
nó ít nhiều chi phối cách dùng tiếng Việt khi các em đến trường.
Do tình trạng trên, học sinh dân tộc ít người thường mắc các lỗi:
- Lỗi phụ âm đầu do phát âm nhầm lẫn gữa các phụ âm: /d-l-n/ (đ- n- l),
/b-v/ (b- v); không nắm được các phụ âm có hai con chữ ghép lại /t- t`/ (t- th),
/k- χ/ (k- kh)
- Lỗi phần vần do thừa hoặc thiếu âm đệm /-w-/:ang- oang, ất- uất,
uân- ân...
- Lỗi âm chính do nhầm lẫn giữa các âm chính là nguyên âm đơn /ă-

ɤˇ/, (ă- â), /a, ă/ ( a- ă), /a- ɤˇ/ a/ â, ε-a/ (e- ê) , /ε- a/ (e- ê) ; nhầm lẫn
giữa nguyên âm đơn và nguyên âm đôi /ie-e/ (yê- ê, iê- ê), /uo - o/ (uô- ô).
- Lỗi nhầm lẫn giữa các phụ âm cuối và bán âm cuối: /t- k/ (t- c), /t- p/
(t- p), /t- m/ (t-m), /m- p/ (m- p), /m- n- γ/ (m- n- ng), /-w-/ (o- u), /j/ (i- y).
Khi sửa lỗi chính tả cho học sinh dân tộc thiểu số, giáo viên có thể áp
dụng thường xuyên những biện pháp khác nhau. Cụ thể như sau:
3.4.2.1. Luyện phát âm trên cơ sở so sánh với cách phát âm chuẩn
Do ảnh hưởng phát âm thổ ngữ, học sinh dân tộc ít người không chỉ
mắc lỗi phát âm theo phương ngữ Bắc Bộ, mà còn phát âm sai do đặc thù
ngôn ngữ dân tộc như: Phát âm sai các phụ âm đầu ...; phát âm sai cả phần
vần (âm đệm, âm chính, âm cuối); phát âm sai thanh điệu dẫn đến viết sai
chính tả.
Giáo viên cần giúp đỡ học sinh trong luyện phát âm chuẩn trên cơ sở có
sự so sánh với cách phát âm chuẩn để viết theo cách phát âm đúng.
- Phát âm đúng các phụ âm (long lanh/ đong đanh, sắc bén/ sắc vén)
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+ Phụ âm /d- l/ (đ-l): phụ âm /d/ (đ) là phụ âm tắc, ồn, không bật hơi,
hữu thanh, đầu lưỡi với phụ âm xát, vang, đầu lưỡi- răng với phụ âm /l/ (l) là
phụ âm xát, vang, đầu lưỡi- răng (đọc đúng: long lanh).
+ Phụ âm /b- v/ (b- v): phụ âm /b/ (b) là phụ âm tắc, ồn, bật hơi, hữu
thanh, môi với phụ âm /v/ (v) là phụ âm xát, ồn, hữu thanh, môi (đọc đúng:
sắc bén)
- Phát âm đúng các nguyên âm (tốt đẹp/ tốt đẹp, cái thiện/ cái thện)
+ /ε- e/ (e-ê): Nguyên âm /ε/ (e) là nguyên âm là nguyên âm hàng trước,
không tròn môi, có độ mở của miệng rộng, nguyên âm /e/ (ê) là nguyên âm hàng
trước, không tròn môi, có độ mở của miệng hơi rộng (đọc đúng: tốt đẹp).
+ /ie- e/ (iê-ê): Nguyên âm /e/ (ê) là nguyên âm hàng trước, không tròn
môi, có độ mở của miệng hơi rộng; còn nguyên âm đôi /ie/ là nguyên âm hàng
trước, không tròn môi, độ mở của miệng không cố định (đọc đúng: cái thiện).
- Phát âm đúng phần vần có âm đệm (xoàng xĩnh/ xàng xĩnh): Khi phát
âm phần vần cần thêm bán âm /-w-/, phát âm gần giống nguyên âm /o/
(nguyên âm hàng sau, tròn môi, độ mở của miệng lớn vừa) nhưng phát âm
lướt (đọc đúng: xoàng)
- Phát âm đúng các thanh điệu (xoàng xĩnh/ xoàng xính, ngẫu nhiên/
ngấu nhiên, giữa/ giứa):
Về cao độ hay âm vực, hai thanh sắc và ngã thuộc âm vực cao. Về
đường nét, ngã và sắc đều hướng lên. Về cách phát âm, cả hai đều phát âm
căng, đều có động tác nghẽn thanh hầu. Như vậy sắc và ngã khá giống nhau,
chỉ còn khác duy nhất là sắc có điểm khởi đầu thấp và liên tục đi lên, còn ngã
có điểm khởi đầu cao hơn chút, cũng hướng lên, nhưng bị đứt quãng ở giữa
chừng do tác động của nghẽn hầu họng (glottal stop). Đọc đúng: xoàng xĩnh,
ngẫu nhiên, giữa, ...

94

3.4.2.2. Kết hợp giảng dạy với cung cấp nghĩa từ cho học sinh, nhất là
học sinh thiểu số, giúp học sinh viết đúng chính tả
Hạn chế của học sinh dân tộc thiểu số là còn vốn từ nghèo nàn, không
hiểu hết nghĩa của các từ trong bài giảng, nên cách diễn đạt trong bài viết của
các em mắc nhiều lỗi chính tả. Vì vậy, những trường hợp lỗi chính học sinh
thường viết sai, giáo viên cần trú trọng giải nghĩa các từ có liên quan là việc
làm cần thiết.
Ví dụ:
- May mắn viết thành mai mắn:
Giáo viên giải nghĩa từ: Mai khác may
+ Mai [24, tr.606]
mai1d. Cây cùng loại với tre, gióng dài, thành dày, đốt lặn, lá rất to,
dùng làm nhà, làm ống đựng nước ... (Ống mai)
mai2d. Cây nhỏ, hoa màu vàng, thường trồng làm cảnh (Hoa mai. Bông
mai vàng).
mai3 d. 1 Tấm cứng bảo vệ cơ thể ở một số loài động vật (Mai rùa. Mai mực.
Mai cua). 2 Mái khum trên thuyền, trên cáng hình giống mai rùa (Mai thuyền).
mai4 d. Dụng cụ gồm một lưỡi sắt nặng, to và phẳng, tra vào cán dài,
dùng để đào, xắn đất.
mai5d (ph) Mối (Ống mai)
mai6d. (kết hợp hạn chế). Lúc sáng sớm (Mai mưa, trưa nắng, chiều
nồm ... (cd). Sương mai còn đọng trên cành (Nắng mai).
mai7 d. 1 Ngày kế ngày hôm nay; ngày mai (Mai mới đi. Nay chẳng
xong thì mai. Tối mai). 2 (vch; kết hợp hạn chế). Thời điểm trong tương lai
gần, ngay sau hiện tại; đối lập với nay (Nay đây mai đó. Rày nắng mai mưa).
+ May [24, tr. 615]
may1 d (vch). Heo may (nói tắt) (Gió may. Hơi may).
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may21 d. Điều tốt lành tình cờ đưa đến đúng lúc (Dịp may hiếm có. Gặp
may. Cầu may. Biến rủi thành may). 2 t. Ở vào tình thế gặp được may (Gặp
anh lúc này thật may quá. Việc không may. May mà không ai hề gì).
may3 đg. Dùng kim chỉ kết các mảnh vải, lụa... thành quần áo hoặc đồ
dùng (Thợ may).
-> Viết đúng: may mắn - Điều tốt lành tình cờ đưa đến đúng lúc.
- Sai lầm viết thành say lầm:
Giáo viên giải nghĩa từ: Say khác sai
+ Say [24, tr.850]
say1 đg. 1 Ở trạng thái bị ngây ngất, choáng váng, nôn nao do tác động
của rượu, thuốc hay những yếu tố cho tác động kích thích nào đó (Say nắng.
Nôn nao như người bị say sóng. Rượu lạt uống lắm cũng say... (cd)). 2 yêu
thích đến mức bị cuốn hút hoàn toàn, không còn nhớ gì, biết gì đến những cái
khác (Say việc quên cả ăn. Tiếng hát làm say lòng người).
say2 t. (Giấc ngủ) rất sâu, không còn hay biết gì cả (Ngủ say như chết)
+ Sai [24, tr.843 - 844]
sai1 đg. Bảo người dưới làm việc gì đó cho mình (Sai con pha chè mời
khách. Sai vặt).
sai2 t. (Cây cối) có hoa và củ nhiều và sít vào nhau (Vườn cam sai quả.
Sắn sai củ. Quả sai chi chít).
sai3 . 1Không phù hợp với cái hoặc điều có thật, mà có khác đi (nói sai
sự thật, đánh máy sai, tin đồn sai, đoán không sai). 2 Chệch đi so với nhau,
không khớp với nhau (sai khớp xương, hai con số sai với nhau). 3 Không phù
hợp với yêu cầu khách quan, lẽ ra phải khác (đồng hồ chạy sai, đáp số sai, chủ
trương sai). 4 Không phù hợp với phép tắc, với những điều quy định (viết sai
chính tả, phát âm sai, làm việc sai nguyên tắc).
-> Viết đúng: sai lầm t (hoặc d). Trái với yêu cầu khách quan hoặc với
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lẽ phải, dẫn đến hậu quả không hay (Việc làm sai lầm. Một nhận định sai lầm.
Phạm sai lầm nghiêm trọng).
- Ngày dài viết thành ngài dài:
Giáo viên giải nghĩa từ: Ngày khác ngài
Ngày[24, tr. 669 - 670]
ngày d. 1 (chm). Khoảng thời gian trái đất tự xoay xung quanh nó đúng
một vòng, bằng 24 giờ (Một năm dương lịch có 365 ngày). 2 Khoảng thời
gian 24 giờ, hoặc đại khái 24 giờ (Ở chơi vài ngày. Ngày hôm qua). 3 Khoảng
thời gian từ khi mặt trời mọc đến khi mặt trời lặn; trái với đêm (Ngày làm hai
buổi. Ngày nắng đêm mưa Rạng ngày. Ngủ ngày). 4 Ngày cụ thể được xác
định để ghi nhớ, kỉ niệm về một sự kiện nào đó (Ngày Quốc Khánh. Ngày tết.
Ngày sinh). 5 Khoảng thời gian không xác định, nhưng là nhiều ngày, tháng
hoặc năm (Những ngày thơ ấu. Ngày trước. Ngày mai).
Ngài[24, tr 667]
ngài1 đ. 1 Từ dùng để chỉ hoặc gọi với ý tôn kính người đàn ông có địa
vị cao trong xã hội cũ hoặc trong xã hội tư sản (Ngài đại sứ. Xin mời ngài). 2
(thường viết hoa) Từ người mê tín thường dùng để chỉ thần thánh với ý kinh
sợ (Ngài thiêng lắm).
ngài2 d. Bướm do ngài biến thành.
-> Viết đúng: ngày dài - Thời gian rộng rãi, thư thả.
Tóm lại, việc giáo viên giải nghĩa từ để rèn chính tả không những giúp
học sinh viết đúng mà còn giúp học sinh hiểu thêm nghĩa từ, mở rộng vốn từ,
làm phong phú vốn từ vựng của các em.
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Tiểu kết chương 3
Tình trạng mắc lỗi chính tả ở học sinh nói chung, học sinh đồng bào dân
tộc thiểu số nói riêng hết sức phổ biến.
Từ kết quả điều tra, khảo sát về thực trạng (đã thực hiện ở chương 2)
chúng tôi nhận thấy học sinh người Kinh và học sinh dân tộc thiểu số thường
mắc lỗi chính tả theo phương ngữ Bắc bộ, tập trung ở việc không không biệt
được các phụ âm đầu lưỡi quặt như tr - ch; s- x; r - gi, d và lỗi viết hoa, viết
tắt do không nắm được quy tắc chính tả và cẩu thả trong trình bày.
Bên cạnh đó, học sinh dân tộc ít người mắc các lỗi rất riêng biệt là
nhầm các phụ âm b-v, đ- l, m-n-ng; viết lẫn lộn y/i trong cặp vần ay/aivà một
số lỗi khác là lỗi do ảnh hưởng của thổ ngữ tiếng mẹ đẻ.
Nguyên nhân mắc lỗi chính tả của học sinh dân tộc ở Trường PT Dân
tộc Nội trú Huyện một mặt là do cách phát âm ảnh hưởng của phương ngữ
Bắc Bộ, giống như học sinh người Việt (người Kinh). Nhưng mặt khác, sự
ảnh hưởng của thổ ngữ tiếng mẹ đẻ làm cho tiếng Việt của các em mắc một số
lỗi đặc thù của dân tộc ít người vùng cao Tây Bắc. Đó là ảnh hưởng của tiếng
mẹ đẻ trong tiếng Việt.
Để sửa lỗi chính tả cho học sinh các dân tộc thiểu số trên địa bàn, giáo
viên dùng một số biện pháp chữa lỗi chính tả chung cho cả học sinh dân tộc
Kinh và học sinh thiểu số. Đó là giúp học sinh có những hiểu biết đầy đủ về
quy tắc chính tả, giúp học sinh được làm quen với cách phát âm đúng; dùng
mẹo luật chữa lỗi chính tả với trường hợp học sinh mắc lỗi do ảnh hưởng của
phương ngữ Bắc Bộ; giúp học sinh tìm hiểu nghĩa từ để chữa lỗi chính tả,
khuyến khích học sinh có thói quen sử dụng từ điển; khi chấm bài, cần chú ý
đến yêu cầu về chính tả.
Bên cạnh đó, giáo viên cần sử dụng thêm các biện pháp chú ý đến đặc
điểm tiếng mẹ đẻ của học sinh khi khắc phục lỗi chính tả cho học sinh dân tộc
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thiểu số. Theo đó, người giáo viên phải nắm bắt đặc điểm tiếng mẹ đẻ của học
dinh dân tộc thiểu số có ảnh hưởng đến phát âm và viết tiếng Việt. Trên cơ sở
đó, luyện phát âm trên cơ sở so sánh với cách phát âm chuẩn, đặc biệt kết hợp
giảng dạy với cung cấp nghĩa từ cho học sinh thiểu số, từ đó giúp học sinh
viết đúng chính tả.
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KẾT LUẬN
1. Những kết quả của luận văn
Ở chương trình thuộc cấp học THCS và THPT không có phân môn
chính tả, nhưng học sinh cần viết đúng chính tả; vì nó là sự phản ánh trình độ
ngôn ngữ, ý thức kỉ luật và một phần của tính cách con người.
Chữ Quốc ngữ ra đời vào giữa thế kỉ XVII do các giáo sĩ phương Tây
xây dựng, trên cơ sở chữ viết ngôn ngữ của họ. Từ đó đến nay, nó đã trở
thành thứ chữ quen thuộc, phổ biến của người Việt và được coi là chữ của của
người Việt, thậm chí đã trở thành một sự kiện văn hóa của cộng đồng các dân
tộc Việt Nam. Chữ Quốc ngữ khi ra đời, về đại thể, là chữ ghi âm được xây
dựng theo nguyên tắc ngữ âm học, tức là phát âm như thế nào thì viết như
vậy. Chính vì thế, do quá trình phát triển lịch sử của tiếng Việt, hiện nay chữ
viết tiếng Việt có những âm vị lại được biểu thị bằng nhiều con chữ khác
nhau gây khó khăn cho người viết chính tả, dẫn đến mắc lỗi chính tả.
Luận văn của chúng tôi khảo sát tình trạng sai chính tả tiếng Việt của
sinh huyện Mộc Châu tỉnh Sơn La. Đây là tỉnh mà dân số người Kinh chiếm
số lượng ít, khoảng 16%, còn lại 84% là dân tộc thiểu số. Cho nên, ngôn ngữ
quốc gia của học sinh phổ thông không chỉ chịu ảnh hưởng ngôn ngữ vùng
miền và thổ ngữ thuộc phương ngữ Bắc Bộ của tiếng Việt mà còn chịu tác
động của thói quen dùng tiếng mẹ đẻ của học sinh dân tộc thiểu số. Đây chính
là nguyên nhân chính trong mắc lỗi chính tả của học sinh huyện Mộc Châu
tỉnh Sơn La. Theo kết quả khảo sát trường hợp ở hai trường phổ thông
(Trường THPT Tân Lập và Trường PT Dân tộc Nội trú huyện Mộc Châu) học
sinh ở cả hai cấp học vẫn còn tình trạng mắc lỗi chính tả, cả ở học sinh người
Kinh nói chung và học sinh đồng bào dân tộc thiểu số nói riêng. Tình trạng
mắc lỗi thấy có ở cả lỗi viết sai âm, đặt dấu sai, viết hoa và phiên âm tên riêng
nước ngoài sai v.v. Tỷ lệ mắc lỗi của học sinh người Kinh trung bình là
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2,53loại lỗi chính tả/ bài kiểm tra; còn học sinh dân tộc thiểu số trung bình là
5,40 loại lỗi chính tả/ bài kiểm tra.
Để sửa lỗi chính tả cho học sinh, chúng tôi nhận thấy giáo viên có thể
dùng một số biện pháp chữa lỗi chính tả chung cho cả học sinh dân tộc Kinh
và thiểu số. Những biện pháp chung ấy là giúp học sinh có những hiểu biết
đầy đủ về quy tắc chính tả, giúp học sinh được làm quen với cách phát âm
theo chuẩn chữ viết, dùng mẹo luật chữa lỗi chính tả với trường hợp học sinh
mắc lỗi do ảnh hưởng của phương ngữ Bắc Bộ, giúp học sinh tìm hiểu nghĩa
từ để chữa lỗi chính tả, khuyến khích học sinh có thói quen sử dụng từ điển.
Để làm điều này, khi chấm bài kiểm tra giáo viên cần chú ý đến yêu cầu về
viết đúng chính tả.
Bên cạnh đó, để khắc phục lỗi chính tả cho học sinh dân tộc thiểu số,
giáo viên cần sử dụng thêm các biện pháp bổ sung. Tức là cần chú ý đến đặc
điểm tiếng mẹ đẻ của học sinh dân tộc thiểu số đang học trong lớp học. Từ đó,
luyện phát âm âm đúng trên cơ sở so sánh với cách phát âm chuẩn với những
âm học sinh phát âm sai do ảnh hưởng của tiếng mẹ đẻ. Đồng thời, trong
giảng dạy cần cung cấp nghĩa từ cho học sinh, nhất là học sinh thiểu số của
những dân tộc quá ít người để giúp học sinh viết đúng chính tả.
Như vậy, luận văn đã làm được một số việc sau:
1.1. Hệ thống hóa cơ sở lí luận về ngữ âm và chính tả tiếng Việt
1.2. Nghiên cứu thực trạng lỗi chính tả của học sinh THPT dân tộc
Kinh và dân tộc thiểu số huyện Mộc Châu ở hai trường cụ thể.
1.3. Bước đầu xác định nguyên nhân và đề xuất một số phương hướng
chữa lỗi chính tả của học sinh THCS và THPT ở hai đối tượng là học sinh dân
tộc Kinh và học sinh dân tộc thiểu số
1.4. Qua việc thực hiện luận văn, chúng tôi thấy có tác dụng tốt đối với
tác giả trong dạy học. Tác giả hy vọng luận văn này có thể dùng làm tài liệu
tham khảo cho giáo viên Ngữ văn trường THCS và THPT trong địa bàn
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huyện Mộc Châu và tỉnh Sơn La.
2. Những kiến nghị, đề xuất
2.1. Cần có nghiên cứu toàn diện và sâu sắc hơn về lỗi chính tả của học
sinh THCS và THPT huyện Mộc Châu tỉnh Sơn La khi có điều kiện khảo sát
mở rộng ở nhiều trường khác nhau.
2.2. Cần có những biện pháp để khuyến khích giáo viên sử dụng các
giải pháp nhằm khắc phục lỗi chính tả, giúp học sinh diễn đạt đúng và trong
sáng hơn. Cụ thể là có biện pháp khuyến kích giáo viên hiểu biết tiếng mẹ đẻ
của học sinh dân tộc thiểu số.
2.3. Cung cấp các phương tiện dạy học, nhất là với các trường có nhiều
học sinh thiểu số theo học để học sinh dễ hiểu nghĩa của những từ tiếng Việt
trừu tượng hoặc ít gặp để các em có cách phát âm đúng và viết đúng.
Như đã trình bày trong luận văn, việc đề xuất giải pháp khắc phục lỗi
chính tả cho học sinh là một việc làm khó khăn, lâu dài và đồng bộ. Tuy
nhiên, trước tình trạng mắc lỗi như hiện nay của học sinh ở một huyện thuộc
vùng du lịch Quốc gia, là một giáo viên đứng lớp chúng tôi thấy cần phải xử lí
trong phạm vi nhiệm vụ của mình. Vì thế những giải pháp được nêu ra nhằm
đề nghị các nhà giáo dục và cả các nhà nghiên cứu cùng quan tâm và xử lí.
Những nghiên cứu cụ thể của chúng tôi tại hai trường đã chọn có thể
cách nhìn và giải quết vấn đề còn mang tính chủ quan hoặc chưa thật mới.
Nếu có điều kiện, tác giả luận văn sẽ tiếp tục tìm hiểu vấn đề này ở phạm vi
rộng hơn.
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