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MỞ ĐẦU
1. Lý do chọn đề tài
1.1. Việt Nam là quốc gia đa dân tộc, đa ngôn ngữ. Tiếng Việt là ngôn
ngữ phổ thông của các dân tộc Việt Nam. Hiện nay, ở nước ta, tiếng Việt
được sử dụng trong mọi lĩnh vực của đời sống xã hội. Đối với mỗi người Việt
Nam, tiếng Việt vừa là phương tiện giao tiếp, học tập, làm việc, vừa là công
cụ tư duy. Các dân tộc thiểu số có quyền và nghĩa vụ học tập và sử dụng tiếng
Việt. Điều này đã được khẳng định trong Hiến pháp và trong các Nghị định
của Chính phủ. Vì vậy, cần phải nghiên cứu để tìm ra con đường ngắn nhất
nhằm giúp học sinh dân tộc thiểu số học và sử dụng tiếng Việt thành thạo, là
một trong những nhiệm vụ của nhà trường, nhất là đối với các trường thuộc
vùng Tây Bắc, nơi tập trung nhiều học sinh các dân tộc thiểu số học tập.
1.2. Trường THPT Chiềng Khương là nơi tập trung con em các dân tộc
từ nhiều xã về học tập. Trong đó, học sinh Thái, Mông chiếm khoảng 3/4 tổng
số học sinh toàn trường. Cũng giống như học sinh các dân tộc thiểu số khác,
vốn tiếng Việt của các em còn hạn chế. Trong quá trình giao tiếp và học tập,
các em mắc nhiều lỗi về ngôn ngữ như: lỗi dùng từ, đặt câu, chính tả, diễn
đạt… Là giáo viên, đang trực tiếp làm công tác giảng dạy tại trường THPT
Chiềng Khương, chúng tôi thấy học sinh dân tộc thiểu số nói chung và học
sinh Thái, Mông nói riêng khi viết bài hoặc làm bài còn mắc các lỗi chính tả,
lỗi dùng từ sai hoặc không phù hợp với văn cảnh. Với học sinh người Kinh,
tiếng Việt là tiếng mẹ đẻ. Trong khi đó, đối với học sinh các dân tộc thiểu số
nói chung và học sinh dân tộc Thái, Mông nói riêng, tiếng Việt là ngôn ngữ
thứ hai- ngôn ngữ được hình thành trong học sinh sau khi các em đã nắm
vững và sử dụng tiếng dân tộc mình (tiếng mẹ đẻ). Việc dạy ngôn ngữ thứ hai
có nhiều điểm khác với dạy- học tiếng mẹ đẻ. Và một trong những đặc thù
trong dạy - học ngôn ngữ thứ hai đó là hiện tượng giao thoa ngôn ngữ khi
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người học thụ đắc ngôn ngữ thứ hai. Bởi vì như L.V. Sherba đã nói “Có thể
gạt bỏ tiếng mẹ đẻ ra khỏi chương trình học ngôn ngữ thứ hai, nhưng không
thể nào gạt bỏ tiếng mẹ đẻ ra khỏi đầu những người học ngôn ngữ thứ hai
đó”. Do sự tiếp xúc, giao thoa giữa các ngôn ngữ nên đã có hiện tượng mắc
lỗi của học sinh như đã nêu trên.
1.3. Để góp phần vào việc nâng cao chất lượng đào tạo phổ thông nói
chung, nâng cao trình độ sử dụng tiếng Việt cho học sinh thiểu số nói riêng
cũng là góp phần thực hiện chính sách của Đảng và nhà nước về sự bình đẳng
dân tộc, chúng tôi đã chọn đề tài: “Lỗi chính tả tiếng Việt của học sinh dân
tộc Thái, Mông tại trường THPT Chiềng Khương, huyện Sông Mã, tỉnh Sơn
La” để thực hiện.
2. Mục đích nghiên cứu
Trên sở thống kê các bài viết của học sinh ở trường THPT Chiềng
Khương, luận văn tiến hành tìm hiểu những loại lỗi cơ bản thường gặp của
học sinh thuộc bình diện ngữ âm và từ vựng, từ đó, đề xuất những phương
pháp sửa lỗi để giúp nâng cao chất lượng đào tạo ở trường THPT Chiềng
Khương.
3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu
- Đối tượng nghiên cứu: Lỗi chính tả của học sinh dân tộc Thái và
Mông ở trường THPT Chiềng Khương, Sông Mã, Sơn La. Việc nghiên cứu là
để có được những giải pháp nhằm nâng cao chất lượng chính tả tiếng Việt cho
học sinh dân tộc Thái, Mông.
- Phạm vi nghiên cứu: Trên địa bàn cụm 5 xã Chiêng Khương, Mường
Sai, Chiềng Cang, Mường Hung, Mường Cai có học sinh theo học tại trường
THPT Chiềng Khương, huyện Sông Mã, tỉnh Sơn La.
4. Nhiệm vụ nghiên cứu
Chúng tôi giả định rằng nếu tìm ra nguyên nhân mắc lỗi chính tả tiếng
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Việt, từ đó đề xuất một số biện pháp sửa lỗi có hiệu quả và sử dụng hợp lý các
biện pháp đó thì sẽ nâng cao chất lượng dạy học tiếng Việt cho học sinh dân
tộc Thái, Mông tại trường THPT Chiềng Khương nói riêng và huyện Sông
Mã nói chung. Vì thế, luận văn xác định những nhiệm vụ cụ thể như sau:
- Xác lập cơ sở lý thuyết liên quan đến việc giải quyết các vấn đề lỗi
của học sinh.
- Khảo sát, thống kê, phân loại, miêu tả các loại lỗi liên quan đến bình
diện ngữ âm, từ vựng của học sinh dân tộc Thái, Mông ở trường THPT
Chiềng Khương huyện Sông Mã, tỉnh Sơn La.
- Bước đầu chỉ ra những nguyên nhân, đề xuất giải pháp sửa chữa và
cách khắc phục.
5. Phương pháp nghiên cứu
Trong đề tài này chúng tôi sử dụng các phương pháp nghiên cứu chính
sau:
- Phương pháp thống kê: Thống kê số lượng các lỗi xuất hiện trong các
bài viết của học sinh.
- Phương pháp miêu tả và phân tích lỗi: Trên cơ sở miêu tả các loại lỗi
để tìm ra những nguyên nhân mắc lỗi từ đó đề ra giải pháp sửa lỗi.
6. Những đóng góp của luận văn
- Việc khảo sát, nghiên cứu và phân tích lỗi, chỉ ra hệ thống các lỗi của
học sinh dân tộc Thái, Mông khi học tiếng Việt nhằm góp phần vào việc nâng
cao việc dạy và học ở trường THPT Chiềng Khương. Đồng thời phần nào góp
thêm một bước tiến mới trong việc nghiên cứu lỗi và chỉ ra lỗi của học sinh
dân tộc.
- Những kết quả nghiên cứu sẽ giúp ích cho việc nâng cao trình độ sử
dụng tiếng Việt cho học sinh dân tộc thiểu số và có thể áp dụng vào việc giảng
dạy ở các trường THPT có học sinh là người dân tộc Thái, Mông theo học.
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7. Cấu trúc luận văn
Ngoài phần Mở đầu và Kết luận, nội dung luận văn được triển khai
thành 3 chương:
Chương 1. Cơ sở lí luận phục vụ cho việc thực hiện luận văn.
Chương 2. Thực trạng và nguyên nhân lỗi chính tả của học sinh dân tộc Thái
và Mông ở trường THPT Chiềng Khương, Sông Mã, Sơn La.
Chương 3. Đề xuất cách chữa lỗi chính tả tiếng Việt cho học sinh dân tộc
Thái, Mông ở trường THPT Chiềng Khương, Sông Mã, Sơn La.
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CHƯƠNG 1
CƠ SỞ LÝ LUẬN PHỤC VỤ CHO VIỆC THỰC HIỆN LUẬN VĂN
1.1. Những nét chính liên quan đến lịch sử vấn đề
Từ trước đến nay, đã có rất nhiều công trình nghiên cứu về lỗi chính tả
và từ vựng tiếng Việt. Về lỗi chính tả, có thể kể đến các công trình nghiên cứu
của các tác giả sau:
- Hoàng Phê trên cơ sở tìm hiểu lỗi chính tả ở cả ba vùng Bắc - Trung Nam đã biên soạn cuốn “Chính tả tiếng Việt” dưới dạng một từ điển.
- Trên cơ sở tìm hiểu các vấn đề chính tả của các phương ngữ Phan
Ngọc đã đưa ra các mẹo chữa lỗi chính tả trong cuốn “Mẹo giải nghĩa từ tiếng
Việt và chữa lỗi chính tả”. Trong cuốn sách này, Phan Ngọc đã đưa ra các
mẹo giải nghĩa của các từ Hán - Việt và chữa các lỗi chính tả liên quan đến từ
Hán - Việt.
- Trong luận án của mình, Hoàng Thảo Nguyên đã khảo sát các loại lỗi
chính tả của học sinh Thừa Thiên - Huế do ảnh hưởng của phương ngữ Trung.
- Về lỗi dùng từ có thể kể đến các công trình sau: “Lỗi từ vựng và cách
khắc phục” của các tác giả Hồ Lê, Trần Thị Ngọc Lang, Lê Đình Nghĩa.
Trong cuốn này các tác giả đã nêu ra chín loại lỗi, trong đó có những kiểu lỗi
có thể gộp thành một như: lỗi do phối hợp nghĩa không ăn khớp với những
đơn vị từ vựng đi với nó với lỗi phong cách. Các tác giả mới đưa ra cách khắc
phục một số lỗi như: lỗi viết sai âm gây ra sự lẫn lộn về nghĩa, lỗi hiểu sai
nghĩa của từ, lỗi do phối hợp nghĩa giữa một số từ hoặc không ăn khớp, hoặc
bị trùng lặp.
- “Từ điển lỗi dùng từ” do Hà Quang Năng chủ biên. Tác giả đã xác
định năm dạng lỗi cơ bản như: dùng từ sai vỏ âm thanh, dùng từ sai ý nghĩa,
dùng lặp từ, dùng thừa từ và thiếu từ, dùng từ sai phong cách và sai từ loại.
- Từ đó, các tác giả đưa ra biện pháp khắc phục lỗi. “Rèn luyện kỹ
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năng dùng từ và kỹ năng về chính tả” trong cuốn “Tiếng Việt thực hành” của
Nguyễn Minh Thuyết, Nguyễn Văn Hiệp. Các tác giả đã nêu ra ba loại lỗi
chính về từ tiếng Việt: lỗi thông thường về dùng từ trong văn bản, lỗi chính
tả, lỗi về quy tắc viết hoa và quy tắc phiên âm tiếng nước ngoài.
- “Tiếng Việt thực hành” của tác giả Bùi Minh Toán, Lê A, Đỗ Việt
Hùng cũng đã nêu ra các cách dùng từ: dùng đúng âm thanh và hình thức cấu
tạo, đúng về nghĩa và quan hệ kết hợp; dùng từ phải hợp phong cách văn bản,
đảm bảo tính hệ thống của văn bản.
- Nhóm biên soạn Ngọc Xuân Quỳnh (2009) trong cuốn “Hướng dẫn
học tốt chính tả và ngữ pháp tiếng Việt (Sổ tay chính tả tiếng Việt dành cho
học sinh tiểu học)”(NXB Từ điển bách khoa) đã chỉ ra các lỗi chính tả và mẹo
viết đúng chính tả cho học sinh Tiểu học một cách qui mô và khá bài bản.
- Nhóm tác giả Diệp Quang Ban (2000) trong cuốn “Câu tiếng Việt và các
bình diện nghiên cứu câu” của NXB Giáo dục Hà Nội (sách bồi dưỡng
thường xuyên chu kì 1997- 2000 cho giáo viên phổ thông) cũng đã rất chú
trọng tới vấn đề này.
- Đáng chú ý là cuốn sách “Các lỗi chính tả, từ vựng, ngữ pháp và cách
khắc phục (Qua bài viết trong nhà trường và trên các phương tiện truyền
thông)”do tiến sĩ Lê Trung Hoa chủ biên (NXB Khoa học xã hội, năm 2002).
Nội dung của cuốn sách này thể hiện các tác giả đã khảo sát lỗi sử dụng ngôn
ngữ trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh một cách khá toàn diện. Bên cạnh
đó, cuốn sách cũng cho biết trên các phương tiện truyền thông, có nhiều nhà
nghiên cứu trong giới chuyên môn cũng đề cập đến vấn đề lỗi chính tả.
- Tác giả Phan Thiều trong “Rèn luyện ngôn ngữ” (NXB Giáo dục Hà
Nội 1998) xem việc rèn luyện ngôn ngữ, trong đó rèn luyện kĩ năng sử dụng
từ ngữ là một hoạt động ngôn ngữ. Nó phải được xây dựng trên những cơ sở
lí luận khoa học vững chắc. Nhưng rèn luyện nói tốt, viết tốt không chỉ đơn
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thuần tập trung vào việc trang bị lý thuyết ngôn ngữ, lí thuyết khoa học về
tiếng Việt mà trước hết và chủ yếu phải đưa người đọc vào hoạt động ngôn từ,
vào thực tiễn nói viết một cách cụ thể, qua đó mà hình thành những kĩ năng,
những thói quen chuẩn. Gần đây, Lê Như Tú đã có đề tài tìm hiểu về những
lỗi sử dụng ngôn ngữ của học sinh THPT ở huyện Quảng Xương tỉnh Thanh
Hóa (Luận văn thạc sĩ - ĐH Vinh năm 2004). Ở luận văn này, tác giả cũng đã
đưa ra các lỗi về viết của học sinh và đề xuất nhiều cách khắc phục cụ thể, có
hiệu quả.
Ngoài ra, trong những năm gần đây, cũng có nhiều bài viết, công trình
khoa học, luận văn thạc sỹ. .v. .v. nghiên cứu vấn đề dạy học tiếng Việt cho
học sinh dân tộc thiểu số ở các địa phương có người dân tộc trong cả nước.
Đó là những đề tài như Hoàng Ngọc Hiển (2005) “Nghiên cứu thực trạng dạy
học và những khó khăn cơ bản trong quá trình học tiếng Việt của học sinh
H’mông, tỉnh Thanh Hóa “(Luận văn thạc sĩ, ĐH Vinh), của Nguyễn Hữu
Đàm “Hệ thống bài tập bồi dưỡng kiến thức ngữ pháp cho học sinh dân tộc
Thái, Thanh Hóa”(Luận văn thạc sĩ, ĐH Vinh) .v. v. Những luận văn ở bậc
thạc sỹ này đã tìm hiểu những khó khăn trong việc học tiếng Việt của học
sinh dân tộc, trong quá trình dạy tiếng Việt của giáo viên; từ đó tìm ra nguyên
nhân và cách khắc phục nhằm nâng cao chất lượng môn tiếng Việt cho học
sinh là người dân tộc thiểu số.
Tóm lại, các công trình tiêu biểu mà chúng tôi vừa liệt kê ở trên đã phản
ánh được tầm quan trọng của dạy học chính tả cũng như thực trạng và biện
pháp dạy học chính tả theo vùng phương ngữ và việc dạy học viết cho học
sinh dân tộc thiểu số. Tuy nhiên, các công trình trên đa phần còn mang tính
định hướng cho dạy học chính tả tiếng Việt nói chung và một số vùng phương
ngữ cụ thể chứ chưa nghiên cứu và tiếp cận một lĩnh vực hay đối tượng học
sinh ở một cấp học cụ thể.
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Hiện nay, chúng tôi biết thực trạng lỗi chính tả của học sinh dân tộc
Thái, Mông đang là vấn đề quan trọng. Nó không chỉ thu hút sự chú ý của các
nhà nghiên cứu khoa học, các nhà sư phạm mà còn là sự băn khoăn của cả
những người giáo viên phổ thông đang đứng lớp. Trong bối cảnh Nhà nước ta
có chủ trương nâng cao dân trí cho đồng bào dân tộc, đưa họ vào tham gia
quản lý nhà nước tại địa phương thì vẫn đề chữa lỗi chính tả cho học sinh dân
tộc càng cần thiết. Tuy nhiên, hầu như chưa có tác giả nào đi sâu nghiên cứu
để tìm ra nguyên nhân và biện pháp khắc phục cho địa bàn cụ thể là vùng Tây
Bắc. Chính vì vậy, tìm hiểu thực trạng lỗi chính tả của học sinh dân tộc Thái,
Mông ở địa bàn này và đưa ra một số biện pháp khắc phục nhằm nâng cao
chất lượng và hiệu quả giáo dục là vấn đề cấp thiết đối với người giáo viên
như chúng tôi. Chính vì vậy mà chúng tôi nghiên cứu đề tài này.
1.2. Vấn đề chính tả và chuẩn chính tả tiếng Việt
Để làm cơ sở cho việc thực hiện nhiệm vụ của luận văn, ở đây chúng tôi sẽ
trình bày những thu nhận của mình về chính tả và chính tả tiếng Việt.
1.2.1. Chính tả
Theo “Từ điển tiếng Việt” chính tả là “cách viết chữ được coi là chuẩn”
[Hoàng Phê, 1992, tr 173]. Như vậy, theo nghĩa gốc của từ này:
Chính tả là hệ thống các quy tắc về cách viết thống nhất cho các từ của
một ngôn ngữ. Nói cách khác, chính tả là những chuẩn mực của ngôn ngữ viết
được thừa nhận trong ngôn ngữ toàn dân. Nó là phương tiện thuận lợi cho
việc lưu truyền thông tin, đảm bảo cho người viết và người đọc thống nhất
những điều đã viết.
Chính tả trước hết là sự quy định có tính chất xã hội. Bắt buộc gần như
tuyệt đối, nó không cho phép con người vận dụng quy tắc một cách linh hoạt
có tính chất sáng tạo cá nhân.
Một ngôn ngữ văn hoá không thể không có chính tả thống nhất. Chính tả
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thống nhất thì việc giao tiếp bằng ngôn ngữ mới không bị trở ngại giữa các
địa phương trong cả nước, cũng như giữa các thế hệ đời trước với thế hệ đời
sau. Chính tả thống nhất là một trong những biểu hiện của trình độ văn hoá
phát triển của một dân tộc.
Ở Việt Nam, trên đại thể hệ thống quy tắc chính tả là những quy định
mang tính quy ước xã hội về cách viết các từ, viết các chữ hoa, cách dùng các
dấu câu, cách viết các từ phiên âm hoặc chuyển tự. Do đó, chính tả trước hết
là sự quy định có tính chất xã hội bắt buộc gần như tuyệt đối, nó không cho
phép con người vận dụng qui tắc một cách linh hoạt có tính chất sáng tạo cá
nhân.
Để thống nhất cách viết chính tả trong nhà trường, ngày 5 tháng 3 năm
1984, Bộ Giáo dục (nay là Bộ Giáo dục và Đào tạo) đã qui định về chuẩn hóa
và thống nhất nguyên tắc chính tả tiếng Việt. Căn cứ theo tinh thần của văn
bản này, chúng tôi thấy có thể hiểu như sau: Đối với những từ tiếng Việt mà
hiện nay chuẩn chính tả còn chưa quy định rõ ràng, có thể dùng tiêu chí thói
quen phát âm của đa số người trong xã hội để viết chính tả, mặc dù thói quen
này có thể khác với cách viết của từ nguyên (gốc Việt hay gốc Hán). Hoặc là
dùng tiêu chí từ nguyên khi tiêu chí phát âm chưa làm rõ một hình thức phát
âm ổn định. Khi chuẩn chính tả đã được xác định phải nghiêm túc tuân theo.
Tuy việc chuẩn hoá và thống nhất phát âm chưa đạt thành yêu cầu cao nhưng
cũng nên dựa vào chuẩn chính tả mà phát âm. Ở trường hợp chưa xác định
được chuẩn chính tả thì nên chấp nhận biến thể. Đối với tên riêng không phải
tiếng Việt thì nguyên tắc chung là khi viết chính tả cần tôn trọng nguyên hình
theo chữ viết Latinh trong nguyên ngữ. Về phát âm, phải hướng dẫn để dần
dần có được cách phát âm thích hợp, thống nhất trong toàn xã hội.
Như vậy, nói về chính tả chúng ta phải nói về cách viết chữ của một
ngôn ngữ cụ thể nào đó. Cách viết này là sự quy định có tính chất xã hội bắt
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buộc gần như tuyệt đối, hoặc là do pháp luật quy định. Khi đó, nó không cho
phép cá nhân vận dụng qui tắc một cách linh hoạt có tính chất sáng tạo riêng
một cách tùy tiện.
Trong sự nghiệp giáo dục, ngôn ngữ là công cụ để chuyển tải có hiệu
lực nhất kho tàng văn hoá của loài người đến người học, nên yêu cầu chuẩn
mực rất cao bởi nó ảnh hưởng rộng rãi trong xã hội. Nhà trường càng có vai
trò và vị trí quan trọng. Nghị quyết số 14 ngày 11/01/1979 của Bộ chính trị về
cải cách Giáo dục nhấn mạnh: “Chúng ta không thể bằng với những biện
pháp cải tiến thông thường mà phải tiến hành một cuộc cải cách Giáo dục
sâu sắc trong cả nước.” (NQ/ số 14- Bộ Chính trị). Từ yêu cầu đó, nhà trường
cần khắc phục tình trạng không thống nhất về chính tả và thuật ngữ hiện nay.
Vì vậy, vấn đề chuẩn hoá chính tả và thuật ngữ áp dụng trong sách giáo khoa
và nhà trường là hết sức cấp thiết.
1.2.2. Một số nội dung của chuẩn chính tả tiếng Việt
1.2.2.1. Khái quát về nội dung của chuẩn chính tả tiếng Việt
Chuẩn chính tả là việc chuẩn hoá hình thức chữ viết của ngôn ngữ.
Chuẩn chính tả phải được quy định rõ ràng, chi tiết tới từng từ của Tiếng Việt
và phải được mọi người tuân theo.Vấn đề đặt ra là chuẩn chính tả phải được
xây dựng sao cho hợp lý, có độ tin cậy và sức thuyết phục cao. Chuẩn chính
tả có tính chất bắt buộc gần như tuyệt đối. Chẳng hạn ta không thể viết là:
VD: ngề ngiệp, iêu gét,… mà phải viết là: nghề nghiệp, yêu ghét,…
Chuẩn chính tả có tính chất ổn định cao, rất ít thay đổi, thường giữ
nguyên trong thời gian dài nên thường tạo thành thói quen, tạo nên tâm lí
trong lối viết của người bản ngữ.
Mặc dù vậy, chuẩn chính tả không phải là bất biến. Nhưng khi chuẩn
chính tả đã lỗi thời sẽ dần dần được thay thế bằng những chuẩn chính tả mới.
VD: Chuẩn chính tả cũ: đày tớ, trằm trồ. Chuẩn chính tả mới là: đầy tớ, trầm trồ.
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Cũng như chuẩn ngôn ngữ khác, chuẩn chính tả là kết quả của sự lựa
chọn giữa nhiều hình thức chính tả đang cùng tồn tại.
Từ khi tiếng Việt được sử dụng chính thức ở Việt Nam (năm 1945),
chữ viết tiếng Việt (hay chính tả) chủ yếu là sự quy ước có tính chất xã hội.
Từ năm 1980, cơ quan quản lý giáo dục và Khoa học xã hội Việt Nam là Bộ
Giáo dục và Ủy ban Khoa học xã hội mới ban hành “Một số quy định về
chính tả trong sách giáo khoa cải cách giáo dục”quy định về “chính tả tiếng
Việt”. Sau đó, năm 1983 Hội đồng chuẩn chính tả và Hội đồng chuẩn hóa
thuật ngữ do hai cơ quan nói trên hiệp thương thành lập đã ban hành “Nghị
quyết”về vấn đề chính tả và thuật ngữ tiếng Việt. Căn cứ theo Nghị quyết nói
trên, Bộ Giáo dục đã có Quyết định số 241/QĐ ngày 5-3-1984 do Bộ trưởng
Nguyễn Thị Bình ký Quy định về chính tả tiếng Việt và thuật ngữ tiếng Việt.
Sau đó nữa, năm 2002 Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành “Quy định tạm thời
về chính tả trong sách giáo khoa mới” và năm 2003 ban hành “Quy định tạm
thời về viết hoa tên riêng trong sách giáo khoa” kèm theo Quyết định số
07/2003/QĐ-BGDĐT ngày 13/3/2003 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào
tạo. Căn cứ vào những quy định nói trên, chúng ta biết chính tả tiếng Việt là
một hệ thống các quy tắc về việc viết đúng chữ viết tiếng Việt. Nội dung của
hệ thống chính tả tiếng Việt bao gồm một số vấn đề cơ bản sau đây:
- Cách viết một số từ có nhiều dạng phát âm khác nhau.
- Cách viết tên riêng Việt Nam.
- Cách viết tên cơ quan, tổ chức kinh tế, chính trị, văn hoá, xã hội.
- Cách viết tên riêng nước ngoài và thuật ngữ khoa học.
- Cách viết tên tác phẩm, văn bản.
- Cách viết tắt.
- Cách dùng số và chữ biểu thị số.
Trong những tài liệu nói trên và theo quy ước được xã hội chấp nhận,
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chúng ta thấy có một số quy tắc viết chính tả tiếng Việt như sau:
- Quy tắc viết các âm vị làm thành cấu trúc âm tiết tiếng Việt. Theo đó,
tiếng Việt không viết gế mà phải viết là ghế, không viết nắg mà phải viết đầy
đủ là nắng
- Cách đặt dấu thanh. Theo đó, chính tả tiếng Việt có những cách đặt
dấu thanh như sau:
+ Trường hợp khuôn vần có âm chính là nguyên âm đơn hoặc không có
âm cuối thì dấu thanh đặt trên hoặc dưới chữ nguyên âm. (Ví dụ: đã, đà, hỏi,
này, hội, mẹ …).
+ Trường hợp khuôn vần có âm chính là nguyên âm đôi và âm cuối thì
dấu thanh đặt trên hoặc dưới chữ cái đứng sau của nguyên âm đôi. (Ví dụ:
cười, được, phước, bước, buồng, muốn. . . ).
+ Trường hợp khuôn vần có âm chính là nguyên âm đôi nhưng không
có âm cuối thì dấu thanh đặt trên hoặc dưới chữ cái đứng ở vị trí thứ nhất
trước của nguyên âm đôi. (Ví dụ: múa, mùa, chứa . . . ).
- Luật chính tả theo quy tắc ngữ nghĩa và thói quen được xã hội chấp
nhận. Cụ thể như sau:
+ Viết đúng chính tả các âm tiết có cấu trúc ngữ âm giống nhau, nhưng
chữ viết có chức năng phân biệt nghĩa của từ. Ví dụ, ngữ âm tiếng Việt của
những người Việt Bắc bộ không phân biệt hai cách viết trâu (trong con trâu)
và châu (trong châu báu) nhưng viết đúng chính tả phải viết hai từ đó là trâu
và châu.
+ Dựa vào nghĩa của từ hoặc tổ hợp từ có chứa các âm tiết đồng âm để
lựa chọn cách viết đúng. Ví dụ, cách viết chữ cái phụ âm đầu r/d/gi là khác
nhau trong khi phát âm ở Bắc Bộ là như nhau; hay như cách viết âm đầu ng,
ngh tùy từng trường hợp.
+ Viết hoa chữ cái đầu trong âm tiết danh từ riêng hoặc tổ hợp từ làm
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tên riêng, chữ cái đầu trong âm tiết đứng đầu câu hoặc đoạn văn.
- Các kĩ năng khi vận dụng quy tắc và mẹo luật chính tả trong tiếng
Việt cũng cần được chú ý. Đó là:
+ Kĩ năng chính tả của những từ Hán Việt.
+ Kĩ năng chính tả của những từ láy.
+ Kĩ năng chính tả hay quy định cách viết các từ hay âm tiết có âm cuối
là phụ âm (t/c, ng/n . . . ).
+ Kĩ năng chính tả khi viết các âm chính là nguyên âm kết hợp với âm
cuối là bán nguyên âm. Ví dụ viết uoi/ui, ay/ai . . .
- Cách viết những từ phiên âm từ tiếng nước ngoài, cách viết tắt hoặc
viết hoa có liên quan đến tên riêng hay địa danh.
Như vậy, các quy tắc chính tả tiếng Việt tập trung ở dạng thức viết các
yếu tố của cấu trúc âm tiết. Khi học sinh biết viết đúng, thành thạo các âm tiết
có thể nói đã có kĩ năng tốt về chính tả tiếng Việt.
1.2.2.2. Một số nguyên tắc chính tả tiếng Việt
Từ cơ sở tâm lí học và ngôn ngữ học đã nêu trên, để hạn chế được lỗi
chính tả cho học sinh, người giáo viên cần nắm chắc, hiểu, vận dụng và giảng
dạy cho học sinh một số nguyên tắc chính tả tiếng Việt sau đây:
Một là: Chính tả ngữ âm. Theo nguyên tắc này, cách viết của từ phải biểu
hiện đúng âm hưởng của từ: phát âm thế nào thì viết thế ấy.
Giữa cách đọc và cách viết phải thống nhất với nhau. Được nghe đọc
đúng thì học sinh sẽ viết đúng. Bởi vậy Tiếng Việt là chữ ghi âm vị nên
nguyên tắc này là nguyên tắc cơ bản nhất. Nó thể hiện ở chỗ: cách viết của
mỗi từ thể hiện đúng âm cần đọc của từ. Quan hệ giữa âm và chữ là quan hệ 1
– 1. Nguyên tắc này đòi hỏi giáo viên phải phát âm chuẩn thì học sinh mới
viết đúng. Nếu với nguyên tắc này ở một số địa phương phát âm lệch chuẩn,
học sinh không thể dựa hoàn toàn vào cách phát âm thực tế của địa phương
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nhất định nào đó vì phát âm sai lệch so với chính âm. Giáo viên phải sửa
chữa, vạch rõ những cách phát âm sai lệch phương ngữ để các em hiểu rõ và
tự sửa chữa.
- Bắc bộ: chưa phát âm rõ các cặp phụ âm đầu: ch/tr; d/gi/r; x/s. Và
một số cặp khuân vần như: ưu/ iu; ươu/ ieu...
- Trung bộ: chưa phân biệt rõ hai thanh điệu: thanh hỏi và thanh ngã
- Nam bộ: sai vần: v/d (vô nam/dô nam), i/y. Hay đồng hoá hai âm
cuối: n và g (luôn luôn/luông luông); t và k (tuốt tuột/tuốc tuộc) (bay nhảy/bay
nhải)…
Đối với học sinh vùng dân tộc còn lẫn lộn thanh sắc với thanh ngã. VD
như: tiếng (cũng) thì đọc và viết thường là (cúng)
Hai là: Nguyên tắc chính tả ngữ nghĩa: chính tả tiếng Việt là chính tả
ngữ âm học. Nhưng trong thực tế muốn viết đúng chính tả, việc nắm nghĩa
của từ là cơ sở giúp người học viết đúng chính tả. VD: Nếu giáo viên đọc một
từ có hình thức ngữ âm là “za” thì học sinh có thể lúng túng, khó xác định chữ
viết nhưng nếu đọc trọn vẹn là “gia đình”, “da thịt” hay “ra vào”… thì các em
đã hiểu nghĩa của các từ đó và viết đúng.
Ba là: Nguyên tắc chính tả có ý thức. Là loại chính tả nhằm phát hiện ra
các quy tắc chính tả trên cơ sở đó mà viết đúng chính tả. Học sinh cần nắm
chắc một số quy tắc làm căn cứ để viết đúng các từ, các chữ nằm trong phạm
vi quy tắc mà không cần gắng sức ghi nhớ cách viết của từng từ một. Dạy
chính tả theo con đường này có những thuận lợi sau:
+ Khi đã nắm được quy tắc chính tả các em sẽ nắm được cách viết đúng
mà không phải ghi nhớ máy móc.
+ Rút ngắn được thời gian rèn luyện, nhanh chóng hình thành phát triển
các kĩ năng, kĩ xảo chính tả.
+ Qua so sánh phân tích, đối chiếu, khái quát hoá, trừu tượng hoá…, từ
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đó rút ra quy tắc chính tả, học sinh được rèn luyện khả năng tư duy.
VD: Khi đứng trước các nguyên âm (i; iê; ê; e):
âm “ cờ” viết là k
âm “ gờ” viết là gh
âm “ ngờ” viết là ngh
Khi đứng trước các nguyên âm còn lại:
âm “ cờ” viết là c
âm “ gờ” viết là g
âm “ ngờ” viết là ng
( khi đứng trước âm đệm “ u” thì được viết là “q”.)
Ngoài ra, người ta còn dựa vào những kiến thức từ vựng – ngữ nghĩa để
lập các quy tắc, các “ mẹo” chính tả. Ví dụ: Những từ viết tr hay ch, nếu
chúng chỉ những đồ dùng trong gia đình, thì hầu hết được viết là ch: chai,
chén,chăn, chiếu, chảo, chum, chạn, chõng, chậu,...
Bốn là: Nguyên tắc phối hợp giữa phương pháp tích cực với phương pháp tiêu
cực (Xây dựng cái đúng, loại bỏ cái sai)
Từ phương pháp tích cực, cung cấp cho học sinh quy tắc chính tả, hình
thành kĩ năng, kĩ xảo chính tả cho học sinh. Cần phối hợp phương pháp tiêu
cực. Tức là đưa ra trường hợp sai chính tả, hướng dẫn học sinh đọc phát hiện
và tự sửa chữa để đi đến cái đúng.
- Học sinh thường mắc các loại lỗi sau:
+ Không nắm vững chính tự.
+ Không nắm vững cấu trúc âm tiết tiếng Việt nên học sinh thường bị
viết thừa, thiếu hoặc viết sai. (VD: quýet sạch; qoanh co; khúc khủy; ngoằn
ngèo...).
+ Do lỗi phát âm địa phương hoặc do không nắm vững chính âm. Loại
này mỗi địa phương sai một khác. Có vùng viết d thành r, có vùng
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viết l thành n.
Từ cơ sở lí luận trên, để hạn chế lỗi chính tả cho học sinh, giáo viên cần
nắm chắc những nguyên tắc chính tả và phải có trình độ lí luận khoa học để
áp dụng tốt vào thực tiễn.
1.2.3. Đặc điểm của chính tả tiếng Việt
Những quy định nói trên về chính tả tiếng Việt cho phép chúng ta nhận
thấy mấy đặc điểm chính tả ngôn ngữ này như sau.
1.2.3.1. Chính tả tiếng Việt là chính tả ngữ âm.
Về cơ bản, chính tả tiếng Việt là chính tả ngữ âm, nghĩa là mỗi âm vị
được ghi bằng một con chữ. Nói cách khác, giữa cách đọc và cách viết về cơ
bản thống nhất với nhau. Đọc như thế nào sẽ viết như thế ấy. Từ việc xác định
chính xác âm thanh của lời nói sẽ giúp viết đúng chính tả. Cơ chế của cách
viết đúng là xác lập được mối liên hệ giữa âm thanh và chữ viết. Trong khi
chính tả với các ngôn ngữ biến đổi hình thái biểu hiện qua chữ viết thường
đòi hỏi phải phân biệt các dạng thức ngữ pháp của từ, thì chính tả tiếng Việt
phụ thuộc vào mối liên hệ giữa âm vị - chữ cái và mối liên hệ âm – nghĩa ở
những trường hợp đồng âm. Vì thế, khi viết chính tả tiếng Việt cần tuân thủ
các nguyên tắc sau:
- Nguyên tắc ngữ âm học. Theo nguyên tắc này, cách viết của từ phải
biểu hiện đúng ngữ âm của từ: tức là phát âm thế nào thì viết thế ấy. Được
nghe đọc đúng thì học sinh sẽ viết đúng. Bởi vì tiếng Việt là chữ ghi âm vị
nên nguyên tắc này là nguyên tắc cơ bản nhất. Nó thể hiện ở chỗ cách viết của
mỗi từ thể hiện đúng âm cần đọc của từ. Nguyên tắc ngữ âm học chi phối hầu
hết cách viết các chữ trong bộ chữ viết tiếng Việt. Chẳng hạn: /b/ ghi là b, /t/
ghi là t, /d/ ghi là đ, /m/ ghi là m v..v..
Quan hệ giữa âm và chữ về cơ bản là quan hệ 1- 1. Để viết đúng chính
tả, nếu đã nắm được sự phân tích cấu trúc âm đoạn của âm tiết và thuộc bảng
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chữ cái, thì chỉ việc phát thành tiếng hay đọc thầm từng âm tiết và biểu hiện
bằng cách kết hợp chữ cái thể hiện các âm đoạn theo trật tự của chúng. Chính
vì thế, khi dạy học sinh người dân tộc về tiếng Việt, việc dạy phát âm đúng
ngữ âm chuẩn tiếng Việt là rất quan trọng.
Tuy nhiên, đây là một thực tế thách thức người giáo viên. Do sự biến
đổi của ngữ âm và sự cố định của chữ viết trong quá trình phát triển ngôn
ngữ, nguyên tắc ngữ âm học không phải lúc nào cũng được tôn trọng do
không có sự tương ứng đồng đều giữa ngữ âm và chữ viết. Ngữ âm thường
xuyên biến đổi và biến đổi nhanh, rõ rệt trong khi chữ viết biến đổi ít và
tương đối chậm. Các hiện tượng ngôn ngữ như đồng âm, đồng nghĩa, các biến
thể phương ngữ, xu hướng thống nhất ngôn ngữ. . . phản ánh và biểu hiện ở
ngữ âm và chữ viết khác nhau. Vì thế, để viết đúng chính tả tiếng Việt còn
phải tuân thủ theo các nguyên tắc khác nữa.
- Nguyên tắc truyền thống. Có nghĩa là chính tả không thay đổi thói
quen từ lâu đời. Trong chữ viết tiếng Việt, có những cách viết chấp nhận qui
định từ xa xưa để lại như là cách viết các chữ c, k, q cho một âm đầu /k/. Âm
đầu /k/ khi đứng trước các chữ ghi nguyên âm /i, iê, e/ trong âm tiết thì viết là
chữ k; nhưng khi đứng trước các chữ ghi nguyên âm /a, ă, o/ v. v thì lại viết
bằng con chữ c. Nguyên tắc truyền thống trong chính tả tiếng Việt khiến cho
chữ viết không còn phản ánh ngữ âm đương đại một cách trung thực, tiết
kiệm, gây nhiều rắc rối cho việc học chữ, nhất là đối với trẻ em.
1.2.3.2. Chính tả tiếng Việt là chính tả ngữ nghĩa
Trong thực tế, muốn viết đúng chính tả, việc nắm nghĩa của từ rất quan
trọng. Hiểu nghĩa của từ là một trong những cơ sở giúp người đọc viết đúng
chính tả. Chẳng hạn: Nếu giáo viên đọc một từ có hình thức ngữ âm là ‘‘za”
thì học sinh có thể lúng túng trong việc xác định hình thức của từ này. Nhưng
nếu đọc gia đình, da thịt hay ra vào (đọc trọn vẹn từ, mỗi từ gắn với một
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nghĩa xác định) thì học sinh dễ dàng viết đúng chính tả. Vì vậy, việc đặt một
hình thức ngữ âm nào đó trong từ (mỗi từ gắn với một nghĩa xác định) sẽ giúp
học sinh dễ dàng viết đúng chính tả.
Như vậy, chính tả là sự chuẩn hoá hình thức chữ viết của ngôn ngữ. Đó
là một hệ thống các quy tắc về cách viết các âm vị, âm tiết, từ, cách dùng các
dấu câu, lối viết hoa v..v.. Từ thực tế đó, chúng tôi nhận thấy chuẩn chính tả
có những đặc điểm chính sau đây:
1. Đặc điểm đầu tiên của chuẩn chính tả là tính chất bắt buộc gần như
tuyệt đối của nó. Đặc điểm này đòi hỏi người viết bao giờ cũng phải viết đúng
chính tả. Chữ viết có thể chưa hợp lí nhưng khi đã được thừa nhận là chuẩn
chính tả thì người cầm bút không được tự ý viết khác đi. Ai cũng biết rằng
viết "ghế", "ghen” không hợp lí và tiết kiệm bằng "gế", "gen” nhưng chỉ có
cách viết thứ nhất mới được coi là đúng chính tả. Vì vậy nói đến chuẩn chính
tả là nói đến tính chất pháp lệnh hay “bắt buộc”. Trong chính tả không có sự
phân biệt hợp lí – không hợp lí, hay – dở mà chỉ có sự phân biệt đúng – sai,
không lỗi – có lỗi. Đối với chính tả, yêu cầu cao nhất là cách viết thống nhất,
thống nhất trong mọi văn bản, cho mọi người, cho mọi địa phương. Để có
được điều này, trong tiếng Việt, những quy định đã có còn chưa đủ sức “bắt
buộc”ở mức cao nhất.
2. Do chuẩn chính tả có tính chất bắt buộc gần như tuyệt đối cho nên nó
ít bị thay đổi như các chuẩn mực khác của ngôn ngữ (như chuẩn ngữ âm,
chuẩn từ vựng, chuẩn ngữ pháp). Nói cách khác, chuẩn chính tả phải có tính
chất ổn định lâu dài, tính chất cố hữu khá rõ. Sự tồn tại nhất nhất hàng thế kỉ
của nó đã tạo nên ấn tượng về một cái gì "bất di bất dịch", một tâm lí ổn định
mang tính bảo thủ. Chính vì thế mặc dù biết rằng đối với tiếng Việt hiện nay,
cách viết "iên ngỉ” có thể hợp lí hơn nhưng đối với người Việt chúng ta nó rất
"gai mắt", khó chịu vì trái với cách viết truyền thống từ bao đời nay. Mặt
18

khác, do tính chất "trường tồn” này mà chính tả thường lạc hậu so với sự phát
triển của ngữ âm. Sự mâu thuẫn giữa ngữ âm "hiện đại” và chính tả "cổ hủ” là
một trong những nguyên nhân chính làm cho chính tả trở nên rắc rối.
3. Ngữ âm phát triển, nhưng chính tả không thể không giữ mãi tính chất
cố hữu của mình. Do vậy, nếu không có quy định mang tính pháp lệnh kịp
thời, chính tả dần dần cũng có một sự biến động nhất định. Sự biến động đó
được thể hiện ở chỗ, bên cạnh chuẩn mực chính tả hiện có lại có thể xuất hiện
một cách viết mới tồn tại song song với nó, ví dụ: "phẩm zá", "anh zũng” bên
cạnh "phẩm giá", "anh dũng", "trau dồi” bên cạnh "trau giồi", "dòng
nước”bên cạnh "giòng nước” v.v... Với một tình trạng có nhiều cách viết như
vậy đòi hỏi chữ viết của một ngôn ngữ phải tiến hành chuẩn hoá.
1.3. Lỗi chính tả
1.3.1. Khái niệm lỗi và lỗi chính tả
1.3.1.1. Khái niệm lỗi
Do tính chất là luận văn Thạc sỹ, chúng tôi chỉ đưa ra khái niệm “lỗi”
để làm việc. Theo đó, chúng tôi sử dụng quan niệm chung về lỗi mà nhiều
“Từ điển ngôn ngữ học ứng dụng và dạy tiếng’’ đều sử dụng. Nội dung cụ thể
là:
Lỗi mà người học (trong khi nói hoặc viết một ngôn ngữ, có thể là tiếng
mẹ đẻ, ngôn ngữ thứ hai hay một ngoại ngữ) là tình trạng người học sử dụng
một đơn vị ngôn ngữ (chẳng hạn viết một từ, cùng một đơn vị ngữ pháp, thực
hiện một hoạt động nói năng v. v) theo cách mà người bản ngữ hoặc người
giỏi thứ tiếng đó cho là sai hoặc cho là chưa đầy đủ với chuẩn đã được cộng
đồng nói thứ tiếng đó chấp nhận và tôn trọng.
Như vậy, để có được dạng thức chuẩn chính tả được cộng đồng nói một
thứ tiếng chấp nhận, người ta không thể hoàn toàn dựa vào truyền thống mà
phải có quy định đủ giá trị pháp lý. Đó mới chính là một trong những điều
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kiện sâu xa để giúp học sinh không bị mắc lỗi.
1.3.1.2. Cách hiểu về lỗi chính tả trong tiếng Việt
Trong cuốn Chữa lỗi chính tả cho học sinh Hà Nội, (Phan Ngọc, 1984,
Nxb Giáo dục) thì lỗi chính tả là lỗi viết chữ sai chuẩn chính tả. Lỗi chính tả
bao gồm hiện tượng vi phạm các quy định chính tả về viết hoa, viết tắt, dùng
số và chữ biểu thị số. . . , và hiện tượng vi phạm diện mạo ngữ âm của từ thể
hiện trên chữ viết, tức chữ viết ghi sai từ. Nó gồm những vấn đề sau đây.
a. Lỗi viết hoa
Lỗi viết hoa, trừ kiểu viết hoa tuỳ tiện, đều gắn với nguyên nhân người
viết không nắm được quy tắc. Thành thử, việc phòng tránh lỗi viết hoa không
phải là công việc nan giải và tỉ lệ lỗi viết hoa đáng lẽ cũng chỉ thấp như tỉ lệ
lỗi viết những âm có quy tắc (như g-gh, ng-ngh, k-q-c). Thế nhưng, tình hình
lại khác, tỉ lệ lỗi viết hoa tương đương với loại lỗi do phát âm lẫn lộn hoặc do
không nắm nghĩa của từ, học sinh và cả người lớn vẫn có không ít người
không biết viết hoa như thế nào cho đúng chính tả.
b. Lỗi viết tắt
Lỗi viết tắt xuất hiện trong bài viết của học sinh thấp hơn nhiều so với lỗi
viết hoa. Tuy nhiên, trong việc rèn luyện chính tả cho học sinh, lỗi viết tắt
cũng cần được lưu ý đến. Thông thường, lỗi viết tắt bao gồm hai kiểu lỗi nhỏ:
viết tắt sai quy định chính tả và viết tắt tùy tiện.
Viết tắt sai quy định chính tả
Viết tắt sai quy định chính tả là viết tắt không theo đúng quy định chính
tả về viết tắt. Chẳng hạn như người viết dùng mẫu chữ thường, dùng dấu
chấm hay dấu gạch chéo giữa các chữ cái viết tắt. . . Ví dụ: P/V, đ/c, T. P, H.
Ð. N. D v. v. . . Lẽ ra, theo quy định chính tả, phải viết: PV, ÐC, TP, HÐND
(phóng viên, đồng chí, thành phố, hội đồng nhân dân).
Viết tắt tùy tiện
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Viết tắt tùy tiện là dùng các kí hiệu viết tắt mang tính chất cá nhân vào
bài viết chính thức. Ðây là các kí hiệu bằng chữ viết Việt Nam hay chữ viết
nước ngoài, được chế biến lại, lẽ ra chỉ được dùng khi ghi chép, nhưng học
sinh lại đưa vào bài kiểm tra, bài thi, do đó trở thành lỗi chính tả. Ví dụ: ta
(người ta), vật (nhân vật), of (của), on (trên), fê fán (phê phán), ffáp (phương
pháp), tình thg (tình thương), fg tiện (phương tiện), ndung (nội dung), t2 (tư
tưởng), hthức (hình thức), chnghĩa (chủ nghĩa), chthắng (chiến thắng), xlc
(xâm lược) v.v... Hiện tượng viết tắt tùy tiện rất dễ khắc phục, nếu như học
sinh có ý thức tránh loại lỗi chính tả này khi làm bài thi, kiểm tra.
c. Lỗi dùng số và chữ biểu thị số
Kiểu lỗi chính tả này có hai biểu hiện chính: lẫn lộn giữa hai loại số và
lẫn lộn giữa số với chữ biểu thị số.
Lẫn lộn hai loại số
Trong bài viết, có những trường hợp học sinh phải biểu đạt bằng số,
chẳng hạn như khi đề cập đến ngày, tháng, năm, thế kỉ. . . Theo quy định
chính tả, tùy trường hợp mà dùng số Ả Rập, còn gọi là số thường (1, 2, 3. . . ),
hay số La Mã (I, II, III. . . ). Do không nắm được quy định chính tả, nên học
sinh thường sử dụng lẫn lộn hai loại số. Ví dụ: Thế kỉ 20, Ðại hội Ðảng lần
thứ 6. Lẽ ra, theo quy định chính tả, phải viết bằng số La Mã những trường
hợp này mới đúng.
Lẫn lộn số và chữ biểu thị số
Bên cạnh một số trường hợp phải viết số, theo quy định chính tả, có
khá nhiều trường hợp phải viết bằng chữ, khi biểu thị số chỉ số lượng, số chỉ
thứ tự, số chỉ số lượng phỏng chừng v. v. . . Do không nắm rõ quy định chính
tả và do viết theo thói quen, học sinh dễ lẫn lộn giữa số và chữ biểu thị số
trong rất nhiều trường hợp. Ví dụ: 1 mai, 1 cuốc, 1 cần câu/ Thơ thẩn dầu ai
vui thú nào, Thứ 1(nhất), lần gặp gỡ thứ 2; vài 3 người bạn. . . Theo quy định
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chính tả, phải viết: Ngày 3, tháng 2, năm 1930; một đám tang; ba đứa con thơ
dại; một cuộc sống; đẹp nhất; lần gặp gỡ thứ hai, vài ba người bạn. . .
So với hiện tượng lẫn lộn hai loại số, hiện tượng lẫn lộn số và chữ biểu
thị số xuất hiện trong bài viết của học sinh nhiều hơn. Tuy nhiên, cả hai loại
lỗi sai này cũng dễ tránh, nếu như học sinh nắm được quy định chính tả về
việc dùng số và chữ biểu thị số.
d. Lỗi chính tả âm vị
Lỗi chính tả âm vị là hiện tượng vi phạm diện mạo ngữ âm của từ thể
hiện trên chữ viết. Nói đơn giản hơn, đó là hiện tượng chữ viết ghi sai từ. Dựa
vào cấu trúc của âm tiết tiếng Việt, có thể chia lỗi chính tả âm vị thành hai
kiểu nhỏ: lỗi chính tả âm vị siêu đoạn tính và lỗi chính tả âm vị đoạn tính.
Lỗi chính tả âm vị siêu đoạn tính
Âm vị siêu đoạn tính là loại âm vị không được định vị trên tuyến thời
gian khi phát âm, mà được thể hiện lồng vào các âm vị đoạn tính. Trong âm
tiết tiếng Việt, thanh điệu là âm vị siêu đoạn tính. Lỗi chính tả âm vị siêu
đoạn tính là hiện tượng chữ viết ghi sai thanh điệu của âm tiết.
Tiếng Việt có tất cả sáu thanh điệu, được ghi bằng năm dấu thanh (a, à,
á, ạ, ả, ã), trong đó thanh ngang không có dấu thanh. Hiện tượng ghi sai thanh
điệu chỉ xảy ra ở hai thanh hỏi, ngã. Ví dụ: giải phẩu, lái suất, (khác) hẵn, gỏ
cữa, chán nãn, diển đạt, diển tả, giục giả, dẩn (tới), ngắn nguỗi, hởi, nổi niềm,
lửng thửng, phủ phàng, rực rở, dỏng dạc, đẹp đẻ, phẫm chất, nuôi dưởng,
mảnh liệt, tội lổi, mâu thuẩn….
Lỗi chính tả âm vị đoạn tính
Âm vị đoạn tính là các âm vị được phân bố nối tiếp nhau trên tuyến
thời gian khi phát âm. Trong âm tiết tiếng Việt, âm vị đoạn tính gồm có phụ
âm đầu, âm đệm, âm chính và âm cuối / bán âm cuối. Lỗi chính tả âm vị đoạn
tính là hiện tượng chữ viết ghi sai các âm vị vừa nêu. Cụ thể là:
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+ Ghi sai phụ âm đầu
Hiện tượng ghi sai phụ âm đầu trong bài viết của học sinh thường thể
hiện ở sự lẫn lộn các chữ cái hay các tổ hợp chữ cái ghi phụ âm đầu sau đây:
- ch/tr: chăn chở, chục chặc, trăm chỉ, chân chọng, trông gai, trương
trình, chông chờ, trật trội,chống chải. . .
- s/x: quyển xách, túi sách, máy say, xay rượu, đổi sử. . . xúc vật, xúc
sích, xai xót, cưa sẻ, xỉ nhục. . .
- gi/d: con dán, dan dối, gián dấy, dả tạo, gia mặt giày, đôi dày, giấu
chân, dao hàng, dá đỗ, gian xin, bởi gì…
- g (gh) / r: dán cá, con giắn , gàn buộc, gắn gỏi, đói ghét,. . .
+ Ghi sai âm đệm
Trong âm tiết tiếng Việt, âm đệm /-u-/ phân bố sau phụ âm đầu, được
ghi bằng hai chữ cái u và o, tùy trường hợp. Trong bài viết của học sinh, hiện
tượng ghi sai âm đệm thường có biểu hiện thiếu chữ cái ghi âm đệm. Ví dụ:
lẩn quẩn, lạn đả, lanh quanh, lay hoay, lằng ngoằng, lắt chắt, ngó ngáy, ngọ
ngậy v. v. . .
+ Ghi sai âm chính
Trong bài viết của học sinh, hiện tượng ghi sai âm chính thường có hai
biểu hiện chính:
Thứ nhất là lẫn lộn giữa các chữ cái ghi nguyên âm đơn, cụ thể là giữa:
- ă/â: ân cơm, thâng chức, đắp đặp, trùng lập, thẩng tấp, xăm lăng, hâm
hở, đằm lầy, âm ấp, râm rấp.v. v. . . .
- o/ô/ơ: cảm ôn, mái tốc, mốc máy, tia chóp, bợp chợp, hồi hợp,.v. v.
Thứ hai là lẫn lộn giữa các chữ cái ghi nguyên âm đơn với các chữ cái
ghi nguyên âm đôi, nhất là giữa:
- ê/i/iê: ốc bêu, điều hiêu, tiu đìu, chiệu đựng, hiêu quạnh, nâng niêu,
tìm ẩn,.v. v. . .
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- u/uô: đủi bắt, muổi lòng, đeo đuổi, hất huổi, xuôi khiến,.v. v. . .
- ư/ươ: chưởi mắng, cữi cổ, tức tửi, rác rửi, sửi ấm v. v. . .
+ Ghi sai phụ âm cuối / bán nguyên âm cuối
Hiện tượng ghi sai âm cuối trong bài viết của học sinh thường có hai
biểu hiện chính:
Thứ nhất là lẫn lộn giữa các chữ cái ghi phụ âm cuối, cụ thể là lẫn lộn
giữa:
- c/t: xanh biết, tuộc tay, chấc phác, lũ lục, thát nướt, mất mác, man
mát, mua chuột, phó mặt, ..v. v. . .
- n/ng: hung đúc, ngan tàn, hoang man, lãng mạng, việc làn, rung
sợ,.v.v.
Thứ hai là lẫn lộn giữa các chữ cái ghi bán âm cuối, cụ thể là giữa:
- o/u: đao đầu, quả cao, tỉnh táu, chảy máo, trao chuốt, báo vật v. v.
- i/y: bái chuột, tai chân, thài giáo, lai động, mai mắn, .v.v.
Giữa bốn kiểu lỗi chính tả âm vị đoạn tính, trong bài viết của học sinh,
hiện tượng ghi sai âm cuối xuất hiện nhiều hơn. Kế đến là ghi sai âm chính và
ghi sai phụ âm đầu. Lỗi ghi sai âm đệm xuất hiện ít nhất.
Như vậy, lỗi chính tả là lỗi viết chữ sai chuẩn chính tả. Nếu học sinh
phát âm sai do ảnh hưởng của phương ngữ hoặc nói ngọng mà viết vẫn đúng
chuẩn quy tắc chính tả thì không phải mắc lỗi chính tả. Hoặc phát âm đúng
mà viết sai chính tả thì bị coi là mắc lỗi chính tả.
1.3.2. Lỗi chính tả và việc dạy học tiếng Việt cấp THPT
1.3.2.1. Nhiệm vụ dạy học tiếng Việt cấp THPT
Hiện nay mục tiêu và nhiệm vụ dạy học tiếng Việt ở trường THPT
được cụ thể hóa thành ba phương diện sau: kiến thức, kĩ năng, thái độ
Về kiến thức: Cần làm cho học sinh nắm được những đặc điểm, hình
thức và ngữ nghĩa của các loại đơn vị tiêu biểu của từng bộ phận cấu thành
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tiếng Việt; nắm được những tri thức về ngữ cảnh, về ý định, về mục đích, về
hiệu quả giao tiếp, nắm được các quy tắc chi phối việc sử dụng tiếng Việt để
giao tiếp trong nhà trường cũng như ngoài xã hội.
Về kĩ năng: Trọng tâm của việc rèn luyện kĩ năng Ngữ Văn cho học
sinh là làm cho học sinh có kĩ năng nghe, nói, đọc, viết tiếng Việt khá thành
thạo theo các kiểu văn bản và có kĩ năng sơ giản về phân tích tác phẩm văn
học, bước đầu có năng lực cảm nhận và bình giá văn học.
Về thái độ: Chương trình yêu cầu một cách toàn diện: nâng cao ý thức
giữ gìn sự giàu đẹp của tiếng Việt; xây dựng hứng thú và thái độ nghiêm túc,
khoa học trong việc học tập tiếng Việt và văn học; có ý thức và biết cách ứng
xử, giao tiếp trong gia đình, nhà trường và ngoài xã hội.
1.3.2.2. Nội dung dạy học tiếng Việt cấp THPT
Theo hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo, cấu trúc nội dung dạy
học tiếng Việt trong chương trình Ngữ văn cấp THPT được xây dựng theo
quan điểm tích hợp theo chiều dọc và chiều ngang [Chuẩn kiến thức, 2006].
Tình hình cụ thể như sau:
Lớp 10:
+ Hoạt động giao tiếp bằng ngôn ngữ
+ Khái quát lịch sử tiếng Việt
+ Đặc điểm của ngôn ngữ nói và ngôn ngữ viết.
Lớp 11:
+ Nghĩa của từ và nghĩa của câu
+ Thực hành một số kiểu câu trong văn bản
+ Đặc điểm loại hình tiếng Việt.
Lớp 12:
+ Giữ gìn sự trong sáng của tiếng Việt
+ Thực hành một số phép tu từ ngữ âm
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+ Thực hành một số phép tu từ cú pháp
+ Thực hành về hàm ý.
1.4. Một số đặc điểm kinh tế - xã hội - giáo dục huyện Sông Mã
1.4.1. Một số đặc điểm kinh tế - xã hội – giáo dục
- Về kinh tế - xã hội
Sông Mã là huyện vùng cao biên giới nằm ở phía Tây Nam của tỉnh, có
diện tích 164.616 ha đất tự nhiên; 19 đơn vị hành chính trực thuộc, gồm các
xã: Mường Sai, Chiềng Cang, Chiềng Khoong, Chiềng Sơ, Nậm Mằn, Chiềng
En, Mường Lầm, Bó Sinh, Chiềng Phung, Chiềng Khương, Mường Hung, Nà
Nghịu, Huổi Một, Yên Hưng, Đứa Mòn, Pú Bẩu, Mường Cai, Nậm Ty và 1
thị trấn Sông Mã.
Dân số trên 135.000 nhân khẩu, có 9 dân tộc anh em cùng chung sống
(Thái, Mông, Kinh, Sinh Mun, Khơ Mú, Kháng, Mường, Lào, Tày) trong đó
dân tộc Thái chiếm trên 58%. Mật độ dân số bình quân 78 người/km2.
Hơn 30 năm qua thực hiện công cuộc đổi mới do Đảng khởi xướng và
lãnh đạo, Sông Mã tiếp tục giành được kết quả quan trọng. Thế và lực của
huyện ngày càng vững chắc; các nguồn lực đầu tư trong những năm qua đã và
đang phát huy hiệu quả tích cực; trình độ, năng lực của đội ngũ cán bộ từ
huyện đến cơ sở từng bước được nâng lên. Đường lối đổi mới, các chính
sách của Trung ương và Tỉnh ủy ngày càng được cụ thể hoá, sát thực tế, tạo
điều kiện thuận lợi cho Đảng bộ huyện quán triệt, triển khai, tổ chức thực
hiện các nhiệm vụ chính trị một cách có hiệu quả; Đảng bộ huyện có quyết
tâm cao trong tìm tòi các giải pháp nhằm khai thác và phát huy thế mạnh
trong phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo an ninh - quốc phòng, giữ vững
chủ quyền biên giới.
Thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Sông Mã lần thứ
XIX (nhiệm kỳ 2010-2015), lần thứ XX (nhiệm kỳ 2015 - 2020). Giá trị gia
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tăng bình quân đầu người năm 2011 đạt 8,3 triệu đồng, năm 2012 đạt 9,4 triệu
đồng, năm 2013 đạt 11 triệu đồng…. Cơ cấu kinh tế có sự chuyển dịch tích cực
phấn đấu tốc độ tăng trưởng bình quân GDP từ 12%/năm trở lên. Phấn đấu
năm 2017 thu nhập bình quân đầu người đạt 15 triệu đồng/người/năm. Triển
khai thực hiện quy hoạch phát triển kinh tế xã hội đến năm 2020.
- Về giáo dục
Sông Mã hiện có 28/78 trường đạt chuẩn quốc gia (9 trường mầm non, 9
trường tiểu học và 10 trường THCS). Riêng năm học 2016 - 2017, huyện có 7
trường được công nhận (2 trường đạt chuẩn Quốc gia mức độ 2). Để đạt kết
quả trên, Sông Mã đặc biệt quan tâm đầu tư cơ sở vật chất, mua sắm trang
thiết bị cho các đơn vị trường học, ưu tiên các đơn vị trường thuộc kế hoạch
xây dựng chuẩn quốc gia; tạo điều kiện để đội ngũ cán bộ giáo viên được đào
tạo nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ; đồng thời đẩy mạnh công tác xã
hội hóa giáo dục. Cùng với đó, Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện chỉ đạo các
đơn vị trường học trên địa bàn triển khai thực hiện nghiêm túc Nghị quyết số
13-NQ/HU ngày 7/7/2016 của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện về lãnh đạo
đẩy mạnh công tác xã hội hóa giáo dục trên địa bàn giai đoạn 2016-2020;
thành lập tổ công tác kiểm tra, rà soát các tiêu chí xây dựng trường chuẩn tại
các đơn vị trường học; phát động phong trào thi đua xây dựng trường học
“Xanh - sạch - đẹp - an toàn” tạo tiền đề về cơ sở vật chất phục vụ công tác
xây dựng trường học đạt chuẩn quốc gia...
1.4.2. Đặc điểm dân tộc Thái, Mông tại huyện Sông Mã, tỉnh Sơn La
1.4.2.1. Đặc điểm dân tộc Thái
Dân tộc Thái là cộng đồng đông nhất ở Sơn La, chiếm 54% dân số, gồm
các nhóm Tay Đăm (Thái đen) và Tay Khao (Thái trắng). Ngôn ngữ tiếng
Thái thuộc nhóm ngôn ngữ Tày- Thái. Trang phục đồng bào Thái: Nam giới
mặc âu phục, vải thổ cẩm. Phụ nữ mặc áo cóm, váy, khăn piêu, với lối trang
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sức truyền thống riêng rất đặc sắc. Người Thái ở nhà sàn, mỗi bản có từ 4060 nóc nhà kề bên nhau. Bản của người Thái thường ở vùng thấp, gần nguồn
nước, gắn với sản xuất ruộng nước. Người Thái có nhiều kinh nghiệm đắp
phai, đào mương, dựng con, bắc máng lấy nước làm ruộng. Lúa nước là
nguồn lương thực chính, đặc biệt là lúa nếp. Người Thái cũng làm nương để
trồng lúa, hoa màu và nhiều thứ cây khác. Từng gia đình chăn nuôi gia súc,
gia cầm, đan lát, dệt vải, một số nơi làm đồ gốm... Sản phẩm nổi tiếng của
người Thái là vải thổ cẩm, với những hoa văn độc đáo, màu sắc rực rỡ, bền
đẹp.
Thần thoại, cổ tích, truyền thuyết, truyện thơ, ca dao... là những vốn quý
báu của văn học cổ truyền người Thái. Những tác phẩm thơ ca nổi tiếng của
đồng bào Thái là: "Xống chụ xôn xao", "Khun Lú, Nàng Ửa". Người Thái
sớm có chữ viết nên nhiều vốn cổ (văn học, luật lệ, dân ca) được ghi chép lại
trên giấy bản và lá cây. Đồng bào rất thích ca hát, đặc biệt là khắp. Khắp là lối
ngâm thơ hoặc hát theo lời thơ, có thể đệm đàn và múa. Nhiều điệu múa như
36 múa xòe, múa sạp đã được trình diễn trên sân khấu trong và ngoài nước,
hấp dẫn đông đảo khán giả. Hạn khuống, ném còn là hai đặc trưng văn hóa
nổi tiếng của người Thái.
Cũng như một số dân tộc thiểu số khác dân tộc Thái sống theo từng họ
tộc, quay quần đoàn kết bên nhau trong những ngôi nhà sàn san sát nhau trên
các sườn đồi cách khá xa trung tâm buôn bán sầm uất. Phần lớn người Thái là
lao động chân tay, cuộc sống nhờ vào đồng ruộng, nương rẫy, rừng sâu. Vì
điều kiện cuộc sống truyền thống đó nên tạo ra những tính cách riêng: Hiền
lành, chất phác, ngại tiếp xúc, kín đáo, có sự mặc cảm.
1.4.2.2. Đặc điểm dân tộc Mông
Dân tộc Mông có mặt hầu khắp ở tất cả các huyện trong Tỉnh, họ thường
cư trú ở trên núi cao và ở dọc biên giới. Dân số đông thứ ba, chiếm khoảng
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12% dân số toàn tỉnh. Đồng bào Mông Sơn La gồm 3 ngành chủ yếu là Mông
trắng (Hmôngz đơưz), Mông đen (Hmôngz đuz), và Mông đỏ (Hmôngz siz).
Tiếng Mông thuộc ngữ hệ Nam Á nhóm ngôn ngữ Mông - Dao. Người Mông
có tập quán du canh du cư, nguồn sống chính là làm nương rẫy, trồng ngô,
lúa, lúa mạch, có nơi làm ruộng bậc thang. Ngoài ra họ còn trồng lanh để lấy
sợi dệt vải; nghề thủ công khá đa dạng như rèn đúc dụng cụ, làm giấy bản,
làm đồ đựng bằng gỗ, thợ bạc làm đồ trang sức.
Trang phục người Mông khá đa dạng, tùy từng ngành Mông khác nhau,
chủ yếu bằng vải lanh tự dệt. Y phục phụ nữ Mông gồm áo xẻ ngực thêu hoa
văn ở cánh tay, váy thêu hoa văn khá tinh xảo, tà váy xếp nếp xòe rộng. Nhà ở
là nhà trệt, ba gian, thưng ván, lợp mái tranh hoặc ngói.
Quan niệm của người Mông, cùng họ là anh em, có thể chết trong nhà
nhau. Người Mông có tính tự trọng cao, tinh thần đoàn kết và ý thức cộng
đồng sâu sắc. Hôn nhân của Mông theo phong tục “bắt vợ”(hei pux), những
người cùng họ không được lấy nhau, tình cảm vợ chồng yêu thương, gắn bó
thủy chung.
Nhạc cụ của dân tộc Mông khá đa rạng, nhưng phổ biến nhất là khèn và
đàn môi. Lễ hội truyền thống: Hội gầu tào, hội sải sán (hội xuân), hội “ăn
rừng cấm”… Người Mông ở Sơn La có truyền thống ăn tết độc lập. Tại huyện
Mộc Châu, vào dịp mùng 02 tháng 09 đồng bào Mông ở khắp nơi hội tụ về
đây để vui tết, tổ chức và tham gia các trò diễn đậm bản sắc văn hóa dân tộc.
Đây là một phong tục đặc sắc đã được Đảng và chính quyền địa phương
khuyến khích duy trì.
1.4.2.3. Đặc điểm giáo dục học sinh dân tộc tại trường THPT Chiềng Khương
* Về phía nhà trường
Trường THPT Chiềng Khương là ngôi trường do Sở Giáo dục – Đào
tạo Sơn La. Trường có:
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+ Tổng cộng khuôn viên trường: 12.832.7 m2
+ Diện tích phòng học: 49 m2 .
+ Số phòng dạy học: 19 phòng
+ Số phòng học dùng làm phòng chức năng: 06 phòng (2 phòng BGH +
Ytế; 2 phòng máy tính; 1 phòng thư viện; 1 phòng đoàn + Kế toán)
- Tổng số cán bộ giáo viên của trường tính đến đầu năm học 2017-2018
là: 44.
+ Phòng học: Nhà trường có 27 phòng xây kiên cố.
+ Bàn ghế: 400 bộ = 800 chỗ ngồi đồng bộ
+ Máy tính: 02 phòng học tin học.
+ Phòng thiết bị: 1 phòng
+ Thư viện: 1 phòng đọc, cơ bản đáp ứng đủ SGK, SGV, sách tham
khảo phục vụ nhu cầu dạy và học của giáo viên và học sinh.
* Về học sinh
+ Tổng số học sinh: H¬n 800 HS
+ Số lớp: 19 lớp (Trung bình: 45 học sinh/lớp). Trong đó:
Khối 10: 6 lớp
Khối 11: 7 lớp
Khối 12: 6 lớp.
Phần lớn học sinh là con em dân tộc thiểu số, trong đó dân tộc Thái,
Mông chiếm hơn 70%. Đa phần là nhút nhát, e dè chưa mạnh dạn trong mọi
hoạt động; đặc biệt là trong giao tiếp với bạn bè, thầy cô, những người lớn
tuổi. Trình độ nắm bắt, tiếp xúc của các em dân tộc chênh lệch rất lớn so với
các em dân tộc Kinh cùng trường. Bởi các em sinh ra trong môi trường ngôn
ngữ tiếng Thái, tiếng Mông vốn dĩ là “tiếng mẹ đẻ”, tiếng bản địa được sử
dụng để giao tiếp. Khi tan trường trở về nhà, hoặc ngay cả trong lớp học vẫn
trao đổi với nhau vẫn bằng tiếng Thái, tiếng Mông. Như vậy, để làm quen tiếp
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xúc với tiếng phổ thông (tiếng Kinh) các em lại phải trải qua một quá trình
vừa đã biết tiếng Thái, tiếng Mông lại vừa học kiến thức bằng tiếng Việt.
1.5. Tiểu kết chương 1
Trong chương này chúng tôi đã làm rõ một số vấn đề sau đây:
1. Chính tả có một vai trò quan trọng đối với mỗi cá nhân và cả cộng
đồng xã hội. Vấn đề viết đúng chính tả luôn luôn được đặt ra để nâng cao hiệu
quả sử dụng tiếng Việt. Tuy nhiên, đã từ lâu, vì nhiều lí do khác nhau, mắc lỗi
chính tả đã trở thành một căn bệnh trầm kha của nhiều người Việt. Người lớn
mắc, trẻ em mắc, người học ít mắc, người học nhiều cũng mắc. Điều đó ảnh
hưởng không nhỏ tới hiệu quả giao tiếp và làm mất đi sự trong sáng của tiếng
Việt. Luận văn sẽ tìm hiểu thực trạng, phân tích tác hại, nguyên nhân, từ đó
đề xuất một số giải pháp nhằm khắc phục vấn nạn này.
Trước hết cần phải hiểu chính tả là gì. Chính tả được hiểu là “phép viết
đúng” hoặc “lối viết hợp với chuẩn”. Nói cách khác, chính tả là việc tiêu
chuẩn hóa chữ viết của một ngôn ngữ. Yêu cầu cơ bản của chính tả là phải
thống nhất cách viết cụ thể trên phạm vi toàn quốc và trong tất cả các loại
hình văn bản viết… . Tiếp theo cần hiểu thế nào là lỗi chính tả: lỗi chính tả là
lỗi viết sai chuẩn chính tả bao gồm các hiện tượng vi phạm các quy định
chính tả về viết hoa, viết tắt, dùng số và biểu thị chữ số và hiện tượng vi phạm
diện mạo ngữ âm của từ thể hiện trên chữ viết, tức chữ viết ghi sai từ, hay còn
gọi là lỗi âm vị. Lỗi âm vị trong tiếng Việt thường thể hiện qua các dạng: lỗi
âm vị âm đoạn tính và lỗi âm vị siêu âm đoạn tính. Lỗi âm vị âm đoạn tính
bao gồm, lỗi sai về phụ âm đầu, âm đệm, âm chính, âm cuối. Lỗi âm vị siêu
đoạn tính chính là hiện tượng viết sai thanh điệu.
2. Học sinh dân tộc Thái, dân tộc Mông huyện Sông Mã hằn sâu trong
nhận thức là ngôn ngữ “tiếng mẹ đẻ” thường xuyên sống trong môi trường
vắng tiếng Việt. Vì thế cần tăng cường kỹ năng giao tiếp tiếng Việt cho học
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sinh dân tộc thiểu số. Việc viết sai chính tả tiếng Việt đã trở thành thói quen
của các em trong những năm học tiểu học, THCS. Lên chương trình THPT,
các em rất ít được sửa lỗi chính tả, vì ở đây chủ yếu những bài tiếng Việt
thiên về thực hành. Cho nên trong quá trình giảng dạy giáo viên chủ động sửa
lỗi chính tả cho học sinh.
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CHƯƠNG 2
THỰC TRẠNG VÀ NGUYÊN NHÂN LỖI CHÍNH TẢ CỦA
HỌC SINH DÂN TỘC THÁI VÀ MÔNG Ở TRƯỜNG THPT CHIỀNG
KHƯƠNG
Ở chương 2 này, luận văn sẽ trình bày thực trạng lỗi chính tả tiếng Việt
của học sinh dân tộc Thái và Mông ở trường THPT Chiềng Khương, Sông
Mã. Trên cơ sở tìm hiểu tiếng của hai dân tộc này trên địa bàn, luận văn sẽ đề
xuất một vài biện pháp chữa lỗi chính tả tiếng Việt của học sinh dân tộc Thái
và Mông ở chương 3 tiếp theo.
2.1. Thực trạng chung về lỗi chính tả của học sinh Thái và Mông tại
trường THPT Chiềng Khương
2.1.1. Số liệu khảo sát tổng thể
Trong hai năm học 2015 – 2016 và 2016 – 2017, chúng tôi đã tiến hành
khảo sát, thống kê, so sánh và phân tích các bài viết văn, bài kiểm tra của 179
em học sinh dân tộc Thái và Mông để nhận diện lỗi chính tả tiếng Việt của
học sinh Thái và Mông ở 3 khối lớp 10, 11, 12 tại trường THPT Chiềng
Khương, Sông Mã, Sơn La. Trong đó, học sinh dân tộc Thái là 100 em, học
sinh dân tộc Mông là 41 em. Kết quả như sau:
Khối Số
lớp HS

Đúng chính tả Từ 3 đến 7 lỗi Từ 7 đến 15 lỗi
Số
lượng

Tỉ lệ

Số
lượng

Tỉ lệ

Số
lượng

Tỉ lệ

Trên 15 lỗi
Số
lượng

Tỉ lệ

10

54

6

11,1%

16

29,6%

18

33,3%

14

26%

11

44

5

11, 4%

18

41%

12

27,2%

9

20, 4%

12

43

2

4, 7%

14

32,5%

14

32,5%

9

21%

Bảng 2.1: Thống kê lỗi chính tả của học sinh theo khối lớp
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Cụ thể dân tộc Thái, Mông tại trường THPT Chiềng Khương:
Số lượng học sinh được khảo sát
Khối lớp

Dân tộc Thái

Dân tộc Mông

Tổng số

Mắc lỗi

Tổng số

Mắc lỗi

10

32

26

13

10

11

35

23

9

7

12

33

29

18

12

Tổng

100

78

41

29

Bảng 2.2: Thống kê lỗi chính tả của học sinh dân tộc Thái, Mông trường
THPT ChiềngKhương
Qua bảng thống kê khảo sát trên chúng tôi nhận thấy tỷ lệ mắc lỗi chính
tả của học sinh dân tộc Thái, Mông tại trường THPT Chiềng Khương rất cao.
Đặc biệt lỗi về phụ âm đầu, thanh sắc/ ngã ; (l/n) của học sinh là cao nhất.
Đây là nguyên nhân dẫn đến học sinh phát âm sai giữa thanh sắc/ ngã ; (l/n).
Nó có tác động rất lớn đến hiện tượng nói ngọng của địa phương. Hiện tượng
mắc lỗi chính tả về phụ âm đầu r/d/g, s/x, ch/tr, cũng chiếm tỷ lệ cao. Đó là
lỗi chính tả do phát âm không đúng. Phần chính là do ảnh hưởng tiếng mẹ đẻ
(tiếng dân tộc thiểu số). Tỷ lệ mắc lỗi về phụ âm đầu c/k/q, g/gh, ng/ngh, đây
là quy tắc chính tả đã được trường tôi rèn kĩ cho các em nên tỷ lệ lỗi sai có
phần hạn chế hơn. Cụ thể như sau:
- Lỗi chính tả do không nắm vững chính tự: lỗi này thường gặp khi viết
các phụ âm đầu: d – gi – r , ch - tr, s – x .....
- Lỗi do không nắm vững trình tự âm tiết của Tiếng Việt.
- Lỗi chính tả do viết theo lối phát âm của địa phương hoặc do không
nắm vững chính âm. Đây là lỗi cơ bản nhất mà qua khảo sát tôi nhận thấy. Cụ
thể là âm "l – n; thanh sắc và thanh ngã" học sinh thường xuyên nhầm lẫn và
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viết sai chính tả trong bài viết của mình.
2.1.2. Phân tích theo vùng cư trú
Chúng tôi cho rằng, có sự khác biệt về mắc lỗi giữa các vùng trong việc
học tiếng Việt của các em học sinh dân tộc Thái, Mông tại trường THPT
Chiềng Khương. Đây là một trong những lý do quan trọng dẫn đến tình trạng
học không tốt tiếng Việt của học sinh dân tộc miền núi.
Học sinh dân tộc Thái, Mông thuộc các bản đặc biệt khó khăn, những
bản thuộc vùng sâu, vùng cao của 5 xã là những em sinh sống ở vùng có điều
kiện môi trường ít được tiếp xúc tiếng Việt. Cho nên, việc giao tiếp bằng tiếng
Việt của các em gặp nhiều khó khăn. Đây là một trong những yếu tố phát âm
tiếng Việt của học sinh trở nên hạn chế. Vì thế, việc sử dụng tiếng Việt còn
ảnh hưởng nhiều tiếng dân tộc, tức tiếng mẹ đẻ của các em. Còn những học
sinh thuộc các bản thuận lợi, các em sống được tiếp xúc với nhiều người dân
tộc Kinh, giao lưu buôn bán, tiếp xúc với môi trường công nghệ hiện đại hơn
(như máy tính, điện thoại, internet, facebook,…) thì gặp nhiều thuận lợi hơn
trong việc sử dụng tiếng Việt.
Việc phân vùng mà chúng tôi vừa mô tả là căn cứ vào tình trạng biết
hoặc biết một ít hoặc hoàn toàn không biết tiếng Việt của học sinh dân tộc
thiểu số khi các em đến trường đi học. Kết quả khảo sát như sau:
Dân tộc Thái
Vùng

Khối 10

Dân tộc Mông

Khối 11

Khối 12

Khối 10

Khối 11

Khối 12

TS

Lỗi

TS

Lỗi

TS

Lỗi TS

Lỗi TS

Lỗi TS

Lỗi

I

12

5

14

9

10

5

3

1

4

1

8

3

II

12

9

13

9

14

11

5

1

2

1

6

4

III

8

8

8

7

9

7

5

4

3

3

6

5

Bảng 2. 3: Lỗi chính tả của học sinh dân tộc Thái, Mông phân theo vùng.
Theo đó, bản đặc biệt khó khăn, bản thuộc vùng sâu, vùng cao là vùng
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có 100 % học sinh nói thành thạo tiếng dân tộc mà không biết nói tiếng Việt
khi bắt đầu vào học Tiểu học và sau đó là bậc THCS. Còn học sinh ở vùng
thuận lợi hơn biết một ít tiếng Việt chứ không hoàn toàn không biết gì như
các em ở vùng khó khăn, vùng sâu, vùng cao.
Phân tích hiện tượng học sinh dân tộc thiểu số mắc lỗi chính tả theo
vùng, chúng tôi thấy có tình trạng như sau.
- Học sinh dân tộc Thái sinh sống ở vùng I mắc lỗi chính tả ít hơn các
vùng khác. Vùng I có số em mắc lỗi là 28/36 học sinh, chiếm 77,77%; trong
khi học sinh dân tộc Thái ở vùng II mắc lỗi là 29/39 em, chiếm 74,4%; còn ở
vùng III số em mắc lỗi là 22/25 em, chiếm 88% học sinh. Nếu xét theo lớp thì
học sinh học lớp cao hơn mắc lỗi cũng ít hơn.
Những em học sinh dân tộc Mông sống ở vùng II và III mắc nhiều lỗi
cao hơn học sinh dân tộc Thái. Cụ thể, ở vùng I 5/15 học sinh, chiếm 33,3%;
vùng II 6/13 học sinh, chiếm 46,2%; vùng III 12/14 học sinh, chiếm 85,7%
- Tình trạng mắc lỗi của học sinh vùng II và III nằm cả ở lỗi về phụ âm
đầu, vần và thanh điệu. chúng tôi cho rằng, rất có thể là vì các em học sinh
dân tộc Thái, Mông sinh sống ở vùng I là nơi có điều kiện môi trường ngôn
ngữ thuần tiếng Việt. Nhờ khả năng giao tiếp hàng ngày mà các em tránh
được lỗi chính tả khi đi học.
Theo điều tra của chúng tôi, đa số học sinh dân tộc Thái, Mông sinh
sống gần trung tâm thị tứ không biết hoặc biết rất ít tiếng dân tộc. Chính vì
thế mà những em ở vùng I ít bị ảnh hưởng giao thoa giữa hai loại ngôn ngữ
này. Ngược lại, những em sinh sống ở những vùng II và vùng III, nơi có điều
kiện môi trường sử dụng tiếng Việt hạn chế, trẻ em hàng ngày thường giao
tiếp bằng tiếng dân tộc mình mà không biết nói tiếng Việt hoặc biết ít tiếng
Việt nên điều kiện rèn luyện tiếng Việt ít hơn. Bởi vậy, khi những em này học
tiếng Việt thì ảnh hưởng của tiếng mẹ đẻ đến tiếng Việt là không tránh khỏi,
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đã dẫn tới tình trạng mắc lỗi nhiều, mang tính hệ thống như thực trạng đã nêu.
Điều này chứng tỏ điều kiện môi trường ngôn ngữ có ảnh hưởng quan trọng
đến hiện tượng mắc lỗi chính tả của học sinh dân tộc Thái, Mông. Những em
sống ở môi trường ngôn ngữ tiếng Việt bị hạn chế sẽ mắc lỗi chính tả tiếng
Việt nhiều hơn những em sống trong những môi trường ngôn ngữ tiếng Việt
thuận lợi.
Qua bảng số liệu khảo sát, chúng ta thấy tỉ lệ mắc lỗi chính tả của học
sinh dân tộc Thái, Mông tại trường THPT Chiềng Khương, Sông Mã, Sơn La
là rất cao. Mặc dù trong quá trình học tập, các em đã tự điều chỉnh và sửa sai
lỗi chính tả để viết đúng hơn song kết quả còn thấp, sự chuyển biến chưa thật
rõ ràng. Hiện tượng mắc lỗi chính tả phụ âm đầu và viết hoa còn phổ biến.
Từ quá trình khảo sát và so sánh trên cho thấy trong quá trình học tập
tiếng Việt các em học sinh dân tộc Thái, Mông đều mắc rất nhiều lỗi chính tả.
2.2. Phân tích tình trạng lỗi theo nội dung chính tả
Ở phần này, chúng tôi sẽ đánh giá những lỗi cơ bản sau của học sinh:
lỗi viết hoa, lỗi viết sai phụ âm đầu, lỗi viết sai phần vần, lỗi âm cuối, lỗi
chính tả về thanh điệu.
2.2.1. Quy tắc viết hoa trong tiếng Việt và lỗi viết hoa
2.2.1.1. Quy tắc viết hoa trong tiếng Việt
Chữ hoa và viết hoa được tạo ra nhằm để đối lập với chữ thường được
dùng khi bắt đầu sử dụng chữ quốc ngữ. Trên văn bản, viết hoa là một quy
định bắt buộc. Theo đó có những quy tắc chính tả cho việc viết hoa. Trong
cuốn Từ điển chính tả tiếng Việt, Nguyễn Trọng Báu đã nêu ra những quy tắc
viết hoa tiếng Việt như sau [Nguyễn Trọng Báu, 1995, tr 601]:
* Viết hoa theo cú pháp: Sau dấu kết thúc câu, bắt đầu một câu mới
phải viết hoa.
* Quy tắc viết hoa danh từ riêng tiếng Việt, gồm có:
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- Quy tắc viết hoa tên người, tên địa lí Việt Nam. Tên người, tên địa lí
Việt Nam thông thường được viết hoa các chữ cái đầu của mỗi tiếng.
Ví dụ: Nguyễn Tuân, Quang Trung, Trần Đại Quang,... Nghệ An, Vịnh
Hạ Long, Hai Bà Trưng, Thăng Long,...
- Tên người, tên địa lí Việt Nam thuộc dân tộc ít người (phiên âm từ
tiếng dân tộc) được viết hoa các chữ cái đầu ở mỗi bộ phận của tên đó, giữa
các tiếng trong một bộ phận có dấu gạch nối.
Ví dụ: Cam-ly, Ê-va, Y-sun, Siu-blach, Kơ-tia,... Y-a-li, Pắc-pó, Đắklắk, Gia-rai, Hơ-mông,...
- Quy tắc viết hoa tên người, tên địa lí nước ngoài. Tên người, tên địa
lí nước ngoài thông thường được viết hoa các chữ cái đầu ở mỗi bộ phận của
tên đó, giữa các tiếng trong một bộ phận có dấu gạch nối (giống tên dân tộc ít
người Việt Nam)
Ví dụ: Lu-i Pa-xtơ, Cô-rét-ti, A-mi-xi, La Phông-ten,... Tô-mát, Mêkông, Ki-ép, Ma-lai-xi-a, Niu Y-oóc,...
Một số tên người, tên địa lí nước ngoài đã Việt hoá được viết hoa các
chữ cái đầu của mỗi tiếng (giống tên người, tên địa lí Việt Nam).
Ví dụ: Lỗ Tấn, Đỗ Phủ, Hồ Cẩm Đào, Chu Nguyên Chương,... Pháp,
Đức, Hà Lan, Thái Lan, Lào….
- Quy tắc viết hoa cụm từ chỉ huân, huy chương, danh hiệu, giải thưởng
các tổ chức, đơn vị, cơ quan. Ví dụ:
+ Tên các cụm từ chỉ huân, huy chương, danh hiệu, giải thưởng, các tổ
chức, đơn vị, cơ quan được viết hoa chữ cái đầu của tiếng đầu của mỗi bộ
phận.
Ví dụ: Huân chương Lao động hạng Nhất, Huy hiệu Măng non, Danh
hiệu Bà mẹ Việt Nam Anh hùng. , Giải thưởng Hồ Chí Minh, Trường Đại học
Sư phạm Hà Nội, . .
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+ Một bộ phận trong cụm từ có thể là một tiếng, một từ hay một cụm
từ. Ví dụ: Bộ/ Y tế, Học viện / Ngân hàng , Dự án / Phát triển giáo viên / Tiểu
học.
+ Một bộ phận có thể gồm nhiều bộ phận nhỏ.
Ví dụ: Bộ / Thông tin - Văn hoá - Thể thao và Du lịch. Huy chương / Vì
sự nghiệp Giáo dục. Học viện / Khoa học / Xã hội và Nhân văn.
+ Trong một bộ phận của cụm từ, nếu có danh từ riêng thì viết danh từ
riêng đó theo quy tắc viết hoa danh từ riêng.
Ví dụ: Danh hiệu / Lao động tiên tiến. Trường / Đại học Sư phạm / Hà
Nội.
+ Khi viết các cụm từ là Huân chương thì viết hoa các từ chỉ hạng.
Ví dụ: Huân chương / Lao động hạng Nhất. Huân chương / Kháng
chiến hạng Nhì.
* Viết hoa tu từ:
- Viết hoa một số danh từ chung để tỏ sự tôn kính, trân trọng nội dung
mà danh từ đó thể hiên.
Ví dụ: Cách mạng tháng Tám
- Tên các danh hiệu vẻ vang, các huân chương; tên các năm âm lịch,
ngày tết; tên sách báo, tên tôn giáo; các danh từ chung là con vật, đồ vật dùng
làm tên gọi theo lối nhân cách hóa.
Ví dụ: Huân chương Độc lập
Năm Ất Hợi, năm Giáp Tuất, tiết Đông chí
báo Nhân dân, báo Quân đội nhân dân
đạo Phật, phái Thiền Tông
bà Chổi Tre, chị Bướm Vàng
2.2.1.2. Lỗi viết hoa của học sinh ở trường THPT Chiềng Khương
Trong các loại lỗi chính tả mà học sinh trường THPT Chiềng Khương
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mắc phải, lỗi viết hoa chiếm một tỉ lệ đáng kể (theo kết quả thống kê sơ bộ
của chúng tôi về lỗi chính tả của học sinh thì lỗi viết hoa chiếm khoảng 39 %
tổng số lỗi)
Trừ kiểu viết hoa tuỳ tiện nêu trên, có thể phân chia lỗi viết hoa thành
các nhóm sau:
Một là, không viết hoa bộ phận tên đệm trong tên người (Việt), chẳng
hạn: Công huyền Tôn nữ thị Phước, Huỳnh Văn công Phượng, Hoàng phủ
Ngọc tường, Nông quốc Chấn, . . . Hay viết hoa sai nhóm tên người dân tộc
thiểu số, như Nông đức mạnh, Hờ Me dếnh... … Hoặc lỗi viết hoa tên người
nước ngoài (thường gặp ở nhóm những tên riêng phiên âm theo âm Latin):
dạng viết như viết tên người Việt, *Ăng Ghen, Lê Nin, .v.v.
Hai là, không viết hoa chữ thứ hai và hoặc n trong tổ hợp tên riêng chỉ
đất đai sông núi (nhất là những tên riêng gồm ba chữ trở tên), chẳng hạn:
thành phố hồ Chí Minh, Vịnh hạ long, Động phong Nha, Đền bạch mã,…
(biển) đông, (vịnh) bắc bộ, Cửu Long giang, (sông) Hồng hà, v. v. . . Một số
địa danh vùng Tây Nguyên cũng thường bị viết sai, như: eh’ Leo, KRôngPác,
đèo PRenn, …
Viết sai địa danh thường do học sinh không nắm vững quy tắc viết hoa.
Thêm vào đó, cũng có những trường hợp vì các em không phân biệt tên chung
và tên riêng; dạng này thường gặp ở những tên riêng địa lí có nguồn gốc từ
những danh từ chỉ phương hướng, như biển Đông, vùng duyên hải miền
Trung, đồng bằng Bắc Bộ, vịnh Bắc Bộ,… Và những trường hợp tên riêng có
yếu tố Hán Việt thường được dùng trong những tổ hợp tên chung như giang,
sơn, kiểu như sông Hồng Hà, dòng Lam Giang, dãy Trường Sơn, núi Thất
Sơn…
Ba là, không viết hoa tên tác phẩm. Lỗi này thường gặp ở hai dạng:
không viết hoa, viết hoa tất cả các chữ cái đầu của tên tác phẩm, chẳng
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hạn: “Chí phèo”, “lão Hạc”, “một bữa no”, luật giáo dục, luật lao động, bài
thơ “viếng Lăng Bác”, truyện “vợ nhặt”, bài “Chuyện Chức Phán Sự Đền
Tản Viên”, v. v.
Bốn là, không biết viết hoa tên cơ quan, tổ chức. Những lỗi như
Trường trung học phổ thông chiềng khương, trường phổ thông trung học Chu
văn Thịnh, hội liên hiệp khoa học kĩ thuật tỉnh Sơn La, sở giáo dục và đào tạo
Sơn La, bộ thương binh - xã hội, nhà xuất bản mũi Hà Nội….xuất hiện nhiều
trong các bài viết của học sinh. Tình trạng xưa nay nhiều học sinh không biết
viết hoa tên tác phẩm, tên cơ quan tổ chức, ngoài nguyên do không nắm quy
tắc, thiển nghĩ, còn vì học sinh không biết đấy là tên riêng, bởi các em không
hề được học. (Hệ thống ngữ liệu và bài tập thực hành cho học sinh khi học bài
“Danh từ riêng” xưa nay thường chỉ đề cập đến tên người và tên đất. Trong
các bài rèn luyện kĩ năng viết hoa, thường chỉ dừng lại ở nội dung viết hoa tên
người Việt, địa danh Việt, viết hoa chữ đầu câu).
Ngoài ra, hiện tượng không biết viết hoa tên cơ quan tổ chức cũng phải
kể đến lí do: quy định và thực tế viết hoa mảng tên riêng này trên sách báo lâu
nay chưa được thống nhất. Văn bản “Quy định về chính tả tiếng Việt và về
thuật ngữ tiếng Việt” của Bộ Giáo dục ban hành ngày 05 tháng 3 năm 1984
không phải trường nào cũng có, giáo viên nào cũng biết. Và những người biết
thì không phải ai ai cũng tuân thủ.
Năm là, loại lỗi viết hoa những danh từ (chung) vốn là tên riêng nhưng
theo thời gian đã mất tính chất tên riêng, đã chuyển loại thành danh từ chung
chỉ chủng loại. Những trường hợp như: thỏi mực Tàu, xe máy Tàu, máy Nhật,
cá trê Phi, dừa Lào.
Sáu là, không viết hoa tên các danh hiệu, giải thưởng, chức danh,… Đa
số, học sinh không biết viết hoa những từ ngữ loại này. Chẳng hạn: nhà giáo
nhân dân, giáo sư sử học, nhà giáo ưu tú, huân chương kháng chiến, huân
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chương chiến công, huân chương lao động hạng nhất, binh nhất, binh
nhì… Hoặc viết hoa tất cả các chữ (dạng này chủ yếu tập trung vào mảng
những từ ngữ chỉ chức danh), như Hồ Chủ Tịch, Mao Chủ Tịch… (những
trường hợp như Chủ tịch Hồ Chí Minh, Chủ tịch Nguyễn Văn An,… hầu như
lại không bị viết sai chữ tịch. Điều này có nguyên do từ việc nhận diện tên
riêng, từ hình thức của tổ hợp tên).
2.2.2. Lỗi phụ âm đầu
Những lỗi chính tả thường gặp trong tiếng Việt khá đa dạng, phản ánh
bức tranh phương ngữ của tiếng Việt trên các miền đất nước. Ơ đây, lỗi chính
tả mà học sinh dân tộc Thái, Mông hay mắc phải nhất là lỗi về phụ âm đầu.
Hiện tượng ghi sai phụ âm đầu trong bài viết của học sinh thường thể hiện ở
sự lẫn lộn các chữ cái hoặc các tổ hợp chữ cái ghi phụ âm đầu. Theo hiểu biết
của chúng tôi, hệ thống phụ âm đầu của tiếng Thái và tiếng Mông có số lượng
nhiều hơn hệ thống phụ âm đầu của tiếng Việt. Các em học sinh dân tộc Thái,
Mông trường THPT Chiềng Khương khi viết bài thường nhầm lẫn các phụ âm
đầu sau đây:
- ch / tr: trục trặc -> chục chặc, trùng khớp -> chùng khớp, trong trắng
-> chong chắng, trống trải -> chống chải, trầy xước->chầy xước, ...
- s /x: cối xay -> cối say, say rượu -> xay rượu, sâu sắc -> xâu xắc,
sản xuất -> xản suất, sao sáng - > xao xáng, ...
- gi/d/ r: con gián -> con dán, dán giấy -> gián dấy, rán cá -> dán cá,
...
- g(gh) /ngh/ r: nghề nghiệp ->ngề ngiệp, ngành ->nghành, ganh ghét >ghanh gét,...
- n/ l: long lanh -> nong nanh, lấp lánh -> nấp nánh, ...
- b/v/: bẫy chuột -> váy chuột, làm vườn -> làm bườn, ...
- đ/ l: xe đạp -> xe lạp,…
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Tình trạng trên ở trường THPT Chiềng Khương được chúng tôi thống
kê như sau:
Lớp

Lớp 10

Lớp 11

Lớp 12

Kiểu mắc lỗi

Thái

Mông

Thái

Mông

Thái

Mông

Ch / tr

32

34

12

22

21

13

S/x

17

24

19

25

20

21

V/d

11

11

14

15

12

13

Gi/ d / r

20

21

19

23

25

17

G /g h/ ngh/ r

23

22

23

29

22

13

n/l

25

27

19

26

28

12

b/v

25

28

12

16

20

6

c/k/qu

12

21

16

13

17

12

đ/l

23

12

17

20

11

19

Bảng 2. 4: Lỗi chính tả âm đầu của học sinh dân tộc Thái, Mông ở trường
THPT Chiềng Khương
Bảng thống kê trên cho thấy đa số các em đều nhầm lẫn cách sử dụng
các phụ âm đầu ch/tr, s/x, l/n, gi, d, r. Đặc thù địa phương dẫn đến các em học
sinh dân tộc Thái, Mông mắc lỗi khác nhau. Cụ thể:
Học sinh dân tộc Thái mắc lỗi phổ biến nhất là những âm đầu: âm l
thành âm đ và âm đ thành âm l; âm b thành v và âm v thành âm b.
Ví dụ: "lác đác” thành "đác đác", "điện thoại” thành "liện thoại";
"vàng bạc” thành “bàng bạc", "vô tư” thành "bô tư"… Cũng nhiều khi, các
em mắc lỗi âm th thành âm t; âm ph thành âm p; kh thành h.
Học sinh dân tộc Mông thường nhầm lẫn các phụ âm đầu như: c/k/q;
d/gi; g/gh; ng/ngh; s/x; ch/tr. Trong đó, học sinh viết nhầm âm gh với âm g ở
mức thường xuyên. Như vậy hiện tượng lỗi chính tả âm đầu của học sinh dân
tộc Mông nhiều hơn học sinh dân tộc Thái.
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2.2.3. Lỗi phần vần
Các lỗi học sinh mắc ở phần vần có quan hệ với cách phát. Lỗi này học
sinh dân tộc Mông mắc nhiều nhất do ảnh hưởng của ngữ âm tiếng Mông và
cách phát âm địa phương. Sự giao thoa ngôn ngữ đã dẫn đến các biến thể vần,
làm cho số lượng vần tiếng Việt giảm đi đáng kể. Các lỗi về vần được chia
làm các dạng: lỗi âm đệm, lỗi âm chính, lỗi âm cuối. Các bài viết của học
sinh, hiện tượng ghi sai âm cuối xuất hiện nhiều hơn. Tiếp đến là ghi sai âm
chính và ghi sai phụ âm đầu. Lỗi ghi sai âm đệm xuất hiện nhiều ở các em học
sinh dân tộc Mông. Tình trạng mắc lỗi này được phân tích như sau.
2.2.3.1. Lỗi âm đệm
a. Âm đệm
Âm đệm được ghi bằng chữ viết u hoặc o. Đây là âm làm tròn môi
trước khi đọc âm chính, làm cho âm tiết có âm sắc trầm tối (gọi là bán âm, vì
mặt chữ thì giống như nguyên âm, nhưng công dụng lại không giống như
nguyên âm). Chính tả ghi bằng u trước các nguyên âm vừa hoặc hẹp (uê, uơ,
uya). Chính tả ghi bằng o trước các nguyên âm rộng (oa, oe) trừ khi trước nó
là phụ âm q thì lại ghi bằng u (qua, que = koa, koe). Vì âm đệm là âm tròn
môi, nên nó không đi trước các nguyên âm tròn môi o, ô, u nữa. Khi phát âm,
không được dừng lâu ở âm đệm, mà phải chuyển qua âm chính ngay. [Đoàn
Thiện Thuật, 1999].
b. Lỗi âm đệm
Tiếng Việt có một số lượng vần có âm đệm /u/ được thể hiện bằng con
chữ /u / và /o/, đây là âm vị không có trong ngôn ngữ dân tộc Thái, Mông. Vì
thế khi viết tiếng Việt, học sinh dân tộc Mông thường bỏ sót âm đệm hoặc
viết sai âm đệm: uâng -> ân, uây -> ây, uên -> ên/uê, uênh -> ênh, uy -> y,
uych -> ich, uyên -> uên/ên, uyêt -> uêt/êt, uynh -> inh, uyt ->it, uyu -> yu,
oa -> a, oac -> ac, oach -> ach, oai -> ai, oan -> uân/ an, oam -> am, oanh ->
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anh, oao -> ao, oap -> at, oay -> ay, oăc -> ăc, oăn -> ăn, oăng -> ăng, oăp->
ăp.
Ví dụ: xuân → xoan; bâng khuâng → bân khâng; đêm khuya → đêm
khya; củ khoai → củ khai, phụ huynh→ phụ hinh, loay hoay→ lay hay/ loai
hoai, hoa xoan → hoa xuân, ...
Ngoài ra, lỗi chính tả ở các vần âm đệm của các em còn thể hiện trong
các âm tiết có âm đầu /k/ viết là q: qua/qoa, quac/ cac, quắc/qắc, quay/qay,
quảng/qảng, quắp/qắp, quét/qét, …
2.2.3.2. Lỗi âm chính
a. Âm chính
Nguyên âm là những âm phát ra âm thanh từ dây thanh mà không cần
nhờ tới một bộ phận cấu âm nào khác trong khoang miệng. Khi phát âm
nguyên âm, làn hơi từ phổi ra qua thanh đới mở - đóng tạo cao độ của âm
thanh, còn hình thể các khoang họng và khoang miệng khác nhau, do hoạt
động của lưỡi và hàm dưới, sẽ tạo ra các nguyên âm khác nhau. Có hai loại
nguyên âm chính là nguyên âm đơn với chữ viết là a, ă, â, o, ô, ơ, u, ư, e, ê,
i/y và nguyên âm đôi với chữ viết là ia (iê, ya), ưa (ươ), ua (uô) [Đoàn Thiện
Thuật, 1999]
Dựa trên vị trí của lưỡi phân ra:
+ Nguyên âm hàng trước, tức lưỡi đưa ra trước, âm sắc sáng, bổng, môi
bẹt: e, ê, i/y, iê (ia, ya).
+ Nguyên âm hàng giữa lưỡi nằm ở giữa, âm sắc trung hoà, môi không
bẹt, không tròn: a (ă), ơ (â), ư, ươ (ua).
+ Nguyên âm hàng sau lưỡi rụt về sau, âm sắc tối, trầm, môi tròn: o, ô,
u, uô (ua). Dựa trên độ mở của miệng, ta có 4 loại:
+ Nguyên âm rộng: e, a, o (âm lượng lớn)
+ Nguyên âm vừa: ê, ơ, ô (âm lượng vừa)
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+ Nguyên âm hẹp: i, ư, u (âm lượng nhỏ)
+ Nguyên âm hẹp mở chuyển qua vừa: iê, ươ, uô (âm lượng nhỏ và lớn
dần đến vừa)
b. Lỗi âm chính
Lỗi âm chính là loại lỗi do học sinh viết sai các âm vị làm âm chính của
âm tiết. Âm chính là một trong những thành phần không thể thiếu trong cấu
trúc âm tiết vì thế lỗi âm chính là một trong những lỗi quan trọng mà chúng ta
cần quan tâm khắc phục cho học sinh.
Lỗi học sinh thường mắc phải chủ yếu là các âm tiết chứa vần có âm
đệm và vần có nguyên âm đôi iê, yê, uô, uơ làm âm chính. Khi viết các vần có
âm đệm và các vần có âm chính làm nguyên âm đôi học sinh dân tộc Mông
thường viết sai âm chính hoặc bỏ sót một yếu tố của nguyên âm đôi: uân ->
oan, uê -> iêu/iu, ơi -> ơ, u -> iu, ơu -> ou/ iêu, uôi -> ôi/ ui, uya - > uê, uyên
-> uên/ ên, uyêt -> ueet / êt, uynh -> inh, uyt -> it, oan -> uân / ân, oăn -> oan,
âu -> au. Ví dụ: mùa xuân -> mùa xoan, cây nêu -> cây niêu, con người - >
con ngời, tuyết rơi -> tuết rơi, châu chấu -> châu cháu. . .
Với học sinh dân tộc Mông, bộ phận này có tỷ lệ mắc lỗi nói trên khá
phổ biến và phức tạp. Đa số các âm chính trong vần các em thường viết sai,
trong đó học sinh thường xuyên viết sai âm chính trong vần uân, uyêt, oăn,
ơu, … Học sinh dân tộc Thái, thường xuyên viết sai nguyên âm â mà kết
hợp với một phụ âm thì bị phát âm sai thành ơ: âm

ơp… ơng; âp ơn;

âng ơm; ân
2.2.3.3. Lỗi âm cuối
a. Âm cuối
Vị trí âm cuối do các bán nguyên âm cuối và phụ âm cuối đảm nhận.
* Bán âm cuối có 2 loại:
– Bán âm cuối bẹt miệng (lưỡi đưa ra trước) được ghi bằng i hoặc y:
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+ Được ghi bằng y sau các nguyên âm ngắn ă, â: ăy, âu (hãy lấy: đáng
lẽ ra chính tả phải ghi “hẵy”mới đúng ngữ âm).
+ Được ghi bằng i sau tất cả các nguyên âm còn lại mà không bẹt
miệng (tức là bán âm i không đi sau các nguyên âm hàng trước, bẹt miệâng):
ai ơi, ưi, ươi (ai # ăy) oi, ôi, ui, uôi.
– Bán âm cuối tròn môi (lưỡi rụt vào trong) được ghi bằng u hoặc o:
+ Không đi sau các nguyên âm hàng sau (tròn môi)
+ Được ghi bằng u sau các âm ngắn: âu, ău (trâu, tàu)
+ Được ghi bằng u sau các âm vừa và âm hẹp: du, ưu, ươu, êu, iu, iêu
(yêu)
+ Được ghi bằng o sau các âm rộng a, e = ao, eo (ao # ău) [Đoàn Thiện
Thuật, 1999].
b. Lỗi âm cuối
Khảo sát bài viết của học sinh cho thấy lỗi chính tả âm cuối của học
sinh dân tộc Thái và Mông ở trường THPT Chiềng Khương là phổ biến.
Lỗi âm cuối của học sinh thể hiện trong các trường hợp học sinh viết
sai các âm cuối m, n, t, p, c, n, ng. ở các âm cuối học sinh thường nhần lẫn
p→ t / c; ng → n, m → n.
Ví dụ: đi đứng→đi đứn, lãng mạn →lãng mạng, làm ruộng → làn
ruộng, nắng nóng → nắn nóng, bàng quang → bàng quan, ngang bướng →
ngan bướng, tiếng tăm→ tiến tăm, cây bàng →cây bàn,…
Lỗi âm cuối còn được thể hiện ở các trường hợp học sinh viết thiếu âm
cuối như : ăn mặc → ăn mặ, hối hận → hố hận, cộng tác →cộn tác , …
Hiện tượng ghi sai âm cuối trong bài viết của học sinh thường có hai
biểu hiện chính:
+ Lẫn lộn giữa các chữ cái ghi phụ âm cuối:
- c /t: bạt đầu, thạ sĩ, chất phát, hác ca, lúc lắt, thấc bại, thậc thà, man
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mát, bẫy chuộc, bỏ mặt, phúc chốc, v. v. . .
- n / ng: hun hăng, ngan bướn, đàn hoàn, sản khoái, hốn hách, phản
phất, rung sợ, ran gạo, đàng hồi, tang hoang,. . .
+ Lẫn lộn giữa các chữ cái ghi bán âm cuối, cụ thể là giữa: - o /u: báo
vật, cao có, lao lách, láo lỉnh, mếu máu, trao chuốt, trao dồi v. v. . . .
- i /y: đai nghiến, đài đọa, đi cái, cái tai(tay), máy bai, sáy khô, cái bái
chuột, thài giáo, cai cối. . .
Học sinh dân tộc Mông thường viết lẫn lộn chữ ghi âm cuối trong các
vần sau:
+ an/ ang: bàn hoàn, khoản trống, …
+ at/ ac: rửa mạt, bác ngác, mác mẻ, …
+ ăn/ ăng: lặng lội, căn tin, …
+ ăt/ ăc: co quắc, gặc lúa, bắc con gà, …
+ ân/ âng: hối hợn, nơng đỡ, …
+ ât/ âc: đôi tấc, lậc đậc, …
+ iêt/ iêc: xanh biết, chém giếc, …
+ ut/ uc: cái búc, núc áo, …
+ uôn/ uông: luồng cúi, buồng rầu, …
+ uôt/ uôc: rét buốc, cuốt cỏ, …
+ ươn/ ương: làm vường, vương vai, . .
Với các em dân tộc Thái, hay mắc lỗi các âm cuối trong những vần sau:
ơn  ân

ông ôông

ươm ươp

iêmyêm

uyết iết

uê  êu

ươuiêu

oeo eo

oa ao

iêuyêu

uych uyt

ui yu

uyênyên

oănuân

ưu iu

iếtiếc

ương ươn

oc ôc
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oachoăt

uya ia

uynh ing

uytit

oetet

âu au

ây ay
Ngoài ra chữ ghi bán nguyên âm i thường bị viết sai thành y và chữ bán
nguyên âm y thành i. Ví dụ : chai -> chay, bẫy -> báy, lại -> lạy...
2.2.4. Lỗi thanh điệu
Dấu thanh kí hiệu là một nét nhỏ trên hoặc dưới các chữ cái. Chữ Việt
có 5 dấu ghi các thanh là huyền, ngã, hỏi, sắc, nặng và một dấu zêrô (tức là
dấu không – không có ký hiệu gì nhưng để diễn tả thanh ngang)[Đoàn Thiện
Thuật, 1999]. Nếu nhầm dấu sẽ ra chữ khác, và nghĩa cũng khác đi.
Ví dụ: Bao, bào, báo, bão thay đổi dấu thì ý nghĩa sẽ khác nhau.
Lỗi thanh điệu là hiện tượng chữ viết ghi sai thanh điệu của âm tiết.
Đây là loại lỗi khá phổ biến của học sinh dân tộc Thái, Mông ở trường THPT
Chiềng Khương. Các em thường xuyên ghi sai thanh (do phát âm) thanh ngã
(~) sai thành thanh sắc (/) hoặc thanh hỏi (?) và đôi khi phát âm thanh hỏi (?)
saithành thanh nặng (•), thanh nặng(•)thành thanh huyền (\ ).
Ví dụ: Lỗi lầm → lối lầm, chà đạp → chà đàp, chậm chạp → chần chàt,
thầy thắng → thầy thằn, . . .
2.3. Thử nhận diện nguyên nhân
Dựa trên những kinh nghiệm chữa lỗi cho học sinh dân tộc, chúng tôi
bước đầu nêu ra những suy nghĩ về hiện tượng này. Chúng tôi thấy rằng, hiện
tượng mắc lỗi chính tả của học sinh dân tộc Thái, Mông có nhiều nguyên
nhân. Việc khảo sát và tìm hiểu thực tế cho phép tổng kết lại ở hai dạng
nguyên nhân cơ bản.
2.3.1. Nguyên nhân khách quan
2.3.1.1. Nguyên nhân khách quan thứ nhất
Nguyên nhân khách quan đầu tiên là sự giao thoa giữa ngôn ngữ tiếng
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mẹ đẻ (tiếng Thái, tiếng Mông) với tiếng Việt.
Về nguyên tắc, tiếng Việt phát âm thế nào thì viết chữ thế ấy. Chữ viết
hiện nay của người Việt chủ yếu là chữ viết ghi lại theo phát âm. Việc viết
đúng phải dựa trên đọc đúng, đọc đúng là cơ sở của viết đúng. Tuy nhiên do
yếu tố vùng miền, cách phát âm mỗi nơi có những khác biệt.
Qua khảo sát, trong 141 học sinh được, chúng tôi thấy học sinh nào
càng biết thành thạo tiếng mẹ đẻ – tiếng Thái, tiếng Mông và hạn chế về môi
trường ngôn ngữ tiếng Việt thì càng mắc lỗi nhiều hơn khi học tiếng Việt và
ngược lại.
Theo kết quả điều tra, 78/100 học sinh dân tộc Thái mắc lỗi, dân tộc
Mông thì có tới 29/41 học sinh mắc lỗi cả âm, vần và thanh điệu, trong khi đó
19 học sinh ở vùng I không biết nói tiếng Thái, 5 học sinh Mông mắc lỗi hoặc
mắc ít lỗi. Do đó có thể nói, việc học sinh dân tộc Thái, Mông mắc lỗi khi học
tiếng Việt một cách có hệ thống và thường xuyên là do sự giao thoa ngôn ngữ
của tiếng mẹ đẻ và tiếng Việt. Khi bắt đầu đến trường, đại đa số các em học
sinh dân tộc Thái, Mông nói thành thạo tiếng mẹ đẻ (tiếng Thái, tiếng Mông).
Do không biết nói tiếng Việt (là ngôn ngữ phổ thông thống nhất dùng trong
trường học trên toàn quốc) nên khi học học tiếng Việt, học sinh dân tộc Thái,
Mông chịu sự chi phối và ảnh hưởng rất lớn của tiếng mẹ đẻ trong việc phát
âm tiếng Việt do việc phát âm của tiếng mẹ đẻ đã trở thành kĩ xảo đối với học
sinh dân tộc. Nhưng do sự khác nhau về nghĩa của từ giữa hai ngôn ngữ nên
sự ảnh hưởng trong việc phát âm của tiếng mẹ đẻ đã dẫn đến việc mắc lỗi khi
học tiếng Việt mang tính thường xuyên và có hệ thống. Trong khi đó, chính tả
tiếng Việt lại là chính tả ngữ âm âm vị, trên nguyên tắc phát âm thế nào thì
viết chữ như thế ấy.
Tham khảo ý kiến của giáo viên trực tiếp dạy học trong nhà trường
THPT Chiềng Khương, của giáo viên dạy tiếng Thái và qua việc so sánh, đối
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chiếu các đặc điểm của tiếng Thái và tiếng Việt (sẽ trình bày ở chương sau),
cho phép chúng tôi kết luận về sự giao thoa giữa tiếng Thái và tiếng Việt liên
quan đến hiện tượng mắc lỗi khi học tiếng Việt ở mấy điểm sau đây:
- Thứ nhất, trong quá trình sử dụng ngôn ngữ của mình, người Thái
theo thời gian đã dẫn tới một hiện tượng là sự biến âm một số phụ âm trong
trong 59 cách đọc của người Thái so với chuẩn phát âm trong ngôn ngữ Thái.
Sự biến âm này trong tiếng Thái đã dẫn tới việc một nghĩa nhưng có hai cách
phát âm khác nhau và đều được chấp nhận.
Ví dụ: trường hợp phát âm là đăng cũng đúng và phát âm là lăng cũng
được. Cả hai cách phát âm trên đều được cộng đồng người Thái chấp nhận và
dùng một cách lẫn lộn và trở thành một thói quen trong phát âm ngôn ngữ của
người Thái đối với một số phụ âm, tiêu biểu nhất là hai cặp phụ âm: l đọc
thành đ và đ đọc thành l; b đọc thành v và v đọc thành b. Chúng ta biết rằng,
tiếng Thái là loại ngôn ngữ đơn lập như tiếng Việt và thói quen phát âm
không có sự phân biệt một số phụ âm này đã có ảnh hưởng tiêu cực tới học
sinh dân tộc Thái khi học tiếng Việt, bởi trong tiếng Việt, những phụ âm này
kết hợp với vần và thanh giống nhau nhưng sẽ tạo ra những nghĩa hoàn toàn
khác nhau. Điều này đã dẫn tới việc mắc lỗi khi học tiếng Việt của học sinh
dân tộc Thái.
Ví dụ: Vầng trăng vằng vặc  Bầng trăng bằng bặc
- Thứ hai, tiếng Thái và tiếng Việt có điểm tương đồng với nhau ở chỗ
chúng đều là ngôn ngữ đơn lập, nhưng hệ thống chữ cái và các vần của chúng
lại có vài điểm khác nhau:
+ Trong tiếng Việt, mỗi âm đều có cách phát âm riêng và kết hợp cùng
với một âm khác sẽ cho những nghĩa hoàn toàn khác nhau, nhưng trong tiếng
Thái lại có một số âm lại không phân biệt rõ ràng như tiếng Việt và có cách
phát âm chung, do đó khi học tiếng Việt, những âm này bị phát âm lẫn lộn với
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nhau dẫn tới việc phát âm sai. Cụ thể là:
• Học sinh dân tộc Thái thường phát âm sai lẫn lộn âm i và âm y vì
trong tiếng Thái không phân biệt chúng ra một cách riêng rẽ mà chỉ có một
chung mét may và phát âm là may ki, do đó dẫn tới mắc lỗi khi học tiếng Việt
Ví dụ: Cái bẫy chuột lại đọc sai thành cái váy chuột; lợi hại lại đọc sai
thành lợi hạy …
• Học sinh dân tộc Thái thường phát âm sai lẫn lộn âm â và âm ơ vì
trong tiếng Thái hai âm này có chung mét may được phát âm là may ơn;
ơm; ânkơ, do đó dẫn tới mắc lỗi khi học tiếng Việt. Ví dụ: âm, ơp…
ơng; âpâng
• Tiếng Thái cũng không dùng phân biệt âm s và x như trong tiếng Việt
mà dùng chung bằng một âm s (phiên âm là Xo) nên học sinh dân tộc Thái
thường đọc lẫn lộn s và x, và do đó dẫn tới viết lẫn lộn hai phụ âm này.
• Tiếng Việt có những vần hoặc những thanh điệu hay vị trí đứng của
phụ âm trong cấu trúc của âm tiết mà tiếng Thái không có nên trong kinh
nghiệm của đứa trẻ không có những kiểu khẩu hình phát âm về chúng. Do đó,
trong quá trình học tiếng Việt, học sinh dân tộc giải quyết bằng cách mượn
những vần, thanh, hay phụ âm có kiểu khẩu hình phát âm gần đúng nhất với
vần, thanh điệu và phụ âm trên. Nhưng cách vay mượn này lại dẫn đến hậu
quả mắc lỗi khi học tiếng Việt. Cụ thể:
+ Trong tiếng Thái không có thanh ngã nên đã mượn thanh sắc để thay
thế, vì thế mà học sinh dân tộc Thái thường phát âm sai thanh ngã thành thanh
sắc. Ví dụ: kẽ lá đọc sai thành ké lá; ngã rẽ đọc sai thành ngá ré. Có thể nói
đây là lỗi phổ biến nhất mà học sinh nào cũng gặp phải
+ Hệ thống thanh điệu của tiếng Thái chia thành hai nhóm cao và thấp,
tương đương với thanh điệu tiếng Việt thì nó có thanh hỏi (thanh 2 ở nhóm
thấp) và bán hỏi (thanh 2 ở nhóm cao) nên đôi khi học sinh dân tộc Thái mắc
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lỗi khi phát âm tiếng Việt do sử dụng nhầm thanh hỏi thành thanh bán hỏi mà
trong cách phát âm, thanh bán hỏi gần giống với thanh nặng (mở đầu phát âm
nghe như thanh hỏi nhưng kết thúc nghe như thanh nặng) nên học sinh dân
tộc Thái đọc thanh hỏi trong tiếng Việt thành thanh nặng.
Ví dụ: ngải cứu phát âm sai thành ngại cứu…
• Trong tiếng Thái không bao giờ Phụ âm nh đặt cuối vần hay âm tiết
nên những âm tiết trong tiếng Việt có phụ âm này thường được học sinh dân
tộc Thái thay thế bằng phụ âm ng. Điều này làm thay đổi cả âm tiết khi phát
âm trong tiếng Việt. Ví dụ: anh đọc sai thành eng; đánh nhau đọc sai thành
đéng nhau…
• Tiếng Thái không có vần ây và âu nên khi đọc các vần này trong
tiếng Việt, học sinh dân tộc Thái thường đọc sai thành ay và au (ay và au là
những vần có trong tiếng Thái và khá gần trong cách phát âm với hai vần kia).
Ví dụ: lấy vợ đọc sai thành láy vợ; đi đâu đọc sai thành đi đau; buồn
rầu đọc sai thành buồn ràu, cái bẫy đọc sai thành cái váy…
- Thứ ba, do ảnh hưởng của cách phát âm các âm tiếng Thái đến cách
phát âm các âm tiếng Việt nên cũng dẫn đến mắc lỗi khi viết tiếng Việt.
Chẳng hạn, âm ô trong tiếng Thái phát âm là may kông và trong truyền miệng
người Thái vẫn hay phát âm là mây kô, do đó âm ô được phát âm kéo dài
thành âm ôô. Ví dụ: không đọc sai thành khôông; ngoài đồng đọc sai thành
ngoài đồông…
Qua quá trình tìm hiểu, thu thập ý kiến giáo viên bậc tiểu học, THCS,
giảng viên dạy tiếng Mông, chúng tôi nhận thấy cách phát âm của học sinh
dân tộc Mông gặp khó khăn ở những âm tiết dài, âm tiết khép, vần có nguyên
âm đôi, có âm đệm. Đối với học sinh dân tộc Mông, cũng như học sinh dân
tộc Thái, đều chịu ảnh hưởng của ngữ âm tiếng Mông khi học tiếng Việt.
Cộng đồng người Mông ở Việt Nam nói chung và ở Sông Mã nói riêng có
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ngôn ngữ riêng của dân tộc mình, trong cuộc sống hằng ngày cũng như trong
giao tiếp, họ đều sử dụng ngôn ngữ đó. Vì thế, tiếng Việt được xem là ngôn
ngữ thứ hai, khi sử dụng tiếng Việt người Mông không tránh khỏi sự ảnh
hưởng của tiếng Mông, hay nói cách khác người Mông nói tiếng Việt theo
kiểu Mông. Đề cập đến ảnh hưởng của tiếng Mông với việc học tiếng Việt ,
chúng tôi muốn nói tác động của ngữ âm tiếng Mông và trình độ phát âm
tiếng Việt của học sinh Mông (người Mông nói tiếng Việt theo kiểu Mông).
Đặc điểm ngữ âm tiếng Mông có sự khác biệt đối với ngữ âm tiếng Việt và đó
là nguyên nhân dẫn đến hiện tượng mắc lỗi chính tả của học sinh (Đặc điểm
ngữ âm tiếng Mông đã nói ở chương 1).
Ở tiếng Mông số lượng nguyên âm, vần, âm cuối ít hơn tiếng Việt rất
nhiều (Tiếng Mông chỉ có 8 nguyên âm, 4 âm cuối, 13 vần, trong khi tiếng
Việt có 16 nguyên âm, 8 âm cuối, 155 vần), đặc biệt là số lượng vần có âm
đệm, nguyên âm đôi, vần có âm cuối là các âm p, t, k, m, n, ch (các âm tiết
khép) tương đối nhiều, nên học sinh thường viết sai phần vần, tạo ra những
biến thể về vần, bỏ âm đệm, thiếu âm cuối ở những âm tiết khép. Trong tiếng
Mông không có âm đệm /u/ như trong tiếng Việt nên khi phát âm cũng như
viết học sinh ở đây thường bỏ qua âm đệm ở những âm tiết có âm đệm (uynh,
uyên, oeo, ). Trong tiếng Mông các phụ âm gh, ngh, c đều có thể kết hợp
được với i, e, ê, khi viết chính tả học sinh ở đây thường đem quy tắc này vào
bài viết của mình dẫn đến sai chính tả.
Thanh điệu trong tiếng Mông có 8 thanh nhưng lại không có thanh
nặng và thanh ngã như trong tiếng Việt, đây là lý do vì sao học sinh dân tộc
Mông mắc lỗi chính tả ở hai thanh này với tỉ lệ khá cao. Mặt khác, lỗi chính tả
của học sinh dân tộc Mông còn do trình độ phát âm tiếng Việt gây nên. Ở đây,
học sinh thường sử dụng cách phát âm tiếng Mông để tiếp nhận âm tiếng Việt
trong khi sử dụng tiếng Việt nói chung và thực hành viết bài nói riêng. Lời
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đọc của giáo viên được thông qua lời đọc của học sinh rồi mới thể hiện chữ
viết trong văn bản. Có khi giáo viên đọc đúng nhưng học sinh không phân
biệt được nên thể hiện chữ viết sai. Vì vậy, học sinh mắc lỗi chính tả do ảnh
hưởng của cách phát âm địa phương. Đó chính là dấu ấn của phương ngữ
trong chính tả, nó ảnh hưởng rất lớn đến chính tả của học sinh tiểu học và sau
này, lên cấp THPT, các em vẫn bị ảnh hưởng trong quá trình học tiếng Việt.
Do ảnh hưởng phát âm của tiếng mẹ đẻ nên sẽ rất khó sửa dẫn đến lỗi
chính tả này. Do đó, chúng tôi cho rằng dạy tốt tiếng Việt ở bậc mầm non và
lớp một tiểu học là điều hết sức quan trọng trong chữa lỗi chính tả của học
sinh dân tộc nơi đây.
2.3.1.2. Nguyên nhân khách quan thứ hai
Chúng tôi cho rằng, môi trường giao tiếp tiếng Việt ở nơi nào còn hạn
hẹp và không thuần nhất thì ở đó học sinh dân tộc thường hay mắc lỗi chính
tả tiếng Việt.
Hiện nay, học sinh miền xuôi được học tập, giao tiếp trong môi trường
thuần tiếng Việt thì môi trường giao tiếp của các em vùng dân tộc hết sức hạn
hẹp. Ở trường, khi học trên lớp, chủ yếu các em được nghe cô giáo giảng bài.
Còn khi ra chơi, các em lại nói với nhau bằng tiếng mẹ đẻ. Về với gia đình và
cộng đồng, các em lại sống trong môi trường thuần tiếng dân tộc, vốn tiếng
Việt tạm thời bị chìm vào dạng tiềm năng. Môi trường giao tiếp bằng tiếng
Việt bị hạn hẹp chính là nguyên nhân, là rào cản lớn nhất của sự hình thành
kỹ năng sử dụng tiếng Việt của các em học sinh dân tộc Thái, Mông tại
trường THPT Chiềng Khương, Sông Mã.
Thực trạng mức độ mắc lỗi của học sinh dân tộc Thái cho thấy do sự
thuận lợi về môi trường giao tiếp tiếng Việt nên học sinh dân tộc Thái ở vùng
I mắc lỗi khi học tiếng Việt thấp hơn so với học sinh ở vùng II và mức độ mắc
lỗi khi học tiếng Việt của học sinh dân tộc Thái ở vùng II lại thấp hơn so với
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học sinh ở vùng III (vùng khó khăn nhất về môi trường giao tiếp tiếng Việt).
Hay ngay trong những học sinh dân tộc ở vùng I, tức là những em sinh sống ở
thị trấn hay thị tứ thì những em sống ở trong bản sẽ mắc lỗi nhiều hơn khi học
tiếng Việt so với những em sinh sống ở các tiểu khu, Thị tứ là nơi sống tập
trung.
Chúng tôi thấy số trường hợp chính tả trở thành kỹ xảo là không nhiều,
bởi vì học sinh chỉ sử dụng tiếng Việt ở trường học còn khi trở về cộng đồng
hầu như các em chỉ sử dụng tiếng mẹ đẻ. Do đó, cách phát âm địa phương vẫn
là một nguyên nhân cơ bản của hiện tượng mắc lỗi chính tả. Để làm rõ hơn
nguyên nhân này, chúng tôi đã tiến hành so sánh khả năng chính tả của học
sinh vùng dân tộc Mông với học sinh vùng thị trấn, ven thị trấn và thị tứ. Kết
quả khảo sát cho thấy khả năng phát âm cũng như tình trạng lỗi chính tả của
học sinh vùng thị trấn, ven thị trấn và thị tứ có một khoảng cách khá xa, đặc
biệt là khả năng phát âm. Lý giải cho thực tế này cũng không quá khó khăn,
học sinh vùng thị trấn, ven thị trấn và thị tứ có điều kiện tiếp xúc với môi
trường tiếng Việt và giao tiếp bằng tiếng Việt từ rất sớm, rất thường xuyên.
Các em không chỉ được tiếp xúc ở nhà trường mà cả ở cộng đồng và gia đình
cũng thường xuyên dùng tiếng Việt. Chính vì thế mà khả năng phát âm cũng
như viết chính tả của các em tương đối tốt. Làm rõ điều này chúng tôi cũng
muốn nhấn mạnh đến vai trò của việc rèn luyện phát âm và giao tiếp bằng
tiếng Việt đối với việc khắc phục lỗi chính tả cho học sinh dân tộc Mông.
Chúng tôi cho rằng, đọc viết tiếng Việt cũng là một loại kĩ năng nên sự
hình thành và độ thành thục cao của kĩ năng này phụ thuộc vào số lượng
những lần luyện tập và thời gian sử dụng nó. Vì vậy, việc học tiếng Việt của
học sinh dân tộc Thái, Mông sẽ đạt hiệu quả cao, ít mắc lỗi nếu có được tần
suất sử dụng tiếng Việt cao và thời lượng sử dụng tiếng Việt dài hơn. Trong
trường hợp như vậy, nó sẽ làm giảm thời gian và tần suất sử dụng tiếng mẹ đẻ
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của học sinh dân tộc, do đó làm giảm và loại bỏ được những ảnh hưởng
không tốt của tiếng mẹ đẻ tới việc học tiếng Việt của các em. Điều đó sẽ làm
cho mức độ mắc lỗi khi học tiếng Việt của học sinh dân tộc sẽ thấp hơn.
Như vậy mức độ mắc lỗi chính tả tiếng Việt học sinh dân tộc Thái,
Mông phụ thuộc vào môi trường giao tiếp tiếng Việt, hay cụ thể hơn là phụ
thuộc vào tần suất và thời lượng sử dụng tiếng Việt trong giao tiếp hàng ngày.
Chúng tôi nghĩ rằng học sinh dân tộc Thái, Mông mắc lỗi khi học tiếng Việt ít
hơn nếu có tần suất và thời lượng sử dụng tiếng Việt nhiều hơn và ngược lại.
2.3.1.3. Tính phức tạp của chữ quốc ngữ
Cho đến nay, những đặc điểm của hệ thống âm vị - tự vị tiếng Việt hiện
đại và những quy định về chính tả vẫn còn những bất hợp lý, tác động không
tốt đến khả năng viết chính tả của học sinh tiểu học và những cấp học tiếp
sau.
Tiếng Việt là ngôn ngữ đơn lập, chữ viết tiếng Việt không bị chi phối
của các nguyên tắc hình thái học. Mặt khác, ưu điểm của chữ viết ghi âm âm
vị học đã khiến hệ thống chữ viết tiếng Việt hiện đại có rất nhiều điểm tiện
dụng. Tiếng Việt có 22 âm vị phụ âm đầu, 1 âm vị âm đệm là bán âm, 16 âm
vị nguyên âm (13 nguyên âm đơn, 3 nguyên âm đôi), 8 âm vị âm cuối và 6
thanh điệu. Để ghi những âm vị âm đoạn và 6 âm vị siêu âm đoạn, tiếng Việt
chỉ dùng 29 chữ cái (a, ă, â, b, c, d, đ, e, ê, g, h, i, k, l, m, n, o, ô, ơ, p, q, r, s, t,
u, ư , v, x, y) cùng 6 dấu ghi thanh (huyền, ngã, hỏi, sắc, nặng, thanh không).
Do chỗ có nhiều âm vị âm đoạn nhưng chỉ có 29 chữ cái, khiến chữ tiếng Việt
có những điểm chưa thật tiện dụng do không tương thích tính đơn trị và đơn
hiệu của nguyên lí một đối một đối với loại hình chữ viết ghi âm âm vị.
Chẳng hạn, một âm vị được ghi bằng nhiều chữ cái hoặc tổ hợp chữ cái, nh
/k-/ được ghi bằng k, c, q; /i/ được ghi bằng i, y; n được ghi là ngh, ng, nh …
Ngược lại một chữ cái được dùng ghi cho nhiều âm vị, ví dụ chữ a được dùng
57

để ghi cho 3 nguyên âm /a, ă, â /: thành quách (âm chính là / a/), lằng nhằng
(âm chính là /ă/), bâng khuâng (âm chính là /ă/). Mặt khác, còn có nhiều cặp
phụ âm, nhiều vần có cách phát âm gần giống nhau, thậm chí là như nhau ở
phương ngữ Bắc bộ (x/s, tr/ch, gi/d, au - âu,), khiến cho học sinh dân tộc
(ngay cả học sinh người Kinh) cũng không phân biệt được khi viết. Những âm
tiết trên có hình thức ngữ âm giống nhau nhưng lại không có một quy tắc, một
dấu hiệu nào để phân biệt chúng mà chỉ phụ thuộc vào khả năng nắm đúng
những quy định về chính tả và quá trình luyện tập của người học. Chính
những bất hợp lí trên cùng hệ thống dấu phụ, dấu ghi thanh đã khiến quá trình
nhận biết chữ, quá trình phân tích âm vị - tự vị, chuyển dịch từ âm vị sang tự
vị và ngược lại của học sinh dân tộc gặp những khó khăn nhất định. Hiện
tượng học sinh viết sai âm đầu hay âm cuối có nhiều nguyên nhân, trong đó,
có nguyên nhân là ảnh hưởng phương ngữ. Vì trong hệ thống âm đầu cũng
như âm cuối của tiếng Việt đều có những biến thể phương ngữ.
Mặt khác, còn có nguyên nhân từ việc học sinh chưa nắm vững quy tắc
chính tả. Nhưng ở đây chúng tôi muốn khẳng định hiện tượng học sinh lớp
dân tộc Thái, Mông bỏ sót âm vị âm đệm hay một chữ cái trong các âm vị
nguyên âm đôi ngoài lý do ảnh hưởng của đặc điểm ngữ âm tiếng Thái,
Mông, còn do tính chất phức tạp của loại âm vị - tự vị này.
Những quan sát của chúng tôi cho thấy hiện tượng học sinh bỏ tự vị khi
viết chính tả thường rơi vào âm đệm, hầu như không gặp trường hợp sai do bỏ
âm chính. Chúng ta cũng có thể lí giải hiện tượng này có nguyên do từ vị trí
và chức năng trong cấu tạo âm tiết tiếng Việt. Với chức năng trầm hóa âm
tiết, với vị trí mở đầu phần vần, âm đệm không mang âm sắc chủ yếu của âm
tiết, có thể vắng mặt trong cấu tạo âm tiết. Khi phát âm, âm đệm bao giờ cũng
được phát âm lướt nhẹ hơn so với nguyên âm (cho nên có người còn gọi là âm
lướt, chẳng hạn so sánh quạ với cụ ạ, khuy với khui, ta sẽ thấy rõ điều này).
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Mặt khác, thời gian xuất hiện của âm đệm rất ngắn, trong khi nguyên âm lại là
thành tố hạt nhân trong âm tiết tiếng Việt, mang âm sắc chủ yếu của âm tiết.
Khi phát âm một âm tiết, nguyên âm giữ vị trí đỉnh âm tiết và là thành tố
không thể thiếu trong cấu tạo âm tiết.
2.3.2. Nguyên nhân chủ quan
2.3.2.1. Nguyên nhân từ phía học sinh
Qua khảo sát và từ thực tế giảng dạy nhiều năm ở địa bàn khảo
sát, chúng tôi tạm thời đưa ra một số nguyên nhân căn bản sau đây.
Thứ nhất, nói về vốn từ của học sinh dân tộc Thái, Mông. Kho từ vựng
của mỗi người chứa đựng ba yếu tố cơ bản: ngữ âm, ngữ nghĩa và chữ viết
của từ. Nói đến "kho từ vựng”cũng là nói đến "bộ nhớ biểu tượng chữ viết”
của từ. Nói cách khác, đó là vốn từ của mỗi cá nhân, vốn từ này được tích lũy
từ cuộc sống, từ nhà trường, từ các phương tiện thông tin. Các biểu tượng
khác nhau của một từ được kích hoạt khi nghe nói hay đọc viết và nhờ đó cho
phép ta hiểu được lời nói hay một văn bản. Khi một thành phần trong số ba
biểu tượng này bị rối loạn, sẽ gây khó khăn cho việc tiếp thu ngôn ngữ.
Thực tế cho thấy vốn từ học sinh càng phong phú thì việc tiếp thu ngôn
ngữ sẽ gặp nhiều thuận lợi và đương nhiên lỗi về chính tả cũng được hạn chế
tối đa. Trong nghiên cứu liên quan đến chữ viết hay chính tả, các nhà tâm lí
học thường quan tâm nghiên cứu sự phát triển bộ nhớ từ vựng này ở học sinh,
nhất là học sinh những lớp đầu cấp. Vì đó là một trong những cơ chế giúp các
em có thể viết đúng chính tả mà không tốn nhiều năng lượng. Để viết đúng
chính tả của một từ học sinh có thể truy cập về chữ viết có sẵn trong bộ nhớ
dài hạn của mình hay trong "kho từ vựng", đồng thời với việc kích hoạt các
biểu tượng về ngữ âm, ngữ nghĩa của từ và viết lại từ đó theo những gì đã có
sẵn trong đầu. Như vậy, vốn từ là một trong những yếu tố quan trọng giúp học
sinh tiếp thu và sử dụng ngôn ngữ một cách thuận lợi. Xét về đối tượng
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nghiên cứu của chúng ta là học sinh dân tộc Thái, Mông, tiếng mẹ đẻ của các
em không phải là tiếng Việt mà là tiếng dân tộc Thái, Mông. Thứ ngôn ngữ
mà chúng ta cung cấp cho các em là tiếng Việt - một ngôn ngữ hoàn toàn xa
lạ với các em trước khi tiếp xúc với hoạt động nhà trường. Điều này cho thấy
vốn từ tiếng Việt của các em rất hạn chế nếu không muốn nói là nghèo nàn.
Mặc dù trong quá trình học 5 năm tiểu học và 4 năm THCS các em đã tích lũy
được cho mình một vốn từ nhất định và cũng nắm được một số quy tắc giao
tiếp trong tiếng Việt. Tuy nhiên, vốn từ đó còn ít so với yêu cầu chương trình
cũng như yêu cầu thực tế. Sự hạn chế về vốn từ đã làm cho các em ngại tiếp
xúc với bạn bè, thầy cô tạo nên tâm lí tự ti, nhút nhát, luôn sống khép mình
trước mọi người.
Để tham gia vào hoạt động giao tiếp, con người cần có một vốn ngôn
ngữ nhất định, đây là hạn chế của học sinh dân tộc Thái, Mông, vì thiếu vốn
từ nên trong giao tiếp các em không mạnh dạn. Vốn từ hạn chế không chỉ thể
hiện ở vốn từ ít mà còn rất hạn chế trong phát âm, trong việc các em không
nắm được nghĩa của từ và cách viết cụ thể của từ. Chẳng hạn trong vốn từ của
các em có từ "chuyện” và từ "truyện", hai từ này có cách phát âm gần giống
nhau, nhưng lại được sử dụng trong những cách nói khác nhau, vì không hiểu
nghĩa của từ nên các em rất dễ nhầm lẫn khi viết chính tả.

Thứ hai, các em

còn mắc nhiều lỗi trong phát âm nên ảnh hưởng rất lớn đến viết chính tả tiếng
Việt. Khi viết bài các em phải huy động vốn chữ viết có sẵn trong bộ nhớ của
mình hay trong "kho từ vựng", đồng thời với việc kích hoạt các biểu tượng về
ngữ âm, ngữ nghĩa của từ và viết lại từ đó theo những gì đã có sẵn trong đầu.
Song những thao tác này ở các em diễn ra rất chậm vì vốn từ thiếu, cộng thêm
biểu tượng về ngữ âm không chuẩn do ảnh hưởng cách phát âm địa phương vì
thế lỗi chính tả là điều không tránh khỏi.
Thứ ba, học sinh dân tộc Thái, Mông ở trường THPT Chiềng Khương
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nhiều em chưa nắm vững quy tắc viết chính tả tiếng Việt. Biểu hiện của
nguyên nhân này là các em thường lẫn lộn một số âm đầu có nhiều cách viết
trong tiếng Việt: c/k/q; gh/g; ngh/ng. Thêm vào đó việc không nắm được và
không hiểu được nghĩa của từ dẫn đến khi viết dễ sai chính tả.
Thứ tư, học sinh lớp dân tộc Thái, Mông sinh ra và lớn lên trong một
cộng đồng hầu như vắng bóng tiếng Việt. Điều kiện sinh hoạt nhiều khó khăn,
gia đình ít quan tâm đến việc học của con em, không được luyện tập thêm.
Sách vở, đồ dùng phục vụ cho việc học còn thiếu thốn, đó cũng là nguyên
nhân làm cho khả năng học tiếng Việt cũng như các bộ môn khác của các em
yếu kém.
Thứ năm, tuy đã bước sang học cấp THPT đa số học sinh dân tộc Thái,
Mông không có điều kiện đọc sách dẫn tới vốn từ ngữ nghèo nàn, ít ỏi nên khi
gặp tình huống thì không có từ ngữ để biểu đạt nên thường viết sai. Thêm vào
đó một bộ phận không nhỏ học sinh còn lười học, không chịu suy nghĩ rèn
luyện cách viết đúng.
2.3.2.2. Nguyên nhân từ phía giáo viên
Thứ nhất, trước hết phải nói đến trình độ đào tạo của giáo viên trường
THPT Chiềng Khương không đồng đều và việc tổ chức dạy và học môn tiếng
Việt chưa gắn nhiều với thực tiễn. Những tồn tại trên dẫn đến chất lượng học
chính tả của học sinh còn nhiều hạn chế. Để khắc phục tình trạng này, việc
đổi mới phương pháp dạy học tiếng Việt là hết sức cần thiết, phải giúp học
sinh nắm được các quy tắc chính tả,. các mẹo luật chính tả phự hợp với trình
độ tiếp thu của các em. Hình thành kỹ năng, kỹ xảo chính tả, bỏ thói quen
phát âm sai dẫn đến viết sai.
Thứ hai, nội dung dạy học tiếng Việt ở THPT chủ yếu phục vụ nghiêng
về thực hành, không có bài học về rèn luyện chính tả. Kỹ năng chính tả chỉ
được quan tâm trong các giờ đọc văn, đặc biệt là trong vấn đề soát lỗi, sửa lỗi
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chính tả cho học sinh ở bậc THPT. Giờ trả bài viết bài kiểm tra, giáo viên cố
gắng chữa lỗi chính tả cho học sinh. Nói một cách khác, gánh nặng chính tả
dồn cho chương trình học tiếng Việt ở cấp tiểu học và THCS.
Thứ ba, để học sinh viết đúng chính tả thì tất cả giáo viên trong Trường
phải cùng quan tâm đến lĩnh vực này. Thông thường, chỉ có giáo viên bộ môn
Ngữ văn mới có yêu cầu về viết đúng chính tả trong bài làm của học sinh, các
giáo viên bộ môn khác ít quan tâm đến việc luyện phát âm, rèn chính tả, chưa
chú ý đến chữ viết của học sinh, thậm chí chỉ yêu cầu học sinh trả lời đúng, ít
quan tâm đến chính tả.
2.3.3. Những nguyên nhân khác
Với đối tượng là học sinh dân tộc chương trình sách giáo khoa mới cần
có những điều chỉnh thích hợp. Bởi vì, riêng đối với học sinh dân tộc thiểu số,
tiếng Việt được xem là ngôn ngữ thứ hai, sử dụng ngôn ngữ này để giao tiếp
đã khó thì việc tiếp thu kiến thức bằng thứ ngôn ngữ này lại khó hơn nhiều
lần.
Thời lượng dành cho việc học tiếng Việt không nhiều, chủ yếu phục vụ
việc tìm hiểu nghệ thuật văn bản và kĩ năng viết văn, trong khi đó lại yêu cầu
các em nắm được một vốn kiến thức khổng lồ, cộng thêm các kỹ năng ngôn
ngữ tiếng Việt, đây quả là một việc làm quá sức đối với các em. Nói một cách
khác, phân bố chương trình mà Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành, nếu nhìn từ
tình trạng viết chính tả của học sinh thì có thể còn bất cập. Mặt khác trong
chương trình tiếng Việt nói chung và phân môn Chính tả nói riêng đã có dung
lượng chương trình dành cho từng vùng địa phương, song với đối tượng là
học sinh dân tộc thì chương trình còn chưa chú ý quan tâm.
Một điểm chung của miền núi là chính quyền địa phương cũng như phụ
huynh học sinh ở vùng dân tộc Mông, nhiều người vẫn chưa hiểu được tầm
quan trọng của việc học đối với con em mình, họ cho rằng chăm lo việc học
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tập của các em là công việc của nhà trường, của thầy cô giáo. Chính vì thế sự
phối hợp giáo dục giữa gia đình và nhà trường chưa thật sự hiệu quả, thậm chí
một số phụ huynh còn để con em mình rơi vào tình cảnh tảo hôn, không cho
con em mình tới trường nhất là với các học sinh nữ.
Số lượng học sinh dân tộc ở nước ta là không nhỏ và bao gồm nhiều
dân tộc, mỗi dân tộc có ngôn ngữ riêng của mình, chính vì thế sự giao thoa
ngôn ngữ là trở ngại cho các em khi học tiếng Việt dẫn đến có rất nhiều lỗi
khác nhau. Địa bàn huyện Sông Mã có tới 9 dân tộc cùng sinh sống (Thái,
Mông, Kinh, Sinh mun, Khơ mú, Kháng, Mường, Lào, Tày), hiện tượng giao
thoa ngôn ngữ ở đây là một trong những nguyên nhân ảnh hưởng trực tiếp đến
hiện tượng mắc lỗi trong sử dụng tiếng Việt cũng của học sinh .
Một số cán bộ quản lí, chỉ đạo chuyên môn chưa quan tâm đúng mức
tới chất lượng chính tả trong việc đánh giá kết quả bài kiểm tra ở bậc THPT,
chưa có sự hướng dẫn chỉ đạo về mặt chuyên môn cho giáo viên dạy học sinh
dân tộc. Trong kiểm tra đánh giá còn nặng về mặt kiến thức, xem nhẹ phần kỹ
năng trong đó có kỹ năng chính tả.
2.4. Tiểu kết chương 2
Từ thực trạng lỗi chính tả viết tiếng Việt của học sinh dân tộc thiểu số
Thái và Mông ở trường THPT Chiềng Khương mà chúng tôi thu thập được,
chương 2 của luận văn đã nêu ra những vấn đề sau đây.
Thứ nhất, lỗi sai về thanh sắc/ngã; phụ âm đầu l/n là lớn nhất. Đây là
lỗi chính tả phương ngữ. Hay nói cách khác “tiếng địa phương” có ảnh hưởng
rất lớn tới việc dùng chuẩn chính tả Tiếng Việt. Do đó giáo viên cần hướng
cho học sinh phải sửa được ngọng và cách phát âm sao cho chuẩn nhất. Hiện
nay học sinh dân tộc thiểu số Thái và Mông ở trường THPT Chiềng Khương
mắc lỗi chính tả tiếng Việt khá trầm trọng. Lỗi chính tả mà các em mắc phải
liên quan đến tất cả những nội dung về viết tiếng Việt như lỗi viết hoa, lỗi viết
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tên riêng và phiên âm, lỗi viết các đơn vị ngữ âm của tiếng Việt.
Thứ hai, Với học sinh người dân tộc thiểu số, tiếng Việt là ngôn ngữ
thứ hai để tiếp thu kiến thức và trao đổi với xã hội một cách thuận lợi hơn.
Khi đến trường các em phải làm quen với một ngôn ngữ khác hoàn toàn tiếng
mẹ đẻ nên trong quá trình học tập cũng bị ảnh hưởng không ít. Rào cản tiếng
Việt đối với học sinh người dân tộc thiểu số ở khu vực Tây Bắc khi tiếp cận
chương trình giáo dục quốc gia là vấn đề khiến cho những người làm công tác
giáo dục ở vùng cao luôn trăn trở bấy lâu nay.
Từ những nguyên nhân nói trên, chúng tôi sẽ thử đề xuất biện pháp
khắc phục ở chương 3 tiếp theo.
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CHƯƠNG 3
ĐỀ XUẤT CÁCH CHỮA LỖI CHÍNH TẢ TIẾNG VIỆT CHO HỌC
SINH DÂN TỘC THÁI VÀ HỌC SINH DÂN TỘC MÔNG Ở TRƯỜNG
THPT CHIỀNG KHƯƠNG HUYỆN SÔNG MÃ
Từ việc phân tích, tìm hiểu tình trạng và nguyên nhân mắc lỗi chính tả
tiếng Việt của học sinh dân tộc Thái, dân tộc Mông ở chương 2. Trong
chương 3 này, chúng tôi sẽ đề xuất cách chữa lỗi cho học sinh dân tộc ở
trường THPT Chiềng Khương (nơi chúng tôi dạy học). Chúng tôi nhận thức
việc đề xuất cách chữa lỗi cho học sinh dân tộc thiểu số là một việc làm
không dễ dàng, nhưng là những người giáo viên trực tiếp dạy cho học sinh,
chúng tôi phải làm việc đó. Những đề xuất gắn nhiều với thực tiễn và có yếu
tố kinh nghiệm.
3.1. Ngữ âm tiếng Thái và tiếng Mông trong sự so sánh với tiếng Việt
Tìm hiểu nguyên nhân khách quan học sinh dân tộc thiểu số tại trường
THPT Chiềng Khương mắc lỗi chính tả tiếng Việt, chúng tôi cho rằng một
trong những nguyên nhân quan trọng là ảnh hưởng tiếng mẹ đẻ của học sinh
đối với việc viết chính tả. Vì thế, để có cơ sở cho việc đề xuất cách chữa, ở
mục 3. 1 của chương này, luận văn sẽ trình bày một cách tóm lược ngữ âm
tiếng Thái và tiếng Mông ở địa bàn có so sánh với ngữ âm tiếng Việt để từ đó
đưa ra biện pháp khắc phục.
Trên địa bàn Sông Mã, khi trình bày tóm lược ngữ âm tiếng Thái và
tiếng Mông, người viết gặp một khó khăn là ngữ âm tiếng Thái và tiếng Mông
không giống nhau. Hơn thế, do nhiệm vụ trong chương này của luận văn là
tìm hiểu ảnh hưởng của tiếng mẹ đẻ đối với lỗi chính tả tiếng Việt của học
sinh dân tộc nên ở đây luận văn chỉ trình bày những thông tin về ngữ âm tiếng
dân tộc có liên quan. Đồng thời, có một vấn đề nữa là tiếng Thái (cụ thể ở đây
là tiếng Thái ở Sơn La) là ngôn ngữ dân tộc thiểu số, trên nguyên tắc, hiện
65

đang sử dụng hai loại văn tự. Đó là văn tự cổ có nguồn gốc Ấn Độ và chữ
Thái theo hệ chữ viết Latinh. Còn trường hợp tiếng Mông cũng được ghi bằng
chữ cái La tinh giống như cách ghi của chữ Quốc ngữ tiếng Việt.
3.1.1. Một số đặc điểm ngữ âm tiếng Thái ở huyện Sông Mã
Người Thái là một trong số rất ít các dân tộc thiểu số ở nước ta có chữ
viết từ lâu đời. Tuy chưa xác định được cụ thể thời điểm xuất hiện của chữ
Thái, nhưng hàng ngàn năm nay, các nhóm dân tộc Thái ở nước ta đã sử dụng
con chữ riêng của mình cho đến ngày nay. Ở địa bàn huyện Sông Mã ngôn
ngữ người Thái chủ yếu là tiếng Thái đen (Tãy đăm). Tiếng Thái nói chung
cũng như tiếng Thái ở huyện Sông Mã là ngôn ngữ đơn lập âm tiết tính nên
nó có nhiều điểm tương đồng với tiếng Việt. Bên cạnh đó, ngữ âm tiếng Thái
cũng có những đặc điểm riêng của mình. Trong tình hình hiện nay, chữ Thái
đen vùng Tây Bắc đang được dùng là kiểu chữ viết theo phương án chữ Thái
do Ủy ban khoa học xã hội Việt Nam cùng với Ủy ban nhân dân ba tỉnh Sơn
La, Lai Châu và Hoàng Liên Sơn xây dựng năm 1981. Loại chữ Latinh này
gần với cách viết chữ Quốc ngữ tiếng Việt. Trong cuốn “Từ điển Thái Việt”
do Viện ngôn ngữ học xuất bản [Hoàng Trần Nghịch 1989, tr 9-16] do Hoàng
Trần Nghịch và Tòng Kim Ân biên soạn, được hỗ trợ và cộng tác của nhiều
nhà nghiên cứu chữ Thái có uy tín như Th.S Lò Mai Cương - trường CĐSP
Sơn La, K.S Cà Văn Chung - sở KHCN Sơn La, anh Sầm Văn Bình - Chủ
nhiệm Câu lạc bộ Chữ Thái xã Châu Cường, huyện Quỳ Hợp, Nghệ An….
Các tác giả đã xác định hệ thống ngữ âm tiếng Thái theo con chữ Latinh theo
phương án này. Trong luận văn, chúng tôi tạm thời sử dụng danh sách các
đơn vị ngữ âm tiếng Thái theo cách mô tả của hai tác giả Hoàng Trần Nghịch
và Tòng Kim Ân. Khi xem xét ngữ âm tiếng Thái đen có ảnh hưởng đến cách
viết chính tả tiếng Việt, chúng ta cũng nhìn nhận chúng theo các yếu tố cấu
thành âm tiết. Vì thế, chúng sẽ gồm có danh sách các phụ âm đầu, danh sách
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nguyên âm, danh sách âm cuối và danh sách thanh điệu.
3.1.1.1. Phụ âm đầu trong tiếng Thái
Hoàng Trần Nghịch và Tòng Kim Ân [Hoàng Trần Nghịch 1989, tr 916] khi biên soạn từ điển đã sử dụng danh sách phụ âm tiếng Thái đen gồm 21
phụ âm đầu viết bằng chữ Latinh sau đây:
Phụ âm

Ví dụ

Nghĩa tiếng Việt

c

ca

quạ (con )

ch

chík

xé

d

dú

ở

đ

đanh

đỏ

h

hốc

sáu

k

kẻ

cởi

kh

khảu

vào

l

lỗng

xuống

m

mạ

ngựa

n

na

rét

ng

ngã

ngà (voi )

ngh

nghẽ

quýt

nh

nhồ

nới

p

pa

cá

ph

phụk

chiếu

q

quảng

rộng

t

tà

bến (sông)

th

thả

đợi

v

vãy

nhanh

x

xáo

tìm

Theo như giải thích của hai ông, trong khi viết tiếng Thái đen trong từ
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điển, ngoài cách viết dùng các con chữ phụ âm chung giống với cách ghi chữ
quốc ngữ tiếng Việt như đã nói trên, còn có hiện tượng dùng chữ viết phụ âm
“lồng” (tiếng Thái đen gọi là tô xọn), tức là phải dùng tổ hợp những chữ cái
để ghi các phụ âm khi thể hiện giá trị ngữ âm của chúng. Người ta có thể phân
biệt về 3 kiểu “lồng”chữ viết như sau:
- Lồng chữ viết phụ âm với chữ viết phụ âm. Cách “lồng” này có các
kiểu:
+ Chữ phụ âm đơn cộng với chữ phụ âm đơn: b + d = bd (Ví dụ, bdự
bdằng “nhếch nhác”)
+ Chữ phụ âm đã ghép đôi cộng với chữ phụ âm đơn và ngược lại: ph +
l = phl (Ví dụ, phlạt “trượt, trượt chân”)
+ Phụ âm đã ghép đôi chữ cái cộng với phụ âm đã ghép đôi chữ cái
khác: ch + ph = chph (Ví dụ, chphục “té, ngã”)
+ Ghép ba cách viết chữ phụ âm lại với nhau: kh + l + t = khlt (Ví dụ,
khltột “màu”)
- Lồng chữ viết bán nguyên âm hay nguyên âm với chữ viết phụ âm.
Cách “lồng”này chỉ có một kiểu. Ví dụ, lộc lỗ = ôlôc ôlỗ “nhớp nháp”; hay
như olót (xinh xinh), elệt (sệt sệt), ôpốp (trắng bốp), phắc ơlợt (lá lốt), hua
êhệk (phì cười), phũm êmếp (ẹp) v. v
Chính vì cách lồng ghép như vậy, chữ viết Latinh của Thái đen có
nhiều cặp ghép để thể hiện phụ âm đầu như bd, bh, bnh, cch, cd, cl, cn, ct, chl,
hl, kb, kd, kđ, kl, kv, khd, khl, khn, khnh, kht, lng , mn, pb, pd, pl, png, pnh,
phl, phnh, tng, thl, xl, xm, xng, xt v. v. Ngoài ra, khi thể hiện một âm tắc
thanh hầu, các tác giả nói trên còn sử dụng một cách viết khá đặc biệt như
sau: x-ớc (nấc), x -ức x-ưn (nức nở), phúc x-ók (dọc mùng) v. v. Cách viết
phức tạp về phụ âm nói trên để thể hiện ngữ âm của tiếng Thái trên địa bàn,
do khác xa với chính tả Quốc ngữ của tiếng Việt, đã có thể có ảnh hưởng
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không nhỏ đến học sinh người Thái khi các em học và viết chính tả tiếng Việt.
3.1.1.2. Nguyên âm và âm cuối
Tiếng Thái đen có 17 nguyên âm được ghi bằng chữ cái La tinh giống
như chữ Quốc ngữ trong tiếng Việt là: a , ă, â, ê, i , o, ô, ơ, u, ư, y, ia, iê (yê ),
ua, uô, ưu, ươ. Những nguyên âm này kết hợp với âm cuối để tạo nên vần
trong tiếng Thái.
Tiếng Thái đen gồm có 14 âm cuối được ghi bằng những con chữ
Latinh c, ch, k, m, n, ng, nh, p, t, i, o, u , ư, y. Trong số đó, có 09 chữ cái phụ
âm và 05 chữ cái nguyên âm hay bán nguyên âm.
3.1.1.3. Cách ghi hệ thống thanh điệu trong ngữ âm tiếng Thái
Tiếng Thái đen ở Sơn La là một thứ tiếng có thanh điệu. Thanh điệu
trong ngữ âm tiếng Thái ở đây có 6 đơn vị thanh. Sáu đơn vị thanh điệu đó
nếu thể hiện trong cùng một âm tiết sẽ có giá trị khu biệt nghĩa. Đó là:
- (mã) về lại

(ma) con chó

(mà) sông Mã

(má) ngâm gạo

(mạ) ngựa

(mả) đạn súng

- (cán) đòn gánh

(can) việc

(căn) bờ (ghét bụi dính) (cán) vệt khoang
(cạn) vỡ (bờ ngăn)

(cản) cuống (tầu lá)

Số lượng thanh điệu tiếng Thái không hoàn toàn tương đồng so với
tiếng Việt. Chỉ có hai thanh có thể coi là hoàn toàn tương đương là thanh sắc
và hỏi. Hai thanh có âm vực gần tương đương là thanh không dấu (âm vực
thấp hơn chút ít so với thanh không dấu tiếng Việt), thanh nặng (âm vực lại
cao và bổng hơn thanh nặng tiếng Việt). Hai thanh huyền và ngã còn lại đều
có âm vực cao hơn và nên phát âm nhẹ hơn thanh huyền và ngã trong tiếng
Việt.
3.1.1.4. Kết hợp vần trong tiếng Thái
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Âm cuối và nguyên âm kết hợp lại với nhau tạo thành vần trong tiếng
Thái. Theo như mô tả đã có, vần trong tiếng Thái có các vần chính và phổ
biến và những vần ít gặp. Những vần chính trong tiếng Thái chủ yếu là những
vần sau: ac, ach, ai, ak, am, an, ang, anh, ap, at, ao, au, aư, ay, ăc, ăm, ăn, ăng,
ăp, ăt + ăc + ăm + ân + âng + âp + ât + âu + ây, ek, em, en, eo, et, êch, eek,
êm, ên, ênh, êp, eê, êu, ich, ik, im, in, inh, ip, it, ia, iê, iêc , ieek, iêm, iên,
iêng, iêp, iêt, iêu, oc, oi, ok, om, on, ong, op, ot, oa, oac, oai, oak, oam, oan,
oang, oat, oe, oen, ôc, ôi, ok, ôm, ôn, ông, ôp, ôt, ơc, ơi, ơk, ơm, ơn, ơng, ơp,
ơt, uc, ui, uk, um, un, ung, up, ut, ua, uac, uai, uak, uam, uan, uang, uanh, uat,
ue, uen, uet, ue, uen, uô, uoc, uôk, uôm, uông, uôp, uôt, uy, uyên, uyêt, uynh,
ưc, ưi, ưk, ưm, ưn, ưng, ưp, ưt, ưa, ươi, ươk, ươm, ươn, ương, ươp, ướt.
Tóm lại, về ngữ âm và chữ viết thể hiện các đơn vị ngữ âm, tiếng Thái
(trong đó có tiếng Thái đen ở Sông Mã) có nhiều nét tương đồng với ngữ âm
tiếng Việt. Sự tương đồng đó là mỗi đơn vị phát âm là âm tiết và có nhiều yếu
tố ngữ âm trong âm tiết giống nhau như phụ âm, nguyên âm, âm cuối và số
lượng thanh điệu. Tuy nhiên, trong tiếng Thái hình như có nhiều chữ viết tổ
hợp phụ âm, không có âm đệm, âm vực và đường nét một số thanh không
tương tự như tiếng Việt. Những khác biệt như thế ít nhiều có tác động đến
việc viết chính tả tiếng Việt, nhất là những học sinh khi đi học đã sử dụng
thành thạo tiếng mẹ đẻ mà lại không biết tiếng Việt.
3.1.2. Đặc điểm ngữ âm tiếng dân tộc Mông
3.1.2.1. Cấu trúc âm tiết trong tiếng Mông ở Sông Mã [tiếng Mông Lềnh nói
chung]
Ngôn ngữ dân tộc Mông (Hmôngz) thuộc hệ ngữ Nam á trong nhóm
Miêu – Dao, nhìn chung cấu trúc âm tiết của ngôn ngữ Hmông là hoàn toàn
mở. Khác với ngôn ngữ Việt, cấu trúc âm tiết của tiếng Mông (Miêu) không
có âm tiết tận cùng bằng phụ âm khép môi như: “m”, “p” và phụ âm tắc xát
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như: “n”, “t”, “c”, “ch”. Trong khi đó tiếng Việt loại ngữ âm như thế này lại
xuất hiện rất phong phú và đa dạng. Do vậy cấu trúc âm tiết của tiếng Mông
là tương đối đơn giản, thuận lợi cho việc tiếp cận và sử dụng tiếng Mông.
Theo tác giả Nguyễn Văn Lợi [Nguyễn Văn Lợi, 2000], các thành tố trực tiếp
của âm tiết tiếng Mông là âm đầu, vần và thanh điệu. Trong đó, phần vần có
thể có một nguyên âm đơn hoặc một nguyên âm đôi kết hợp với âm cuối có
chữ viết Latinh là [ng] hoặc [nh]. Như vậy, cấu trúc âm tiết trong tiếng Mông,
trên đại thể, cũng gần giống cấu trúc âm tiết tiếng Việt.
3.1.2.2. Hệ thống phụ âm trong tiếng Mông
Tiếng Mông gồm 58 phụ âm và tổ hợp phụ âm đầu. Trong đó có 22 phụ
âm và tổ phụ âm có tiền âm mũi. Đấy là điều kiện đặc biệt ít thấy ở các ngôn
ngữ của dân tộc thiểu số anh em khác. Số lượng 58 phụ âm và tổ hợp phụ âm
đầu của tiếng Mông được xếp theo trật tự của bảng hệ thống chữ cái: b, bl, c,
ch, cx, đ, đh, f, fl, g, gr, h, hl hm, mn, hmn, hn, hnh, j, k, kh, kr, l, m, mf, mfl,
n, nd, ng, nh, nj, nkh, nkr, nq, nr, nx, nt, nth, nhng, ny, nz, p, ph, pl, q, r, s, sh,
t, th, tr, ts, tx, v, w, x, y, z.
Trong 58 phụ âm đầu của tiếng Mông thì có 15 phụ âm đầu hoàn toàn
giống tiếng Việt về âm và con chữ biểu thị. Đó là những phụ âm: c, đ, h, l, m,
n, ng, kh, p, ph, s, t, th, tr, v. v…Trong 58 phụ âm đầu của tiếng Mông và tổ
hợp phụ âm đầu của tiếng Mông (Hmôngz) được phân theo vị trí 4 nhóm vị trí
phát âm như sau:
a) Nhóm môi môi, môi răng gồm: b, bl, f, fl, mf, mfl, p, pl, ph, m. Trong
này phụ âm: m, p, ph giống hoàn toàn tiếng Việt.
b) Nhóm đầu lưỡi chân răng gồm năm phụ âm: x, cx, nx, tx, nz.
c) Nhóm cuống lưỡi hàm ềch gồm 11 phụ âm: gr, k, kr, nkr, j, nj, s, ts, w,
y và ny.
d) Nhóm đầu lưỡi, mặt lưỡi hàm ếch trên gồm 31 phụ âm: c, ch, nhng, cx,
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đ, đh,
đr, g, h, hl, lm, hmn, hn, hnh, hk, l, mn, n, nd, ng, nh, nq, nr, nt, nth, q, r, sh, t,
th, tr, v, z (trong này chỉ có 11 phụ âm giống tiếng Việt hoàn toàn với chữ viết
Latinh là: c, đ, kh, l, h, n, ng, t, th, tr, v).
3.1.2.3. Nguyên âm trong tiếng Mông
Cũng giống như tiếng Việt, tiếng Mông có đầy đủ 11 nguyên âm: a, ă,
â, e, ê, i, o, ô, ơ, u, ư. Hệ thống nguyên âm trong tiếng Mông nói trên gồm có
6 nguyên âm đơn và 5 nguyên âm đôi:
+ Các nguyên đơn đối lập nhau theo hai tiêu chí thanh lượng và âm sắc.
+ Các nguyên âm có thanh lượng nhỏ là: /i/ và /u/.
+ Các nguyên âm có thanh lượng vừa là: /e/, /o/ và /â/.
+ Các nguyên âm có thanh lượng lớn là: /a/.
Theo tiêu chí âm sắc có sự đối lập giữa các nguyên âm: Các nguyên âm
có âm sắc bổng là: /i/, /e/, /a/. Các nguyên âm có âm sắc trung bình là: /â/. Các
nguyên âm có âm sắc trầm là: /u/, /o/. Có thể trình bày khái quát hệ thống
nguyên âm đơn tiếng Mông như sau:
Thanh lượng Âm sắc

Bổng

Trầm

Nhỏ

i

u

Vừa

e

0

Lớn

a

Các nguyên âm đôi trong tiếng Mông lại chia thành 2 nhóm: nhóm
thanh lượng giảm dần và nhóm thanh lượng tăng dần.
3.1.2.4. Vần trong tiếng Mông
So với tiếng Việt, tiếng Mông thuộc loại ngôn ngữ ít vần, kể cả những
vần thuộc nhóm từ vay mượn Việt và từ vay mượn Hán. Theo những nghiên
cứu đã công bố [Nguyễn Văn Lợi, 2000] tiếng Mông gồm những vần dưới
đây: ai, ang, ao, ăng, âu, ei, eng, êi, ênh, êu, iê, inh, oa, oai, oang, ôi, ông, ơ,
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ui, uô, ing, uê, uênh. Có thể thấy, tiếng Mông không có các vần khép bằng các
phụ âm tắc mà chỉ có vần khép bằng âm mũi có chữ viết Latinh là [ng/nh].
Đây là điều khác biệt đáng chú ý giữa tiếng Mông và tiếng Việt.
3.1.2.5. Thanh điệu (dấu giọng) trong tiếng Mông
Tiếng Mông có 8 (tám) thanh điệu được dùng bảy con chữ đặt ở cuối
âm tiết để biểu thị. Trong số 8 thanh điệu của tiếng Mông có 4 thanh điệu
giống hoàn toàn thanh điệu tiếng Việt đó là:
Thanh không dấu
Thanh sắc () thương đương thanh “rờ” (r) của tiếng Mông
Thanh huyền ( ` ) tương đương thanh xix ( x) của tiếng Mông
Thanh hỏi (?) tương đương thanh vuv (v) của tiếng Mông.
Trong 8 thanh điệu của tiếng Mông được chia thành 2 dóng: Dòng hình
sin gồm 5 thanh: o, r, x, v và z; dòng thăng trầm gồm 3 thanh: k, l, và s. Hai
dòng thanh điệu nàycó quan hệ tác động lẫn nhau tạo nên biểu tượng biến âm
trong ngôn ngữ giao tiếp thường gặp của tiếng Mông; biến âm không làm thay
đổi mà biểu lộ sắc thái tình cảm và sự tinh tế, điêu luyện của ngôn ngữ Mông.
Bởi vậy, trong văn bản viết thường không biểu thị dấu giọng theo biến âm ghi
âm chuẩn cơ bản.
NÕu thanh ®iÖu cña ©m tiÕt trưíc lµ "z" (hoÆc x), thanh ®iÖu cña ©m tiÕt
sau lµ "x" (hoÆc o, l, r, v) th× ©m tiÕt sau cã thÓ ph¸t sinh biÕn ®iÖu nh÷ng t×nh
huèng biÕn ®iÖu (biÕn ©m) nh- dưíi ®©y:
z (hoÆc x) + x 

z (hoÆc x) + s

z (hoÆc x) + r 

z (hoÆc x) + o

z (hoÆc x) + l 

z (hoÆc x) + s

z (hoÆc x) + o 

z (hoÆc x) + k

z (hoÆc x) + v 

z (hoÆc x) + s

VÝ dô: 1. Tªz blªx 

tªz blªs (nư¬ng lóa)
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2. Tr«ngx ntux  tr«ngx ntus (cæng trêi)
3. Zuz blªx 
4. Tiz tul
5. Paoz cưk 
6. Jaoz lªr

zuz blªs (m¹)
 tiz tus (mét m×nh, mét con)
paoz cưk (ng«, b¾p)
 faoz lª (chiÕc chiÕu)

7. Blªx bl©uv  blªx bl©us (lóa nÕp)
V× biÕn ®iÖu (biÕn ©m) trong tiÕng m«ng (Hm«ngz) kh«ng lµm thay ®æi
nghÜa c¬ b¶n cña tõ ng÷, cho nªn khi häc tiÕng m«ng ta còng cÇn biÕt râ trong
hÖ thèng ng÷ ©m tiÕng m«ng (Hm«ngz).
Kh¸c h¼n víi tiÕng ViÖt lµ hai nhãm phô ©m ®Çu lưìi ch©n r¨ng vµ
cuèng lưìi hµm mÒm. TÇn sè xuÊt hiÖn cña hai nhãm phô ©m ®Çu nµy rÊt cao
trong ng«n ng÷ m«ng. Do vËy, muèn nãi chuÈn tiÕng m«ng th× trưíc hÕt ph¶i
n¾m v÷ng vÞ trÝ vµ phư¬ng ph¸p ph¸t ©m cña hai nhãm phô ©m ®Çu nµy.
a) N¨m phô ©m ®Çu trong nhãm ®Çu lưìi ch©n r¨ng: x, cx, nx, tx,
nz.
1- "x" lµ phô ©m s¸t ®Çu lưìi ch©n r¨ng kh«ng nhÊn h¬i.
VÝ dô: xaz iz (mång mét), xaz iz.... xaz c©uv (mång mét... mång mưêi),
xu« blªx (trÊu), xªnhv Thaox (hä Thµo), x¬k yao (may ¸o), xangz ch¬ưr (men
rưîu)...
2- "cx" lµ phô ©m t¾c x¸t ®Çu lưìi ch©n r¨ng cã nhÊn h¬i.
VÝ dô: cxu« lªnhx (mäi ngưêi), cxiv ts¨ng (x©y dùng), cxªv j©uz (nhÆt
rau), cxix cxu« (®Çy ®ñ), cx«ngr greix (th¸i thÞt), cxu« cxu« (v©n v©n)...
3- "nx" lµ phô ©m t¾c x¸t ®Çu lưìi ch©n r¨ng, nhÊn h¬i vµ cã tiÒn ©m.
VÝ dô: tul nxư (con voi), c©ul nxư (ngµ voi), nxu«r t©ux (b«ng lau),
nxu«r mil (r©u ng«), nxeik nz¬ưv (con g¸i ót), nxu«z (rªu, rong)...
4- "tx" lµ phô ©m t¾c x¸t ®Çu lưìi ch©n r¨ng kh«ng nhÊn h¬i .
VÝ dô: txir du«x (qu¶ ®µo), txir kh¬ưz (qu¶ mËn), tx¬ưx (biÕt), tx¬ưz
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(®Æt), tx©uk naox (®ñ ¨n), blªx txu« (thãc tÎ), txir nz¬ưv (chó )...
5- "nz" lµ phô ©m t¾c x¸t ®Çu lưìi ch©n r¨ng, kh«ng nhÊn h¬i, cã tiÒn
©m.
VÝ dô: nzu«r mu«s (röa mÆt), nzu«r chªr (t¾m), nzuz (ghÐt), nz©us
(gÇy), nzux nzaos (tÇm t·), nzu«v (c¸i qu¹t), nzu«x tªnhv (qu¹t ®iÖn)...
Trªn ®©y lµ 5 phô ©m ®Çu khã nhÊt trong tiÕng m«ng. Dưíi ®©y lµ mưêi mét (11) phô ©m thuéc nhãm cuèng lưìi hµm mÒm vµo lo¹i khã thø hai
trong tiÕng m«ng mµ ta cÇn n¾m v÷ng vÞ trÝ vµ phư¬ng ph¸p ph¸t ©m cña
chóng.
b) VÞ trÝ vµ phư¬ng ph¸p ph¸t ©m nhãm phô ©m ®Çu lưìi hµm mÒm
1- "s" lµ phô ©m x¸t cuèng lưìi hµm mÒm, kh«ng nhÊn h¬i.
VÝ dô: siz (nhÑ), s¬ưr nzur (d¹y sím), s©u k«ngz (thu ho¹ch mïa
mµng), naox su (¨n trưa), su«z jêz (c¸t)...
2- "j" lµ phô ©m x¸t cuèng lưìi hµm mÒm, kh«ng nhÊn h¬i.
VÝ dô: jª (gần), j«ng (tèt), j«ngr (rõng), ju«s (c¸i lưîc), jªx jaol (b¶n
lµng, th«n b¶n), jªz juv (cèi xay), jiz mur (mËt ong)...
3- "nj" lµ phô ©m t¾c x¸t cuèng lưìi hµm mÒm, cã tiÒn ©m, kh«ng nhÊn
h¬i.
VÝ dô: njª (s¾c), njªr (muèi), njªl (con c¸), njaz (g¹o), nju«z xaz (xanh
biÕc)...
4- "ts" lµ phô ©m t¾c x¸t cuèng lưìi hµm mÒm, kh«ng nhÊn h¬i.
VÝ dô: tsªr (nhµ), tsªr vu«l (nhµ ngãi), tsªz nor (n¨m ngo¸i), ts¬uz
(chuèi), ts©us (con nhÝm), tsiz ®eik (mËt gÊu), ts©u (no), ts©u (®uèc, ®ãm).
5- "gr" lµ phô ©m t¾c x¸t cuèng lưìi hµm mÒm, cã tiÒn ©m, kh«ng nhÊn
h¬i.
VÝ dô: greix (thÞt), greix bu« (thÞt lîn), gru«s (ch¨m chØ), gru«z (cu
g¸y), gru«z nhªs (bå c©u), gru«v gaox (chÌo thuyÒn), gru«v tav (vËn t¶i)...
6- "k" phô ©m t¾c x¸t cuèng lưìi hµm mÒm, kh«ng nhÊn h¬i.
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VÝ dô: keiz (gµ), keiz ku« (gµ g¸y), ku« tsªr (nÒn nhµ), kaok kei (khoai
sä), kaok bu« (cñ bÊu), kaok nt«ng (s¾n)...
7- "kr" lµ phô ©m t¾c x¸t cuèng lưìi hµm mÒm, kh«ng nhÊn h¬i.
VÝ dô: Kru« (kh¸ch), kraor (kh«, h¹n), kru«z kra (gi¸o dôc, b¶o ban),
krar (gõng), krar laz (riÒng), kraor s«ngv (th¸i dư¬ng), kraor kưz (g¸y), j©uz
krưr (c¶i b¾p)...
8- "nkr" lµ phô ©m t¾c x¸t cuèng lưìi hµm mÒm, cã tiÒn ©m, kh«ng
nhÊn h¬i.
VÝ dô: nkrªk đªx (kh¸t nưíc), nkru«z saz (thÌm, khao kh¸t), nkrang
®ris (s¸ng sña), nkrang saz (hạ lßng, hạ d¹)...
9- "w" lµ phô ©m t¾c x¸t cuèng lưìi hµm mÒm, kh«ng nhÊn h¬i.
VÝ dô: wav txưr (®«i tÊt), wa wa (oa oa - tiÕng khãc), wav wav (tiÕng hä
tr©u bß ®øng l¹i), wangz chu«z (hä U«ng), wangx chu«z (häc Vư¬ng)...
10- "y" lµ phô ©m t¾c x¸t cuèng lưìi hµm mÒm, kh«ng nhÊn h¬i.
VÝ dô: yik (con dª), yưk (con mÌo), yeiz (®ãi), yur kªnhx (thæi kÌn),
y©ur (tro bÕp) y«x sêv (chÌ, trµ), yªz kru« (xe kh¸ch), yªnhx c«ngz (thµnh
c«ng)...
11- "ny" lµ phô ©m t¾c x¸t cuèng lưìi hµm mÒm, nhÊn h¬i, cã tiÒn ©m.
VÝ dô: nyaz j©uv (trong v¾t, trong s¹ch), nyei (sî h·i), ny¬ (ham muèn),
ny¨ngr (huyÕt, tiÕt), ny©ur (con chÊy), nyu«z (con r¸i c¸), nyauz jis (chim
sÎ)...
VËy lµ phÇn lín nh÷ng phô ©m ®Çu khã trong sè 58 phô ©m vµ tæ hîp
©m ®Çu cña tiÕng m«ng ®· ®ưîc miªu t¶, x¸c ®Þnh vÞ trÝ vµ phư¬ng ph¸p ph¸t
©m, gãp phÇn t¹o tiÒn ®Ò ®Ó vËt chÊt ho¸ ®Ó chuyÓn t¶i vèn tõ vùng phong phó
vµ ®a d¹ng trong ng«n ng÷ M«ng (Hm«ngz).
Ng«n ng÷ M«ng ®ưîc biÓu hiÖn th«ng qua hÖ thèng ng÷ ©m ®Æc thï
cña nã víi 58 phô ©m vµ tæ hîp phô ©m mµ trong ®ã cã tíi 20 phô ©m cã tiÒn
©m mòi, 11 nguyªn ©m, h¬n 20 vÇn vµ 8 thanh ®iÖu.
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3.2. Ngữ âm tiếng Thái và tiếng Mông có ảnh hưởng đến việc viết chính
tả tiếng Việt ở cấp THPT
3.2.1. Tương đồng và khác biệt về chữ viết giữa tiếng Thái và tiếng Việt
3.2.1.1. Những nét tương đồng cơ bản
Từ những đặc điểm ngữ âm của tiếng Việt và tiếng Thái đã mô tả ở
trên, chúng tôi nhận thấy rằng giữa hai ngôn ngữ này có nhiều điểm tương
đồng về ngữ âm và cùng với ngữ âm là chữ viết. Cụ thể, tiếng Việt và tiếng
Thái đều cùng là ngôn ngữ đơn lập âm tiết tính nên chúng đều có những đặc
điểm đặc trưng về âm tiết như:
+ Tính độc lập cao của các âm tiết khi phát âm.
+ Khả năng biểu hiện nghĩa của âm tiết.
+ Cấu trúc chặt chẽ. Trong âm tiết bao giờ cũng có âm, vần, thanh điệu.
+ Có một số yếu tố cấu thành nên âm tiết giống nhau như âm đầu,
nguyên âm, âm cuối và thanh điệu.
3.2.1.2. Sự khác biệt về chữ viết và cấu âm giữa tiếng Việt và tiếng Thái
Mặc dù có nhiều tương đồng, nhưng giữa tiếng Việt và tiếng Thái cũng
có nhiều khác biệt. Cụ thể:
- Tiếng Thái, nếu theo cách viết chữ cổ không có sự phân chia một cách
tách rời giữa nguyên âm và âm cuối trong mỗi vần như tiếng Việt. Người
Thái truyền thống gọi chung vần trong tiếng của mình là may. Tuy nhiên khi
may đứng một mình thì đơn vị ngữ âm này không có nghĩa. Chính điều này
khiến cho việc dùng chữ Latinh để làm chữ viết cho người Thái, người ta
không quen nói đến nguyên âm hay âm cuối một cách riêng rẽ mà chỉ nói đến
vần.
- Do tác động của hệ thống chữ viết tiếng Thái cổ, có cách nói giống
nhau về một số âm, cả cho âm đầu cũng như phần vần, mà không phân biệt
một cách rõ ràng phụ âm đầu hay vần như tiếng Việt
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Cách nói hay phiên âm tiếng Thái Tương đương với chữ tiếng Việt
Ko

C, K, Q

Cho

Ch, Tr

Xo

X, S

May ki

i, y

May căng

ăng, ă

May kưa

ưa, ươ

May kia

ia, iê

May kơ

ơ, â

May kua

ua, uô

Chính cách nói truyền thống (đều gọi là may khi nói về phụ âm và
nguyên âm) đã không giúp cho học sinh là người Thái, nếu biết nhiều tiếng
mẹ đẻ sẽ bị ảnh hưởng khi phân biệt chữ viết phụ âm và nguyên âm.
- So với tiếng Việt, chữ viết của tiếng Thái không có những âm và vần
như: r, d, ngh, ây, âu… và không dùng phụ âm nh làm phụ âm cuối, nhưng lại
có những vần mà tiếng Việt không có như aư.
- Hệ thống thanh điệu của tiếng Thái không phong phú và đầy đủ như
của tiếng Việt. Tiếng Thái thực chất chỉ có chỉ có ba thanh và được chia thành
6 thanh khi dùng ở nhóm phụ âm âm cao và thấp mà thôi. Nói một cách khác
đi, âm vực thanh điệu trong tiếng Thái là “khiên cưỡng”. Vì thế, nếu so sánh
với hệ thống thanh điệu của tiếng Việt, hệ thống thanh điệu của tiếng Thái
không có một số thanh điệu như của tiếng Việt. Đó là không có các thanh như
thanh ngã, thanh huyền, thanh nặng. Vì thế khi phát âm những tiếng Việt có
chứa các thanh này, các em thường phát âm sai và đo đó dẫn đến viết sai
chính tả.
- Nếu như cấu trúc ngữ âm của tiếng Việt trong một âm tiết về cơ bản
có âm đầu - vần - thanh điệu thì trong tiếng Thái cấu trúc ngữ âm phức tạp
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hơn với năm kiểu cấu trúc tuỳ thuộc vào vị trí đứng của của các loại may (phụ
âm đầu và vần) khác nhau trong âm tiết .
3.2.2. Sự khác biệt về ngữ âm tiếng Mông với tiếng Việt và những ảnh
hưởng đến việc học tiếng Việt cấp THPT
3.2.2.1. Về hệ thống phụ âm
Trong tiếng Mông có 58 phụ âm nhưng chỉ có 17 phụ âm phát âm
giống tiếng Việt và trong số các phụ âm này chỉ có phụ âm [ng] hay [nh] làm
âm cuối. Trong tiếng Mông, có những phụ âm và tổ hợp phụ âm đầu mà trong
tiếng Việt không có: cx, bl (n), dr, đh, fl, gl, hl, hm, hn, hnh, j, kr, mn, mf,
mfl, nj, nd(i), nz, ny, nr, nx, nt, nth, nkr, nkh, pl, q, r, sh, ts, tx, z(i), w. . .
Ngược lại tiếng Mông không có các phụ âm: p, t, c, m, n, ch đứng cuối âm tiết
(tức các âm tiết khép). Trong khi đó, tiếng Việt có các phụ âm trên đứng cuối
âm tiết, chính vì thế khi phát âm tiếng Việt học sinh Mông thường phát âm sai
các âm tiết có âm cuối là các phụ âm: p, t, c, m, n.
Ví dụ, khi đọc câu "Tốt gỗ hơn tốt nước sơn /Xấu người đẹp nết còn
hơn đẹp người”thì học sinh người Mông sẽ đọc và viết theo chữ Latinh là:
"Tớ gố hênh tớ nớ sênh /Xấu ngờ đè nế cò hênh đè ngờ".
Học sinh người Mông do bị ảnh hưởng của tiếng mẹ đẻ nên phát âm
tiếng Việt thường thiếu âm cuối. Chẳng hạn: tay - ta; cơm - cơ, ăn - anh, làm nằng, gió bấc” thành “gió bất”; “ bậc thang” thành “bật thang”…...
Trong tiếng mẹ đẻ, âm cuối từ ngữ tiếng Mông có những từ khuyết hoặc âm
gió: Tul buô- con lợn, tul nhux – con trâu (bò), uô – làm,…
3.2.2.2. Về nguyên âm
Những nguyên âm khác nhau:
+ Tiếng Mông: ơ, uô (a, ă, e, ơ, ô) tiếng Mông có vần ơư được dùng
rất phổ biến. ví dụ: Môngl cơưv (đi học),...
+ Tiếng Việt: âm ơ khác với tiếng Mông và ngược lại. Vì nguyên âm
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đôi của tiếng Mông là nguyên âm giảm dần, lướt từ nguyên âm có thanh
lượng cao tới nguyên âm có thanh lượng thấp: ơ, uô. Trong khi đó, nguyên
âm đôi của tiếng Việt hoặc là tương tự như nhau, hoặc thậm chí còn mở rộng
âm lượng ở yếu tố thứ hai khi phát âm. Mặt khác, trong tiếng Mông không có
âm đệm có chữ viết u như trong tiếng Việt (huân, huynh, v. v). Sự khác biệt
này làm cho học sinh Mông rất khó phát âm đúng các tiếng chứa nguyên âm
đôi trong tiếng Việt Vì thế các em phát âm chuyển đổi như: người → ngờ,
hươu → hơ ..v.. v..
3.2.2.3. Về hệ thống vần
Trong tiếng Mông có số lượng vần ít hơn nhiều so với tiếng Việt, do
tiếng Mông không có các phụ âm p, t, c, m, n, ch đứng cuối âm tiết. Cho nên
chỉ có 13 - 17/155 vần so với tiếng Việt. Mặt khác, người Mông không phân
biệt được các âm vần: ei - êi (êi); anh - ênh - inh (ênh), và cũng không có các
vần: ao, ang, oang, ui. Chính vì vậy, khi đọc hoặc viết những vần này của
tiếng Việt, học sinh rất hay mắc lỗi ở những từ, tiếng chứa các âm vần trên
dẫn đến cáh viết sai chính tả.
3.2.2.4. Về hệ thống thanh điệu
Tiếng Mông có 8 thanh điệu được ghi trong bảng chữ cái la tinh là z, r,
k, v, x, l, s và thanh không dấu. Trong đó chỉ có 4 thanh giống tiếng Việt:
+ Thanh "r” tiếng Mông giống thanh sắc trong tiếng Việt. Ví dụ, Cur cứ (tôi).
+ Thanh "x” tiếng Mông giống thanh huyền trong tiếng Việt. Ví dụ,
jangx - giàng (bài).
+ Thanh "v” tiếng Mông giống thanh hỏi trong tiếng Việt. Ví dụ: nav nả (mẹ).
+ Thanh không dấu tiếng Mông giống thanh không dấu trong tiếng
Việt. Ví dụ, uô - ua (làm). Trong tiếng Mông không có thanh ngã (~) và thanh
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nặng (.). Như vậy, tiếng Mông không có thanh bằng phẳng nhưng đi xuống
đột ngột (thanh nặng) và thanh ban đầu đi ngang rồi gãy ở giữa, rồi lại đi
ngang ở đoạn kết thúc (thanh ngã). Vì thế, học sinh dân tộc Mông thường
phát âm sai những âm tiết mang thanh ngã và thanh nặng. Những khác biệt về
ngữ âm nói trên giữa tiếng Mông và tiếng Việt là nguyên nhân cơ bản nhất
dẫn đến hiện tượng phát âm không đúng, khiến học sinh mắc lỗi chính tả. Vì
chính tả tiếng Việt là chính tả ngữ âm, khi không phát âm chuẩn thì viết đúng
chuẩn là điều rất khó.
3.2.3. Nói thêm về vấn đề mắc lỗi chính tả của học sinh dân tộc thiểu số
Ở chương 2, chúng tôi đã nói về nguyên nhân việc mắc lỗi khi học
tiếng Việt của học sinh dân tộc Thái, Mông gắn với sự giao thoa giữa ngôn
ngữ tiếng mẹ đẻ (tiếng Thái, tiếng Mông) với tiếng Việt. Chẳng hạn, học sinh
dân tộc Thái nếu thường xuyên nói tốt tiếng mẹ đẻ và được lý giải về tiếng
dân tộc mình sẽ thường khó phân biệt mà lẫn lộn âm i và âm y. Lý do là vì
trong tiếng Thái không phân biệt chúng ra một cách riêng rẽ theo lối viết
Latinh, do đó dẫn tới mắc lỗi khi học tiếng Việt. Cho nên, đối với đối tượng
này con gà mái lại đọc sai thành con gà máy; cái tay lại đọc sai thành cái tai
dẫn đến viết sai chính tả.
Như đã phân tích ở trên, trong tiếng Mông số lượng nguyên âm, vần,
âm cuối ít hơn tiếng Việt rất nhiều. Cụ thể, tiếng Mông chỉ có 13 vần, trong
khi tiếng Việt có đến 155 vần. Đặc biệt là trong tiếng Việt số lượng vần có âm
đệm, nguyên âm đôi, vần có âm cuối là các âm p, t, k, m, n, ch (các âm tiết
khép) tương đối nhiều. Với trình trạng như vậy, học sinh người Mông thường
viết sai phần vần, tạo ra những biến thể về vần, bỏ âm đệm, thiếu âm cuối ở
những âm tiết khép. Trong tiếng Mông không có âm đệm có chữ viết là u như
trong tiếng Việt nên khi phát âm cũng như viết học sinh ở đây thường bỏ qua
âm đệm ở những âm tiết có âm đệm (uynh, uyên, oeo,…). Chúng ta cũng cần
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chú ý trong tiếng Mông các phụ âm gh, ngh, c đều có thể kết hợp được với i,
e, ê, khi viết chính tả học sinh ở đây thường đem quy tắc này vào bài viết của
mình dẫn đến sai chính tả. Như vậy là, mức độ mắc lỗi chính tả tiếng Việt học
sinh dân tộc Thái, Mông ngoài việc phụ thuộc vào kiến thức chính tả học
được ở nhà trường, còn phụ thuộc rất nhiều vào tình trạng song ngữ của các
em. Nói một cách khác là phụ thuộc vào môi trường giao tiếp tiếng Việt lúc
ban đầu, hay cụ thể hơn là phụ thuộc vào giai đoạn “khai tâm”của việc học và
sử dụng tiếng Việt. Phân tích tình trạng học sinh dân tộc Thái, Mông mắc lỗi
chính tả khi học tiếng Việt ở chương 2 đã xác nhận thực tế đó.
3.3. Đề xuất giải pháp chữa lỗi chính tả cho học sinh dân tộc Thái, Mông
tại trường THPT Chiềng Khương, Sông Mã
Từ những suy nghĩ về nguyên nhân mắc lỗi chính tả tiếng Việt của học
sinh dân tộc và sau khi đã sơ bộ trình bày những nét giống nhau và khác nhau
giữa ngữ âm tiếng Việt với ngữ âm tiếng Thái và Mông, chúng tôi xin nêu ra
một vài giải pháp chữa lỗi chính tả tiếng Việt cho đối tượng là học sinh dân
tộc.
3.3.1. Giải pháp liên quan đến quá trình/chương trình học tập môn Ngữ
văn trong nhà trường
Khi một văn bản có quá nhiều lỗi về chữ viết nó ảnh hưởng rất lớn tới
việc tiếp nhận kiến thức của học sinh các cấp học. Đôi khi ta đọc văn bản của
học sinh mắc quá nhiều lỗi không chỉ gây “ức chế” đối với người đọc còn
không hiểu được nội dung văn bản, không hiểu người viết định nói gì. Đối với
môn Ngữ văn, chữ viết vừa là công cụ giao tiếp vừa là đối tượng các em phải
chiếm lĩnh. Nghĩa là, học sinh không chỉ sử dụng chữ viết để thực hiện hoạt
động giao tiếp như người lớn mà các em phải được học tập để nắm vững về
chữ viết, qui tắc viết để tránh viết sai, từ đó có những cảm nhận về văn bản
nghệ thuật, biết vận dụng trong tạo lập văn bản.
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Chữ viết của tiếng Việt (chữ Quốc ngữ) về cơ bản là chữ theo nguyên
tắc ghi âm. Hình thức cấu tạo của từ được ghi bằng các chữ cái. Cho nên khi
viết văn bản cần ghi lại đúng hình thức cấu tạo của chữ viết đó. Nếu viết sai
sẽ không hiểu được chính xác và không làm cho người đọc văn bản lĩnh hội
được nội dung, ý nghĩa. Như thế sẽ làm cho sự giao tiếp không đạt được hiệu
quả mong muốn nên kết quả học tập của các em còn thấp, dẫn đến tình trạng
tự ti, không thích học ở học sinh.
Đối với môn Ngữ văn, vấn đề viết sai chính tả có ảnh hưởng khá nhiều
đến kết quả học tập của các em. Một học sinh dù có năng lực cảm thụ tác
phẩm hay đến đâu hoặc phát hiện ra những vấn đề mới của tác phẩm nhưng
khi trình bày sự cảm nhận, quan điểm của mình trên trang viết, em đó lại mắc
những lỗi chính tả thông thường thì điều đó cũng gây "khó chịu”cho người
đọc và sẽ làm ảnh hưởng đến chất lượng bài viết của học sinh.
Trong chương trình THPT, để đánh giá quá trình học tập của học sinh,
phân môn Ngữ văn (Đọc văn, làm văn và tiếng Việt) xây dựng hệ thống bài
kiểm tra từ lớp 10 đến lớp 12 chủ yếu là dạng viết theo dung lượng thời gian
15 phút, 90 phút. Do đó kĩ năng viết đúng chính tả sẽ giúp giáo viên đánh giá
đúng được học sinh thông qua việc chấm bài kiểm tra. Ngược lại, nếu bài
kiểm tra sai nhiều lỗi chính tả sẽ khiến giáo viên không hiểu các em muốn
trình bày cái gì. Vì thế, kết quả bài làm không cao và chất lượng môn học
thấp.
Như chúng tôi đã trình bày ở những chương mục trước đây, trong
chương tình học môn ngữ văn ở bậc THPT [Chuẩn kiến thức, 2006], không
thấy bố trí phần thời lượng cho việc giúp học sinh THPT hoàn thiện chất
lượng môn Ngữ văn. Cho nên, từ thực tế này chúng tôi thấy rằng cần có một
giải pháp liên quan đến chương trình giảng dạy và học tập môn Ngữ văn trong
nhà trường. Tức là, khi phân bổ chương trình, nên chăng Bộ Giáo dục và Đào
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tạo cần dành một thời lượng thích hợp cho việc chữa lỗi chính tả cho học sinh
THPT nói chung. Bởi vì, ở cấp Trung học, học sinh đã được học về quy tắc
chính tả tiếng Việt nhưng rõ ràng các em chưa ngấm hoặc ít ngấm. Vậy thì tại
sao không dành một thời lượng nhất định để giáo viên giúp học sinh THPT
hoàn thiện chất lượng nội dung chính tả.
Chúng tôi cho rằng đây được coi là giải pháp thứ nhất để khắc phục lỗi
chính tả cho học sinh THPT nói chung và học sinh THPT là người dân tộc
thiểu số nói riêng. Giải pháp được đề xuất trên đây là giải pháp liên quan đến
vấn đề quản lý giáo dục phổ thông, giải pháp liên quan đến thời lượng chương
trình.
3.3.2. Giải pháp xuất phát từ kết quả học tập tại trường THPT Chiềng
Khương, Sông Mã
Nghị quyết 40/2002/NQ-QH của Quốc Hội khóa IX về đổi mới giáo
dục phổ thông đã khẳng định tiếng Việt là ngôn ngữ phổ thông (và từ năm
2013 theo Hiến pháp là ngôn ngữ Quốc gia) được đưa vào dạy học thống nhất
trong hệ thống giáo dục quốc dân. Tiếng Việt trong nhà trường tồn tại với hai
tư cách, vừa là một môn học vừa là công cụ giao tiếp học tập của học sinh. Do
đó, trình độ tiếng Việt (vốn từ, kiến thức về tiếng Việt và kỹ năng sử dụng
vốn từ trong học tập, giao tiếp) có vai trò và ảnh hưởng rất quan trọng đối với
khả năng học tập các môn học của học sinh, giúp cho họ bình đẳng trong học
tập và phát triển.
Thực tế ở trường THPT Chiềng Khương, Sông Mã cho thấy, học sinh
người dân tộc thiểu số càng học lên lớp trên thì khả năng đạt chuẩn chương trình
các môn học càng thấp. Cho dù học sinh khá, tư duy tốt đến đâu cũng có sự
chênh lệch nhất định so với các em học sinh dân tộc người Kinh. Vì vậy, học tốt
tiếng Việt sẽ giúp cho các em có một nền tảng vững chắc để tiếp thu và học tốt
các môn học khác và dễ dàng học tốt ở các lớp trên.
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Một vấn đề được đặt ra là tình trạng tiếp nhận tiếng Việt chuẩn khi đến
trường. Bởi vì có một thực tế là khi học sinh dân tộc thiểu số đến trường để tiếp
nhận tiếng Việt, học sinh đã “bị” phân ra thành ba nhóm khác nhau. Nhóm thứ
nhất, là học sinh dân tộc thiểu số chỉ đơn thuần sử dụng được tiếng Việt; các em
hầu như không sử dụng tiếng mẹ đẻ của dân tộc mình. Nhóm thứ hai, là những
em học sinh dân tộc đã có trình độ song ngữ ở một mức độ nào đó; những em
này vừa có thể sử dụng tiếng Việt trong giao tiếp, vừa có thể sử dụng tiếng tiếng
mẹ đẻ của dân tộc mình ở một trình độ nào đó. Và nhóm thứ ba, là những em
học sinh dân tộc chỉ sử dụng được tiếng mẹ đẻ của dân tộc mình; bộ phận này
hầu như chưa sử dụng được tiếng Việt, thậm chí có những em còn chưa tiếp xúc
với tiếng Việt.
Sự khác nhau về tình trạng sử dụng ngôn ngữ của ba nhóm học sinh khi
các em đến trường để học tập tiếng Việt đã có ảnh hưởng không nhỏ đến khả
năng tiếp nhận tiếng Việt ở cấp học đầu tiên. Khả năng khác nhau này sẽ tác
động đến trình độ sử dụng tiếng Việt trong học tập và đến lượt nó tác động
đến khả năng viết lỗi chính tả tiếng Việt.
Trên cơ sở đó, chúng tôi cho rằng, có một giải pháp tốt nhất để khắc
phục lỗi chính tả cho học sinh dân tộc là làm sao khi các em đến trường, đặc
biệt là trường học ở bậc Mẫu giáo và sau đó là ở cấp Tiểu học, THCS học
sinh đều được tiếp nhận giáo dục tiếng Việt như nhau ở cả ba nhóm học sinh
như vừa phân tích ở trên. Gánh nặng này rõ ràng rơi vào các cô Mẫu giáo,
Tiểu học và THCS. Những cô giáo dạy ở trường Mẫu giáo và Tiểu học,
THCS vùng dân tộc thiểu số phải làm sao để những học sinh dân tộc thuộc
nhóm thứ ba là những em học sinh dân tộc chỉ sử dụng được tiếng mẹ đẻ của
dân tộc nói đúng được tiếng Việt.
Từ thực tiễn giảng dạy tại trường THPT Chiềng Khương, Sông Mã,
chúng tôi xác định đây là giải pháp cơ bản nhất để khắc phục lỗi chính tả
85

tiếng Việt cho học sinh dân tộc.
3.3.3. Giải pháp tạo môi trường giao tiếp và sử dụng tiếng Việt cho học sinh
dân tộc
Học sinh dân tộc Thái, Mông tại trường THPT Chiềng Khương đã trải
qua các lớp ở bậc Mầm non, bậc Tiểu học, THCS và đa số các em trọ học, tiếp
xúc nhiều với môi trường thuần tiếng Việt nhưng đối với nhiều em, trường
THPT vẫn là một môi trường hoàn toàn mới, tiếng Việt vẫn là một ngôn ngữ
thứ hai. Sự tồn tại của tình trạng này trong đời sống các em là do điều kiện sử
dụng ngôn ngữ trong đời sống sinh hoạt cộng đồng, với tâm lý sử dụng ngôn
ngữ mẹ đẻ rất tự nhiên, bản năng. Những buổi sinh hoạt cộng đồng, những lần
hội họp, người địa phương chỉ sử dụng ngôn ngữ mẹ đẻ để giao tiếp với nhau.
Họ ngại sử dụng tiếng Việt, có lẽ vì vốn kiến thức về tiếng Việt ở họ quá ít ỏi,
cũng có lẽ vì bản năng ngôn ngữ mẹ đẻ thường trực trong họ.
Chính vì thế, mỗi lần các cán bộ xã, huyện về chủ trì một cuộc họp nào
đó ở làng, bản, ngay người lớn tuổi phát biểu bằng tiếng Việt rất khó khăn.
Thói quen này trong sử dụng ngôn ngữ sẽ ảnh hưởng vào trong đời sống gia
đình của mỗi cá nhân học sinh. Các em có thói quen vẫn sử dụng tiếng mẹ đẻ
khi rời trường, rời lớp. Dần dà các em hạn chế sử dụng tiếng Việt trong đời
sống hàng ngày, từ đó, đã khiến cho các em thụ động, thiếu linh hoạt khi ở
môi trường giao tiếp lớn hơn, vượt khỏi môi trường cộng đồng dân cư nhỏ
hẹp để sử dụng ngôn ngữ quốc gia trong giao tiếp.
Bên cạnh đó mặc cảm của một số học sinh dân tộc Thái, Mông khi đến
trường học tiếng Việt cũng ảnh hưởng rất lớn tới hoạt động giao tiếp cộng
đồng. Qua tiếp xúc, quan sát học sinh dân tộc Thái, Mông tại trường THPT
Chiềng Khương chúng tôi nhận thấy rằng, các em học sinh ở đây đã biết ý
thức về nguồn gốc và khác biệt trong cách phát âm của mình. Nhiều em luôn
mặc cảm, tự ti về giọng nói đậm chất thổ ngữ nên ít giao tiếp với các bạn dân
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tộc Kinh mà chỉ bó hẹp trong phạm vi nhóm, lớp. Các em ngại tiếp xúc, xấu
hổ khiến các em càng rụt rè trong các hoạt động tập thể của nhà trường.
Do tình trạng như vậy, các em phát âm sai nhiều do tiếng mẹ đẻ với
tiếng Việt phát âm khác nhau. Từ việc đọc sai tiếng Việt, các em nói sai tiếng
Việt và viết văn bản tiếng Việt cũng sai theo đọc nên khi tham gia hoạt động
hành chính, người khác đọc văn bản tiếng Việt của các em viết sẽ hiểu sai nội
dung văn bản đó. Cho nên, có một giải pháp ngoài giờ lên lớp là các trường
có thể tổ chức những sinh hoạt kiểu “nói chuẩn ngôn ngữ quốc gia” để
khuyến khích học sinh dân tộc thiểu số có môi trường cộng đồng tốt trong sử
dụng tiếng Việt. Nói một cách khác đi, mỗi nhà trường Tiểu học, THCS,
THPT cần tổ chức những hoạt động ngôn ngữ tạo điều kiện cho học sinh rèn
luyện ngôn ngữ trong một môi trường khác với lớp học để các em tự do thoải
mái nói tiếng Việt.
3.3.4. Giải pháp liên quan đến giáo viên
Từ thực tế sinh hoạt chuyên môn ở trường THPT Chiềng Khương
chúng tôi cũng nhận thấy giáo viên THPT gặp phải một số khó khăn trong
quá trình dạy học cho học sinh dân tộc thiểu số, mà cụ thể ở trường THPT
Chiềng Khương là học sinh người Thái và người Mông. Những khó khăn này
trước hết liên quan đến chất lượng dạy học và sau đó là phương pháp giảng
dạy khi lên lớp.
Cho nên việc đổi mới phương pháp giảng dạy và nâng cao chất lượng
dạy học ở các trường miền núi có học sinh dân tộc thiểu số theo học sẽ có
nhiều thách thức khác nhau cho từng bộ môn. Trong đó, đối với bộ môn Ngữ
văn, thách thức đầu tiên chính là hàng rào ngôn ngữ – tiếng phổ thông/tiếng
dân tộc. Tiếng Việt vẫn là sự thách đố đối với các em học sinh dân tộc thiểu
số; trong khi đó tiếng mẹ đẻ của học sinh dân tộc thiểu số, về đại thể, lại là
những thách thức đối với những giáo viên phụ trách môn Ngữ văn.
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Trong tất cả các môn học mỗi môn có tính đặc thù riêng, học sinh và
người dạy có những cách truyền đạt và tiếp cận khác nhau. Riêng môn Ngữ
văn là có dạy cả văn học, làm văn và tiếng Việt. Do đó người dạy môn Ngữ
văn luôn đòi hỏi kĩ thuật, kĩ năng sử dụng phương pháp nghiệp vụ sư phạm
của người đứng lớp. Và khi thực hiện việc dạy tiếng Việt cho học sinh là
người dân tộc thiểu số thì người dạy cần sử dụng các phương pháp dạy học
đặc thù theo từng sở trường của mỗi cá nhân. Học sinh miền núi có lối tư duy,
tiếp nhận kiến thức bài giảng sẽ khác với học sinh người miền đồng bằng. Sự
khác nhau này được biểu hiện ở cách dùng từ, đặt câu, phát âm chuẩn tiếng
Việt. Do đó, người dạy tối thiểu lắm thì có thể vận dụng một số từ vựng cơ
bản của ngữ vựng tiếng dân tộc thiểu số ứng với tiếng Việt như đất nước, Tổ
quốc, biên cương, quân thù, thái bình. . . để giảng nghĩa cho các em. Hoặc
trong giờ làm văn, học sinh thường thể hiện đặc tính ngôn ngữ của mình qua
các bài làm văn, học sinh phát âm sai thì thể hiện sự sai lỗi chính tả trên bài
làm. Tuy nhiên, trong quá trình dạy học, giáo viên nhiều khi rơi vào tình trạng
độc thoại một mình trong suốt tiết dạy.
Chính vì thế, chúng tôi thấy rằng cần có giải pháp đào tạo hoặc đào tạo
lại hay đào tạo thêm cho đội ngũ giáo viên. Tức là đội ngũ giáo viên, nhất là
giáo viên Ngữ văn, phải có chất lượng phù hợp với môi trường dạy học cho
học sinh dân tộc thiểu số. Chúng tôi thấy hiện nay ở vùng dân tộc thiểu số
miền núi, ngành giáo dục chưa thực sự chú ý đúng mức đến nội dung và cũng
là giải pháp này. Sau khi tìm hiểu thực trạng lỗi chính tả tiếng Việt của học
sinh người dân tộc Thái và người Mông ở trường THPT Chiềng Khương,
chúng tôi nhận thức đây là một trong những giải pháp cơ bản nhất để khắc
phục lỗi chính tả ở trường phổ thông.
Học sinh dân tộc thiểu số quá ư là rụt rè trong việc phát biểu ý kiến hay
đứng dậy đọc bài. Đa số học sinh trả lời không chính xác, thường có tâm lí rất
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xấu hổ, sợ bạn cười, mất tự tin cho những lần sau. Hơn nữa trong mỗi lớp lại
có học sinh thuộc nhiều dân tộc nên nếu giảng chung cho cả lớp nghe được thì
việc dạy và học cho học sinh mới chỉ đạt ở mức giao tiếp đơn giản. Trong khi
đó, trình độ học sinh dân tộc còn rất hạn chế, việc “theo”được chương trình và
sách giáo khoa mới hết sức khó khăn.
Dạy học sinh dân tộc Thái, Mông tại trường THPT Chiềng Khương còn
khó ở chỗ các em không nắm vững tiếng Việt. Giáo viên phải diễn giải rất
lâu, rất kỹ, thậm chí dạy tăng giờ. Các em có thể dùng từ theo cô giáo, nhưng
lại không hiểu nghĩa của từ. Do đó, quá trình dạy học giữa thầy và trò gặp
không ít khó khăn. Người giáo viên cần có năng lực song ngữ Việt- tiếng mẹ
đẻ của học sinh.
3.4. Tiểu kết chương 3
Từ những nội dung đã trình bày ở trên, có thể nhận thấy có những vấn
đề tiêu biểu sau đây.
1. Trong khuôn khổ chương 3, đã làm rõ vấn đề có liên quan trực tiếp
với thực trạng lỗi chính tả của học sinh dân tộc Thái, Mông tại trường THPT
Chiềng Khương, Sông Mã. tiếng Thái và tiếng Việt đều thuộc loại hình ngôn
ngữ đơn lập, do đó hai ngôn ngữ này tuy cũng có những điểm dị biệt nhưng
lại có nhiều điểm tương đồng trong cả lĩnh vực ngữ âm, từ vựng, ngữ nghĩa
và ngữ pháp. Chính những dị biệt và tương đồng ở trên là một mặt thuận lợi
nhưng mặt khác cũng là nguồn gốc gây những trở ngại trong việc dạy và học
tiếng nói. Đề tài nghiên cứu đang được thực hiện dựa vào phương pháp so
sánh đối chiếu ngôn ngữ (contrastive analysis). Kết quả của việc nghiên cứu
này sẽ giúp cho việc học và giảng dạy tiếng Thái và tiếng Việt như một ngoại
ngữ đạt được hiệu quả tốt nhất. Kết quả ấy dĩ nhiên cũng góp phần loại bỏ
những trở ngại trong việc dạy và học, từ đó sẽ đưa ra những biện pháp sửa
chữa, cải tiến giúp việc dạy và học ngôn ngữ hoàn hảo hơn. Về mặt ứng dụng,
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kết quả của công trình này sẽ có ích cho giáo viên cũng như công cụ để biên
soạn việc dạy tiếng như ngôn ngữ thứ hai.
2. Chúng tôi đã đề xuất những giải pháp khác nhau về khắc phục lỗi chính
tả tiếng Việt cho học sinh dân tộc Thái, Mông tại trường THPT Chiềng Khương.
Hiện nay do giáo trình và tài liệu có liên quan đến việc học tiếng Việt của người
Thái, Mông và tài liệu lồng ghép, đối chiếu giữa tiếng Việt và tiếng Thái, tiếng
Mông còn rất ít, nên việc nghiên cứu này sẽ cung cấp những kiến thức cơ bản có
thể giúp cho việc nghiên cứu hai ngôn ngữ, đặc biệt là giúp cho việc dạy – học
tiếng tiếng Việt cho học sinh dân tộc Thái, Mông còn khó khăn.
Luận văn cũng có thể gợi mở phương hướng cho việc nghiên cứu sâu
hơn các lĩnh vực khác có liên quan tới hai ngôn ngữ như sự tiếp xúc và ảnh
hưởng lẫn nhau trong quá trình tiếp xúc giữa tiếng Thái, tiếng Mông và tiếng
Việt; tác động của ngôn ngữ đối với sự giao lưu văn hóa, v.v...
3. Tình trạng mắc lỗi chính tả của học sinh dân tộc Thái, Mông tại
trường THPT Chiềng Khương đòi hỏi giáo viên phải:
- Chú trọng đến sự kết hợp giữa dạy học chính tả với dạy học các môn
học khác.
- Trong công tác giảng dạy, luôn có sáng kiến kinh nghiệm được áp
dụng đạt hiệu quả ở lớp mình dạy.
- Thường xuyên nghiên cứu tài liệu, học hỏi bạn bè đồng nghiệp, học
tập nâng cao trình độ nhận thức, trình độ chuyên môn nghiệp vụ được giao.
- Đòi hỏi giáo viên phải nắn nót chữ viết, không mắc các lỗi chính tả,
không phát âm sai, nói ngọng,…
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KẾT LUẬN
Qua việc trình bày đề tài: “Tìm hiểu lỗi chính tả tiếng Việt của học sinh
dân tộc Thái, Mông tại trường THPT Chiềng Khương, huyện Sông Mã, tỉnh
Sơn La” Trong ba chương của luận văn, chúng tôi đã làm rõ được một số vấn
như sau:
1. Yêu cầu sử dụng tiếng Việt đúng và hay cần đạt yêu cầu về tính
chính xác và tính nghệ thuật trong việc sử dụng ngữ âm, chữ viết, từ ngữ, ngữ
pháp và phong cách chức năng.
- Về ngữ âm và chữ viết, cần phát âm theo hệ thống ngữ âm tiêu chuẩn
của tiếng Việt, viết đúng theo các quy tắc hiện hành về chính tả và chữ viết
nói chung.
- Về từ ngữ, cần dùng từ ngữ đúng với hình thức và cấu tạo, ý nghĩa và
đặc điểm ngữ pháp của chúng trong tiếng Việt.
- Về ngữ pháp, cần viết theo đúng quy tắc cấu tạo ngữ pháp tiếng Việt,
diễn đạt đúng các quan hệ ý nghĩa và sử dụng dấu câu thích hợp. Hơn nữa,
các câu trong đoạn văn và văn bản cần được liên kết chặt chẽ, tạo nên một
văn bản mạch lạc, thống nhất.
- Về phong cách ngôn ngữ, cần nói và viết theo các chuẩn mực của nó,
mà còn có thể sử dụng một cách sáng tạo, có sự chuyển đổi linh hoạt theo các
phương thức và quy tắc chung, theo những phép tu từ để cho lời nói, câu văn
có tính nghệ thuật và đạt hiệu quả giao tiếp cao.
2. Những yêu cầu khác khi sử dụng từ ngữ, không chỉ biết dùng từ
đúng mà phải biết dùng từ hay. Dùng từ hay là dùng từ đạt hiệu quả giao tiếp
cao. Để đạt được hiệu quả giao tiếp cao ngoài bốn yêu cầu vừa nêu ở trên còn
có các yêu cầu khác mà học sinh cũng cần phải đạt được như: Dùng từ phải
đảm bảo tính hệ thống của ngôn bản; tránh dùng từ thừa, lặp từ; tránh dùng từ
sáo rỗng và công thức; phải biết sáng tạo khi dùng từ. Dùng từ phải hàm súc
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có giá trị hình tượng và biểu cảm,... Đây là những yêu cầu khó, nhưng ở bậc
THPT cần phải trang bị cho học sinh để đảm bảo được tính toàn diện khi học
từ. Đây là những yêu cầu chi phối việc dạy từ của giáo viên, học từ và dùng từ
của học sinh Dân tộc thiểu số tại địa phương. Vì vậy để giúp học sinh hoàn
thiện khả năng tiếng Việt, điều quan trọng không phải là dạy học sinh những
yêu cầu mà phải biết giúp học sinh biến những yêu cầu trên thành những
phẩm chất ngôn ngữ được thể hiện nhuần nhuyễn trong từng sản phẩm giao
tiếp cụ thể. Muốn thực hiện được điều này thì từng giáo viên khi dạy cũng
như luyện tập cần phải xem đây là những cơ sở để xây dựng bài tập.
3. Qua việc khảo sát lỗi chính tả tiếng Việt của học sinh Thái và Mông
ở trường THPT Chiềng Khương, Sông Mã cho thấy học sinh dân tộc, trước
khi đi học, các em chỉ mới nắm bắt tiếng dân tộc mình và phát triển nhận thức
bằng tiếng mẹ đẻ không phải bằng tiếng Việt. Vốn tiếng Việt của các em rất ít
hoặc không có gì. Nếu có một vốn tiếng Việt thì các em chưa chuẩn xác trong
phát âm và sử dụng. Khi đến trường, các em mới bắt đầu sử dụng tiếng Việt
và phải học tiếng Việt trên cơ sở kinh nghiệm của tiếng mẹ đẻ. Trải qua các
cấp học từ tiểu học, trung học cơ sở đến THPT, các em đã tích luỹ được một
vốn tiếng Việt kha khá so với lúc trước đây nhưng so với học sinh người dân
tộc Kinh thì vẫn còn hạn chế.
Quá trình học tiếng Việt của học sinh dân tộc Thái, Mông luôn chịu ảnh
hưởng từ tiếng mẹ đẻ. Theo xu hướng tự nhiên, những thói quen sử dụng
tiếng mẹ đẻ được học sinh dân tộc đưa vào trong quá trình học tiếng Việt. Các
em trao đổi với bạn bè trong lớp cũng bằng tiếng mẹ đẻ của mình. Hệ quả là
những yếu tố giống nhau giữa tiếng Việt và tiếng mẹ đẻ tạo điều kiện thuận
lợi, nhưng những yếu tố khác nhau lại cản trở, gây khó khăn cho học sinh
Thái, Mông khi học tiếng Việt. Đó cũng là nguyên nhân khiến nhiều học sinh
dân tộc Thái, Mông mắc các lỗi sử dụng tiếng Việt như lỗi phát âm, chính tả,
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dùng từ, sử dụng câu… Nếu theo trình tự chiếm lĩnh ngôn ngữ của mỗi con
người thì tiếng mẹ đẻ được xem là ngôn ngữ thứ nhất. Những ngôn ngữ được
học sau tiếng mẹ đẻ là ngôn ngữ thứ hai. Và ngoại ngữ được coi là ngôn ngữ
thứ hai. Do vậy những nguyên tắc dạy ngôn ngữ thứ hai thường dựa trên
những nguyên tắc dạy ngoại ngữ. Học sinh người Kinh học tiếng Việt là học
tiếng mẹ đẻ, là ngôn ngữ thứ nhất. Còn học sinh dân tộc Thái, Mông học tiếng
Việt là ngôn ngữ thứ hai. Tức là học sinh dân tộc Thái, Mông phải học đến
hai ngôn ngữ, khó khăn nhiều hơn học sinh người Kinh. Tuy nhiên, đối với
học sinh dân tộc, tiếng Việt không phải là tiếng nước ngoài mà là tiếng quốc
gia. Bởi các em có môi trường học tiếng Việt rất khác với môi trường học
ngoại ngữ; thêm nữa tiếng Việt là phương tiện giao tiếp đồng thời là công cụ
để tiếp thu kiến thức của các em.
4. Từ đó, chúng tôi đã đề xuất một vài biện pháp khắc phục tình trạng
học sinh dân tộc mắc lỗi chính tả tiếng Việt cao như học sinh dân tộc thiểu số
Thái và Mông ở trường THPT Chiềng Khương trên cơ sở đã hệ thống được
những loại lỗi sai chính tả cơ bản của các em học sinh như: lỗi sai khi dùng
thanh điệu; lỗi sai âm đầu, âm đệm, âm chính, âm cuối; lỗi sai phụ âm đầu;
lỗi sai âm đệm; lỗi sai âm chính; lẫn lộn giữa chữ cái ghi âm đơn cụ thể; lẫn
lộn giữa chữ cái ghi âm đơn; lẫn lộn âm cuối; lỗi viết hoa; viết hoa sai qui
định chính tả; lỗi viết hoa tùy tiện...
Ngoài những lỗi cơ bản như đã nêu ở trên còn có những lỗi chính tả
khác như: viết tắt tùy tiện, viết tiếng Anh trong bài viết văn, viết thiếu nét,
thiếu âm, viết bằng số… Đặc biệt là khi các em dùng từ sử dụng trên
Facebook, tin nhắn điện thoại những loại lỗi trên cũng xuất hiện với nhiều
dạng khác nhau.
Trong chương trình Ngữ văn ở cấp THPT không bố trí thời lượng cụ
thể cho rèn luyện lỗi chính tả. Vì vậy, việc sửa lỗi cho các em chỉ có thể tập
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trung vào các tiết tự chọn, phụ đạo, các tiết luyện tập, phần chữa bài tập của
một số bài học, khi chấm bài kiểm tra/ vở soạn bài của các em. Giải pháp
khắc phục dựa trên những phương diện sau:
Một là, Sửa lỗi chính tả trong quá trình chấm và sửa bài: Khác với
chấm bài kiểm tra của các môn học khác; đối với môn Văn, đặc biệt là các bài
làm văn của học sinh với thời lượng 90 phút là một sự đòi hỏi kiên trì cẩn
thận của giáo viên. Người thầy không chỉ vừa đọc để thẩm thấu nội dung bài
viết mà còn vừa phải sửa lỗi chính tả cho các em. Đặc biệt là học sinh dân tộc
Thái, dân tộc Mông.
Những bài văn sạch đẹp về hình thức, nội dung tương đối tốt chỉ có vài
bài trong một lớp. Còn lại phần nhiều những bài văn rối rắm, cẩu thả, chữ
nghĩa vô cùng xấu và có rất nhiều lỗi chính tả. Nhiều khi đọc xong bài văn
của các em khiến người thầy hoa mắt. Nhưng không phải vì vậy mà người
thầy chấm qua loa, chiếu lệ rồi cho điểm một cách cảm tính. Với quan niệm:
Văn là người. Nếu không rèn cho các em thói cẩn thận, sự chuẩn mực trong
ngôn từ thì ảnh hưởng rất nhiều đến tương lai cho các em nên trong quá trình
chấm bài, bao giờ giáo viên cũng chú trọng sửa lỗi chính tả cho các học sinh
Thái, Mông một cách chu đáo. Đối với lời phê bao giờ cũng nhẹ nhàng và có
lời khuyên nhủ để động viên, an ủi và hy vọng các em tiến bộ.
Hai là, cách sửa lỗi trên bài kiểm tra: Đối với những em mắc ít lỗi
chính tả giáo viên cần gạch dưới chữ sai bằng mực đỏ và sửa lại đúng chữ đó
ở bên lề tương ứng. Còn đối với những em có quá nhiều lỗi chính tả không
thể viết lại bên lề trang giấy thì tôi đã sửa trực tiếp trên chữ sai hoặc gạch
dưới chữ các em trình bày sai.
Ba là, cách sửa lỗi trong các tiết trả bài kiểm tra: Trong một tiết trả bài
kiểm tra, nhất thiết phải dành một khoảng thời gian nhất định để lướt qua
nhận xét từng bài của các em. Bao giờ cũng đọc kĩ hơn đối với những bài sai
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nhiều lỗi chính tả của học sinh dân tộc Thái, dân tộc Mông. Đặc biệt, đối với
những học sinh mà sai nhiều lỗi thì gọi các em lên bảng viết lại những chữ mà
học sinh đã trình bày sai trong bài viết của mình. Thầy sẽ đọc những chữ sai
cho học sinh viết lên bảng. Sau đó cho các em phía dưới nhận xét những chữ
các em lên bảng mới viết, rồi cho các em khá giỏi lên chữa lại những từ viết
sai, khi thấy các em đã chữa đúng chúng tôi yêu cầu học sinh viết sai chép lại
những từ mình đã sai vào vở để lần sau không còn phạm vào các lỗi đã từng
sửa.
Ba là, cách sửa trong vở bài tập, vở soạn văn: Thông thường, môn Ngữ
văn thường có vở soạn bài nên trong mỗi học kỳ giáo viên nên thu vở của các
em một, hai lần. Trong những lần thu bài như vậy, giáo viên cố gắng sửa
những từ sai của các em một cách cẩn thận. Sau khi chấm vở của các em bao
giờ cũng có những nhận xét, những lời phê nêu hạn chế của học sinh để các
em thấy được những điều mình chưa làm được mà cố gắng điều chỉnh lại chữ
nghĩa của mình một cách đúng nhất. Một điều chúng tôi dễ phát hiện là càng
vở bài tập, vở soạn ở nhà các em lại càng viết ẩu, đó là: viết tắt, viết một số từ
ngọng theo địa phương, viết số và trình bày rất cẩu thả. Chính vì thế trong khi
trả vở cho học sinh bao giờ cũng nhấn mạnh cho các em việc rèn luyện và
trau dồi vốn từ ở nhà là một điều thuận lợi để các em có thể tham khảo, suy
nghĩ những từ đúng, trình bày sạch đẹp hơn để tạo thành thói quen cho riêng
mình.
Bốn là, hướng dẫn học sinh viết đúng dấu hỏi, dấu ngã trong từ Hán
Việt. Trong từ vựng Tiếng Việt của chúng ta có tới hơn 60% là từ Hán Việt,
chính vì thế việc tiếp cận từ ngữ Hán Việt đối với học sinh trường THPT
Chiềng Khương là rất khó khăn. Nếu học sinh nắm được luật viết dấu hỏi, dấu
ngã trong từ Hán Việt sẽ tránh được một lượng lớn lỗi chính tả mà các em
thường gặp trong khi sử dụng từ ngữ.
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