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I- Quyền lợi của Thí sinh :  

- Được  viết vào bảng hay giấy trước khi đánh vần. 

- Được yêu cầu người phát ngôn lập lại từ một lần nữa.  

- Được yêu cầu cho biết định nghĩa của từ.  

- Được yêu cầu cho biết thí dụ câu có từ đó. 

  

II- Thể lệ : 

              1-   Cách đánh vần : 

a- Các em sẽ đọc tên các chữ cái ( spelling) theo cách đọc đã gởi cho các em. Nếu các em 

đọc âm thì coi như bị sai.  

Thí dụ :  chữ “ c” đọc là “xê”. 

               Chữ   “d” đọc là “dê” .  

               Chữ   “t” đọc là “tê”.  

b-  Các em có thể đọc nguyên từ lên trước, rồi đánh vần và lập lại nguyên từ       sau khi 

đánh vần.   

               Thí dụ :  Từ “con cá “ được đánh vần như sau:  

                                                 + Con cá  (optional)  

                                                 + xê – o –en nờ : con  

                                                + xê – a – (dấu) sắc : cá  

                                                + con cá.      

                       2- Thời gian :  

                           + Trình độ 1 : Các em có 45 giây để suy nghĩ và tham khảo trước khi đánh vần chữ đầu tiên. 

Nếu các em bắt đầu ở giây 45, các em sẽ được quyền đánh vần nguyên từ và sẽ đánh vần liên tục không được 

ngừng quá 5 giây giữa mỗi chữ. Giám khảo sẽ để cho các em hoàn tất đánh vần nguyên từ không cắt ngang dù 

em đánh vần sai.       

                           + Trình độ 2 và 3 : có 30 giây và điều lệ được áp dụng giống như trình độ 1.  

           

                      3- Cách thi :  

                        a- Thi theo trình độ. Mỗi trình độ thi theo từng vòng. Từ em đầu tiên đến em cuối cùng là 1 

vòng.  Em nào đúng sẽ vào vòng kế tiếp, em nào sai sẽ bị loại ngay.    

b- Vòng chung kết :  

                      Còn lại 2 em, Ban Tổ Chức sẽ thảy đồng tiền để có em ưu tiên đánh vần trước. 2 em sẽ đánh vần 

cùng 1 từ. Trong khi 1 em đánh vần, em còn lại sẽ được đeo headphone để chờ đến phiên mình. Mỗi vòng các 

em sẽ thay phiên nhau bắt đầu.   

 Thí dụ : Vòng 1 : Em A  (Đúng).  

                                Em  B  (Đúng) . 
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               Vòng 2:   Em B    (sai) 

                                Em A    (sai).   

               Vòng 3 :  Em A ……. 

                                Em B ……  

Và cứ thế tiếp tục. Em đánh vần đúng sẽ là nhà Vô địch.   

Trường hợp bất phân thắng bại, Ban Giám Khảo sẽ chọn giải pháp may rủi. Ban Tổ chức sẽ thảy đồng tiền, em 

thắng (A) có quyền nhường cho em thua (B) đánh vần trước. Nếu em đánh vần trước đúng, em đó được xem là 

Vô địch. Nếu em đánh vần trước sai thì em còn lại được coi  là Vô địch mà không cần đánh vần.     

 


