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PHẦN MỞ ĐẦU
1. Lý do chọn đề tài
Dân tộc Việt Nam là một dân tộc có truyền thống hiếu học.Việc sử
dụng đúng chữ viết tiếng Việt là thể hiện rõ nét nhất nét đẹp văn hóa của
người Việt Nam. Việc gìn giữ chữ quốc ngữ trong đó bao gồm cả viết đúng
chính tả cũng chính là giữ gìn và phát huy truyền thống văn hóa dân tộc, là
trách nhiệm của mỗi người Việt yêu nước, yêu sự trong sáng của tiếng
Việt.Vì thế, việc quý trọng và bảo vệ tiếng nói của dân tộc đã trở thành một tư
tưởng có tính chất chính thống. Chủ tịch Hồ Chí Minh từng khẳng định:
“Tiếng nói là thứ của cải vô cùng lâu đời và vô cùng quý báu của dân tộc.
Chúng ta phải giữ gìn nó, quí trọng nó, làm cho nó phổ biến ngày càng rộng
khắp…”
Giữ gìn sự trong sáng của tiếng Việt là yêu quý và có thái độ trân trọng
đối với tiếng nói, chữ viết của dân tộc mình; là nói và viết phải đúng văn
cảnh, chính xác mạch lạc hơn nữa phải đạt đến hiệu quả giao tiếp cao; là sử
dụng đúng theo các chuẩn mực của tiếng Việt. Một trong những chuẩn mực
quan trọng là chuẩn mực về chính tả. Điều dễ nhận thấy là tiếng Việt của
chúng ta phong phú và đẹp về ngữ nghĩa, có khi cùng một nội dung, một vấn
đề ta có thể dùng nhiều cách viết, dùng nhiều từ khác nhau nhưng vẫn diễn
đạt được nội dung mà mình cần hướng tới. Song, chính xuất phát từ sự đa
nghĩa của nó và cách phát âm mỗi vùng miền, dân tộc khác nhau đã tạo nên
sự khập khiễng trong cách dùng từ dẫn đến việc nói sai và viết sai.
Từ thực tế giảng dạy ở bậc THCS huyện Sốp Cộp, tỉnh Sơn La nhiều
năm cho thấy hiện tượng học sinh viết sai chính tả khá phổ biến. Điều này là
một trong những nguyên nhân dẫn đến chất lượng giáo dục của huyện hàng
năm đều thấp so với các huyện khác trong tỉnh. Việc nói và viết chính xác
tiếng Việt ảnh hưởng rất lớn đến việc tiếp nhận kiến thức của học sinh nếu
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viết sai, đọc sai dẫn đến hiểu sai; người đọc, người nghe sẽ không hiểu được
chính xác văn bản và đương nhiên không lĩnh hội được đúng nội dung, ý
nghĩa. Như vậy, sự giao tiếp sẽ không đạt được hiệu quả như mong muốn.
Trường Phổ thông dân tộc PTDT Nội trú Trung học cơ sở THCS và
Trung học phổ thông THPT huyện Sốp Cộp đóng tại vùng có điều kiện kinh
tế xã hội đặc biệt khó khăn với 100% học sinh là người dân tộc thiểu số. Là
giáo viên tham gia giảng dạy trực tiếp tại trường nhiều năm, tôi nhận thấy
việc học sinh của trường viết sai chính tả diễn ra rất phổ biến nhất là học sinh
dân tộc Mông và là nguyên nhân lý giải vì sao học sinh dân tộc Mông của nhà
trường luôn có kết quả học tập thấp hơn so với các dân tộc khác. Đây là vấn
đề mà bản thân tôi cũng như các giáo viên trong trường luôn trăn trở tìm cách
giúp các em nói, viết tiếng Việt chuẩn xác. Vì vậy, việc nghiên cứu thực trạng
mắc lỗi chính tả và đưa ra các giải pháp cho vấn đề này là việc hết sức cần
thiết. Đây chính là cơ hội để bản thân tôi thực hiện mong muốn của mình. Tôi
chọn đề tài: “Lỗi chính tả tiếng Việt của học sinh trường PTDT Nội trú
THCS và THPT huyện Sốp Cộp, tỉnh Sơn La” với mong muốn đóng góp
một phần vào việc giữ gìn sự trong sáng của tiếng Việt và hơn hết là giúp học
sinh của tôi có được kết quả học tập tốt hơn.
2. Lịch sử vấn đề
Vấn đề chính tả từ trước đến nay đã và đang có rất nhiều nhà nghiên
cứu quan tâm, đề ra nhiều giải pháp để hướng mọi người viết đúng viết chuẩn
chính tả. Bởi việc viết đúng và chuẩn chính tả nó thể hiện trách nhiệm, trình
độ văn hóa của mỗi cá nhân đối với quốc gia, dân tộc.
Trong các công trình nghiên cứu của của các nhà nghiên cứu khoa học
và các nhà giáo trực tiếp làm công tác giảng dạy ở các trường học thì vấn đề
về lỗi chính tả được quan tâm nhiều hơn cả như: Các tác giả Lê Trung Hoa
(2005), Lỗi chính tả và cách khắc phục, NXB Khoa học xã hội, HCM;
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Nguyễn Thị Ly Kha (2009), Một số giải pháp cho chính tả phương ngữ, ngôn
ngữ số 3. 2009; Phan Ngọc (1984), Chữa lỗi chính tả cho học sinh Hà Nội,
NXB Giáo dục, Hà Nội năm 1984; Hoàng Phê 2006 , Từ điển chính tả, NXB
Đà Nẵng – Trung tâm từ điển học; Hoàng Phê 2003 , Chính tả tiếng Việt,
NXB Đà Nẵng – Trung tâm từ điển học; Nguyễn Như Ý 2014 , Từ điển
Chính tả học sinh, NXB Giáo dục Việt Nam; v.v.
Một số luận văn cao học nghiên cứu về vấn đề lỗi chính tả của trường
Đại học Tây Bắc như: Bùi Thị Thuận (2016), Lỗi chính tả tiếng Việt của học
sinh dân tộc Mông tại huyện Điện Biên Đông, tỉnh Điện Biên; Đinh Thị
Huyền Trang, (2015), Lỗi chính tả tiếng Việt của học sinh dân tộc Thái, dân
tộc Mông tại trường THCS Tô Hiệu huyện Mai Sơn, tỉnh Sơn La; ...
Qua nghiên cứu tìm đọc các tài liệu về lỗi chính tả của học sinh chúng
tôi nhận thấy đến nay chưa có đề tài nghiên cứu nào nghiên cứu về lỗi chính
tả tiếng Việt của học sinh dân tộc Mông huyện Sốp Cộp nói chung và học
sinh dân tộc Mông trường PTDT Nội trú THCS và THPT Sốp Cộp nói riêng.
3. Đối tƣợng và phạm vi nghiên cứu
3.1. Đối tượng nghiên cứu
Trường PTDT Nội trú THCS và THPT Sốp Cộp với 100% học sinh
dân tộc sống ở các bản, xã vùng 3 của huyện trong đó học sinh dân tộc Mông
chiếm 20,83% số lượng học sinh toàn trường. Với 11 năm làm công tác giảng
dạy tại trường tôi nhận thấy học sinh dân tộc Mông mắc lỗi chính tả rất trầm
trọng, điều này ảnh hưởng không nhỏ tới hiệu quả giao tiếp, chất lượng học
tập và làm mất đi sự trong sáng của tiếng Việt. Đây là lý do tôi chọn đối
tượng nghiên cứu cho đề tài nghiên cứu của mình là:
“Lỗi chính tả tiếng Việt của học sinh dân tộc Mông tại trường PTDT
Nội trú THCS và THPT huyện Sốp Cộp, tỉnh Sơn La”.
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3.2. Phạm vi nghiên cứu
Trong phạm vị các bài kiểm tra Ngữ văn của học sinh khối 6,7,8,9; bài
nghe - viết chính tả; trao đổi, đàm thoại trực tiếp (nghe học sinh nói . Trên cơ
sở đó tiến hành khảo sát, tổng hợp lỗi chính tả của học sinh dân tộc Mông;
tìm ra được nguyên nhân và những giải pháp nhằm nâng cao chất lượng viết
đúng chính tả tiếng Việt cho học sinh dân tộc Mông của trường PTDT Nội
trú THCS và THPT Sốp Cộp.
4. Mục đích và nhiệm vụ nghiên cứu
4.1. Mục đích nghiên cứu
Đề tài “Lỗi chính tả tiếng Việt của học sinh trường PTDT Nội trú
THCS và THPT huyện Sốp Cộp, tỉnh Sơn La”
Trên cơ sở đó tiến hành:
Xây dựng cơ sở lí luận cho vấn đề nghiên cứu.
Khảo sát, thống kê, đánh giá thực trạng lỗi chính tả tiếng Việt của học
sinh dân tộc Mông.
Tìm hiểu, phân tích, đánh giá những nguyên nhân dẫn đến thực trạng đó.
Đề xuất giải pháp để chữa các lỗi chính tả và nâng cao năng lực chính
tả tiếng Việt cho học sinh dân tộc Mông ở trường PTDT Nội trú THCS và
THPT Sốp Cộp, giúp các em nói và viết tiếng Việt ngày càng tốt hơn, theo
kịp chuẩn mực chung của xã hội.
5. Phƣơng pháp nghiên cứu
Trong quá trình nghiên cứu, khảo sát tôi có sử dụng những phương
pháp sau:
5.1. Phương pháp tra cứu tài liệu
Phương pháp này giúp chúng tôi tra cứu các công trình nghiên cứu, các
tài liệu có liên quan đến vấn đề về lỗi chính tả làm cơ sở cho việc xây dựng cơ
sở lý luận cho vấn đề nghiên cứu.
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5.2. Phương pháp khảo sát, thống kê
Là phương pháp mà chúng tôi tiến hành soát lỗi chính tả các bài kiểm
tra của học sinh sau đó tổng hợp và thống kê các lỗi trong bài kiểm tra đó.
5.3. Phương pháp đàm thoại, trao đổi
Đây là một trong những hình thức khảo sát nhằm làm rõ, khẳng định
thêm vấn đề nghiên cứu.
5.4. Phương pháp mô tả
Là phương pháp mà chúng tôi sử dụng để mô tả các lỗi chính tả mà học
sinh mắc phải trong mỗi bài viết và là cơ sở để đi đến nhận xét, kết luận.
5.5. Phương pháp phân tích dữ liệu
Trên cơ sở các lỗi chính tả mà chúng tôi thu thập được qua các bài khảo
sát, chúng tôi đi vào phân tích, phân loại các lỗi đó ra theo các nhóm; tìm hiểu
nguyên nhân mắc lỗi và các biện pháp khắc phục các lỗi.
5.6. Phương pháp tổng hợp, kết luận
Là cách mà chúng tôi tiến hành sau khi mô tả và phân tích dữ liệu, xác
minh tính khả thi và hiệu quả của việc áp dụng các giải pháp để đi đến kết
luận cho từng phần và cho cả vấn đề nghiên cứu.
6. Những đóng góp của Luận văn
Đưa ra thực trạng cụ thể về việc mắc lỗi chính tả tiếng Việt của học
sinh dân tộc Mông ở trường PTDT Nội trú huyện Sốp Cộp tỉnh Sơn La.
Lần đầu tiên, các lỗi chính tả của học sinh dân tộc Mông của trường
được thu thập, khảo sát, phân tích, mô tả, tìm hiểu nguyên nhân.
Từ đó, đề xuất ra biện pháp khắc phục lỗi chính tả cho học sinh giúp
các em nói và viết tốt hơn, hướng tới chuẩn chính tả chung.
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7. Cấu trúc Luận văn
Gồm 3 phần:
Chương 1: Cơ sở lý luận của luận văn.
Chương 2: Thực trạng và nguyên nhân lỗi chính tả của học sinh dân tộc
Mông của trường PTDT Nội trú THCS và THPT huyện Sốp Cộp, tỉnh Sơn La.
Chương 3: Đề xuất cách chữa lỗi chính tả tiếng Việt cho học sinh dân tộc
Mông của trường PTDT Nội trú THCS và THPT huyện Sốp Cộp, tỉnh Sơn La.
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PHẦN NỘI DUNG
CHƢƠNG 1
CƠ SỞ LÍ LUẬN CỦA LUẬN VĂN
1.1. Tổng quan tình hình nghiên cứu
Chính tả có một vai trò vô cùng quan trọng đối với mỗi cá nhân và cả
cộng đồng xã hội bởi viết đúng chính tả, phát âm chuẩn chính tả và thực hành
tốt kĩ năng tạo lập văn bản sẽ đem lại hiệu quả trong học tập và giao tiếp; thể
hiện trình độ văn hóa của mỗi người và chính nhờ thành thạo kĩ năng nói, viết
chính tả mà học sinh có một công cụ học tập tốt, tạo điều kiện cho các em tự
tin đạt hiêu quả trong giao tiếp xã hội. Học sinh viết đúng chính tả thể hiện sự
thống nhất của ngôn ngữ dân tộc, thể hiện mục tiêu hình thành và phát triển ở
học sinh các kĩ năng sử dụng tiếng Việt nghe, nói, đọc, viết để học tập và
giao tiếp trong các môi trường hoạt động của lứa tuổi.
Tuy nhiên, đã từ lâu, vì nhiều lí do khác nhau, việc mắc lỗi chính tả
đã trở nên khá phổ biến của nhiều người Việt, nhất là vùng đồng bào dân
tộc thiểu số vùng có điều kiện kinh tế xã hội đặc biệt khó khăn. Điều đó
ảnh hưởng không nhỏ tới hiệu quả giao tiếp và làm mất đi sự trong sáng
của tiếng Việt.
Từ lâu việc giảng dạy tiếng Việt nói chung và chính tả nói riêng trong
nhà trường đã rất được quan tâm, chính tả trở thành một môn học trong
chương trình môn tiếng Việt và là phân môn có vị trí quan trọng ở bậc tiểu
học. Ngoài ra chính tả cũng đã thu hút được sự quan tâm chú ý của nhiều nhà
nghiên cứu ngôn ngữ. Các công trình đã bàn về vấn đề này từ nhiều khía cạnh
khác nhau. Việc biên soạn sách giáo khoa cho phân môn tiếng Việt cũng được
đặc biệt chú ý cải thiện và nâng cao chất lượng. Hàng loạt sách tham khảo về
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tiếng Việt làm tài liệu giảng dạy cho giáo viên và tài liệu hướng dẫn cho học
sinh đã được xuất bản.
Nhiều công trình điều tra, khảo sát về thực trạng sử dụng ngôn ngữ của
học sinh phổ thông cũng được trình bày như: Mấy gợi ý về việc phân tích và
sửa lỗi ngữ pháp cho học sinh (1974) của tác giả Nguyễn Minh Thuyết; Lỗi
ngữ pháp của học sinh - nguyên nhân và cách chữa (1975), của tác giả
Nguyễn Xuân Khoa hay Chữa lỗi chính tả cho học sinh Hà Nội (1975), của
Phan Ngọc, Cao Xuân Hạo, Trần Thị Tuyết Mai, (1986), Sổ tay sửa lỗi hành
văn (Tập 1), Hồ Chí Minh NXB Trẻ, v.v. Những công trình này đã giúp cho
giáo viên giảng dạy ở trường tiểu học và trung học có được những tài hiệu hỗ
trợ hữu ích.
Trong thời gian gần đây, vẫn có nhiều tác giả tiếp tục đi sâu nghiên cứu
một cách khá toàn diện về các lỗi sử dụng tiếng Việt của học sinh trong các
nhà trường và đã xuất bản các công trình nghiên cứu của mình.
Trong cuốn Tiếng Việt thực hành (1997), của các tác giả Lê A, Đinh
Thanh Huệ, NXB Giáo dục đã nêu lên một cách có hệ thống về việc sử dụng
ngôn ngữ từ chữ viết, chính tả đến việc dùng từ, đặt câu và tạo lập văn bản.
Các tác giả cũng đi vào phân tích, lí giải thuyết phục về lỗi sử dụng ngôn ngữ
mà học sinh thường mắc phải và nêu lên cách khắc phục.
Cuốn Lỗi từ vựng và cách khắc phục (2005), của các tác giả Hồ Lê,
Trần Ngọc Lang, Tô Đình Nghĩa, NXB Khoa học xã hội cũng đề cập đến các
lỗi về từ vựng thường gặp của học sinh ở các cấp tiểu học, THCS, THPT và
cách sửa lỗi rất khoa học giúp học sinh tránh được các lỗi thường gặp trong
khi viết cũng như khi nói.
Cuốn Phương pháp dạy học tiếng Việt ở tiểu học của nhóm tác giả Lê
Phương Nga, Lê A, Đặng Kim Nga, Đỗ Xuân Thảo, đã đưa ra những khái
niệm về chính tả và chuẩn chính tả đồng thời xây dựng được nội dung, yêu
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cầu và hình thức chính tả cho từng khối lớp học. Trên cơ sở mục tiêu, nội
dung chương trình, cuốn tài liệu cũng nêu ra được các phương pháp, hình
thức dạy học chính tả rất phù hợp ở cấp tiểu học hiện nay
Cũng liên quan đến vấn đề sửa lỗi chính tả nêu trên, tác giả Phan Ngọc,
với cuốn Mẹo giải nghĩa từ Hán Việt và chữa lỗi chính tả (2000), NXB Thanh
niên Hà Nội đã cung cấp cho người đọc một số biện pháp có tính công cụ để
sửa lỗi chính tả một cách khoa học, dễ nhớ cho học sinh các cấp nói chung và
học sinh tiểu học nói riêng. Những công cụ sửa lỗi chính tả mà tác giả Phan
Ngọc nêu ra khá đa dạng giúp cho giáo viên dễ dàng lựa chọn để thực hiện
việc chữa lỗi cho học sinh.
Nhiều các công trình khoa học của các nhà nghiên cứu đã biên soạn
sách để hướng dẫn viết đúng chính tả; sách hướng dẫn cách sử dụng từ điển
chính tả tiếng Việt thông dụng để giúp cho giáo viên và học sinh tra cứu
nhanh, thuận tiện các âm tiết, các từ dễ gây nhầm lẫn do phát âm không chuẩn
hoặc do thói quen phát âm theo phương ngữ vùng miền phục vụ cho việc viết
đúng chính tả tiếng Việt như: cuốn Chính tả tiếng Việt của tác giả Hoàng Phê;
Từ điển chính tả mini (1995), của nhóm tác giả Hoàng Tuyền Linh, Vũ Xuân
Lương, Từ điển chính tả tiếng Việt thông dụng của tác giả Nguyễn Trọng Báu.
Có thể nói những cuốn tài liệu này là công cụ hỗ trợ tốt nhất cho giáo viên và
học sinh trong việc tự học, tự khắc phục lỗi chính tả tiếng Việt.
Đáng chú ý hơn cả là cuốn sách Các lỗi chính tả, từ vựng, ngữ pháp và
cách khắc phục (2002), của tác giả Lê Trung Hoa,. Nội dung của cuốn sách
này thể hiện rõ nhất việc các tác giả đã khảo sát lỗi sử dụng ngôn ngữ trên địa
bàn Thành phố Hồ Chí Minh một cách 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.
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Trong cuốn Rèn luyện ngôn ngữ (1998), của Phan Thiều, tác giả 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. Việc rèn luyện nói tốt, viết tốt không chỉ đơn thuần tập trung
vào trang bị lý thuyết ngôn ngữ, lí thuyết khoa học về tiếng Việt mà quan
trọng hơn hết là phải đưa người đọc vào hoạt động ngôn từ, vào thực tiễn nói
và viết một cách cụ thể, qua đó mà hình thành những kĩ năng, những thói
quen chuẩn.
Ngoài ra, trong những năm gần đây cũng có nhiều bài viết, công trình
khoa học, luận văn thạc sĩ v.v nghiên cứu vấn đề dạy 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 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 của Hoàng
Ngọc Hiển; Lỗi chính tả tiếng Việt của học sinh dân tộc Mông tại huyện Điện
Biên Đông, tỉnh Điện Biên (2015), của Bùi Thị Thuận; Đinh Thị Huyền
Trang, Lỗi chính tả tiếng Việt của học sinh dân tộc Thái, dân tộc Mông tại
trường THCS Tô Hiệu huyện Mai Sơn, tỉnh Sơn La; v.v. Các cuốn luận văn
này đã đi sâu vào tìm hiểu những những thực trạng nói và viết tiếng Việt của
học sinh dân tộc thiểu ở các địa phương có người dân tộc thiểu số trong cả
nước; đưa ra nguyên nhân và cách khắc phục nhằm nâng cao chất lượng môn
tiếng Việt cho đối tượng học sinh này.
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
giải pháp dạy học chính tả theo vùng phương ngữ và việc dạy học cho học
sinh dân tộc thiểu số. Tuy nhiên, các công trình trên đa phần còn mang tính
định hướng chung cho dạy học chính tả tiếng Việt ít có tác giả đi sâu nghiên
cứu vào một đối tượng là học sinh dân tộc thiểu số cụ thể nào để tìm ra
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nguyên nhân và giải pháp khắc phục lỗi chính tả cho đối tượng đó một cách
phù hợp, đạt hiệu quả cao.
Từ thực tế làm công tác giảng dạy ở huyện Sốp Cộp, tỉnh Sơn La, đối
tượng học sinh chủ yếu dân tộc thiểu số, tôi nhận thấy học sinh dân tộc ở
huyện Sốp Cộp nói chung, học sinh dân tộc ở trường PTDT Nội trú THCS và
THPT Sốp Cộp nói riêng mắc khá nhiều lỗi chính tả nhất là học sinh dân tộc
Mông nói sai dẫn đến viết sai điều đó làm ảnh hưởng không nhỏ đến hiệu
quả giao tiếp và chất lượng giáo dục.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 vấn đề chữa lỗi chính tả cho học sinh dân tộc là
rất cần thiết. Đến thời điểm hiện tại chưa có tác giả nào nghiên cứu về lỗi
chính tả tiếng Việt của học sinh dân tộc thiểu số ở huyện Sốp Cộp, tỉnh
Sơn La để tìm ra nguyên nhân và biện pháp khắc phục lỗi chính tả cho học
sinh dân tộc thiểu số ở đây. Là giáo viên công tác lâu năm tại trường
PTDT Nội trú THCS và THPT Sốp Cộp, huyện Sốp Cộp, tỉnh Sơn La bản
thân tôi nhận thấy việc khảo sát các lỗi chính tả và tìm hiểu nguyên nhân
mắc lỗi chính tả của học sinh trước hết là của một dân tộc cụ thể dân tộc
Mông trong nhà trường là một việc làm hữu ích và rất cần thiết. Từ đó
đưa ra một số giải pháp khắc phục nhằm hạn chế tối đa việc nói sai, viết
sai tiếng Việt cho các em nhằm nâng cao chất lượng và hiệu quả học tiếng
Việt của học sinh dân tộc Mông nói riêng và chất lượng giáo dục chung
của nhà trường. Thiết nghĩ đây là việc làm cần thiết và là trách nhiệm của
người giáo viên dạy học sinh dân tộc thiểu số.
1.2. Vấn đề chính tả và chính tả tiếng Việt
1.2.1. Khái niệm về chính tả
Theo cơ sở ngôn ngữ học và tiếng Việt thì Chính tả là sự chuẩn hoá
hình thức chữ viết của ngôn ngữ cũng theo Từ điển tiếng Việt chính tả là
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“cách viết chữ được coi là chuẩn” [23;173]. Như vậy, ta hiểu chính tả là
“phép viết đúng” hoặc “lối viết hợp với chuẩn” [1;112] và những quy định
mang tính quy ước xã hội, được mọi người trong một cộng đồng chấp nhận và
tuân thủ; 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. 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 quy tắc một cách linh hoạt có tính chất sáng tạo cá nhân.
1.2.2. Khái niệm về lỗi chính tả và các lỗi chính tả thường gặp
1.2.2.1. Khái niệm về lỗi chính tả
Với tính chất luận văn Thạc sĩ, đi sâu tìm hiểu về “lỗi” chính tả. Vì
vậy chúng tôi tập trung vào 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, cụ thể là:
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.
1.2.2.2. Các lỗi chính tả thường gặp trong tiếng Việt
Trong cuốn Chữa lỗi chính tả cho học sinh Hà Nội (1975), của tác giả
Nguyễn Xuân Khoa, thì lỗi chính tả là lỗi viết sai chuẩn chính tả. Lỗi chính
tả bao gồm những vấn đề sau đây:
a. Lỗi viết hoa: Lỗi viết hoa là một trong những lỗi chính tả xuất hiện
rất nhiều trong bài viết của học sinh. Lỗi viết hoa bao gồm hai kiểu lỗi nhỏ:
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Viết hoa sai quy định chính tả: Là viết hoa hay không viết hoa theo
đúng quy định chính tả: Mở đầu bài viết, đoạn văn, không viết hoa sau dấu
chấm (.), dấu chấm lửng hết câu … … Ví dụ: chí Phèo, cách mạng tháng
10… Đúng chính tả, học sinh phải viết: Chí Phèo, Cách mạng tháng Mười,…
Viết hoa tùy tiện: Là viết hoa những đơn vị từ vựng bình thường,
không nằm trong quy định chính tả về viết hoa. Ví dụ: quá trình Giác ngộ lý
tưởng Cách mạng của nhà thơ, Chế độ Phong kiến tàn ác, giai cấp Tư sản, …
b. Lỗi viết tắt:Lỗi viết tắt xuất hiện trong bài viết của học sinh thấp
hơn nhiều so với lỗi viết hoa. Thông thường, lỗi viết tắt bao gồm hai kiểu:
Viết tắt sai quy định chính tả: Là viết tắt không theo đúng quy định
chính tả về viết tắt. Ví dụ: P/N, đ/c, T.D.T.T. v.v… Theo quy định chính tả,
phải viết: PN, ĐC, TP, TDTT phụ nữ, đồng chí, thể dục thể thao).
Viết tắt tùy tiện: Là dùng các ký hiệu viết tắt mang tính chất cá nhân
vào bài viết chính thức. Ví dụ: ta người ta), vật nhân vật , fê fán phê
phán , tình thg tình thương , 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.
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:Trường hợp phải biểu đạt bằng số 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… , La Mã I, II, III… . Do không nắm
đúng quy định chính tả, nên học sinh thường sử dụng lẫn lộn hai loại số. Ví
dụ: thế kỉ 16, theo quy định chính tả phải viết bằng số La Mã:thế kỷ XVI.
Lẫn lộn số và chữ biểu thị số: Theo quy định chính tả, trường hợp phải
viết bằng chữ, khi biểu thị số chỉ số lượng, thứ tự,... Do không nắm rõ quy
định chính tả và do thói quen, học sinh dễ lẫn lộn giữa số và chữ biểu thị số.
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Ví dụ: Ngày sáu, tháng hai; 1 đám tang; cuộc gặp gỡ thứ I,… Theo quy định
chính tả, phải viết: Ngày 6, tháng 2; một đám tang; cuộc gặp gỡ thứ nhất,…
d. Lỗi chính tả âm vị: Là hiện tượng vi phạm diện mạo ngữ âm của từ
thể hiện trên chữ viết. Nó 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 sau:
Lỗi chính tả 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. Ví dụ: Lảng mạng, nỗi bật, khác hẵn, vội vả, chán nãn, diển đạt,...
Lỗi chính tả 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. Cụ thể là:
+ Ghi sai phụ âm đầu: Hiện tượng ghi sai phụ âm đầu trong bài viết
của học sinh thường thể hiện ở sự lẫn lộn các chữ cái hay các tổ hợp chữ cái
ghi phụ âm đầu. Ví dụ: ch/tr: chung thành, trà đạp, chông đợi, xáo chộn…
+ 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, lắt chắt, ngó ngáy, ngọ ngậy…vv
+ Ghi sai âm chính: Trong bài viết của học sinh, hiện tượng ghi sai âm
chính thường có hai biểu hiện chính:
Lẫn lộn giữa các chữ cái ghi nguyên âm đơn:/â/ơ /a/: nhảy giai; lớp cửa
hang, xơm lược;/o/ô/ â/: Lồng yêu Tổ quốc, đọc đáo, gấp gạo,...
Lẫn lộn giữa các chữ cái ghi nguyên âm đơn với các chữ cái ghi
nguyên âm đôi, nhất là giữa: ao/au/âu: chầu cờ, thầy bậu, câu quý, chiến đáo;
iu/êu/ iêu: điều đặn, búa riều; oi/ôi/ơi/uôi: nôi dưỡng, thôi thớp, noi này.
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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, lẫn lộn giữa các chữ cái phụ âm cuối, cụ thể là lẫn lộn giữa:
+ /p, t, c, k/- p, t, c, ch, k . Ví dụ: mặt áo, đạc bằng, xen cẽ, xâm lượn,
bão lục, mụt đích, sâu sắt, khâu khác hạnh phút, sốc xa,...
+ /m, n, ŋ, nh/ - (m, n, ng, nh . Ví dụ: niền tin, cầu hôm, bắt gian,suy
ngĩ, khản định, tìm cả, văn bả, hóa dụng, đáng giặc, băng khoăng,...
Thứ hai là lẫn lộn giữa các chữ cái ghi bán âm cuối, cụ thể là giữa:
+ o/u: Ví dụ: báo vật, cao có, lao lách, trao dồi…vv
+ ai/ ay/ ây. Ví dụ: vãi tay, cai độc, báy bái .
1.3. Đôi nét về ngữ âm và chữ viết tiếng Việt
1.3.1. Âm tiết trong tiếng Việt
Khi nói đến ngữ âm tiếng Việt, chúng ta phải nói về một đơn vị phát
âm của ngôn ngữ là âm tiết. Âm tiết tiếng Việt, theo mô tả của Đoàn Thiện
Thuật trong cuốn Ngữ âm tiếng Việt, (1999), có những đặc điểm cần lưu ý
như sau:
Âm tiết tiếng Việt luôn có cấu trúc chặt chẽ. Theo đó, mỗi âm tiết ở
dạng tối đa thường gồm ba phần là phụ âm đầu, vần và thanh điệu. Phần vần
tối đa lại bao gồm ba yếu tố cấu thành là âm đệm, âm chính và âm cuối. Còn
tối thiểu, âm tiết tiếng Việt phải có âm đầu, âm chính và thanh điệu. Âm
chính luôn luôn phải là một nguyên âm có thể là nguyên âm đơn, cũng có thể
là nguyên âm đôi . Như vậy, cấu tạo của âm tiết tiếng Việt ở phần đoạn tính
được chia thành hai bậc như sau:
Bậc thứ nhất là phần âm đầu; bậc thứ hai là phần vần (bao gồm âm
đệm, âm chính và âm cuối).
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Thanh điệu
Vần

Phụ âm đầu
âm đệm

âm chính

âm cuối

ÂM TIẾT
Âm đầu

I ..................

Âm đệm

II .................

Thanh điệu

Vần
Âm chính

Âm cuối

Trong một âm tiết, chữ viết các yếu tố tham gia cấu thành âm tiết
được xác định như sau:
Âm tiết

Âm đầu

Vần
Âm đệm

Âm chính

Thanh
điệu

Âm cuối

ố

ze ro

ze ro

ô

ze ro

sắc

ông

ze ro

ze ro

ô

ng

huyền

ta

T

ze ro

a

ze ro

ngang

mua

M

ze ro

ua

ze ro

ngang

tận

T

ze ro

â

n

nặng

luyến

L

u

yê

n

sắc

quyển

Q

u

yê

n

hỏi

khuya

kh

u

ya

ze ro

ngang

toán

T

o

a

n

sắc
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Trong tiếng Việt, có 22 âm vị phụ âm đầu với hình thức chữ viết như sau:
STT Âm vị đầu

Ví dụ

Chữ viết

1

/b/

b

bàn, bông, bít

2

/m/

m

mình, mành, móng

3

/f/

ph

phim, pháo, phường

4

/v/

v

vàng, vinh, vòng

5

/t`/

th

thướt tha, thang

6

/t/

t

toán, ta, tây

7

/d/

đ

đang, đo, đó

8

/n/

n

nó, nắng, này

9

/s/

x

xinh xắn, xanh
dao, dỗ dành,

/z/

d, gi, g gì

gia, giang, gió
gì,

10
11

/l/

l

lo lắng, long lanh

12

/ʈ/

tr

tre, trước, trầu

13

/ş/

s

so sánh, sẽ

14

/ʐ/

r

rõ ràng, rổ

15

/c/

ch

cha, chú, chim

16

/ɲ/

nh

nhớ nhung , nhắn
kẻ, kể, kiếp

17

/k/

cá, cờ, cốm

k, c, q

quân, quanh, quang
18
19

/ŋ/
/χ/

ng, ngh
kh

nghĩ, nghe, nghề nghiệp, nga, ngó
khi, khấp khểnh

20

/γ/

g,gh

ghi, ghế, gà, gô, gỗ

21

/?/

không có chữ viết

ăn, áo, ai

22

/h/

h

hoa huệ, hoa hồng,
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Âm đệm /w/ trong tiếng Việt có hai hình thức thể hiện trên chữ viết là o
và u. Viết bằng chữ o khi đứng trước các nguyên âm có độ há rộng và hơi
rộng /ε, a, ă/ loan, ngoằn nghoèo, oách, choắt . Còn viết bằng chữ u khi đứng
trước nguyên âm có độ há hẹp và hơi hẹp /i, ε,

/ và sau phụ âm /q/ huệ,

huy, quang, huyền. . . ).
Các âm vị nguyên âm làm âm chính trong tiếng Việt được thể hiện
bằng chữ viết như sau:
Âm vị

STT

Chữ viết

1

/i/

i, y (y tế)

2

/e/

ê

3

/ε/

e

4

/εˇ/

a (anh, ach)

5

/

6

/ɯ/

ư

7

/ɤ/

ơ

8

/ɤˇ/

â

9

/a/

a

10

/ă/

ă, a ay, au, ăn)

11

/

12

/u/

u

13

/o/

ô

14

/ɔ/

o(on), oo(oong, ooc)

15

/ɔˇ/

o (ong oc)

16

/uo /

uô,ua

/

/

iê, ia, yê, ya

ươ, ưa
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Các đơn vị phụ âm cuối chỉ có một hình thức thể hiện trên chữ viết; hai
đơn vị bán nguyên âm cuối đều có hai hình thức thể hiện trên chữ viết.
Cụ thể:
Âm vị

STT

Ví dụ

Chữ viết

1

/p/

p

táp

2

/t/

t

tát

3

/c/

ch

chích

4

/k/

c

cóc

5

/m/

m

chim

6

/n/

n

chăn

7

/ɲ/

nh

chính

8

/ŋ/

ng

thang

o

cao

u

cau

i

tai

y

tay

9

10

/w/

/j/

1.3.2. Về chữ viết tiếng Việt
Chữ Quốc ngữ được xây dựng trên hệ thống chữ cái La tinh, là chữ ghi
âm, xây dựng theo nguyên tắc ngữ âm học, tức là nói sao viết vậy. Chữ Quốc
ngữ có ưu và nhược điểm sau:
* Về ưu điểm
Chữ Quốc ngữ là loại chữ tiến bộ nhất trong quá trình sáng tạo chữ viết
của nhân loại. Chữ Quốc ngữ được xây dựng trên cơ sở bảng chữ cái La tinh
được phổ biến rộng rãi trên toàn thế giới.
Chữ Quốc ngữ sử dụng rất ít kí hiệu nhưng có thể ghi lại tất cả mọi
điều chúng ta cần biểu đạt. Chữ Quốc ngữ được xây dựng theo nguyên tắc âm
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vị học, về căn bản là có sự tương ứng 1-1 giữa âm và chữ viết. Mỗi âm do
một kí hiệu biểu thị, mỗi kí hiệu luôn luôn có một giá trị, tức biểu thị một âm
duy nhất ở mọi vị trí trong từ.Cách viết thành âm tiết rời, làm cho sự kết hợp
giữa các chữ cái đơn giản, thuận lợi.
* Về hạn chế
Chữ Quốc ngữ không phải do người Việt làm ra mà do tập thể các nhà
truyền giáo người châu Âu sáng tạo ra cho nên nó mang theo những hạn chế
của chữ viết trong những ngôn ngữ làm tiền đề cho nó do sự biến đổi lịch sử.
+ Âm vị /k/ ở vị trí âm đầu được ghi bằng ba con chữ: “k” khi đứng
trước các nguyên âm dòng trước không tròn môi /i, e, ie, ε/, “q” khi đứng
trước âm đệm, còn lại viết là “c”.Âm vị /ŋ-/ được ghi bằng hai tổ hợp con
chữ: “ngh” khi đứng trước các nguyên âm dòng trước không tròn môi /i, e,ie,
ε/, còn lại viết “ng”.Âm vị /γ/ cũng tương tự như /ŋ-/ ta có “gh” và “g”.
Hiện nay, trường hợp âm vị đầu /z/ viết thành 3 con chữ trong đó có tổ
hợp con chữ “gi” như trong các từ gia đình, gian nan, giàu có, ... Nhưng nếu
nguyên âm đi sau nó là /i/ thì người ta lại bỏ bớt một con chữ “i” nhưng vẫn
phải đọc là “gi”. Việc làm này làm cho người Việt ngày nay nếu nhìn trên chữ
viết chúng ta phải đánh vần là “gờ i ghi huyền gì” là vậy, hay “iêng gờ iêng
giêng sắc giếng” trong từ “giếng”; ...
Những hạn chế của chữ Quốc ngữ có tính lịch sử này mà người sáng
tạo ra chữ Quốc ngữ cố gắng ghi âm càng trung thực bao nhiêu càng tốt bấy
nhiêu. Kết quả là họ dùng một số con chữ để ghi cả những biến thể của âm vị.
Chẳng hạn:Âm đệm /-w-/ được viết là “o” khi đứng trước các nguyên âm
rộng và hơi rộng /a, ă, ε/, còn lại viêt “u”. Trừ một ngoại lệ là âm đầu là con
chữ “q” thì tất cả đều viết “u”.
Vì chữ Quốc ngữ được xây dựng trên nguyên tắc ngữ âm học, nói sao
viết vậy nên luôn bị ảnh hưởng bởi cách phát âm vùng miền.
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1.4. Khái quát đặc điểm của hệ thống ngữ âm tiếng Mông
1.4.1. Hệ thống ngữ âm tiếng Mông
Dân tộc Mông là một dân tộc trong cộng đồng các dân tộc Việt Nam,
dân tộc Mông có hơn 80 vạn người, đứng hàng thứ 8, chiếm 1 % so với dân
số chung của cả nước. Dân tộc Mông có 5 ngành chính Mông Trắng; Mông
Hoa; Mông Đỏ; Mông Đen và Mông Xanh. Dân tộc Mông cư trú tại 16 tỉnh
trên cả nước, trong đó Sơn La là một trong những tỉnh có đông người Mông
sinh sống nhất. Tỉnh Sơn La có 9 huyện trong 12 huyện thị có cư dân Mông.
Ngôn ngữ của dân tộc Mông nằm trong nhóm ngôn ngữ Mông – Dao
thuôc ngữ hệ Nam Á. Do đó các điều kiện về địa lý và huyết hệ mà ngôn ngữ
dân tộc Mông hình thành và ổn định thành 5 phương ngữ tương ứng với 5
ngành chính. Trong đó phương ngữ Mông Hoa và Mông Trắng có tính phổ
biến hơn cả. Tuy chia làm 5 phương ngữ nhưng xem xét trong góc độ ngữ âm
thì tiếng Mông Suô Mông Xanh) so với 4 phương ngữ kia chỉ khác nhiều
nhất không quá 21,3% Theo số liệu điều tra ngôn ngữ những năm 19551957 . Còn xét theo góc độ từ vựng cơ bản và cấu trúc ngữ pháp tiếng Mông
của cả 5 phương ngữ có mang tính thống nhất cao.
1.4.1.1 Cấu trúc âm tiết
Ngôn ngữ dân tộc Mông thuộc hệ ngữ Nam Á trong nhóm Miêu – Dao,
nhìn chung cấu trúc âm tiết của ngôn ngữ Mông là hoàn toàn mở và ngạc hóa.
Khác với ngôn ngữ Việt, cấu trúc âm tiết của tiếng Mông không có âm tiết tận
cùng bằng phụ âm khép môi như: "m", "p" và phụ âm tác xát như: "n", "t", "c",
"ch". Trong khi tiếng Việt loại những âm tiết thế này lại xuất hiện rất phong phú
và đa dạng. Do vậy cấu trúc âm tiết của tiếng Mông là tương đôi đơn giản.
1.4.1.2. Hệ thống phụ âm đầu
Tiếng Mông gồm có 58 phụ âm và và tổ hợp phụ âm đầu. Trong đó có
22 phụ âm và tổ phụ âm có tiền âm mũi. Đấy là điều đặc biệt ít thấy ở các
ngôn ngữ của dân tộc thiểu số khác.
21

58 phụ âm và tổ hợp phụ âm đầu của tiếng Mông được xếp theo trật tự
của bảng chữ cái sau:
b, bl, c, ch, cx, đ, đh, đr, f, fl, g, gr, h, hl, hm, hmn, hn, hnh, j, k, kh, kr,
l, m, mn, mf, mfl, n, nd, ng, nh, nj, nkh, nkr, nq, nr, nt, nth, nx, ny, nz, p, ph,
pl, q, r, s, sh, t, th, tr, ts, tx, v,w, x, y, z.
Trong 58 phụ âm đầu trên thì có 15 phụ âm đầu hoàn toàn giống tiếng
Việt về âm và con chữ hiển thị. Đó là những phụ âm: c, đ, h, l, m, n, ng, p, ph,
s, t, th, tr, v.
58 phụ âm và tổ hợp phụ âm đầu của tiếng Mông được phân theo vị trí
4 nhóm âm như sau:
+ Nhóm môi môi, môi răng gồm(11): b, bl, f, fl, mf, mfl, p, pl, ph, m,
hm. Trong này phụ âm: m, p, ph giống hoàn toàn tiếng Việt)
+ Nhóm đầu lưỡi, chân răng gồm 5 phụ âm: x, cx, nx, tx, nz.
+ Nhóm cuống lưỡi hàm mềm gồm 11 phụ âm: gr, k, kr, nkr, j, nj, s, ts,
w, y và ny.
+ Nhóm đầu lưỡi, mặt lưỡi hàm ếch trên gồm 31 phụ âm"
c, ch, nkh, đ, đh, đr, g, h, hl, mn, hmn, hn, hnh, kh, l, n, nd, ng, nh, nq,
nr, nt, nth, q, r, sh, t, th, tr, v, z

trong này có 11 phụ âm giống tiếng Việt

hoàn toàn đó là: c, đ, kh, l, h, n, ng, t, th, tr, v
1.4.1.3. Nguyên âm trong tiếng Mông.
Cũng như tiếng Việt, tiếng Mông dùng trọn 11 nguyên âm: a, ă, â, c, ê,
i, o, ô, ơ, u, ư.
1.4.1.4. Vần trong tiếng Mông
So với tiếng Việt, tiếng Mông thuộc loại ngôn ngữ ít vần, kể cả những
vần thuộc nhóm vay mượn Việt và từ vay mượn Mông Hán, tiếng Mông gồm
26 vần dưới đây:
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Ai, ang, ao, ăng, âu, ei, eng, eo, êi, êng, ênh, êu, iê, inh, oa, oai, oang,
ôi, ông, ơư, ui, uô, ưi, ưng, uê, uênh.
1.4.1.5. Thanh điệu (dấu giọng) trong tiếng Mông
Tiếng Mông có 8 thanh điệu được dùng bảy con chữ đặt ở cuối âm tiết
để biểu thị, thanh không dấu của tiếng Mông tương đương thanh không dấu
của tiếng Việt không dùng kí hiệu để biểu thị thanh điệu. Bảy con chữ dùng
để biểu thị thanh điệu là: k, l, r, s, v, x, z.
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

tương đương thanh "rờ", (r) của tiếng Mông
tương đương thanh xix x của tiếng Mông

+ Thanh huyền
+ Thanh hỏi

tương đương thanh vuv v của tiếng Mông

Tám thanh điệu của tiếng Mông được chia làm 2 dòng:
+ 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 có quan hệ tác động lẫn nhau tạo nên hiện tượng
biến âm trong ngôn ngữ giao tiếp thường gặp của tiếng Mông; biến âm không
làm thay đổi mà biểu lộ sắc thái tình cảm và sự tinh tế, điêu luyện của ngôn
ngữ Mông. Bởi vậy, trong văn viết thường không biểu thị dấu giọng theo biến
âm ghi âm chuẩn cơ bản.
Nhìn chung, nếu thanh điệu của âm tiết trước là "z" (hoặc x), thanh
điệu của âm tiết sau là "x" hoặc o, l, r, v thì âm tiết sau có thể phát sinh biến
điệu những tình huống biến điệu (biến âm như dưới đây:
+ z (hoặc x) + x – z (hoặc x) + s
+ z (hoặc x) + r – z (hoặc x) + o
+ z (hoặc x) + l – z(hoặc x) + s
+ z (hoặc x) + o – z (hoặc x) + k
+ z (hoặc x) + v – z (hoặc x) +
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Ví dụ:
Chữ Mông

Nghĩa tiếng Việt

1. têz blêx

- têz blês

Nương lúa

2. trôngx ntux

- trôngx ntus

Cổng trời

3. zuz blêx

- zuz blês

Mạ

4. tiz tul

- tiz tus

Một mình, một con

5. paoz cư

- paoz cưk

Ngô, bắp

6. faos lêr

- paoz lê

Chiếc chiếu

7. blêx blâuv

- blêx blâus

Lúa nếp

Vì biến điệu (biến âm trong tiếng Mông không làm thay đổi nghĩa cơ
bản của từ ngữ.
Khác hẳn với tiếng Việt là hai nhóm phụ âm đầu lưỡi chân răng và
cuống lưỡi hầm mềm. Tần số xuất hiện của hai nhóm phụ âm đầu này rất cao
trong ngôn ngữ Mông. .
1.4.2. Từ vựng tiếng Mông
Nhình chung vốn từ vựng tiếng Mông là khá phong phú và đa dạng
trong đời sống thường nhật như các quan hệ ứng xử, thơ ca, chuyện kể, cổ
tích, thần thoại...nông nghiệp, tiểu thủ công nghiệp. Song trong trong ngôn
ngữ Mông còn khiếm khuyết nhiều. Từ vựng thuộc các lĩnh vực như kinh tế
xã hội, khoa học, kĩ thuật tiên tiến hiện đại.
1.4.2.1. Sơ lược về phương pháp tạo từ:
Cũng như Tiếng Việt , tiếng Mông có từ đơn âm và đa âm .
Ví dụ :
Từ đơn âm như: buô lợn , keiz gà , dêz (chó , uk vịt , nhux bò ,
nênhl (ngựa , câur hoẵng), đeik gấu), nxư voi , chuôv vượn)...
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Từ đa âm như : xangx zuôv ngan , muôl lưx nai , shiz nhux tê giác ,
haoz huôv công , laoz cuz khướu), zinhz cuz (vẹt , tâuz hâu đầu , tâuz
zangz (su su).. .
Trong tiếng Mông hiện tượng từ ghép, từ láy cũng tương đối phổ biến
và xuất hiện hầu như các từ loại. Ví dụ về từ ghép danh từ : "njêl" (cá , "nxư"
voi , ghép hai từ "njêl" và "nxư" lại với nhau thành "njêl nxư" cá voi ;
"năngz" rắn ghép thành hai từ "njêl" và "năngz" thành "njêl năngz" lươn ;
"tâuz" bầu bí , "n tông" cây ghép thành hai từ "tâuz" và "ntông" thành "tâuz
ntông" đu đủ)...
Khác với tiếng Việt, từ láy trong tiếng Mông làm tăng ý nghĩa từ mà tiếng
Việt làm giảm ý nghĩa của từ, ví dụ như: "laz laz" rất đỏ , ngược lại tiếng Việt
thì "đỏ đỏ" hay "đo đỏ"thì nghĩa từ lại là "hơi đỏ"; "đơưz đơưz" ( trắng lắm);
"cuz cuz" (rất nóng","nong nóng" sang tiếng Việt chỉ là "hơi nóng"...
1.4.2.2. Từ loại
Tiếng Mông có từ loại như: danh từ, đại từ, động từ, tính từ, trạng từ,
kết từ,...
+ Danh từ:
Cũng như tiếng Việt, danh từ trong tiếng Mông sống, sinh hoạt bình
thường, dân dã. Song tiếng Mông so với tiếng Việt còn thiếu một số lượng
lớn danh từ thuộc các lĩnh vực: kinh tế, chính trị, y tế đương thời.
+ Đại từ:
Nhìn chung chức năng cú pháp của đại từ trong tiếng Mông cũng giống
như tiếng Việt. Riêng đại từ nhân xưng trong tiếng Mông có phần khác tiếng
Việt là không phân biệt thể thứ, tuổi tác và địa vị xã hội như tiếng Việt.
Ví dụ:
Đại từ nhân xưng ngôi thứ nhất số ít: "tôi" ta, tao, tớ,... thì trong tiếng
Mông chỉ dùng từ "cur".
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Đại từ nhân xưng ngôi thứ hai: "mày" thì dù là ngài, ông, bà, cha mẹ,
anh chị em,... tiếng Mông đều chỉ dùng từ "caox"
Đại từ nhân xưng ngôi thứ ba: "nó" thì dù chỉ là ngài ấy, ông bà ấy, anh
chị ấy,...tiếng Mông cũng chỉ dùng từ "nưl"
Đại từ nhân xưng ngôi thứ nhất số nhiều: trong tiếng Mông là: "pêz"
chúng tôi, chúng tớ, chúng tao,...
Đại từ nhân xưng ngôi thứ hai số nhiều trong tiếng Mông là: "nưl puôz"
chúng nó, ông bà ấy, bạn ấy, các anh ấy,...).
Hiện tượng từ ngữ này trong tiếng Mông mới nghe qua tưởng chừng
đơn giản, nhưng cần hết sức lưu ý trong văn cảnh, ngữ cảnh mà chuyển dịch
qua lại hai ngôn ngữ Việt và Mông sao cho thỏa đáng.
+ Động từ:
Tiếng Việt và tiếng Mông giống nhau về chức năng cú pháp của động từ
Ví dụ: Tôi đanh học cul moongl cơưv ntơưr
Bố mẹ em đi làm nương: Cur nav txir moongl uô têz tôi mẹ bố đi
làm nương
Qua ví dụ trên ta thấy câu tiếng Việt và câu tiếng Mông, động từ "đi",
đi làm "môngl" là không thay đổi. Nhưng cụm từ "bố mẹ em" làm chủ trong
câu lại có sự đảo trật tự từ thành "tôi mẹ bố"
Cụm danh từ "ông bà" pux zơưv , "cha mẹ" nar txir , "anh em" cưr
tix) trong tiếng Mông thường đảo trật tự từ.
+ Tính từ:
Giữa tiếng Việt và tiếng Mông thì chức năng cú pháp của tính từ là
giống nhau"
Ví dụ:
Em có chiếc áo mới. Cur muôx luz yao yaz
Em có chiếc mũ đỏ. Cur muôx luz maov laz
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+ Trạng ngữ:
Trong tiếng Mông trạng từ là từ bổ nghĩa cho tính từ. Đối với tính từ
đơn âm tiết như: "xanh", "đỏ", "đen", "vàng",... trong tiếng Việt thì trong
tiếng Mông "njuôz" xanh , "laz" đỏ , "đuz" đen , "đăngx" vàng ,...nếu
trường hợp tính từ có hai âm tiết trở lên thì những âm tiết sau đó là trạng từ.
+ Kết từ (kưv tưx):
Cũng giống tiếng Việt, kết từ trong tiếng Hmông như "haz, haz", và ,
"đrus", "thôngx" với, cùng .
Ví dụ: Cur haz caox tôi và anh .
Nưl đrus cur nó với tôi
Với đặc điểm hệ thống ngữ âm tiếng Mông như trên có thể khẳng định
rằng tiếng mông Hmôngz là một trong những ngôn ngữ khó vào hàng số
một trong ngôn ngữ các dân tộc thiểu số về mặt ngữ âm. Ngôn ngữ mông
Hmôngz với 58 phụ âm đầu 8 thanh điệu (dấu giọng và hơn 20 vần. Hệ
thống tiền âm mũi trong tiếng mông là nét đặc thù mà ít thấy ở các ngôn ngữ
khác. Ngữ âm tiếng mông là rất khó vì vậy mà vốn từ tiếng mông được
chuyển tải bằng hệ thống ngữ âm tinh tế là điều không dễ cho người học và có
ảnh hưởng không nhỏ đối với học sinh dân tộc Mông khi học tiếng Việt.
1.5. Một số đặc điểm về huyện Sốp Cộp, tỉnh Sơn La
1.5.1. Đôi nét về huyện Sốp Cộp
Là một trong 62 huyện nghèo của cả nước, Sốp Cộp được biết đến là
huyện đặc biệt khó khăn của tỉnh Sơn La, nằm cách trung tâm thành phố Sơn
La 130km, cách thủ đô Hà Nội 411Km nằm xa các trung tâm kinh tế, văn
hoá, xa tỉnh lỵ, với đường biên giới dài gần 120 km giáp với huyện Phôn
Thoong (tỉnh Luông Pha Băng) huyện Mường Ét và huyện Mường Son (tỉnh
Hua Phăn) nước Cộng hoà dân chủ nhân dân Lào, chiếm 48% chiều dài biên
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giới toàn tỉnh đã tạo cho Sốp Cộp có vị trí đặc biệt về an ninh quốc phòng và
đối ngoại.
Về dân tộc toàn Huyện có 8 xã, 127 bản; dân số 47.421 người, gồm 6
dân tộc cùng sinh sống đó là: Kinh, Thái, Mông, Lào, Khơ Mú, Mường, dân
tộc khác. (dân tộc thiểu số chiếm trên 97,02%. Trong đó: Dân tộc Thái là chủ
yếu chiếm 56,81%, dân tộc Mông chiếm 24,82%, dân tộc Lào chiếm 8,05%,
dân tộc Khơ Mú chiếm 7%, dân tộc Kinh chiếm 2,98%, dân tộc Mường
0,15%; dân tộc khác chiếm 0,17%. Phần lớn các dân tộc thiểu số có trình độ
dân trí thấp, tỷ lệ tăng dân số cao.
Về giáo dục và đào tạo toàn huyện có 34 đơn vị trường học, với 600
nhóm, lớp; học sinh dân tộc là 13.677 học sinh, trong đó: Bậc THCS là 3.218
học sinh; bậc mầm non: 3.950 học sinh; bậc tiểu học: 5.528 học sinh; bậc
THPT 981 học sinh.Qua các năm học chất lượng giáo dục ngày một nâng lên,
tỉ lệ học sinh đạt qua các kì thi cũng được nâng lên đáng kể song chủ yếu là
học sinh dân tộc Kinh. Chất lượng giáo dục học sinh dân tộc thiểu số còn thấp
đặc biệt là dân tộc Mông, Khơ mú.
1.5.2. Đôi nét về trường Phổ thông dân tộc Nội trú THCS và THPT
huyện Sốp Cộp, tỉnh Sơn La
Trường PTDT Nội trú THCS và THPT Sốp Cộp được thành lập năm
2004 theo Quyết định của UBND huyện Sốp Cộp. Đến nay trường đã có 14
năm hình thành và phát triển. Trường PTDT Nội trú THCS và THPT huyện
Sốp Cộp là một ngôi trường mang loại hình trường chuyên biệt, chức năng
nhiệm vụ chính của nhà trường là đào tạo cán bộ nguồn cho địa phương với
nhiệm vụ và tầm quan trọng như vậy nên trách nhiệm của người giáo viên là
vô cùng lớn lao đòi hỏi người giáo viên phải thực sự tâm huyếtvà có ý thức
trách nhiệm cao trong vai trò dạy người.
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Đối tượng tuyển sinh là học sinh dân tộc vùng sâu, vùng xa của huyện
sống ở các xã, bản xa trung tâm. Học sinh trong nhà trường 100% là học sinh
dân tộc thiểu số (Dân tộc Mông 55em chiếm 20,8%; Thái 116em chiếm
43,9%; Khơ mú 32 em chiếm 12,1%; Lào 58 em chiếm 21,9%; Tày 2 em
chiếm 0,7%; Mường 1em chiếm 0,4%).Bậc giáo dục là bậc THCS trong độ
tuổi từ 11- 14 tuổi; 100% học sinh trong toàn trường ở nội trú nên ngoài việc
giảng dạy như các trường cùng cấp khác trường có thêm một nhiệm vụ khác
là nuôi dưỡng học sinh.
Năm học 2017-2018 toàn trường có 8 lớp với 264 học sinh ở cả 2 bậc
THCS và THPT. Tổng số cán bộ quản lý, giáo viên trong nhà trường là 34
trong đó cán bộ quản lý là 2; giáo viên trực tiếp giảng dạy là 18 còn lại là nhân
viên chăm sóc, nuôi dưỡng và hỗ trợ. Cán bộ quản lý và giáo viên đều đạt trình
độ chuẩn và trên chuẩn về chuyên môn; trình độ lý luận chính trị từ sơ cấp trở
lên.Trường có đội ngũ giáo viên nhân viên trẻ, năng động đoàn kết, luôn là tấm
gương mẫu mực hết lòng vì học sinh các dân tộc vùng cao thân yêu.
Cơ sở vật chất nhà trường trong những năm gần đây đã được cải thiện
dần. Trang thiết bị, đồ dùng phục vụ cho giảng dạy và chăm sóc nuôi dưỡng
được chỉnh trang cải thiện ngày một khang trang sạch đẹp cơ bản đáp ứng
được yêu cầu mới của xã hội.
Chất lượng giáo dục hàng năm đều đạt và vượt so với chỉ tiêu đầu năm
học. Tỷ lệ học sinh khá giỏi và đạt giải qua các cuộc thi tăng so với năm
trước. Học sinh khá giỏi chủ yếu là học sinh dân tộc Thái, Lào; tỷ lệ học sinh
trung bình, yếu chủ yếu rơi vào học sinh dân tộc Khơ mú, Mông; nhiều em
học sinh đến trường chưa đọc thông viết thạo tiếng phổ thông nguyên nhân là
do các em trước khi đến trường phổ thông dân tộc Nội trú THCS và THPT
Sốp Cộp chủ yếu học ở các điểm trường lẻ ít được giao tiếp, tiếp xúc với các
đối tượng học sinh khác nhau; gia đình học sinh ít quan tâm đến việc học tập
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của con cái; giáo viên trực tiếp giảng dạy chưa thực sự tâm huyết, trách nhiệm
đã ảnh hưởng không nhỏ đến kết quả học tập của các em.
1.6. Tiểu kết chƣơng 1
Trong chương trình này chúng tôi đã làm rõ một số vấn đề sau đây:
1. Chính tả có vai trò quan trọng không chỉ đối với mỗi cá nhân mà
còn đối với cả cộng đồng. Nhận thức một cách sâu sắc tầm quan trọng của
viết đúng chính tả, nhiều nhà giáo dục học, nhà sư phạm học đã đi sâu nghiên
cứu để tìm và vận dụng những phương pháp, biện pháp dạy học nhằm đạt kết
quả tốt nhất trong dạy học tiếng Việt. Tuy nhiên, các công trình phần lớn còn
mang tính chất định hướng chung cho giáo dục vùng dân tộc chứ chưa
nghiên cứu, tiếp cận đến một đối tượng cụ thể.
2. Chính tả là toàn bộ những quy tắc quy định cách viết đúng chữ viết
của một ngôn ngữ. Chính tả tiếng Việt là hệ thống các quy định về việc viết
đúng chữ tiếng Việt. Đồng thời chúng tôi tiến hành tìm hiểu các loại lỗi chính tả
thường gặp trong tiếng Việt làm cơ sở để so sánh với các lỗi chính tả của học
sinh dân tộc Mông của trường PTDT Nội trú THCS và THPT Sốp Cộp
3. Đưa ra một đặc điểm cơ bản của âm tiết Tiếng Việt theo mô tả của
tác giả Đoàn Thiện Thuật [29]; của hệ thống ngữ âm tiếng Mông. So sánh
đặc điểm âm tiết tiếng Việt với đặc điểm âm tiết tiếng Mông cũng là cơ sở để
phát hiện nguyên nhân mắc lỗi và tìm giải pháp khắc phục ở phần sau.
4. Học sinh dân tộc Mông của trường PTDT Nội trú THCS và THPT
Sốp Cộp trước khi đến trường các em sinh sống và học tập trong môi trường
vắng tiếng Việt, ít được giao lưu tiếp xúc với tiếng Việt và các hoạt động xã
hội vì thế khả năng, nói, viết tiếng Việt của các em rất hạn chế. Những đặc
điểm này của học sinh dân tộc Mông đã ảnh hưởng rất lớn đến kết quả học
tập trong mỗi cấp học.
Khảo sát lỗi chính tả của học sinh, thấy được nguyên nhân và đề xuất
giải pháp khắc phục là nhiệm vụ trọng tâm mà tôi muốn hướng tới trong luận
văn tốt nghiệp của mình.
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CHƢƠNG 2
THỰC TRẠNG VÀ NGUYÊN NHÂN LỖI CHÍNH TẢ CỦA HỌC SINH
DÂN TỘC MÔNG CỦA TRƢỜNG PTDT NỘI TRÚ THCS VÀ
THPT HUYỆN SỐP CỘP TỈNH SƠN LA
Ngôn ngữ là phương tiện giao tiếp quan trọng nhất của xã hội loài
người. Phương tiện đó tồn tại ở hai dạng nói và viết trong nhà trường dạy nói
chính là chính âm, còn dạy viết chính là chính tả). Nếu như người nói, người
viết thể hiện sai các yếu tố ngôn ngữ, sẽ gây cho người nghe, người đọc
không hiểu được thông tin mà người nói, người viết trình bày. Trong nhà
trường học sinh nắm vững tiếng Việt sẽ có điều kiện phát triển tư duy và học
tốt các môn học khác. Việc nói, viết chuẩn tiếng Việt ngoài tính chính xác của
bộ môn cần đạt, còn mang dấu ấn cá nhân của người viết rất đậm nét. Khi
đọc một văn bản viết tay, người đọc không chỉ lĩnh hội được nội dung mà
còn có được ấn tượng về tính cách của người viết. Việc viết chuẩn chính tả
còn thể hiện lòng yêu quý tiếng Việt giàu đẹp, bồi đắp thêm tình yêu quê
hương đất nước, yêu truyền thống văn hóa lâu đời của dân tộc Việt Nam.
Tiếng Việt chính là phương tiện là chìa khóa cho học sinh dân tộc Mông nói
riêng và học sinh các dân tộc khác nói chung để học tập và chiếm lĩnh tri
thức của nhân loại.
2.1. Thực trạng chung về lỗi chính tả của học sinh các dân tộc Mông
của trƣờng PTDT Nội trú THCS và THPT huyện Sốp Cộp, tỉnh Sơn La
Vốn tiếng Việt của học sinh dân tộc Mông và các dân tộc khác trên địa
bàn huyện Sốp Cộp nói chung và trường PTDT Nội trú THCS và THPT Sốp
Cộp nói riêng còn nhiều hạn chế, đặc biệt học sinh dân tộc Mông việc mắc lỗi
chính tả mang tính đặc thù. Qua khảo sát trung bình một bài viết của học sinh
trên một trang giấy mắc khoảng 10-15 lỗi cá biệt có bài mắc 60 đến 70 lỗi, có
những lỗi người đọc không thể xác định được học sinh đã viết gì.
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Mặc dù trong quá trình giảng dạy trên lớp và trong các tiết trả bài, giáo
viên đã rất nỗ lực trong việc chữa lỗi cho các em, song viết sai chính tả vẫn là
vấn đề chính gây nhức nhối cho giáo viên và cần được giải quyết ngay.
2.1.1. Khách thể và phương pháp tiến hành khảo sát
Khảo sát qua các bài viết tập làm văn:
Các bài viết tập làm văn môn Ngữ văn của học sinh dân tộc Mông khối
6,7,8,9 của học sinh trường PTDT Nội trú THCS và THPT Huyện Sốp Cộp,
tỉnh Sơn La.
Tổng số bài khảo sát: 165 bài viết tập làm văn của học sinh khối
6,7,8,9.
Đề bài:
Bài viết số 1: Miêu tả một cảnh đẹp mà em đã gặp trong mấy tháng
nghỉ hè.
Bài viết số 2: Nêu cảm nghĩ về người thân yêu nhất với em.
Bài viết số 3: Phát biểu cảm nghĩ về ông bà của em.
Khảo sát qua bài nghe - viết chính tả.
Tiến hành phương pháp nghe - viết chính tả trên giấy đối với 55 học
sinh. Tổng số bài khảo sát khi viết chính tả có 55 bài.
Khảo sát bằng phương pháp đàm thoại, trao đổi.
Giáo viên nói chuyện, trao đổi cùng học sinh. Nghe học sinh nói hay
yêu cầu học sinh kể một câu chuyện. Số học sinh tham gia khảo sát bằng
phương pháp này là 55 học sinh.
Sau các bước khảo sát tiến hành việc xác định và thống kê, phân loại lỗi.
2.1.2. Kết quả khảo sát
* Khảo sát bằng bài kiểm tra Ngữ văn (bài viết tập làm văn)
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Bảng 2.1: Thống kê kết quả khảo sát lỗi chính tả tiếng Việt bài
kiểm tra của học sinh dân tộc Mông trƣờng PTDT Nội trú THCS –THPT
Sốp Cộp
Qua khảo sát soát lỗi chính tả các bài kiểm tra bài viết tập làm văn
của học sinh khối 6,7,8,9 có 2 bài viết trên lớp 2 tiết -90 phút; 1 bài viết ở
nhà kết quả thu được phân theo các lỗi như sau:
Các loại lỗi

STT

Tổng số lỗi

Tổng số bài

1

Lỗi thanh điệu

524

2

Thanh ngang

48

165

3

Thanh huyền

77

165

4

Thanh sắc

88

165

5

Thanh hỏi

54

165

6

Thanh ngã

67

165

7

Thanh nặng

68

165

8

Lỗi thiếu dấu (bỏ dấu)

122

165

9

Lỗi phụ âm đầu

562

10

/d- l – đ/ d – l – đ

34

165

11

/c – t/ (ch – tr – th)

88

165

12

/ʂ - s/ (s – x)

65

165

13

/ŋ/ ng – ngh)

39

165

14

/z - ʐ/ (gi – d – r)

121

165

15

/k-c/ (k)

25

165

16

/m-ŋ/ (m-ng)

35

165

17

/k/ (q-c)

45

165

33

18

/n-c/ (nh-ch)

29

165

19

Lỗi khác r-v; kh-ph; t-p; l-s; l-n; n-

81

165

l; m-c; m-tr; r-nh; k – h – kh; b-v;
m – n – nh; g – gh…
20

Lỗi phần vần

21

Âm đệm

39

165

22

Âm chính

334

165

23

Âm cuối

456

165

24

Lỗi thừa âm

63

165

25

Lỗi thiếu âm

151

165

26

Lỗi viết hoa

492

165

27

Lỗi sai toàn bộ

266

165

1043

Tổng

2.887

Để minh chứng rõ hơn kết quả khảo sát bài kiểm tra Ngữ văn của học
sinh chúng tôi đưa ra hình ảnh một số bài kiểm tra mắc lỗi rất nghiêm trọng
của học sinh dân tộc Mông. xem phụ lục 1)
* Kết quả khảo sát nghe - viết chính tả
Bảng 2.2: Thống kê kết quả khảo sát lỗi chính tả tiếng Việt bài
khảo sát nghe- viết chính tả của học sinh dân tộc Mông trƣờng PTDT Nội
trú THCS - THPT Sốp Cộp
Qua khảo sát bằng phương pháp nghe – viết chính tả (tập trung 55 học
sinh dân tộc Mông các khối lớp) ngồi vào một lớp; giáo viên đọc 1 bài văn
với tốc độ bình thường trong khoảng thời gian 45 phút học sinh nghe và chép
vào giấy kiểm tra. Giáo viên thu bài và tiến hành soát lỗi chính tả. Kết quả thu
được như sau:
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Các loại lỗi

STT

Tổng số lỗi

Tổng số bài

1

Lỗi thanh điệu

152

2

Thanh ngang

17

55

3

Thanh huyền

25

55

4

Thanh sắc

30

55

5

Thanh hỏi

12

55

6

Thanh ngã

17

55

7

Thanh nặng

15

55

8

Lỗi thiếu dấu (bỏ dấu)

36

55

9

Lỗi phụ âm đầu

148

10

/d- l – đ/ d – l – đ

9

55

11

/c – t/ (ch – tr – th)

20

55

12

/ʂ - s/ (s – x)

15

55

13

/ŋ/ ng – ngh)

9

55

14

/z - ʐ/ (gi – d – r)

41

55

15

/k-c/ (k)

7

55

16

/m-ŋ/ (m-ng)

8

55

17

/k/(q-c)

10

55

18

/n-c/ (nh-ch)

8

55

19

21

55

20

Lỗi khác r-v; kh-ph; t-p; l-s; l-n; nl; m-c; m-tr; r-nh; k – h – kh; b-v; m
– n – nh; g – gh…
Lỗi phần vần

386

21

Âm đệm

12

55

22

Âm chính

123

55

23

Âm cuối

177

55

24

Lỗi thừa âm

16

55

25

Lỗi thiếu âm

58

55

26

Lỗi viết hoa

144

55

27

Lỗi sai toàn bộ

76

55

Tổng

906
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Ở loại bài khảo sát này chúng tôi cũng đưa ra một số bài kiểm tra đã
được chúng tôi soát lỗi chính tả để làm rõ hơn việc mắc lỗi chính tả của học
sinh dân tộc Mông xem phụ lục 2)
* Kết quả khảo sát bằng phương pháp đàm thoại, trao đổi.
Bảng 2.3: Thống kê kết quả khảo sát lỗi chính tả tiếng Việt bài
khảo sát đàm thoại, trao đổi chính tả của học sinh dân tộc Mông trƣờng
PTDT Nội trú THCS –THPT Sốp Cộp
Qua bài khảo sát bằng phương pháp đàm thoại, trao đổi giáo viên nói
chuyện trực tiếp với học sinh; yêu cầu học sinh giới thiệu về bản thân, gia
đình; kể chuyện về những kỉ niệm, những câu chuyện mà em thích mỗi học
sinh khoảng từ 5-7 phút. Giáo viên nghe kết hợp ghi những lỗi nói sai của học
sinh. Kết quả thu được như sau:
Các loại lỗi

STT

Tổng số lỗi

Tổng số bài

1

Lỗi thanh điệu

109

2

Thanh ngang

11

55

3

Thanh huyền

19

55

4

Thanh sắc

22

55

5

Thanh hỏi

9

55

6

Thanh ngã

19

55

7

Thanh nặng

14

55

8

Lỗi thiếu dấu (bỏ dấu)

15

55

9

Lỗi phụ âm đầu

66

10

/d- l – đ/ d – l – đ

18

55

11

/c – t/ (ch – tr – th)

9

55

12

/ʂ - s/ (s – x)

8

55

13

/ŋ/ ng – ngh)

0

55

36

14

/z - ʐ/ (gi – d – r)

16

55

15

/k-c/ (k)

0

55

16

/m-ŋ/ (m-ng)

0

55

17

/k/(q-c)

0

55

18

/n-c/ (nh-ch)

9

55

19

Lỗi khác r-v; kh-ph; t-p; l-s; l-

15

55

n; n-l; m-c; m-tr; r-nh; k – h –
kh; b-v; m – n – nh; g – gh…
20

Lỗi phần vần

21

Âm đệm

9

55

22

Âm chính

55

55

23

Âm cuối

49

55

24

Lỗi thừa âm

16

55

25

Lỗi thiếu âm

31

55

26

Lỗi viết hoa

0

55

27

Lỗi sai toàn bộ

18

55

Tổng

353

160

Bảng 2.4: Bảng tổng hợp chung các loại lỗi chính tả qua các bài khảo sát
STT

Nội dung

Tổng số lỗi

1

Lỗi thanh điệu

785

2

Lỗi phụ âm đầu

776

3

Lỗi phần vần

1.589

4

Lỗi viết hoa

636

5

Lỗi viết sai toàn bộ

360

Tổng

4.146
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Trong quá trình thu thập và tổng hợp lỗi theo các bộ phận của âm tiết
tiếng Việt chúng tôi nhận thấy học sinh dân tộc Mông của nhà trường mắc rất
nhiều lỗi chính tả, các loại lỗi cũng rất đa dạng. Ở loại bài khảo sát nào các
em cũng mắc lỗi, kết quả cho thấy các lỗi chính tả mà học sinh dân tộc Mông
mắc phải là giống nhau và có hệ thống (từ nghe – viết, nói chuyện trực tiếp
đến tự viết bài; thời gian từ ít đến nhiều có bài viết cho về nhà làm vẫn mắc
lỗi phổ biến.
Đối chiếu với mục 1.2.2.2 của chương 1 Các lỗi chính tả thường gặp
trong tiếng Việt và các tài liệu tham khảo về lỗi chính tả của học sinh dân tộc
Mông ở các địa phương khác chúng tôi thấy về cơ bản học sinh dân tộc Mông
của trường PTDT Nội trú THCS và THPT Sốp Cộp mắc lỗi chính tả tiếng
Việt giống như chúng tôi mô phỏng ở mục 1.2.2.2 của chương 1 và học sinh
dân tộc Mông ở các địa phương khác nhưng tần suất mắc lỗi chính tả tiếng
Việt của học sinh dân tộc Mông của trường PTDT Nội trú THCS và THPT
Sốp Cộp mắc lỗi nhiều hơn rất nhiều lần và chúng tôi cũng phát hiện ra 1 số
lỗi khác biệt mà không có trong hệ thống các lỗi chính tả tiếng Việt thường
gặp cũng không có trong hệ thống lỗi chính tả tiếng Việt của học sinh dân tộc
Mông ở các địa phương khác đó là lỗi viết thừa âm, lỗi viết thiếu âm và có
những âm tiết chúng tôi không hiểu các em viết, nói về vấn đề gì, các âm tiết
đó không có nghĩa chúng tôi đưa vào nhóm lỗi viết sai toàn bộ.
Các lỗi cụ thể như sau:
Lỗi thanh điệu: học sinh chưa nắm chắc các các âm vị thanh điệu; cách
sử dụng các thanh điệu còn lúng túng phân biệt chưa rõ ràng thậm chí nhiều
từ học sinh bỏ dấu, thêm dấu. Trong 6 thanh điệu thì lỗi mắc nhiều nhất là các
thanh ngã viết thành thanh sắc và ngược lại; thanh huyền viết thành thanh sắc,
thanh hỏi và bỏ thanh; ...

38

Ví dụ: nhẹ nhàng – nhe nhang; thường – thương; những - nhứng; kể kế; người – ngươi; chúng – chùng; chuyện – chuyển; tả - tạ; mãi mãi – mai
mai; cố - cỗ; nhớ mãi – nhớ mái; thức dậy – thức dảy (dại);...
Lỗi phụ âm đầu: học sinh mắc nhiều lỗi ở lỗi phụ âm đầu. Trong 22
phụ âm đầu trong tiếng Việt thì học sinh nhầm lẫn nhiều nhất là các phụ âm
gi-r-d; ch-tr; s-x, q-c;...
Ví dụ: giúp – rúp; dành – rành; hàm răng – hàm giăng; da – gia, dưới –
giới; rất – dất, dạy dỗ - dạy rỗ; suốt ngày – xuốt ngày, xin – sin; chăm sóc –
trăm sóc, chăm chỉ - trăm chỉ, chân trời – trân trời, chùm – trùm; học giỏihọc gỏi, quả - của, quả quyết – của quyết )
Lỗi phần vần: Lỗi phần vần là lỗi mà học sinh mắc phổ biến nhất trong
đó:
+ Âm đệm: 60 lỗi
+ Âm chính: 512 lỗi
+ Âm cuối: 682 lỗi
+ Viết và nói thiếu âm: 240 lỗi
+ Viết và nói thừa âm: 95 lỗi
Ví dụ:
+ Mắc lỗi ở âm chính: a-ă,â

nhàng – nhằng, dắt tay – dát tay, sau –

sâu, khuôn mặt – khuân mặt, bát – bắt, chán – chắn, nấu – náo, bàn tay – bàn
tây, đau đầu – đâu đầu, mắt – mát, lấy – lái, sấu – sáu, cái tay – cái tây ; ơ –ư
(sở thích- sử thích, lớn –lứn, ); o-ô đói – đối, tóc –tốc); e-ê đẹp – đệp, emêm, vui vẻ - vui vể, nghe- nghê ; ...
+ Mắc lỗi ở âm cuối: m-n năm – năn, chăm –chăn, ngắm – ngắn, làmlàn, nông dân – nôn dân, biết ơn – biết âm, sâm - sân ...; c-t (việc – việt, tổ
quốc – tổ quốt, lúc nào – lút nào

...; t-n,m (tuyết – tuyên, trật tự - trận tự,

khuôn mặt – khuôn mặc)...; i –y ( lấy-lái, cái – cấy, như vậy- như vại, sau này
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– sâu nài ...; p-t giúp – giút, thật sự - thập sự)...; m-n, ng (ốm - ống, mồm –
mồn, hôm nay- hôn nay ...
+ Mắc lỗi thừa âm: u,ư, i cối- cuối, nắn nót – nắng nót, bao giờ- bao
giời, phơi nắng – phươi nắng, cằn cỗi – cằng cỗi, uống rượu- uốn rượu, đi –
đưa, xới cây – xưới cây, cây bưởi – cây bởi, nuôi – nôi ,...
+ Mắc lỗi thiếu âm: g, ng, i, n,m những – nhữ, nhưng – như, hình dáng
– hình dán, lo lắng – lo lắn, điều – đều, nhãn – nháng, tiếng nói – tiến nói,
nương – nươn, tên – tê, nhẹ nhàng – nhen nhàn, nụ cười – nụ cời, được điđựa đi, xuống –xuốn, chăm sóc – chăng sóc, nấu cơm – nấu cơn, ốm - ốn)
Lỗi viết hoa: có tất cả 636 lỗi viết hoa trong bài khảo sát viết bài kiểm
tra và nghe viết chính tả. Ở lỗi này chủ yếu là do các em viết hoa không theo
bất kì một quy tắc nào: không viết hoa danh từ riêng, sau dấu chấm, đầu câu,
đầu đoạn văn và viết hoa tùy tiện.
Lỗi sai toàn bộ: là những lỗi mà học sinh viết sai tất cả các loại lỗi
trong một từ mà người đọc không hiểu học sinh viết cái gì, có nghĩa như thế
nào. 360 lỗi sai toàn bộ được thống kê qua các bài khảo sát.
2.2. Phân tích tình trạng mắc lỗi chính tả
Từ kết quả khảo sát nêu trên tôi đi tìm hiểu sự khác nhau giữa lỗi chính
tả tiếng Việt thường gặp trong tiếng Việt với lỗi chính tả tiếng Việt của học
sinh dân tộc Mông của trường PTDT Nội trú THCS và THPT Sốp Cộp để từ
đó tìm ra các lỗi chính tả đặc thù riêng biệt của học sinh dân tộc Mông của
trường PTDT Nội trú THCS và THPT Sốp Cộp. Trong quá trình phân tích tôi
sử dụng phương pháp đối chiếu. Trước tiên đưa ra chuẩn chính tả tiếng Việt
theo định nghĩa, phân tích của các nhà nghiên cứu ngôn ngữ Việt Nam sau đó
là các lỗi chính tả đặc thù của học sinh dân tộc Mông qua kết quả khảo sát.
Ở phần 1.2 mục 1.2.2.2 các lỗi chính tả thường gặp trong tiếng Việt cho
thấy các lỗi chính tả thông thường mà học sinh hay mắc phải như các cặp phụ
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âm đầu: s – x, ch – tr, g – gh, ng – ngh, gi – r, n – l. Trong các lỗi này so sánh
với bảng tổng hợp trên thì học sinh dân tộc Mông cũng mắc phải ( trừ cặp n- l
học sinh dân tộc Mông ít nhầm lẫn . Ngoài những lỗi mang tính chung phổ
biến trong tiếng Việt học sinh dân tộc Mông còn mắc lỗi chính tả mang tính
đặc thù do ảnh hưởng cách phát âm của tiếng mẹ đẻ, do chưa hiểu biết đầy đủ
về các quy tắc chính tả và nội dung ngữ nghĩa của các từ. Những lỗi này xuất
hiện mang tính phổ biến, có hệ thống và trở thành lỗi chính tả đặc thù khác
hẳn lỗi chính tả phổ biến trong tiếng Việt, cụ thể:
2.2.1. Lỗi thanh điệu
Dấu thanh chỉ là một nét rất nhỏ trên hoặc dưới các chữ cái nhưng giá
trị của nó không nhỏ. Chữ Việt có 5 dấu ghi các thanh 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 [29]
Có 785 lỗi thanh điệu mà học sinh dân tộc Mông trường PTDT Nội trú
THCS và THPT Sốp Cộp mắc phải chiếm 18,9% trong đó: Thanh ngang 76
lỗi chiếm 9.68%; thanh huyền 121 lỗi chiếm 15.4%; thanh sắc 140 lỗi chiếm
17.8%; thanh hỏi 75 lỗi chiếm 9.6%; thanh ngã 103 lỗi chiếm 13,1 %; thanh
nặng 97 lỗi chiếm 12,35%; thiếu thanh điệu (bỏ dấu) 173 lỗi chiếm 22.0%.
Như vậy, học sinh ở đây mắc lỗi về thanh điệu khá nhiều và mắc đều ở
các thanh, thanh ngang và thanh hỏi mắc lỗi ít hơn và điều đặc biệt hơn là
trong quá trình viết bài và đọc bài phát hiện học sinh mắc nhiều nhất là lỗi
thiếu dấu (bỏ dấu- 173 lỗi). Học sinh thường xuyên nhầm lẫn giữa thanh nọ
sang thanh kia, thanh ngã nhầm lẫn thành thanh sắc và ngược lại, thanh hỏi
nhầm lẫn sang thanh nặng, thanh sắc nhầm lẫn sang thanh hỏi, thanh huyền
nhầm lẫn sang thanh sắc và ngược lại.
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Nhầm lẫn giữa thanh ngã sang thanh sắc và ngược lại.
Ví dụ: + quả nhãn viết thành quả nhán
+ những viết thành nhứng
+ mãi mãi viết thành mái mái
+ sẽ viết thành sé
- Nhầm lẫn giữa thanh hỏi sang thanh nặng và ngược lại
Ví dụ: + hỏi viết thành họi
+ hơi thở viết thành hơi thợ
+ tưởng viết thành tượng
+ cổng trường viết thành cộng trường.
+ dặn dò viết thành dẳn dò
Nhầm lẫn giữa thanh huyền sang thanh sắc, thanh nặng và ngược lại.
Ví dụ: + còn viết thành cọn
+ đóa hoa viết thành đọa hoa
+ cháu viết thành chàu
+ thì viết thành thị
+ cuộc đời viết thành cuộc đới
+ toàn viết thành toán
+ này viết thành náy
Nhầm lẫn giữa thanh sắc sang thanh hỏi và ngược lại.
Ví dụ: + đỏ viết thành đố
+ nở viết thành nớ
+ để viết thành đế
+ vở viết thành vớ
+ của viết thành cúa
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Thiếu dấu (bỏ dấu)
Ví dụ: + mãi mãi viết thành mai mai
+ cũng viết thành cung
+ thường viết thành thương
+ cành cây viết thành canh cây
+ nhìn viết thành nhin
+ xóm viết thành xom
Vì sao học sinh dân tộc Mông lại thường mắc lỗi sai về thanh điệu
thậm chí còn bỏ dấu trong khi phát âm và chữ viết. Đối chiếu giữa hệ thống
thanh điệu trong tiếng Mông và tiếng Việt ta thấy hệ thống thanh điệu trong
tiếng Mông có số lượng nhiều hơn tiếng Việt (tiếng Mông 8 thanh điệu, tiếng
Việt 6 thanh điệu), chất lượng các thanh của hai ngôn ngữ Việt – Mông không
giống nhau. Tiếng Việt không có thanh 1-4-5-7 của tiếng Mông, tiếng Mông
lại không có thanh 3-6 của tiếng Việt. Các thanh khác trong tiếng Mông chỉ
gần giống các thanh điệu trong tiếng Việt chứ không trùng nhau. Trong các
thanh điệu tiếng Mông có những cặp đối lập cao – thấp có thanh trung gian và
thanh ngang. Các thanh điệu là yếu tố siêu đoạn tính, bao trùm lên toàn bộ âm
tiết. Do đó có nhiều thanh điệu đã tạo cho phát ngôn tiếng Mông có nhiều âm
vực khác nhau làm cho người nghe cảm thấy âm thanh không tròn, rõ. Chính
vì vậy mà học sinh dân tộc Mông khi phát âm và viết tiếng Việt bị ảnh hưởng
dẫn đến sai lỗi.
Ở lỗi thanh điệu trong tiếng Việt cũng là một trong những vấn đề mà
các nhà nghiên cứu quan tâm bởi ở nước ta mỗi vùng miền lại có hệ thống, số
lượng, chất lượng thanh điệu khác nhau và do ảnh hưởng của phương ngữ
tiếng Việt trên mọi miền đất nước, do đó việc phát âm và viết sai chính tả về
thanh điệu cũng là lỗi mà học sinh dân tộc Kinh ở các miền trên đất nước
cũng mắc phải.
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2.2.2. Lỗi phụ âm đầu
Có 776 lỗi phụ âm đầu mà học sinh dân tộc Mông mắc phải chiếm
18.7%, trong đó các phụ âm gi-d-r) 178 lỗi chiếm 22.94%; (ch –tr –th) 117
lỗi 15.07%; (s-x) 88 lỗi chiếm 11.34%; (d-l-đ 61 lỗi chiếm 7,86%; (q-c) 55
lỗi chiếm 7.08%; (nh-ch) 46 lỗi chiếm 5.92%; (m-ng) 43 lỗi chiếm 5.54%;
(ng-ngh) 48 lỗi chiếm 6.18%; (k-c) 32 lỗi chiếm 4.12%; các lỗi khác r-v; khph; t-p; l-s; l-n; n-l; m-c; m-tr; r-nh; k – h – kh; b-v; m – n – nh; g – gh… 117
lỗi chiếm 15.07%.
Quan sát số liệu tổng hợp trên cho thấy việc mắc lỗi phụ âm đầu khá đa
dạng, lỗi phụ âm đầu nhiều nhất là nhầm lẫn giữa phụ âm ch - tr –th, gi – d –
r, s - x,... Có cả hiện tượng học sinh không viết phụ âm đầu (khuyết phụ âm
đầu điều này lỗi thông thường trong tiếng Việt ít thấy. Chúng tôi đưa ra một
số ví dụ về việc mắc những lỗi cơ bản như sau:
Nhầm lẫn giữa phụ âm gi-d-r).
Ví dụ: Giúp – rúp; dành – rành; hàm răng – hàm giăng; da – gia, dưới
– giới; rất – dất, dạy dỗ - dạy rỗ,...
Nhầm lẫn giữa phụ âm ch- tr - th)
Ví dụ: chăm sóc – trăm sóc, chăm chỉ - trăm chỉ, chân trời – trân trời,
chùm hoa– trùm hoa,...
Nhầm lẫn giữa phụ âm s -x)
Ví dụ: suốt ngày – xuốt ngày, xin – sin, sử - xử, xã – sá,...
So sánh phụ âm đầu trong tiếng Việt và tiếng Mông ta thấy sự khác
nhau rõ nét rất lớn về số lượng chất lượng và hệ thống các phụ âm đầu . Tiếng
Mông gồm có 58 phụ âm và tổ hợp phụ âm đầu trong đó tiếng Việt có 22 phụ
âm đầu
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Trong 58 phụ âm đầu trên thì có 15 phụ âm đầu hoàn toàn giống tiếng
Việt về âm và con chữ hiển thị. Đó là những phụ âm: c, đ, h, l, m, n, ng, p, ph,
s, t, th, tr, v.
58 phụ âm và tổ hợp phụ âm đầu của tiếng Mông được phân theo vị trí
4 nhóm âm như sau:
+ Nhóm môi, môi răng gồm 11 phụ âm : b, bl, f, fl, mf, mfl, p, pl, ph,
m, hm. Trong này phụ âm: m, p, ph giống hoàn toàn tiếng Việt)
+ Nhóm đầu lưỡi, chân răng gồm 5 phụ âm: x, cx, nx, tx, nz.
+ Nhóm cuống lưỡi hàm mềm gồm 11 phụ âm: gr, k, kr, nkr, j, nj, s, ts,
w, y và ny.
+ Nhóm đầu lưỡi, mặt lưỡi hàm ếch trên gồm 31 phụ âm: c, ch, nkh, đ,
đh, đr, g, h, hl, mn, hmn, hn, hnh, kh, l, n, nd, ng, nh, nq, nr, nt, nth, q, r, sh, t,
th, tr, v, z trong này có 11 phụ âm giống tiếng Việt hoàn toàn đó là: c, đ, kh,
l, h, n, ng, t, th, tr, v)
Hệ thống phụ âm đầu tiếng Mông có nhiều âm tiến sát mũi, tiền tắc
mũi, âm lưỡi con và một số phụ âm đôi trong đó có 22 phụ âm và tổ phụ âm
có tiền âm mũi đây là điều đặc biệt ít thấy ở các ngôn ngữ của dân tộc thiểu số
khác và điều này gây rất nhiều trở ngại cho học sinh dân tộc Mông học tiếng
Việt nói riêng và các ngôn ngữ khác nói chung.
Những lỗi trên là những lỗi sai mang tính quy luật, phổ biến và tần số
xuất hiện nhiều lần trên mỗi bài viết của học sinh dân tộc Mông. Những lỗi đó
khác biệt hoàn toàn với lỗi chính tả thông thường trong tiếng Việt của học
sinh dân tộc Kinh thường là mắc lỗi các cặp phụ âm đầu s-x, tr-ch, n-l do ảnh
hưởng của phương ngữ vùng miền.
2.2.3. Lỗi phần vần
Có tất cả 1.589/4.146 lỗi chính tả về phần vần, chiếm 38.3%. Qua đó
cho thấy khả năng tri nhận về phần vần tiếng Việt của học sinh dân tộc Mông
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chưa được tốt. Học sinh dân tộc Mông gặp nhiều khó khăn trong một số vần
tiếng Việt, từ đó dẫn đến việc mắc lỗi trong khi viết, và phát âm các lỗi mắc
phải đều do cách phát âm mà ra. Sự giao thoa ngôn ngữ đã dẫn đến các biến
thể vần, làm cho số lượng vần Tiếng Việt giảm đi đáng kể. Với các lỗi về vần
tôi đã phân thành các lỗi: lỗi âm đệm, lỗi âm chính, lỗi âm cuối, lỗi thiếu,
thừa âm. Trong bài viết của học sinh, hiện tượng ghi sai âm cuối và âm chính
xuất hiện nhiều hơn tiếp đến là mắc lỗi thừa thiếu âm và âm đệm.
Lỗi âm đệm 60 lỗi chiếm 3.8%; lỗi âm chính 512 chiếm 32.2; lỗi âm
cuối 682 chiếm 42.9%; lỗi thiếu âm 240 lỗi chiếm 15.1%, lỗi thừa âm 95 lỗi
chiếm 6.0%.
2.2.3.1. Lỗi âm đệm
So với âm chính, âm cuối, âm đệm học sinh mắc lỗi ít hơn song không
phải không mắc lỗi. Trong việc soát lỗi các bài khảo sát tôi phát hiện ra 60 lỗi
cụ thể là:
+ Âm "ư", "u", là âm mà học sinh mắc nhiều nhất, phần lớn các từ có
vần "ươi", "uôi" học sinh đều viết thiếu
Ví dụ: cây bưởi viết thành cây bởi ( thiếu âm ư
nụ cười viết thành nụ cời (thiếu âm ư
nuôi viết thành nôi (thiếu âm u
thỉnh thoảng viết thành thỉnh thảng
Có lẽ do âm tiết tiếng Mông không có âm đệm nên khi phát âm các âm
tiết tiếng Việt có âm đệm học sinh Mông thường nuốt âm đệm không phát
âm âm đệm). Từ đó dẫn đến khi viết các em cũng không thể hiện âm đệm trên
chữ viết.
2.2.3.2. Lỗi âm chính
Âm tiết tiếng Việt có một số âm vị chính mà học sinh dân tộc Mông
hay lẫn lộn phổ biến nhất đó là:
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+ Âm "e" học sinh dân tộc Mông thường lẫn lộn với âm vị "ê" Trong
bài khảo sát có 118 lỗi)
Ví dụ: đẹp viết thành đệp
vui vẻ viết thành vui vể
nghe viết thành nghê
thể dục viết thành thẻ dục
để viết thành đẻ
+ Âm "a" học sinh dân tộc Mông thường lẫn lộn với âm "â" và ngược lại.
Ví dụ: đau đầu viết thành đâu đầu
sau này viết thành sâu này
bàn tay viết thành bàn tây
thức dậy viết thành thức dại
cái viết thành cây
nấu cơm viết thành náu cơm
+ Âm "ơ" học sinh dân tộc Mông thường lẫn lộn với âm "ư" và ngược lại.
Ví dụ: sở thích viết thành sử thích
lớn viết thành lứn
sợ viết thành sự
sự thật viết thành sở thật
sứt mẻ viết thành sớt mẻ
+ Âm "ô" thường lẫn lộn với âm "â"
Ví dụ: uống rượu viết thành uấn rượu
khuôn khổ viết thành khuân khổ
quần áo viết thành quồn áo
+ Một số âm vị nguyên âm làm âm chính trong tiếng Việt học sinh dân
tộc Mông thường viết thừa và thiếu âm.
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Ví dụ: cây cối viết thành cây cuối (thừa âm u
phơi nắng viết thành phươi nắng ( thừa âm ư
cằn cỗi viết thành cằng cỗi ( thừa âm g
xuống viết thành xuốn (thiếu âm g
những viết thành nhữ (thiếu âm ng
2.2.3.3. Lỗi âm cuối
Âm vị âm cuối trong tiếng Việt cũng làm cho học sinh dân tộc Mông
gặp khó khăn trong phát âm và viết. Đây là lỗi mà học sinh mắc nhiều lỗi nhất
(647 lỗi . Trong quá trình phát âm và viết các em thường lẫn lộn giữa một số
âm vị cuối này với âm vị cuối khác cụ thể là:
+ Âm "y" viết lẫn lộn thành âm "i" và ngược lại.
Ví dụ: hôm nay viết thành hôm nai
nương rẫy viết thành nương rãi
vui vẻ viết thành vuy vẻ
lấy củi viết thành lấy củy
sau này viết thành sau nài
+ Âm "m" viết lẫn lộn với âm "n"
Ví dụ: chăm sóc viết thành chăn sóc
năm học viết thành nan học
làm việc viết thành làn việt
thân thiết viết thành thâm thiết
+ Âm "p" viết lẫn lộn với âm "t"
Ví dụ: giúp viết thành dút giút, rút
thật viết thành thập
gặp viết thành gạt
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+ Âm "c" viết lẫn lộn với âm "t"
bậc viết thành bật
làm việc thành làm việt
được viết thành đượt
nhắc nhở viết thành nhắt nhở
quốc viết thành quốt
chăm sóc viết thành chăm sót
2.2.4. Lỗi viết hoa
Có nhiều lỗi viết hoa xuất hiện trong bài khảo sát của học sinh. Lỗi mà
học sinh mắc phải là vi phạm tất cả quy tắc viết hoa các em viết hoa tùy ý, ít
để ý đến quy tắc. Có 636 lỗi viết hoa trong các bài khảo sát.
Trong cuốn Từ điển chính tả tiếng Việt thông dụng, [3;601] Nguyễn
Trọng Báu đã nêu ra những quy tắc viết hoa tiếng Việt như sau:
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:
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: Tố Hữu, Thái Bình, Cà Mau,…
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: Đăm-bri, Ê-va, Pắc-pó, Pa - cá, Hơ-mông,…
Quy tắc viết hoa 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: La Phông-ten, Tô-mát, Mê-kông, Ki-ép, Ma-lai-xi-a,…
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Một số người, tên địa lí nước ngoài đã Việt hóa được viết hoa các chữ
cái đầu của mỗi tiếng (giống tên người, tên địa lí Việt Nam).
Ví dụ: Lý Bạch, Đỗ Phủ,Trung Quốc, Ấn Độ, Hàn Quốc, Nhật Bản,...
Quy tắc viết hoa 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, Trường Trung học cơ sở,…
+ 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.
+ Một bộ phận có thể gồm nhiều bộ phận nhỏ. Ví dụ: Bộ/Thông tin Văn hóa - Thể thao và Du lịch, Huy chương /Vì sự nghiệp Giáo dục.
+ Trong một bộ phận của cụm từ, nếu có danh từ riêng thì viết danh từ
riêng đó theo quy tắc viết hoa danh từ riêng. Ví dụ: Danh hiệu / Cháu ngoan
Bác Hồ, Trường / Đại học Sư phạm/ Hà Nội.
+ Khi viết các cụm từ là Huân chương thì viết hoa các từ chỉ hạng. Ví dụ:
Huân chương /Lao động hạng Nhất, Huân chương /Kháng chiến hạng Nhì.
Viết hoa tu từ:
Viết hoa một số danh từ chung để tỏ sự tôn kính, trân trọng nội dung
mà danh từ đó thể hiện. 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 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, ...
Đối chiếu với các quy tắc viết hoa trên của tác giả Nguyễn Trọng Báu
và kiến thức tiếng Việt đã được học ở bậc Tiểu học nhận thấy học sinh dân
tộc Mông của trường viết hoa không theo một quy tắc nào mà viết tùy ý thể
hiện tính cẩu thả của học sinh.
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2.2.5. Lỗi sai toàn bộ
Lỗi toàn bộ là những lỗi mà học sinh viết sai tất cả các loại lỗi (từ phụ
âm đầu, phần vần, lỗi viết hoa đến sử dụng dấu thanh) trong một từ mà người
đọc không hiểu học sinh viết cái gì, có nghĩa như thế nào. Có 360 lỗi sai toàn
bộ được thống kê qua các bài khảo sát. Tuy nhiên lỗi này phần lớn xuất hiện
trong các bài viết của học sinh yếu, kém. ( học sinh chưa đọc thông viết thạo
tiếng phổ thông
Ví dụ: dây thẻo, kou, yuo, pâu
Đặc điểm âm tiết trong tiếng Mông có quá nhiều điểm khác biệt so với
âm tiết tiếng Việt như: âm tiết tiếng Mông không có âm đệm, không có thanh
ngã và thanh nặng như tiếng Việt; âm cuối tiếng Mông tần số xuất hiện trong
các âm tiết rất hạn chế chỉ có bán âm và phụ âm vang tham gia làm âm cuối,
việc không có phụ âm tắc tham gia làm âm cuối trong tiếng Mông gây rất
nhiều khó khăn cho học sinh Mông phát âm tiếng Việt vì thế học sinh dân tộc
Mông thường mắc nhiều lỗi chính tả hơn các học sinh dân tộc khác.
Tóm lại: Những lỗi trên là những lỗi sai mang tính quy luật, phổ biến
và tần số xuất hiện nhiều lần trên mỗi bài viết của học sinh dân tộc Mông.
Những lỗi đó khác biệt hoàn toàn với lỗi chính tả thông thường trong tiếng
Việt song trong quá trình nghiên cứu viết luận văn tôi tìm đọc các tài liệu về
lỗi chính tả của học sinh các dân tộc khác nhau ở các vùng miền và các loại
hình trường học khác nhau tôi nhận thấy cùng là học sinh dân tộc Mông
nhưng nếu học sinh nào sớm được tiếp xúc với dân tộc Kinh hay sống ở các
vùng trung tâm thành phố, thị xã, thị trấn thì những học sinh đó ít mắc lỗi hơn
nhiều so với học sinh sống và học tập ở các trường vùng sâu, vùng xa.
So sánh việc phát âm khi đọc chính âm và nghe viết chính tả) của
học sinh dân tộc Mông so với học sinh dân tộc Kinh có điểm khác nhau. Học
sinh dân tộc Kinh phát âm không mắc lỗi nhưng khi viết lại mắc lỗi, ví dụ: Lo
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lắng viết thành no nắng, xao xuyến thành sao xuyến...; học sinh dân tộc Mông
nếu được tiếp cận tiếng Việt từ sớm và giao tiếp thường xuyên thì không mắc
các lỗi này. Một điều nữa là học sinh dân tộc Mông nói sai và viết cũng sai, ví
dụ: nói là sau nài thì viết sau nài, nói lo lắn thì viết cũng lo lắn.
2.3. Xác định nguyên nhân dẫn đến mắc lỗi
Trong phần phân tích tình trạng mắc lỗi chính tả trên tôi cũng đã chỉ ra
một trong những lý do mắc lỗi là do một số nét khác biệt trong hệ thống ngữ
âm giữa tiếng Việt và tiếng Mông. Sự giao thoa ngôn ngữ giữa tiếng mẹ đẻ và
tiếng Việt của học sinh dân tộc Mông hay nói cách khác là do một số nét khác
biệt trong hệ thống ngữ âm giữa dân tộc Mông và dân tộc Kinh. Trong nhiều
năm giảng dạy ở vùng sâu vùng xa; sự quan sát về tập tính sống, văn hóa của
đồng bào dân tộc Mông và tìm hiểu về đặc điểm ngữ âm tiếng Mông tôi nhận
thấy đặc điểm ngữ âm tiếng Mông có sự khác biệt rõ nét đối với ngữ âm tiếng
Việt. 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 cuối. Đối với học sinh dân tộc
Mông đều chịu ảnh hưởng của ngữ âm tiếng Mông khi học tiếng Việt. Vì
trong cuộc sống hằng ngày cũng như giao tiếp, họ đều sử dụng ngôn ngữ của
dân tộc mình. 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. Đề
cập đến ảnh hưởng của tiếng Mông với học tiếng Việt, chúng tôi muốn nói tác
động của ngữ âm tiếng Mông và trình độ phát âm và chữ viết tiếng Việt của
học sinh Mông người Mông nói, viết tiếng Việt theo kiểu Mông .
Ngoài nguyên nhân trên theo tôi còn một số nguyên nhân khác nữa đó là:
2.3.1. Mắc lỗi do môi trường giao tiếp
Người Mông cư trú tập trung thành từng bản riêng biệt trên núi cao. Họ
rất ít khi sống xen kẽ với các dân tộc khác mà thường cư trú tập trung trong
dân tộc mình ở các bản vùng sâu, vùng xa; có những vùng xa xôi hẻo lánh
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hầu như không có sự tiếp xúc trực tiếp giữa người dân tộc Mông với người
Kinh. Trẻ em ở những vùng đó chỉ biết nói tiếng dân tộc, chưa có ý niệm về
tiếng Việt. Thường thì ở vùng này điều kiện kinh tế xã hội cũng hết sức khó
khăn và lạc hậu, việc tập nói cũng như học tập tiếng Việt đối với các em vô
cùng hạn chế.
Đối với học sinh dân tộc Mông, tiếng Việt được các em coi như là một
ngoại ngữ. Thực tế cho thấy rõ, địa bàn cư trú của học sinh càng xa nơi trung
tâm, xa nơi có người Kinh hoặc nơi giao tiếp bằng tiếng Việt thì việc sai
phạm về lỗi chính tả tiếng Việt của học sinh dân tộc Mông ngày càng trầm
trọng. Nếu học sinh dân tộc Mông học ở các trường nội trú hay gần trường
trung tâm huyện thì việc mắc lỗi chính tả của các em cũng giảm dần. Việc
được tiếp xúc với nhiều hay ít với người Kinh có ảnh hưởng trực tiếp tới việc
học tiếng Việt của học sinh dân tộc Mông.
Có thể nói hàng rào ngôn ngữ là một trở ngại đối với học sinh Mông
bởi với các em tiếng Việt vừa là một môn học mới vừa là phương tiện để các
em giao tiếp. Các em học sinh dân tộc Mông học tập tại trường PTDT Nội trú
Sốp Cộp, trong thời gian học tập sinh hoạt tại trường chủ yếu các em giao tiếp
với nhau bằng tiếng Mông chỉ có thời gian học trên lớp thì học sinh mới giao
tiếp với thầy cô, bạn bè bằng tiếng phổ thông. Còn thời gian ở gia đình các
em chỉ sử dụng tiếng Mông để giao tiếp với người thân và mọi người xung
quanh. Do đó cách phát âm địa phương chính là nguyên nhân, là rào cản lớn
nhất của hiện tượng mắc lỗi chính tả, của sự hình thành kỹ năng sử dụng tiếng
Việt của các em học sinh dân tộc Mông tại trường PTDT Nội trú THCS và
THPT Sốp Cộp.
Chính vì ít dùng tiếng Việt trong giao tiếp, nên khả năng sử dụng tiếng
Việt của các em rất hạn chế. Có thể nói, học sinh dân tộc Mông khi bắt đầu
vào lớp đầu cấp rất nhiều em chưa đọc thông viết thạo tiếng Việt, các em
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thường thiếu tự tin, dè dặt và rất ngại giao tiếp bằng tiếng Việt, ngại nói
chuyện với các thầy cô giáo và các bạn dân tộc khác vì vốn từ tiếng Việt còn
nghèo nàn cho rằng mình nói tiếng Việt còn ngọng, không đúng vì vậy không
muốn nói hoặc là không nói được . Cũng vì những lý do này mà dẫn đến khả
năng nói, viết tiếng Việt của các em càng yếu.
Như vậy mức độ mắc lỗi tiếng Việt của học sinh dân tộc 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 Mông mắc lỗi khi học tiếng Việt ít hơn nếu có tần
suất sử dụng tiếng Việt nhiều hơn và ngược lại.
Vậy môi trường nào là nơi để học sinh dân tộc Mông rèn luyện và học
tập tốt nhất thiết nghĩ đó là nhà trường. Nhà trường là môi trường tốt nhất để
các em học tập và rèn luyện khả năng giao tiếp bằng tiếng Việt nhà trường
cũng là nơi vừa trang bị, vừa rèn luyện cho học sinh dân tộc nói, viết chuẩn
tiếng Việt. Học sinh muốn nắm được kiến thức phải có vốn tiếng Việt nhất
định bởi giáo viên sử dụng tiếng Việt để giảng dạy. Các em học sinh đọc bài,
trả lời câu hỏi của giáo viên đặt ra cũng là những công cụ trực tiếp giúp các
em tự tin phát huy được khả năng giao tiếp của mình. Thực tế cho thấy lớp
nào được giáo viên quan tâm rèn luyện một cách thường xuyên và khuyến
khích các em giao tiếp với nhau bằng tiếng Việt ở mọi lúc mọi nơi khi ra
chơi, lúc ở nhà bằng tiếng Việt,... thì khả năng nói viết tiếng Việt của các em
sẽ thay đổi một cách nhanh chóng và hiệu quả.
2.3.2. Mắc lỗi do điều kiện học tập và năng lực của giáo viên
Huyện Sốp Cộp tỉnh Sơn La là huyện miền núi có địa hình phức tạp.
Giáo dục của huyện nhà còn gặp rất nhiều khó khăn, đội ngũ giáo viên mầm
non, tiểu học trình độ đào tào thấp chủ yếu theo loại hình đào tạo: 4+3, 7+2,
9+3,...và hầu hết là người địa phương và chính bản thân thầy cô giáo nhiều
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người còn phát âm chưa chuẩn, còn viết sai chính tả, vốn từ phổ thông của các
thầy cô này cũng còn nhiều hạn chế. Các thầy cô này thường được phân công
giảng dạy ở các trường xa trung tâm, ở các điểm trường lẻ do địa bàn rộng
nên hầu hết các xã của huyện Sốp Cộp ngoài trường mầm non và tiểu học đặt
ở trung tâm xã thì còn có các lớp học đặt ở các xã xa trung tâm –những lớp
học này thường có ít học sinh và chủ yếu là học sinh dân tộc Mông , các thầy
cô trong quá trình dạy học cho học sinh ở các điểm lẻ thường ít dạy tiếng Việt
mà chủ yếu dạy bằng tiếng địa phương. Việc truyền dạy và sửa lỗi tiếng Việt
cho học sinh gặp trở ngại lớn.
Vì vậy lên học bậc THCS nhiều học sinh ở các xã, bản xa trung tâm
(học sinh học ở các điểm trường, lớp lẻ chưa đọc thông, viết thạo thậm chí có
em còn chưa biết tiếng phổ thông, không hiểu thầy cô nói gì. Đây là một thực
tế mà chúng tôi đã trải qua (nhìn thấy, nghe thấy và trực tiếp dạy các em nói
tiếng Việt) bằng chính học trò của mình. Vấn đề này cũng đang từng bước
được ngành giáo dục giải quyết từng bước những bất cập này như tổ chức các
trường học bán trú học sinh ở các bản xa đến học tại trường trung tâm xã ăn
ở sinh hoạt và học tập tại trường); dạy học song ngữ (tiếng dân tộc và tiếng
Việt); tổ chức giao lưu tiếng Việt tuổi thơ cho học sinh các dân tộc; các nhà
trường tổ chức cho giáo viên đăng kí tình nguyện kèm học sinh nói và viết
đúng chính tả tiếng Việt; v.v.
2.3.3. Do sự cẩu thả của học sinh
Đồng bào dân tộc Mông nói riêng và đồng bào các dân tộc thiểu số trên
địa bàn huyện Sốp Cộp, tỉnh Sơn La nói riêng thường sống theo lối sống tự do
hoang dã, gần gũi với thiên nhiên; các hộ gia đình thường sống rải rác không
tập trung việc xây dựng nếp sống văn hóa như giữ gìn vệ sinh môi trường, vệ
sinh cá nhân, v.v, của đồng bào dân tộc Mông ở đây rất hạn chế. Lối sống này
truyền từ thế hệ này sang thế hệ khác ảnh hưởng trực tiếp thói quen và nề nếp

55

của học sinh. Học sinh dân tộc Mông của trường PTDT Nội trú THCS và
THPT huyện Sốp Cộp, tỉnh Sơn La mang theo lối sống quen thuộc ấy từ bản
làng đến trường học và áp dụng ngay trong việc sinh hoạt và học tập hàng
ngày của các em.
Trong học tập, sinh hoạt tại trường học sinh dân tộc Mông có kết quả
học tập, ý thức chấp hành nội quy trường lớp, vệ sinh thân thể thường hạn chế
hơn nhiều so với các học sinh dân tộc khác trong trường, đặc biệt là học tập
môn Ngữ văn. Xét về độ chuyên cần, cẩn thận trong từng bài học môn học
cũng hạn chế hơn hay nói cách chính xác là sự cẩu thả của các em trong khi
viết. Trong khi phát âm và viết các em ít chau chuốt cho lời nói và câu văn
của mình, thường là nghĩ gì viết vậy không cần biết đúng sai điều này thể hiện
ở việc mắc lỗi chính tả trong các bài kiểm tra của các em.
Chúng tôi nghĩ đây cũng là một trong những nguyên nhân dẫn đến việc
mắc quá nhiều lỗi chính tả của học sin dân tộc Mông của nhà trường. Biểu
hiện của loại lỗi do nguyên nhân này rất phong phú.
Ví dụ: Viết hoa không theo quy tắc nào Giàng thị Dua, Sam kha, mùa
A ly); hoặc đang viết bình thường lại viết chữ to hơn nên vô tình mắc lỗi viết
hoa tùy ý Em Rất yêu Quý mẹ của Em,...) hoặc sau dấu chấm không viết
hoa, v.v.
2.4. Tiểu kết chƣơng 2
Ở chương này tôi đề cập đến các nội dung sau:
Chúng tôi tiến hành khảo sát thực trạng mắc lỗi chính tả của học sinh dân
tộc Mông trường PTDT Nội trú THCS và THPT Sốp Cộp thông qua việc:
+ Chấm bài kiểm tra Ngữ văn của học sinh
+ Chấm bài kiểm tra nghe đọc – viết chính tả
+ Chấm lỗi chính tả qua bài nói chuyện trực tiếp. Đàm thoại, trao đổi)
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Tổng số lỗi mà chúng tôi thu được qua 3 bài khảo sát là 4.146 lỗi trong
đó lỗi thanh điệu là 785 lỗi chiếm 18.9 %; lỗi phụ âm đầu là 776 lỗi chiếm
18.7%; lỗi phần vần là 1.589 lỗi chiếm 38.4%; lỗi viết hoa là 636 chiếm
15.3%; lỗi viết sai toàn bộ là 360 lỗi chiếm 8.7%.
Trong các lỗi trên chúng tôi đã phân tích để tìm ra lỗi đặc thù mang
tính riêng biệt mà chỉ học sinh dân tộc Mông của trường PTDT Nội trú THCS
và THPT Sốp Cộp mới mắc so với học sinh dân tộc thiểu số ở các địa bàn
khác. Trong các lỗi mà học sinh mắc thì lỗi mà học sinh mắc nhiều nhất đó là
lỗi thanh điệu và lỗi phần vần.
Từ việc phân tích các lỗi chúng tôi nghiên cứu và xác định có 3 nguyên
nhân mắc lỗi cơ bản đó do môi trường giao tiếp; điều kiện học tập của học
sinh, năng lực giảng dạy của giáo viên; và do sự cẩu thả của học sinh.
Xuất phát từ những lỗi chính tả và nguyên nhân mắc lỗi nêu trên chúng
tôi đề xuất một số giải pháp khắc phục lỗi chính tả cho học sinh dân tộc Mông
của trường PTDT Nội trú THCS và THPT Sốp Cộp mà chúng tôi đề cập ở
chương 3 sau đây.
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CHƢƠNG 3
ĐỀ XUẤT CÁC GIẢI PHÁP CHỮA LỖI CHÍNH TẢ TIẾNG VIỆT
CHO HỌC SINH DÂN TỘC MÔNG CỦA TRƢỜNG PTDT NỘI TRÚ
THCS VÀ THPT HUYỆN SỐP CỘP, TỈNH SƠN LA
Từ việc phân tích thực trạng và nguyên nhân mắc lỗi chính tả của học
sinh dân tộc Mông trường PTDT Nội trú THCS và THPT Sốp Cộp, chúng tôi
đề xuất một số giải pháp khắc phục việc mắc lỗi chính tả cho các em như sau:
3.1. Tạo môi trƣờng học tập cho học sinh
Như đã phân tích ở phần trên. Môi trường học tập ảnh hưởng trực tiếp
đến thói quen, nề nếp, lối sống của con người. Trong học tập cũng vậy nếu
học sinh được học tập ở môi trường tốt, thuận lợi khẳng định học sinh đó
cũng có những thành tích học tập và rèn luyện nhất định hay nói cách khác
môi trường là một yếu tố lớn quyết định đến mức độ hiệu quả trong việc học
tập của mỗi học sinh.
Học sinh dân tộc Mông của trường PTDT Nội trú THCS và THPT Sốp
Cộp trước khi vào học ở trường chủ yếu các em sinh sống và học tập ở các
bản, các điểm trường lẻ xa trung tâm và gần như không có điều kiện để giao
lưu, học tập lẫn nhau với các học sinh dân tộc khác, có chăng cũng chỉ là
những cuộc chuyện trò bằng tiếng địa phương. Nên đa số các em rụt rè, nhút
nhát thiếu tự tin nhất là giao tiếp với bạn bè, thầy cô bằng tiếng Việt nhưng
chỉ cần sau một năm học tập và ăn ở tại trường các em đã có sự khác biệt khá
rõ nét từ cách ăn mặc, vệ sinh cá nhân đến kết quả học tập và rèn luyện. Học
sinh muốn nắm được kiến thức phải có vốn tiếng Việt nhất định bởi giáo viên
sử dụng tiếng Việt để giảng dạy. Các em học sinh đọc bài, trả lời câu hỏi của
giáo viên đặt ra cũng là những công cụ trực tiếp giúp các em tự tin phát huy
được khả năng giao tiếp của mình. Thực tế cho thấy lớp nào được giáo viên
quan tâm rèn luyện một cách thường xuyên và khuyến khích các em giao tiếp
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với nhau bằng tiếng Việt ở mọi lúc mọi nơi khi ra chơi, lúc ở nhà bằng tiếng
Việt,... thì khả năng nói viết tiếng Việt của các em sẽ thay đổi một cách
nhanh chóng và hiệu quả.
Giáo viên có ảnh hưởng trực tiếp tới cảm hứng và kết quả học tập của
các em, là người rèn luyện, hướng dẫn học sinh nói và viết chuẩn chính tả
tiếng Việt và cũng là người phát hiện ra những lỗi chính tả hàng ngày của các
em qua các tiết học, qua các hoạt động giáo dục, những lúc trò chuyện với các
em để kịp thời giúp các em khắc phục những hạn chế để đạt hiệu quả tốt nhất
trong giáo dục. Chính vì thế cần tạo môi trường GD thân thiện, gần gũi giữa
thầy và trò. Rèn cho HS ý thức thường trực phấn đấu, chịu khó, kiên trì rèn
luyện chính tả; mạnh dạn và tự tin tham gia các hoạt động học tập.
Mối quan hệ với bạn bè cũng là điều kiện học tập tốt giúp học sinh đạt
kết quả trong nói và viết đúng chính tả tiếng Việt. Một học sinh dân tộc thiểu
số sẽ nói tiếng Việt tốt hơn khi có mối quan hệ tốt với bạn bè bởi trong quá
trình học tập và vui chơi thường xuyên trao đổi với nhau bằng tiếng Việt dần
dần sẽ hình thành thói quen nói tiếng Việt.
3.2. Giải pháp cụ thể đối với giáo viên
Cần quan tâm giáo dục học sinh viết đúng chính tả; phải làm cho các
em học sinh hiểu rằng viết đúng chính tả không chỉ thể hiện trình độ văn hóa
mà còn thể hiện ý thức tôn trọng cộng đồng, lòng yêu quý đối với tiếng Việt
của người viết. Còn viết sai chính tả gây ra những hiểu lầm đáng tiếc, ảnh
hưởng nghiêm trọng tới giao tiếp của từng học sinh.
Đối với học sinh bậc THCS, có những loại lỗi chỉ cần có ý thức là khắc
phục được triệt để, như lỗi về c/k/q; g/gh; e/ê; m/n;y/i;...Giáo viên cần thường
xuyên nhắc nhở học sinh về ý thức viết chính tả. Khi chấm bài cần lưu ý hơn
việc đánh giá cho điểm đối với những bài viết sai chính tả, quy định mức
điểm trừ đối với lỗi chính tả. Trong giờ học, giáo viên nên kết hợp lưu ý học
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sinh những tiếng dễ viết nhầm lẫn. Đó vừa là cách giúp học sinh khắc sâu
kiến thức vừa nâng cao ý thức chính tả cho các em.
Phát âm ảnh hưởng nhiều đến viết chính tả. Phát âm chuẩn giúp viết
đúng chính tả. Nên giúp học sinh có ý thức hướng đến phát âm chuẩn. Tuy
nhiên điều lí tưởng này khó khả thi.Vì vậy, biện pháp tích cực đối với giáo
viên là khuyến khích học sinh đọc nhiều, viết nhiều. Rèn luyện thói quen đọc
đúng; đọc sách báo nhiều để tăng vốn từ, hiểu nghĩa của từ. Đọc còn giúp học
sinh nhớ mặt chữ của từ để mặc dù phát âm lệch chuẩn mà vẫn viết đúng. Đó
là những cơ sở vững chắc cho việc viết đúng chính tả. Điều này đã có nhiều
nhà nghiên cứu khẳng định.
Nhà nghiên cứu Nguyễn Như Ý đã viết: “Muốn viết đúng chính tả tiếng
Việt, trước hết phải học nhiều năm trong nhà trường để nắm chắc quy tắc
chính tả tiếng Việt, đồng thời phải thường xuyên rèn tập, trong thực tế viết
lách để biết cách viết đúng các trường hợp chính tả “bất quy tắc” mà chỉ có
thể bằng kinh nghiệm hoặc nhớ thuộc lòng, thành thói quen mới viết đúng
được” [32, 3].
Mỗi giáo viên phải luôn ý thức giáo dục cho các em thường xuyên nâng
cao tri thức, kĩ năng viết đúng chính tả tiếng Việt. Muốn mở rộng và nâng cao
tri thức mỗi học sinh cần phải học tập, rèn luyện một cách tích cực, thường
xuyên. Điều này giúp cho các em:
+ Nắm vững được những quy tắc chính tả hiện hành giảm bớt một cách
tối đa việc viết sai lỗi chính tả: viết Trường PTDT Nội trú THCS và THPT
Sốp Cộp thay vì viết Trường ptdt nội Trú thcs-thpt Sốp cộp.
+ Hiểu được chính tả tiếng Việt là chính tả ghi âm nhưng đồng thời
cũng là chính tả ngữ nghĩa. Lúc đó, thay vì viết viết sáp nhập sẽ viết là sát
nhập; thay vì viết cây bởi sẽ viết là cây bưởi; thay vì viết chăn sóc sẽ viết là
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chăm sóc; thay vì viết sau nài sẽ viết là sau này; thay vì viết vui vể sẽ viết
thành vui vẻ; v.v.
Người giáo viên trong quá trình giảng dạy cần phải có phương pháp, kĩ
thuật hợp lý để kết hợp chữa lỗi chính tả cho các em học sinh. Ví dụ như sử
dụng mẹo chính tả. Mẹo chính tả được trình bày trong rất nhiều tài liệu. Ví
dụ: trong Sổ tay chính tả tiếng Việt tiểu học, (2011), tác giả Nguyễn Đình Cao
đã đưa ra một số mẹo sau đây:
Mẹo phân biệt ch/tr: Ví dụ: Mẹo trừng trị. Mẹo này như sau: Tiếng Hán
Việt mang một trong ba dấu: huyền, ngã, nặng thì phụ âm đầu chỉ viết tr.
+ Trà, tràng, trào, trầm, trần, trì, triều, trình, trù, trùng, trừ, truyền (12
chữ mang dấu huyền);
+ trĩ, trữ (2 chữ mang dấu ngã ;
+ trạch, trại, trạm, trạng, trận, trập, trệ, trị, triện, triệt, triệu, trịnh, trọc,
trọng, trợ, trụ, trục, trụy, truyện, trực, trượng (21 chữ mang dấu nặng) [6, 33].
Mẹo phân biệt d/gi: Ví dụ: Gặp một chữ có phần vần bắt đầu bằngoa, oă,
uâ, uy, uyê thì âm đầu chỉ được viết là d, không được viết là gihay r [6, 45].
Mẹo phân biệt l/n: Ví dụ: n kết hợp với âm đệm rất hạn chế, chỉ trong
vài ba từ Hán Việt như: noa (trẻ con), thê noa (vợ con), noãn (trứng), noãn
sào (buồng trứng . Còn lại, những vần chứa âm đệm chỉ kết hợp với l: cái loa,
lòa xòa, quần loe, loắt choắt, luẩn quẩn, luật pháp, luân lí, lũy tre, luyện
tập,… [6; 83, 84].
Mẹo phân biệt s/x: Ví dụ: Những từ có nghĩa là sụp xuống, giảm sút
viết với Sã cánh, sa sẩy, sỉa chân, sa sút, sà thấp, sạt lở, đổ sập, sệ xuống, sọm
đi, suy sụp, sụm sụt…[6; 104].
Ngoài ra tác giả còn đưa ra rất nhiều mẹo khác giúp cho giáo viên dễ
dàng vận dụng vào việc chữa lỗi chính tả cho học sinh. Nếu áp dụng các
mẹo này vào trong việc khắc phục lỗi chính tả chắc chắn học sinh dân tộc
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Mông của nhà trường sẽ hạn chế được rất nhiều lỗi chính tả ở phụ âm đầu
trong khi viết.
Hướng dẫn học sinh sử dụng từ và sổ tay chính tả cá nhân, thiết nghĩ
cũng là một trong những giải pháp cần thiết để giúp học sinh ghi lại những
quy tắc thường sử dụng trong chính tả tiếng Việt, ghi chép những trường hợp
hay sai, những trường hợp đặc biệt cần ghi nhớ; ghi lại những mẹo, những bài
thơ, những câu văn đúng chính tả nhằm rèn cho các em chủ động trong khi
phát âm và viết. Song khi sử dụng sổ tay chính tả, từ cần phải lưu ý cho học
sinh là phải ghi nhớ để khi không có sự trợ giúp của những phương tiện này
vẫn viết đúng chính tả.
Chính tả tiếng Việt là chính tả ngữ âm theo phương châm nghe
như thế nào viết thế ấy. Nên người giáo viên phải luôn hướng học sinh phải
tập phát âm cho đúng. Do ảnh hưởng của phát âm địa phương và nhận thức
còn hạn chế nên học sinh dân tộc Mông của trường PTDT Nội trú THCS và
THPT Sốp Cộp nói như thế nào thì viết như thế dẫn đến sai chính tả. Ví
dụ, vì không phân biệt thanh ngã và thanh sắc và không hiểu nghĩa của từ, nên
lẽ ra phải viết quả nhãn thì các em lại viết là quả nhán. (lỗi này mắc khá
nhiều như đã phân tích ở chương 2). Với loại lỗi này nếu các em viết đúng thì
sẽ phát âm đúng và ngược lại.
Như đã nói ở phần trên, một trong những nguyên nhân mà chúng tôi
xác định dẫn đến học sinh dân tộc Mông của nhà trường viết sai chính tả là do
tính cẩu thả của các em. Để khắc phục được nguyên nhân này người giáo viên
phải rèn cho luyện cho học sinh tính cẩn thận. Học sinh cần có ý thức rèn
luyện tính cẩn thận có nghĩa là phải suy nghĩ kĩ trước khi viết, không viết bừa,
viết ẩu, cố gắng viết đúng ngay từ lần đầu tiên, khi viết xong cần đọc lại thật
kĩ, nếu phát hiện lỗi thì khắc phục kịp thời. Nếu rèn luyện tốt cho mình tính

62

cẩn thận thì không những giúp học sinh dân tộc Mông khắc phục được lỗi viết
chính tả mà còn giúp rèn thêm tính cách cho các em.
3.3. Các giải pháp cụ thể khắc phục lỗi chính tả
Ngoài các giải pháp liên quan trực tiếp đến giáo viên giảng dạy hàng
ngày trên lớp mà chúng tôi đã nêu trên ra chúng tôi còn đề cập đến một vấn
đề khác nữa đó là khắc phục lỗi chính tả cho học sinh dân tộc Mông bằng các
phương pháp khắc phục lỗi chính tả đặc thù. Bởi trong phần tìm hiểu thực
trạng chúng tôi nhận thấy lỗi chính tả mà học sinh dân tộc Mông của trường
PTDT Nội trú THCS và THPT Sốp Cộp mắc phải là những lỗi chính tả riêng
biệt chỉ học sinh dân tộc Mông mới mắc mà các học sinh các dân tộc khác
trong huyện, trong trường không mắc. Chúng tôi gọi đó là lỗi đặc thù, trên cơ
sở đó chúng tôi nghiên cứu và tìm kiếm các phương pháp để khắc phục lỗi
chính tả đặc thù cho học sinh dân tộc Mông của trường PTDT Nội trú THCS
và THPT Sốp Cộp như sau:
3.3.1. Lựa chọn nội dung dạy học
Phương pháp khắc phục lỗi chính tả tiếng Việt cho học sinh dân tộc
Mông mà chúng tôi lựa chọn là: xây dựng nội dung dạy học, sử dụng phương
pháp dạy học, xây dựng các dạng bài tập cho học sinh nhằm khắc phục một
cách tốt nhất lỗi chính tả của các em. Tất cả nội dung này đều thực hiện riêng
cho học sinh dân tộc Mông trong nhà trường và thực hiện ngoài giờ lên lớp.
Chữ viết tiếng Việt là chữ ghi âm – dùng các chữ cái để ghi âm vị tương
đối hợp lý. Ở cấp độ âm tiết, nói chung có sự đối ứng một đối một giữa âm và
chữ, phát âm thế nào thì viết thế ấy, vì thế nên chính tả về cơ bản là khá đơn
giản. Song đối với học sinh dân tộc thiểu số nói chung và dân tộc Mông nói
riêng sống ở vùng sâu vùng xa của huyện Sốp Cộp vì một số nguyên nhân nên
trong quá trình học tiếng Việt các em phát âm và viết mắc lỗi chính tả khá nhiều,
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nhiều lỗi chính tả viết sai kéo theo nghĩa sai dẫn đến hiểu sai. Điều này gây cản
trở rất lớn đến việc truyền đạt và tiếp nhận văn bản viết.
Nội dung chính tả tiếng Việt mà chúng tôi lựa chọn để dạy cho học
sinh dân tộc Mông của nhà trường gồm các quy tắc dùng chữ để viết âm
tiết và một số qui tắc chính tả được Nhà nước và Bộ Giáo dục và Đào tạo
qui định.
Trong việc xây dựng nội dung dạy phụ đạo khắc phục lỗi chính tả cho
học sinh dân tộc Mông của nhà trường thì ngoài nội dung dạy học chính trong
chương trình sách giáo khoa thì người giáo viên cần cụ thể hóa nội dung dạy
chính tả sao cho phù hợp với thực tế tại nhà trường, sát với thực trạng mắc lỗi
chính tả tiếng Việt của học sinh dân tộc Mông của nhà trường.
Mục đích của giải pháp này là giúp cho học sinh dân tộc Mông của
trường khắc phục được các lỗi chính tả tiếng Việt tiến tới nói chuẩn tiếng Việt
theo kịp các bạn học sinh dân tộc khác trong lớp đồng thời đáp ứng yêu cầu
giáo dục theo chức năng nhiệm vụ của nhà trường. Vì vậy chúng tôi lựa chọn
nội dung dạy chính tả tiếng Việt cho học sinh dân tộc Mông như sau:
3.3.1.1. Cụ thể hóa các nội dung dạy phụ đạo nhằm khắc phục lỗi
chính tả tiếng Việt cho học sinh dân tộc Mông
Để khắc phục lỗi chính tả tiếng Việt cho học sinh dân tộc Mông của
nhà trường. Trên cơ sở xác định các nguyên nhân mắc lỗi mà chúng tôi đã
trình bày ở trên và dựa trên các cuốn tài liệu của các nhà nghiên cứu ngôn
ngữ (trong mục tài liệu tham khảo) chúng tôi tiến hành xây dựng các nội
dung dạy học phụ đạo ngoài giờ lên lớp phù hợp với đối tượng học sinh,
với lỗi chính tả tiếng Việt mà các em mắc một cách có hệ thống từ mắc lỗi
nhiều đến mắc lỗi ít cho học sinh dân tộc Mông của nhà trường theo quan
điểm sai ở đâu sửa ở đấy.
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3.3.1.2. Tập hợp các lỗi chính tả đặc thù của học sinh dân tộc Mông
Dựa trên những yêu cầu của việc chuẩn chính tả tiếng Việt và những
hiện tượng lỗi chính tả mang tính đặc thù của học sinh dân tộc Mông chúng
tôi tập hợp sắp xếp từng nhóm các yếu tố chính tả tiếng Việt đặc thù ở các nội
dung: thanh điệu, âm đệm, âm chính, âm cuối, lỗi viết hoa và lỗi sai toàn bộ
cụ thể như sau:
Lỗi thanh điệu:
+ Thanh ngã:
những

nhứng

sẽ

sé

mãi mãi

mái mái

hỏi

họi

thở

thợ

cổng

cộng

trồng

trống

vào

vảo

đời

đởi

cũng

cung

thở

thợ

cổng

cộng

cuối

cuôi

giúp

rúp

dành

rành

chăm

trăm

răng

giăng

+ Thanh hỏi:

+ Thanh huyền:

+ Bỏ dấu:

Lỗi phụ âm đầu:
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Lỗi âm đệm:
ươi

uôi

ười

ời

ưởi

ởi

uôi

ôi

uôn

uân

ẹp

ệp

au

âu

ứt

ớt

ớn

ứn

a

â

ơ

ư

ô

â

ơi

ươi

ối

uối

y này

i nài

I (củi)

y (củy)

m chăm

n chăn

c (việc)

t (việt)

p giúp

t rút

Lỗi âm chính:

Lỗi âm cuối:

Lỗi viết hoa: viết không theo quy tắc; viết hoa tùy tiện.
Sơn La

sơn La

Giàng Thị Sai

giàng Thị sai

…Quy tắc…

… quy tắc
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Lỗi viết sai toàn bộ: Ghép các phụ âm thành âm tiết không có nghĩa
aư

daư

ưy

phưy

âư

câư

Xác định các lỗi mắc phổ biến nhất, nặng nhất để từ đó có sự phân bố
thời gian hợp lý cho việc lựa chọn từ ngữ cần dạy; các câu hỏi, bài tập giao
cho học sinh thực hành.
3.3.2. Các phương pháp cụ thể dạy phụ đạo chính tả cho học sinh
dân tộc Mông của trường PTDT Nội trú THCS và THPT Sốp Cộp
Để đạt được hiệu quả cao trong việc khắc phục lỗi chính tả cho học
sinh dân tộc Mông của nhà trường và giúp cho học sinh nắm chính tả tiếng
Việt một cách có hệ thống chúng tôi rất coi trọng đến phương pháp dạy chính
tả. Đối tượng mà chúng tôi dạy là học sinh ở các lớp khác nhau, có em mắc
lỗi nhiều có em mắc lỗi ít nhưng vẫn học chung trong 1 lớp (lớp phụ đạo khắc
phục lỗi chính tả tiếng Việt cho học sinh). Vì vậy cần phải có phương pháp
dạy chính tả phù hợp với đối tượng học sinh.
3.3.2.1. Phương pháp phân tích đặc điểm âm tiết chính tả tiếng Việt
Muốn khắc phục được các lỗi chính tả tiếng Việt một cách hiệu quả
trước hết người giáo viên ôn lại kiến thức cấu tạo của âm tiết tiếng Việt giúp
các em nắm chắc quy tắc chính tả tiếng Việt.
Trong tiếng Việt, một âm tiết bao giờ cũng được phát ra với một thanh
điệu, và tách rời với âm tiết khác. Vì vậy, việc nhận ra âm tiết trong tiếng Việt
là dễ dàng hơn nhiều so với các ngôn ngữ khác. Trên chữ viết, mỗi âm tiết
tiếng Việt được ghi thành một "chữ". Mỗi âm tiết tiếng Việt là một khối hoàn
chỉnh trong phát âm. Trên thực tế không ai phát âm tách nhỏ cái khối đó ra
được, âm tiết tuy được phát âm liền một hơi, nhưng không phải là một khối
bất biến mà có cấu tạo lắp ghép. Khối lắp ghép ấy có thể tháo rời từng bộ
phận của âm tiết này để hoán vị với bộ phận tương ứng của ở âm tiết khác.

67

Khi phân tích chính tả cần phân tích kĩ đặc điểm của âm tiết. Sử dụng
phương pháp này giáo viên phân tích cấu tạo của chữ giúp cho học sinh tri
thức rõ ràng đặc điểm cấu tạo để phát âm và viết cho đúng.
Mô hình của âm tiết:
Thanh điệu
Âm đầu

Vần
âm đệm

âm chính

âm cuối

Quan sát vào mô hình âm tiết tiếng Việt, ta thấy âm tiết tiếng Việt có 3
bộ phận: thanh điệu, phần đầu và phần sau. Phần đầu của âm tiết được xác
định là Âm đầu, vì ở vị trí này chỉ có một âm vị tham gia cấu tạo. Phần sau
của âm tiết được gọi là phần vần bao gồm âm đệm, âm chính và âm cuối:
Âm đầu
Âm đầu đứng ở vị trí thứ nhất trong âm tiết, âm đầu có chức năng mở đầu
âm tiết. Những âm tiết mà chính tả không ghi âm đầu như an, ấm, êm... được mở
đầu bằng động tác khép kín khe thanh, sau đó mở ra đột ngột, gây nên một tiếng
bật. Động tác mở đầu ấy có giá trị như một phụ âm và người ta gọi là âm tắc
thanh hầu kí hiệu: / / . Như vậy, âm tiết trong tiếng Việt luôn luôn có mặt âm
đầu phụ âm đầu . Với những âm tiết mang âm tắc thanh hầu như vừa nêu trên
thì trên chữ viết không được ghi lại, và như vậy vị trí xuất hiện của nó trong âm
tiết là zero, trên chữ viết nó thể hiện bằng sự vắng mặt của chữ viết.
Bảng 3.1: Bảng hệ thống âm đầu phụ âm đầu trong tiếng Việt

68

Âm đệm
Âm đệm là yếu tố đứng ở vị trí thứ hai, sau âm đầu. Nó tạo nên sự đối
lập tròn môi voan và không tròn môi van . Trong tiếng Việt, âm đệm được
miêu tả gồm âm vị bán nguyên âm /u/ và âm vị "zero" âm vị trống . Âm đệm
"zero" có thể tồn tại cùng tất cả các âm đầu, không có ngoại lệ. Âm đệm /u/
không được phân bố trong trường hợp sau:
+ Nếu âm tiết có phụ âm đầu là âm môi.
+ Nếu âm tiết có nguyên âm là âm tròn môi.
Ngoài ra, âm đệm /u/ còn không được phân bố với "g" trừ goá và "ư",
"ươ". Đó là quy luật chung của tiếng Việt: các âm có cấu âm như nhau hoặc
gần nhau không được phân bố cùng nhau. Trên chữ viết, âm đệm "zero" thể
hiện bằng sự vắng mặt của chữ viết, âm đệm /u/ thể hiện bằng chữ "u" và "o".
Âm chính
Âm chính đứng ở vị trí thứ ba trong âm tiết, là hạt nhân, là đỉnh của âm
tiết, nó mang âm sắc chủ yếu của âm tiết. Âm chính trong tiếng Việt do
nguyên âm đảm nhiệm. Nguyên âm của tiếng Việt chỉ có chức năng làm âm
chính và nó không bao giờ vắng mặt trong âm tiết. Vì mang âm sắc chủ yếu
của âm tiết nên âm chính là âm mang thanh điệu.
Bảng 3.2: Bảng âm vị nguyên âm trong tiếng Việt
9 nguyên âm dài
13 nguyên âm đơn
4 nguyên âm ngắn
3 nguyên âm đôi

i

ɯ

u

e

ɤ

o

ε

a

ɔ

εˇ

ă

ɔˇ

ie

ɯɤ

ɤˇ

uo

Âm cuối
Âm cuối có vị trí cuối cùng của âm tiết, nó có chức năng kết thúc một
âm tiết. Do vậy khi có mặt của âm cuối thì âm tiết không có khả năng kết
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hợp thêm với âm âm vị nào khác ở phần sau của nó. Ví dụ: trong "cúi",
thì "i" là âm cuối kết thúc âm tiết nên sau nó không thêm gì cho âm tiết.
Trái lại, trong "quý", do "y" không phải là âm cuối vì có thể thêm vào sau
nó một âm cuối như "t" trong "quýt", "nh" trong "quýnh", v.v. Những âm
tiết còn có khả năng thêm vào âm cuối như "quý" ở trên, trong thực tế vẫn
được kết thúc như một âm tiết hoàn chỉnh. Bởi vì ở vị trí cuối vị trí kết
thúc âm tiết lúc ấy có mặt một âm cuối, được gọi là âm cuối zero đối lập
với tất cả các âm cuối khác.
Âm cuối là bán nguyên âm /u/ ngắn có âm sắc trầm chỉ được phân bố sau
các nguyên âm bổng và trung hoà, trừ nguyên âm "ơ" ngắn, ví dụ trong níu áo,
bêu diếu, cầu cứu... Bán nguyên âm cuối /i/ ngắn có âm sắc bổng chỉ được phân
bố sau các nguyên âm trầm và trung hoà, ví dụ trong tôi, chơi, túi, gửi, lấy...
Âm cuối zero là một âm vị trống nên không được biểu thị bằng chữ viết.
Nó đối lập với 6 âm cuối ở bảng trên, giống như âm đệm zero đối lập với âm
đệm /u/, âm tắc thanh hầu / / đối lập với các phụ âm khác trong hệ thống các
phụ âm đầu.
Bảng 3.3: Bảng âm cuối trong âm tiết tiếng Việt

Thanh điệu
Thanh điệu là một yếu tố thể hiện độ cao và sự chuyển biến của độ cao
trong mỗi âm tiết. Mỗi âm tiết tiếng Việt nhất thiết phải được thể hiện với một
thanh điệu. Thanh điệu có chức năng phân biệt vỏ âm thanh, phân biệt nghĩa
của từ.
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Bảng 3.4: Thanh điệu trong âm tiết tiếng Việt
bằng

Trắc

Cao

ngang

sắc

ngã

Thấp

huyền

hỏi

nặng

3.3.2.2. Rèn luyện cách phát âm đúng
Chữ Quốc ngữ là kí hiệu ghi âm vị rồi ghép các con chữ lại để ghi âm
tiết (tiếng , nên dễ đánh vần, dễ đọc, rất tiện lợi cho việc dạy và học. Trong
tiếng Việt, giữa các chữ viết và ngôn ngữ, giữa chữ và âm có một sự phù hợp
ở mức độ cao, nên nguyên tắc cơ bản của chính tả tiếng Việt là nguyên tắc
ngữ âm học: phát âm thế nào thì viết thế ấy. Chính đặc điểm này đã ảnh
hưởng trực tiến đến nội dung và phương pháp dạy học chính tả. Thầy đọc
đúng trò nghe, ghi nhớ lại và viết sẽ viết đúng và ngược lại nếu thầy đọc sai
trò nghe, nhẩm lại và viết sẽ viết sai. Do vậy muốn giờ học chính tả đạt kết
quả cao, cần phải chú ý việc rèn luyện cách phát âm đúng. Muốn rèn luyện
các em phát âm đúng và viết đúng chính tả thì người giáo viên phải phát âm
chuẩn xác sau đó yêu cầu học sinh tự rèn luyện để phát đúng âm.
Điều này cũng được tác giả Hoàng Phê chỉ rõ trong cuốn “Chính tả
Tiếng Việt" [21] dạy và học tiếng Việt, trong điều kiện có thể, nên dạy và học
lối phát âm phản ánh trên chữ viết, điều này giúp rất nhiều cho việc nắm
chính tả" [14; VIII]
3.3.2.3. Nắm vững quy tắc chính tả và khả năng áp dụng quy tắc chính tả đó.
Phương pháp này chính là cách rèn luyện chính tả cho học sinh một cách
có ý thức. Thực hiện tốt phương pháp này sẽ giúp cho học sinh nắm vững quy
tắc chính tả tiếng Việt và hạn chế tối đa việc viết sai chính tả bởi:
Hiểu được các quy tắc chính tả sẽ giúp học sinh nắm được cách viết
đúng chính tả mà không cần phải ghi nhớ máy móc trong trường hợp chính tả
riêng biệt.
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Rút ngắn được thời gian rèn luyện nhằm viết đúng chính tả
Rèn được khả năng tư duy cho học sinh. Trong quá trình rèn luyện chính
tả, học sinh được vận dụng các thao tác tư duy như so sánh đối chiếu, phân
tích,…để rút ra các quy tắc chính tả.
Dưới đây là một số quy tắc mà chúng tôi yêu cầu học sinh phải nắm
chắc, nắm vững để vận dụng trong quá trình rèn luyện khắc phục lỗi.
+ Quy tắc sử dụng âm tiết có các thanh điệu: ngã, hỏi, huyền
+ Quy tắc viết một số phụ âm đầu: d/gi, r/d, gi/r
+ Quy tắc viết âm tiết có âm chính: a/â, e/ê, ơ/ư, ô/â, ơ/ươ, ô/uô
+ Quy tắc viết âm tiết có phụ âm hoặc bán nguyên âm cuối: c/t, m/n, i/y, p/t.
+ Quy tắc viết hoa trong tiếng Việt.
3.3.3. Một số dạng bài tập chữa lỗi chính tả
Chúng tôi xác định đây là nội dung phải được coi trọng nhất, không
được xem nhẹ bởi đây chính là phần luyện tập thực hành cho học sinh cũng là
phương tiện tốt nhất giúp học sinh khắc phục sửa chữa những lỗi mình đọc
sai, viết sai. Muốn vậy, ta phải chọn dạng bài tập có sự đa dạng phù hợp với
lỗi đặc thù của học sinh dân tộc Mông của nhà trường.
Đối với bất kì dạng bài tập nào cũng đều được tiến hành theo cách giáo
viên giao nhiệm vụ; học sinh thực hiện theo cá nhân hoặc nhóm; học sinh
khác nhận xét phát hiện lỗi, tương tác cùng nhau ; giáo viên nhận xét, sửa lỗi
cho học sinh, khuyến khích học sinh.
3.3.3.1. Nhận diện cấu tạo của âm tiết
Mục đích: giúp cho học sinh có kiến thức nhận diện về cấu tạo của âm tiết.
Ở dạng bài tập này giáo viên đọc 1 đoạn văn hay 1 bài thơ, lưu ý nhấn
mạnh hoặc viết lên bảng những âm tiết có âm, vần, tiếng, thanh mà học sinh hay
mắc lỗi. Sau đó yêu cầu học sinh phát âm lại hoặc bắt chước lại lời thầy cô.
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Tiếp theo giáo viên cho học sinh nhận diện mặt âm, vần, tiếng, dấu
thanh và yêu cầu học sinh chỉ rõ xem âm đó là âm gì

Vần đó là vần gì?

Thanh đó là thanh gì . Trong đó gồm có những thành phần nào Có những
âm nào kết hợp với nhau.
Đối với dạng bài tập này giáo viên phải thường xuyên giao bài tập về
nhà cho học sinh và sửa lỗi chi tiết cho học sinh giúp học sinh có được tri
thức về việc nhận diện âm, vần, tiếng, dấu thanh hạn chế tối đa việc mắc lỗi.
(Ở dạng bài tập này chúng tôi đã cụ thể hóa thông qua giáo án 1 tiết dạy
phụ đạo dạy sửa lỗi chính tả tiếng Việt cho học sinh dân tộc Mông. xem phụ
lục 3)
3.3.3.2. Tìm các tiếng có cùng phụ âm đầu, phần vần, thanh điệu
Mục đích: giúp cho học sinh nắm chắc quy tắc sử dụng các bộ phận
của âm tiết.
a) Phụ âm đầu:
* Tìm (viết lên bảng) 5 tiếng có các phụ âm đầu: r/d/gi. Sau khi học
sinh tìm xong, giáo viên chữa lỗi xong đặt câu hỏi: các phụ âm này thường
đứng trước nguyên âm nào? Vần nào?. Cuối cùng giáo viên rút ra lưu ý:
+ Chữ r và gi không đứng đầu các tiềng có vần có âm đệm oa, oe, uê,
uy . Do đó gặp các tiếng dạng này thì ta chọn d để viết, không chọn r hoặc gi.
Ví dụ: kinh doanh, doạ nạt, hậu duệ, duy nhất, duyệt binh, ...
+ Các tiếng có thanh ngã hoặc thanh nặng thường viết với âm đầu d.
Ví dụ: diễn viên, hấp dẫn, bình dị, mậu dịch, kì diệu, …
+ Các tiếng có thanh sắc hoặc thanh hỏi thường viết gi.
Ví dụ: giải thích, giảng giải, giá cả, giám sát, giới thiệu, tam giác, ...
+ Các tiếng có thanh huyền hoặc thanh ngang thường viết với âm
đầu gi khi vần có âm đầu avà viết với âm đầu d khi vần có âm đầu khác a.
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Ví dụ: gian xảo, giao chiến, giai nhân, tăng gia, gia nhân, du dương, do
thám, dương liễu, dư dật, ung dung, ...
- Trong cấu tạo từ láy:
+ Láy âm: Cả gi, r, d đều có từ láy âm. Nếu gặp từ láy âm thì có thể
chọn cả hai tiếng cùng có âm đầu gi, r hoặc d.
Ví dụ: giành giật, giãy giụa, giục giã, già giặn, giấm giúi, ... dai dẳng,
dào dạt, dằng dặc, dập dìu, dãi dầu, ... ríu rít, ra rả, rì rào, réo rắt, run rẩy, rung
ring, rưng rức, rùng rợn, rón rén, rừng rực, rạng rỡ, rực rỡ, ...
+ Láy vần: Tiếng có d thường láy với tiếng có l, tiếng có r thường láy
với tiếng có b hoặc c, tiếng có gi thường láy với tiếng có n.
Ví dụ: lim dim, lò dò, lai dai, ... bứt rứt, cập rập, bịn rịn, co ro, cò rò,
bủn rủn, ... gian nan, gieo neo, giãy nảy.
Một số từ láy có các biến thể khác nhau: rào rạt - dào dạt, rập rờn - giập
giờn, dân dấn - rân rấn, dun dủi - giun giủi, dấm dứt - rấm rứt, dở dói - giở
giói, gióng giả - dóng dả, réo rắt - giéo giắt. rậm rật - giậm giật, ...
Trong cấu tạo từ ghép giữa r, d, và gi. Chỉ có từ ghép có tiếng âm
đầu gi và tiếng có âm đầu d, không có từ ghép có tiếng âm đầu r và âm
đầu d hay âm đầu r và âm đầu gi.
Ví dụ: già dặn, giáo dục, giao dịch, giả dối, giản dị, giao du, giảng dạy,
giận dữ, gian dối, giận dỗi, giao duyên,…
* Tìm (viết lên bảng) 5 tiếng có các phụ âm đầu: ch/tr. Sau khi học
sinh tìm xong, giáo viên chữa lỗi xong giáo viên rút ra lưu ý:
Chữ tr không đứng đầu các tiếng có vần âm đệm oa, oă, oe, uê . Do đó
nếu gặp các dạng này ta chọn ch để viết, không chọn tr.
Ví dụ: sáng choang, áo choàng, choáng váng, chập choạng, ... loắt
choắt, chích choè, chí chéo, chuệch choạc, chuếnh choáng, ...
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Những từ Hán Việt có thanh nặng hoặc thanh huyền thường có âm
đầu tr. Do đó nếu gặp các dạng này ta chọn tr để viết, không chọn ch.
Ví dụ: trọng, trường, trạng, trình tự, trừ phi, giá trị, trào lưu, trù bị, ...
Những từ chỉ đồ vật trong nhà, chỉ tên các loại quả, chỉ tên các món ăn,
chỉ tên các hoạt động, chỉ quan hệ giữa những người trong gia đình và những
từ mangý nghĩa phủ định thường có âm đầu ch.
Ví dụ: chăn, chiếu, chai, chén, chổi, chum, chạn, chõng, chảo, ... chuối,
chanh, chôm chôm, cháo, chè, chả, chạy, chặt, chắn, chẻ, ... cha, chú, chị,
chồng, cháu, chắt, chẳng, chưa, chớ, chả, ...
Một số từ có thể thay âm đầu tr bằng âm đầu gi.
Ví dụ: trồng - giồng, trầu - giầu, trời - giời, trăng - giăng, ...
Trong cầu tạo từ láy:
+ Láy âm: Cả tr và ch đều có từ láy âm. Do đó nếu gặp láy âm đầu thì
ta có thể chọn cả hai tiếng cùng có âm đầu ch hoặc tr.
Ví dụ: chông chênh, chen chúc, chăm chỉ, chân chất, chập chững, ...
tròn trĩnh, trùng trục, trăn trở, tròng trành, trơ tráo, trập trùng, ...
+ Láy vần: Trong các từ láy vần chỉ có tiếng có âm đầu ch (trừ một số
trường hợp đặc biệt: trét lẹt, trót lọt, trụi lủi)
Ví dụ: chơi vơi, lừng chừng, chàng màng, chênh vênh, chán ngán,
chót vót...
b) Phần vần:
Tương tự như bài tập ở phần phụ âm đầu trong phần vần chúng tôi vẫn
yêu cầu học sinh tìm các chữ có cùng vần (những vần mà học sinh hay mắc
lỗi và thực hiện theo các bước đã nêu ở trên.
Tìm 5 tiếng có cùng vần: uơi, uôi, uôn
Tìm 5 tiếng có âm âm chính:
+ e/ê trong các khuôn vần: em/êm; ep/êp.
+ a,ô/â trong các khuôn vần: au/âu; ay/ây;…
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+ ư/ơ trong các khuôn vần: ưt/ơt; ơn/ưn; ơi/ươi; ôi/uôi
Tìm 5 tiếng có phụ âm hoặc bán nguyên âm cuối:
+ y/i trong các khuôn vần: ay/ai; ui/uy,…
+ m/n trong các khuôn vần: ăm/ăn; …
+ c/t trong các khuôn vần: iêc/iêt; uc/ut; uôc/uôt;…
+ p/t trong các khuôn vần: up/ut;
c Thanh điệu:
? Tìm tiếng có cùng thanh
+ Tìm 5 tiếng có thanh không
+ Tìm 5 tiếng có thanh huyền
+ Tìm 5 tiếng có thanh sắc
+ Tìm 5 tiếng có thanh nặng
+ Tìm 5 tiếng có thanh hỏi
+ Xác định các dấu thanh trong các khổ thơ giáo viên đọc 2 khổ thơ
đầu trong bài thơ "Tiếng gà trưa" của Xuân Quỳnh (SGK tập 1- lớp 7)
Trên đường hành quân xa
Dừng chân bên xóm nhỏ
Tiếng gà ai nhảy ổ:
“Cục … cục tác cục ta”
Nghe xao động nắng trưa
Nghe bàn chân đỡ mỏi
Nghe gọi về tuổi thơ
Tiếng gà trưa
Ổ rơm hồng những trứng
Này con gà mái mơ
Khắp mình hoa đốm trắng
Này con gà mái vàng
Lông óng như màu nắng
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Ở loại bài tập này các bước tiến hành đều thực hiện theo giống như các
bài tập trên.
d) Lỗi viết hoa
Giáo viên chiếu đoạn văn bản, yêu cầu học sinh thực hiện yêu cầu
bên dưới.
…Tôi nhếch mép cười cay đắng. Trước đây có thời kì tôi toàn mê ngủ
thấy ma. Thủy bảo: "Để em bắt con Vệ Sĩ gác cho anh".
Em buộc con dao díp vào lưng con búp bê lớn và đặt ở đầu giường tôi.
Đêm ấy, tôi không chiêm bao thấy ma nữa. Từ đấy, tối tối, sau khi học bài
xong, Thủy lại "võ trang" cho con Vệ Sĩ và đem đặt vào đầu giường tôi. Buổi
sáng, em tháo dao ra, đặt nó về chỗ cũ, cạnh con Em Nhỏ. Hai con quàng tay
lên vai nhau, ghé đầu vào nhau thân thiết. Từ khi về nhà tôi, chúng chưa phải
xã nhau ngày nào, nên bây giờ thấy tôi đem chia chúng ra, Thủy không chịu
đựng nổi. Chúng tôi cứ ngồi thừ ra, chẳng muốn chia bôi cũng chẳng muốn
thu lại nữa. Một lát sau, em tôi đem đặt hai con búp bê về chỗ cũ. Chúng lại
thân thiết quàng tay lên vai nhau và âu yếm ngước nhìn chúng tôi. Thủy bỗng
trở nên vui vẻ.
? Tìm các từ viết hoa chữ cái đầu tiên Tại sao từ đó lại được viết hoa?
Giáo viên đọc bài thơ
? Viết đúng tên địa danh được nói đến trong văn bản:
(1)

Thành Hà Nội năm cửa chàng ơi
Sông Lục Đầu sáu khúc nước chảy xuôi một dòng.
Nước sông Thương bên đục bên trong,
Núi Đức Thánh Tản thắt cổ bồng lại có tháng sinh.
Đền Sòng thiêng nhất xứ Thanh
Ở trên tỉnh Lạng có thành tiên xây.
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(2)

Rủ nhau xem cảnh Kiếm Hồ
Xem cầu Thê Húc, xem chùa Ngọc Sơn
Đài Nghiên, Tháp Bút, chưa mòn
Hỏi ai gây dựng lên non nước này

Thông qua loại bài tập này nhằm giúp học sinh hiểu rõ quy tắc viết hoa
và thực hiện viết hoa đúng quy tắc.
(Ở dạng bài tập này chúng tôi đã cụ thể hóa thông qua giáo án 1 tiết dạy
phụ đạo dạy sửa lỗi chính tả tiếng Việt cho học sinh dân tộc Mông. xem phụ
lục 4)
3.3.3.3. Bài tập đặt câu với những âm tiết hay mắc lỗi ở tất cả các bộ
phận của âm tiết
Mục đích: Giúp cho học sinh thực hành, vận dụng các kĩ năng đặt câu
với các từ mà học sinh hay mắc lỗi.
Giáo viên cho sẵn các từ, yêu cầu học sinh đặt câu trong đó có các từ đó.
Đặt câu trong đó có các từ (mỗi từ 5 câu : Những, mãi mãi, sau này,
mai sau, quả bưởi, nụ cười, bâng khuâng, giúp đỡ, làm việc, mẹ, đẹp, mứt,
lớn, quả, đau, …
HS thực hiện và báo cáo kết quả.
GV sửa lỗi cho học sinh (nếu có nhấn mạnh các từ mà học sinh thường
hay mắc lỗi.
(Ở dạng bài tập này chúng tôi cũng đã cụ thể hóa thông qua giáo án 1
tiết dạy phụ đạo dạy sửa lỗi chính tả tiếng Việt cho học sinh dân tộc Mông.
(xem phụ lục 5)
Lưu ý: Ở tất cả các dạng bài tập trên ngoài vai trò chủ đạo của giáo
viên trong việc giúp học sinh sửa lỗi chính tả chúng tôi còn hướng đến đối
tượng là học sinh tự chữa lỗi cho nhau thông qua hoạt động nhóm (nhóm 2
bạn, 4 bạn) nhằm hỗ trợ nhau trong việc khắc phục các lỗi chính tả vì là tất
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cả học sinh dân tộc Mông mắc lỗi chính tả đều được chúng tôi dạy trong 1
lớp; có em mắc lỗi ít, có em mắc lỗi nhiều; việc mắc lỗi của các em cũng khác
nhau ở bộ phận của âm tiết vì thế trong quá trình khắc phục có thể hỗ trợ
được cho nhau). Đây là cách làm khá hiệu quả mà chúng tôi đã thực hiện
trong các giờ học chính khóa cũng như các tiết phụ đạo.
Trên đây là một số dạng bài tập chúng tôi tiến hành để rèn luyện cho
học sinh kĩ năng phát âm đúng và viết đúng các lỗi chính tả tiếng Việt của học
sinh dân tộc Mông trường PTDT Nội trú THCS và THPT Sốp Cộp.
3.4. Tiểu kết chƣơng 3
Trong chương này chúng tôi đề cập đến các giải pháp khắc phục lỗi
chính tả tiếng Việt cho học sinh dân tộc Mông của trường PTDT Nội trú
THCS và THPT Sốp Cộp dựa trên thực trạng nói và viết sai lỗi chính tả tiếng
Việt mà chúng tôi đã tiếng hành khảo sát ở chương 2 của luận văn này.
Nhằm hạn chế thấp nhất việc học sinh dân tộc Mông của nhà trường
mắc lỗi chính tả tiếng Việt chúng tôi đề ra một số biện pháp chữa lỗi chung
cho tất cả học sinh hay mắc lỗi chính tả tiếng Việt đó là:
Tạo môi trường học tập cho học sinh: Trong giải pháp này chúng tôi
khẳng định nhà trường chính là môi trường tốt nhất để giúp học sinh khắc
phục các lỗi chính tả cho học sinh dân tộc Mông của nhà trường bởi trên thực
tế gia đình các em phần lớn không phải là môi trường tốt để các em học thực
hành nói tiếng Việt. Mối quan hệ giữa thầy trò và bạn bè cũng là điều kiện
quan trọng giúp các em sửa lỗi.
Giải pháp đối với giáo viên (người trực tiếp giảng dạy): Giải pháp này
chúng tôi đưa ra một số yêu cầu đối với tất cả giáo viên trong quá trình lên lớp
cần kịp thời phát hiện lỗi và chữa lỗi cho học sinh trong tất cả các tiết học nhất là
tiết trả bài trong môn Ngữ văn và đặc biệt nhấn mạnh vai trò của sử dụng một số
mẹo chữa lỗi chính tả tiếng Việt của tác giả Nguyễn Đình Cao [6].
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Các giải pháp cụ thể khắc phục lỗi chính tả
Ngoài các giải pháp trên chúng tôi nghiên cứu và đưa ra một số giải
pháp cụ thể tiến hành khắc phục lỗi chính tả đặc thù của học sinh dân tộc
Mông của nhà trường đó là:
+ Lựa chọn nội dung dạy học. Chúng tôi dựa trên thực trạng mắc lỗi
chính tả của học sinh và các tài liệu nghiên cứu ngôn ngữ của các nhà nghiên
cứu; tổng hợp các lỗi chính tả đặc thù làm cơ sở cho việc xây dựng các bài tập
chữa lỗi chính tả cho học sinh.
+ Các phương pháp khắc phục lỗi chính tả. Trong phương pháp này
chúng tôi tập trung vào việc ôn lại đặc điểm của âm tiết tiếng Việt; một số
quy tắc chính tả và những lưu ý khi sử dụng các quy tắc chính tả đồng thời
chú ý luyện cách phát âm.
+ Xây dựng một số dạng bài tập chữa lỗi chính tả cho học sinh.
Mục đích của các phương pháp là cho học sinh được rèn luyện, thực
hành, phát hiện lỗi và sửa lỗi. Tạo ý thức nói và viết đúng chính tả trong giao
tiếp trong học tập và trong tất cả các hoạt động giáo dục khác.
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KẾT LUẬN
Với vai trò, trách nhiệm là người giáo viên giảng dạy học sinh dân tộc
thiểu số ở miền biên giới vùng sâu, vùng xa của đất nước. Hàng ngày lên lớp
dạy và truyền đạt kiến thức cho học sinh giúp cho học sinh có những tri thức
cần thiết để tự tin học, học nữa, học mãi theo kịp với học sinh dân tộc Kinh và
học sinh vùng trung tâm. Cộng với mục đích là nâng cao chất lượng giáo dục
trong nhà trường và giữ gìn sự trong sáng của tiếng Việt chúng tôi đã nghiêm
túc nghiên cứu các lỗi chính tả tiếng Việt của học sinh dân tộc Mông của nhà
trường và đề ra các giải pháp chữa lỗi chính tả cho các em.
Trong quá trình giảng dạy hàng ngày chúng tôi phát hiện học sinh của
nhà trường hay mắc lỗi chính tả và việc mắc lỗi chính tả cũng chính là một
trong những nguyên nhân làm ảnh hưởng đến chất lượng giáo dục của nhà
trường nhất là môn ngữ văn.Chúng tôi tiến hành tra cứu, khảo sát thực trạng
về việc đọc và viết chính tả của tất cả học sinh trong trường. Kết quả phần lớn
học sinh dân tộc Mông mắc lỗi chính tả. Vì vậy trong luận văn này chúng tôi
chỉ tiến hành khảo sát chi tiết cụ thể riêng đối với học sinh dân tộc Mông của
nhà trường. Nhận thấy, học sinh dân tộc Mông của nhà trường mắc lỗi khá
phổ biến, khả năng nắm bắt và sử dụng tiếng Việt của các em còn rất hạn chế
đã ảnh hưởng trực tiếp đến chất lượng chung của nhà trường.
Từ thực tế của thực trạng nêu trên chúng tôi đã nghiên cứu, tìm hiểu,
tham khảo các tài liệu, các luận văn đã nghiên cứu về vấn đề này đồng thời
tìm ra sự khác biệt về lỗi giữa học sinh dân tộc Mông của nhà trường với học
sinh dân tộc Mông ở các vùng khác. Từ đó đi sâu vào nghiên cứu một số nội
dung của luận văn phù hợp với địa phương nơi công tác.
Thứ nhất là tìm hiểu đặc điểm của chính tả tiếng Việt và chính tả tiếng
Mông và các loại tài liệu tham khảo làm cơ sở lý luận cho việc viết luận văn.
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Thứ hai, là chúng tôi thực hiện điều tra, khảo sát ở các dạng bài khác
nhau nhằm phát hiện lỗi, tổng hợp và phân loại các lỗi đồng thời bước đầu đi
vào phân tích tìm hiểu nguyên nhân vì sao lại mắc lỗi.
Thứ ba, từ kết quả khảo sát và nguyên nhân mắc lỗi chính tả chúng tôi
đề xuất các giải pháp chung và giải pháp cụ thể cho việc khắc phục lỗi chính
tả cho học sinh.
Trong quá trình thực hiện luận văn chúng tôi đã được sự ủng hộ, giúp
đỡ nhiệt tình của các đồng nghiệp ở tất cả các nội dung nhất là việc tìm
nguyên nhân và giải pháp khắc phục. Việc thực hiện luận văn được chúng tôi
tiến hành song song với việc nghiên cứu và áp dụng ngay trong từng tiết học
của tất cả giáo viên bộ môn trong nhà trường nhất là môn Ngữ văn Đối với
môn ngữ văn sau tiết kiểm tra có tiết chữa bài vì vậy có thể đánh giá luôn
được hiệu quả của việc áp dụng các giải pháp vào chữa lỗi chính tả cho học
sinh dân tộc Mông của nhà trường.
Qua phản hồi của giáo viên bộ môn và trực tiếp kiểm tra vở viết, vở bài
tập về nhà và các bài kiểm tra của học sinh nhận thấy rõ sự tiến bộ của học
sinh qua từng tiết học, từng bài tập, bài viết của các em về việc mắc lỗi chính
tả tiếng Việt. Các đồng nghiệp trong nhà trường cũng đánh giá cao về sự phù
hợp và hiệu quả của các giải pháp cũng như sự tiến bộ rõ rệt của học sinh.
Từ kết quả trên của luận văn đã tạo ra sự hy vọng cho việc khắc phục
phục được các lỗi chính tả cho học sinh dân tộc Mông của nhà trường trong các
thế hệ học sinh tiếp theo và có thể là một cuốn tài liệu tham khảo cho các giáo
viên dạy học sinh dân tộc Mông của trường PTDT Nội trú THCS và THPT Sốp
Cộp nói riêng, học sinh dân tộc Mông của huyện Sốp Cộp nói chung.
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