TR

NGăĐ I H C PH MăVĔNăĐ NG
KHOAăS ăPH M XÃ H I

BÀI GI NG H C PH N
TI NG VI T TH CăHĨNHăVĨăVĔNăB N TI NG VI T
Dùng cho l păCĐSPăngƠnhăNg vĕn

Gi ng viên: Nguyễn Thị Hồng Huệ
Tổ bộ môn: Văn- Sử-Xã hội học

Lưu hành nội bộ

u n

- 2013

1

Ch
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LUY NăKƾăNĔNGăT O L P VĔNăB N
1.1. Khái ni măvĕn b n
Văn b n là một loạ đơn vị được làm thành từ một khúc đoạn l i miệng hay

l i viết, hoặc lớn hoặc nhỏ, có c u trúc, có đề tà … loạ như một truyện kể, một bài
thơ, một đơn thuốc, một biển chỉ đư ng....
1.2. Nh ng yêu c u chung c a m tăvĕnăb n
1.2.1. Vĕnăb n ph iăđ m b o m ch l c
1.2.1.1. Về chủ đề
Mạch lạc tron văn b n được thể hiện cụ thể ra thành sự thống nh t về đề tài,
sự nh t quán về chủ đề và sự chặt chẽ về lôgic.
a. Đề tài
Đề tài được hiểu là m ng hiện thực được tác gi nhận thức và thể hiện trong
văn b n.
Đề tài của văn b n có thể là một sự vật, một hiện tượng, một thá độ, một cuộc
đ

nào đ y…
Ví dụ: Đề tài về mô trư ng, đề tài về nhà trư n …
b. Chủ đề
Chủ đề tron văn b n là quan đ ểm, thá độ, hoặc đ ều mà tác gi muốn dắt

dẫn n ư

đọc thôn qua đề tài của văn b n.

Khi t t c các câu trong một văn b n đều được viết theo một quan đ ểm, một
chính kiến hay một quan niệm thống nh t, văn b n đó được xác nhận có sự thống
nh t về chủ đề.
Chủ đề thư n được thể hiện chủ yếu qua sự thống nh t của các động từ, tính
từ hoặc các ngữ động từ, ngữ tính từ (cụm động, cụm tính).
c. Lôgic
Lôgic là những quy luật tồn tại, vận động và phát triển của hiện thực khách quan.
Đồng th cũn còn là những quy luật của nhận thức về hiện thực khách quan.
Tron văn b n, lôgic bao gồm: lôgic khách quan và lôgic trình bày.
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Sự chặt chẽ lô c thư n được đ m b o bằng hệ thống các từ quan hệ, từ
chuyển tiếp và sự sắp xếp trật tự từ, trật tự câu tron văn b n đó.
1.2.2. V liên k t và k t c u
1.2.2.1. Về liên kết
Liên kết là sự thể hiện vật ch t của mạch lạc.
Văn b n muốn thể hiện sự mạch lạc ph i dựa vào những yếu tố hình thức,
mang tính vật ch t. Những yếu tố đó chính là các phươn t ện ngôn ngữ như danh
từ, động từ, tính từ, hoặc các từ ngữ chuyển tiếp, hay các kiểu c u tạo câu… Những
phươn t ện này, một lần nữa được tổ chức theo các cách thức nh t định để thể hiện
cụ thể sự mạch lạc của văn b n. Cách tổ chức y tạo thành các phép liên kết.
Ví dụ: (1) Quan l i vì tiền mà b t ch p công lý. (2) Sai nha vì tiền mà tra t n
cha con V ơng Ông. (3) Tú Bà, Mã Ảiám Sinh, B c Bà, B c H nh vì tiền mà làm
nghề buôn thịt bán ng

i. (4) S Khanh vì tiền mà táng tận l ơng tâm. (5) Khuyển

ng vì tiền mà lao vào tội ác. (6) C một xã hội ch y theo đồng tiền.
( Hoài Thanh)
Các câu trên tạo thành một văn b n nhỏ. Tron văn b n có sử dụng những
phươn t ện và các phép liên kết nh t định. Đó là v ệc lặp các từ ngữ “vì”, “mà”…
và c u trúc cú pháp “…vì tiền mà…”.
2.2.2.2. Kết c u
Kết c u là cách thức tổ chức các yếu tố nội dung (sự kiện, hiện tượng, luận
đ ểm...) theo một kiểu mô hình nh t định. Kết c u không ph i chỉ là sự sắp xếp vị trí
các yếu tố nộ dun mà cơ b n là việc tổ chức nghĩa của văn b n.
Văn b n có nhiều kiểu kết c u khác nhau. Kết c u văn b n có thể chỉ cần hai
phần: phần m đầu và phần phát triển. Tuy vậy, trên thực tế kết c u văn b n thư ng
ba phần: phần m đầu, phần phát triển và phần kết thúc.
Phần m đầu có nhiệm vụ giới thiệu đề tài, xác lập mối quan hệ giữa tác gi
vớ đố tượng giao tiếp.
Phần phát triển là phần trọng tâm của văn b n. Đây là phần làm nhiệm vụ
triển khai chi tiết, cụ thể và đầy đủ những nộ dun đ được nói tới một cách khái
quát, tổng luận trong phần m đầu.
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Phần kết thúc làm nhiệm vụ đặt d u ch m cuối cùng cho nộ dun văn b n,
thông báo về sự hoàn chỉnh, trọn vẹn của văn b n.
1.2.3. V đíchăgiaoăti p
Hoạt động giao tiếp của con n ư i có nhiều mục đích khác nhau: trao đổi
thông tin, hiểu biết; biểu lộ tình c m, quan hệ, thá độ; thống nh t hành động hoặc
đ ều khiển hoạt động; gi i trí hoặc tho mãn những c m xúc thẩm mĩ,...
Mục đích

ao t ếp của văn b n có thể được biểu lộ một cách trực tiếp (văn

b n khoa học, văn b n hành chính...), hoặc gián tiếp (văn b n văn học).
ư i viết cần xác định rõ mục đích

ao t ếp và quán triệt mục đích này tron

suốt văn b n.
1.2.4.ăVĕnăb n ph i có m t phong cách ngôn ng nh tăđ nh
Khi nói, viết ph i biết lựa l i, tức lựa chọn các phươn t ện ngôn ngữ sao cho
phù hợp để vừa tạo được l

nó đún n ữ pháp, đún từ ngữ, nhưn mặt khác ph i

vừa đ m b o sự phù hợp vớ n ư

n he, n ư

đọc để việc giao tiếp đạt hiệu qu

tốt nh t.
Việc lựa chọn ngôn ngữ này chịu sự chi phối của các nhân tố ngoài ngôn ngữ.
Chẳng hạn như:
- Mối t ơng quan giữa n ư

nó , n ư i viết vớ n ư

n he, n ư

đọc.

- Tình huống diễn ra cuộc giao tiếp: tình huống có tính ch t nghi thức và tình
huống sinh hoạt thôn thư ng.
- Mục đích giao tiếp cũn để lại d u n trong việc lựa chọn ngôn ngữ. Với
những mục đích khác nhau sẽ cho ta những cách nói, cách viết khác nhau.
- Nội dung giao tiếp, tức là nhữn đ ều mà n ư
đạt đến n ư

n he, n ư

nó , n ư i viết muốn truyền

đọc, tron đó bao ồm c thá độ, tình c m, c m xúc.

Chính những yếu tố trên đ quy định cách lựa chọn ngôn ngữ dùng trong các
loại văn b n khác nhau. Sự khác nhau này thư ng thể hiện ra
- Cách thức sử dụng ngữ âm, chữ viết;
- Cách thức sử dụng từ ngữ;
- Cách thức sử dụng các kiểu câu;
- Cách thức sử dụng các biện pháp tu từ;
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các mặt:

- Cách thức kết c u văn b n.
Hai phần trích ra dướ đây cho chún ta th y rõ sự khác nhau của phong cách
ngôn ngữ văn b n.
- Sông Đà dài 910km từ Vân Nam vào n ớc ta theo h ớng tây bắc - đông nam,
gần nh song song với sông Hồng. Đo n ch y

địa phận n ớc ta dài trên 500km.

Qua Lai Châu, dòng sông ch y trong một thung lũng sâu giữa khối cao nguyên đá
vôi vùng Tây Bắc nên lắm thác ghềnh và đi qua những hẻm hùng vĩ.
(Theo SẢK Địa Lí)
- Sông Đà khai sinh

huyện C nh Đông tỉnh Vân Nam, l y tên là Li Tiên mà

đi qua một vùng núi ác, rồi đến gần nửa đ
tr

ng thì xin nhập quốc tịch Việt Nam,

ng thành mãi lên và đến ngã ba Trung Hà thì chan hoà vào sông Hồng. Từ biên

giới Trung - Việt tới ngã ba Trung Hà là 500 cây số l ợn rồng rắn, và tính toàn
thân sông Đà thì chiều dài là 888 nghìn th ớc mét.
(Nguyễn Tuân)
Ha đoạn trích trên thuộc ha văn b n khác nhau nên cách dùng từ, cách đặt
câu và cách thể hiện cũn hoàn toàn khác nhau.
1.3. Luy n t păđ nhăh

ngăchoăvĕnăb n theo các nhân t giao ti p

Việc định hướng cho văn b n thư n được tập trung vào việc tr l i sáng rõ
cho một số câu hỏ sau đây:
- Nói (viết) nhằm đạt kết qu gì (mục đích

ao t ếp)?

- Nói (viết) về những v n đề gì (nội dung giao tiếp)?
- Nói (viết) vớ đố tượng nào (nhân vật giao tiếp)?
- Nói (viết) như thế nào (cách thức giao tiếp)?
Việc định hướng càng cụ thể, càng rõ ràng bao nhiêu thì bài viết, bài nói càng
chặt chẽ, càng tập trung, vì thế càn đạt hiệu qu giao tiếp b y nhiêu.
1.3.1. Đ nhăh

ng m căđíchăgiaoăti p

Xác định mục đích

ao t ếp là đ ều quan trọng nh t, là đ ều buộc ph i có khi

tiến hành xây dựn văn b n. Mỗi bài viết, bà nó thư ng có một hoặc một vài mục
đích

ao t ếp riêng. Có thể mục đích đó là sự thông báo tin tức mớ , trao đổi một

vài v n đề được nhiều n ư i quan tâm, hoặc cũn có thể đó là sự phê phán, sự động
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viên, cổ vũ, hoặc cũn có thể đó là sự đe dọa, lên án,… Mục đích

ao t ếp r t đa

dạng và sẽ xác định một cách cụ thể tùy thuộc vào từng cuộc giao tiếp.
Câu hỏ luôn đặt ra khi chúng ta cầm bút là: Viết văn b n này để làm gì? Viết
ra nhằm mục đích gì? Đ t kết qu gì?
Mục đích của một văn b n có thể chia nhỏ ra thành:
- Mục đích tác động về nhận thức.
- Mục đích tác động về tình c m.
- Mục đích tác động về hành động.
Có thể nói một cách khái quát là văn b n đạt được hiệu qu giao tiếp kh văn
b n đó có sự tác động tớ n ư i nghe làm cho họ thay đổi về nhận thức, biến đổi về
tình c m và từ đó hành độn theo hướng mà n ư i ta mong muốn.
1.3.2.ăĐ nhăh

ng n i dung giao ti p

Định hướng nội dung là việc xác định m ng hiện thực sẽ được đề cập tới
tron văn b n. Chính m ng hiện thực này sẽ tạo thành nội dung của văn b n. Nội
dun đó có thể là những sự vật, hiện tượng của tự nhiên, của xã hộ được n ư i nói
(viết) nhận thức, hay cũn có thể là nhữn tư tư ng, tình c m, hoặc những câu
chuyện tư n tượn ,…. của n ư i phát.
Câu hỏ thư n đặt ra cho việc xác định nội dung giao tiếp: Viết về ai? Viết về
cái gì? Viết về v n đề gì?
1.3.3.ăĐ nhăh

ngăđ iăt

ng giao ti p

Trong hoạt động giao tiếp bao gi cũn bao ồm: n ư

phát và n ư i nhận.

Vì vậy, hiệu qu giao tiếp không ph i chỉ phụ thuộc vào n ư i phát mà còn phụ
thuộc vào n ư i nhận. Nói (viết) những v n đề mà n ư i nhận không hiểu hoặc
không muốn nhận; hoặc nói (viết) những v n đề không phù hợp với nếp n hĩ, với
thó quen tron đ i sốn thư ng ngày của n ư i nhận… thì có thể nói rằng cuộc
giao tiếp đ khôn đạt hiệu qu .
Với mỗ đố tượng giao tiếp khác nhau, tuỳ thuộc vào đặc đ ểm vị thế giao
tiếp, vị thế xã hộ , tâm s nh lý…mà chún ta sẽ có những cách sử dụng ngôn ngữ
khác nhau, cách xây dựn văn b n khác nhau.
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Câu hỏ thư n được đặt ra là văn b n viết ra cho ai đọc? Viết cho những
ng

i nào xem?
1.3.4.ăĐ nhăh

ng cách th c giao ti p

Việc lựa chọn cách thức giao tiếp phù hợp là một yếu tố quan trọng tạo nên
hiệu qu giao tiếp. Có khi với cách trình bày này lạ đạt hiệu qu cao hơn r t nhiều
so với cách trình bày khác. Thậm chí, có khi ta chỉ cần thay một từ này bằng một từ
khác, một câu này bằng một câu khác,… mà h ệu qu giao tiếp lạ thay đổi hẳn. Vì
thế, việc lựa chọn cách thức giao tiếp là đ ều cần được chú ý.
Cách thức tiếp nhận nộ dun văn b n còn phụ thuộc vào nhiều yếu tố khác
nữa như đặc đ ểm giớ tính, đ ều kiện sống, tâm lí xã hộ ,… của n ư i nhận. Mỗi
n ư i, tùy thuộc vào đặc đ ểm riêng của mình mà có thể có những cách luận gi i
khác nhau về văn b n.
Ví dụ: Chúng ta hãy cùng theo dõi cách dùng từ ngữ, hình nh trong những l i
nó sau đây của Bác Hồ. Khi nói vớ đồn bào theo đạo Phật, Bác nói:
Đ i sống của nhân dân ta dần dần càng đ ợc c i thiện, cũng giống nh tôn
chỉ mục đích của đ o Phật nhằm xây dựng cuộc đ i thuần mĩ, chí thiện, bình đẳng,
yên vui, no m. Cuối cùng, tôi xin chúc các vị luôn luôn m nh khỏe, tịnh tiến tu
hành, phục vụ chúng sinh, phụng sự Tổ quốc, b o vệ hòa bình.
Những từ ngữ: tôn chỉ mục đích, thuần mĩ, chí thiện, tịnh tiến tu hành, phục
vụ chúng sinh, phụng sự Tổ quốc,… là những từ ngữ, những l i nói cửa miệng r t
quen thuộc của nhữn n ư i tu hành nơ cửa Phật. Cách nói này của Bác vừa tạo
được sự gần ũ , tạo được mối quan hệ tốt vớ n ư i nghe, vừa tăn được sức
thuyết phục và đạt được mục đích

ao t ếp đ đặt ra.

Còn khi Bác nói với nhữn n ư i nông dân về một v n đề khó nhận thức, Bác
lại dùng những hình nh r t cụ thể và quen thuộc với họ theo một kiểu khác:
Xây dựng chủ nghĩa xã hội cũng nh làm ruộng. Tr ớc ph i khó nhọc cày
bừa, chân bùn tay l m, làm cho lúa tốt thì mới có g o ăn.
Những hình nh được dùn để so sánh là những hình nh r t gần ũ với bà
con nông dân: làm ruộng, cày bừa, chân bùn tay l m.
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Những ví dụ trên đ

óp phần khẳn định về vai trò của đố tượng giao tiếp

trong việc tổ chức văn b n. Mặc dù nhân tố này là nhân tố ngoài ngôn ngữ nhưn lại là
nhân tố không thể bỏ qua khi tiến hành giao tiếp.
* BÀI T P
Bài t p 1
Văn b n dướ đây v ết về nội dung gì? Nhằm mục đích ỉ? Cho a đọc? Và
cách thức trình bày như thế nào?
VẺ Đ P C A BÀI CA DAO
“HỌMăQUAăTÁTăN

CăĐ UăĐÌNH”

Hôm qua tát n ớc đầu đình,
Bỏ quên cái áo trên cành hoa sen.
Em đ ợc thì cho anh xin,
ảay là em để làm tin trong nhà.
Áo anh sứt chỉ đ

ng tà,

Vợ anh ch a có, mẹ già ch a khâu.
Áo anh sứt chỉ đã lâu,
Mai m ợn cô y về khâu cho cùng.
Khâu rồi anh sẽ tr công,
Ít nữa l y chồng, anh l i giúp cho.
Giúp em một thúng xôi vò,
Một con lợn béo, một vò r ợu tăm.
Ảiúp em đôi chiếu em nằm,
Đôi chăn em đắp, đôi tằm em đeo.
Giúp em quan tám tiền cheo,
Quan năm tiền c ới, l i đèo buồng cau.
Bài ca nh một nụ hoa cứ n dần, n dần để lộ ra cái nhụy thơm tho, kín đáo
bên trong, ph ng ph t mùi h ơng mê say mà không sao nắm bắt đ ợc. Mỗi ý, mỗi
từ đều th p thoáng cái bóng ẩn hiện của nó, ph i đọc kĩ mới th m thía. Nh một
bức kí họa, bài ca dao ngắn nh ng có đủ chi tiết, đ
hình t ợng thơ

ng nét, màu sắc. Nét đẹp của

đây là vẻ chân thật, mộc m c, nh ng l i hết sức tinh tế, sâu xa.
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Hai câu m đầu gợi lên khung c nh có tính truyền thống về tình yêu trong ca
dao, có mái đình cổ kính, hồ n ớc trong veo, hoa sen thơm ngát và có thể c trăng
nữa, nh ng cái chủ yếu là khung c nh của công việc lao động v t v , hứng thú. Cái
áo chàng trai bỏ quên có thể vô tình, nh ng r t có thể là hữu ý. Cũng có khi chỉ sự
“bịa đặt” khéo léo để t o nên cái cửa sổ đầu tiên để chàng trai hé m lòng mình
với cô gái. Phụ nữ vốn a sự thanh m nh, duyên dáng, nên cái áo bỏ quên, chàng
trai cũng ph i nói là mắc trên cành hoa sen cho đẹp. Tâm lí này chúng ta th

ng

gặp trong ca dao. Một chàng trai khác đã “tán” r t đáng yêu :
Cô kia cắt cỏ bên sông
Muốn sang anh ng cành hồng cho sang.
Chẳng ai tin cái câu anh hứa, nh ng không ai bắt bẻ anh, b i vì đó là cách
nói đẹp cốt để chứa đựng cái “thần” của câu thơ: T m lòng yêu quý, nâng niu đối
với ng

i con gái mình yêu.

Tr l i bài ca dao, câu tiếp buông ra lửng lơ nh hỏi, nh ng thật ra là sự
khẳng định, ràng buộc khéo léo cô gái với mình.
Em đ ợc thì cho anh xin
ảay là em để làm tin trong nhà
Áo anh sứt chỉ đ

ng tà

Ph i công nhận là chàng trai r t tế nhị. Áo anh không rách mà chỉ “sứt chỉ
đ

ng tà” r t kín đáo thôi. Nh ng cái “sứt chỉ” này cũng đáng nghi ng lắm. Có

thể nó là cái cớ để giúp anh nói ra điểm quan trọng nh t mà không có nó bài ca
dao sẽ sụp đổ:
Vợ anh ch a có, mẹ già ch a khâu.
Thật là một cách giới thiệu khéo léo gia c nh mẹ già con đơn của mình, để
làm mềm lòng cô gái vốn hay th ơng ng

i. Tuy nhiên, chàng trai không nh thẳng

“em” mà l i nh một “cô y” nào đó r t bâng quơ, bóng gió khâu hộ để có dịp
đóng vai một ông anh vô t , hào hiệp “tr công” r t hậu khi “cô y” l y chồng.
Nh ng ph i đến m y chữ cuối cùng thì mới thật là “đắt”: Cái buồng cau đèo thêm
y thật là “chết” ng

i! Ngày x a miếng trầu qu cau th

yêu, giúp bao đôi lứa nên duyên.
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ng là sứ gi của tình

Khi mới gặp nhau, họ buông ra những l i ý nhị để thăm dò:
Có trầu mà chẳng có cau
Làm sao cho đỏ môi nhau thì làm
Trong lễ d m hỏi c ới xin, càng không thể thiếu đ ợc qu cau miếng trầu.
Cho nên, khi chàng trai đèo buồng cau thì chúng ta vỡ lẽ ra rằng: Chàng trai này
láu cá thật! Những thứ anh hứa giúp toàn là đồ sính lễ d m hỏi c ới xin, và “cô
y” đây chẳng ai khác ngoài “em”! T

ng anh buông tay cô gái ra, hóa ra anh vơ

vào cho mình thật khéo! Chúng ta c m th y cái buồng cau y còn đèo thêm một nụ
c

i hóm hỉnh, đáng yêu của chàng trai nữa.
Chung quy l i, chuyện cái áo “sứt chỉ đ

ng tà” bỏ quên trên cành hoa sen

chỉ là sự thêm thắt, đ a đẩy để dẫn đến chuyện buồng cau. Toàn bộ bài ca dao là
những việc bịa ra gối lên nhau nh ng vẫn làm chúng ta rung c m vì cái bịa đó dựa
trên cái thật là hiện thực tâm tr ng phong phú sinh động, là tình yêu đằm thắm của
những chàng trai đối với cô gái.
(Phong Lan)
Bài t p 2
Dựa vào các từ ngữ, các chi tiết có tron văn b n dướ đây, h y chỉ ra đối
tượng giao tiếp mà tác gi đ hướng tới.
TÂM S

V I CÁC EM V TI NG VI T

Chúng ta yêu tiếng Việt, chúng ta vô vàn yêu quý tiếng nói Việt Nam của
chúng ta. Chúng ta yêu quốc ngữ, quốc văn. Tiếng Việt do muôn đ i tổ tiên chúng
ta sáng t o, xây dựng, giữ gìn, và l u truyền phát huy mãi mãi tiếng Việt là tuổi trẻ,
muôn thế hệ trẻ nối tiếp lồng lộng t ơng lai.
[…] Các em hiện nay tuổi m

i bốn, m

i lăm, trong cuộc ch y tiếp đuốc

giữa các thế hệ, các em sẽ tiến lên cầm ngọn đuốc của dân tộc giơ cao lên sáng
ng i! Đối với tiếng Việt cũng vậy, những ng

i ngày mai r t gần đây giữ gìn và

phát huy tiếng Việt là các em! Tâm hồn nh y bén, trong sáng dào d t của các em sẽ
đ a đến những kho tàng mới cho tiếng Việt. Ngay từ bây gi , các em ph i có ý thức
y. Các em yêu mến hãy nghĩ xem! Còn gì sung s ớng hơn đ ợc làm lụng đổ mồ
hôi trên đ t n ớc của Tổ quốc liền một khối từ L ng Sơn đến Cà Mau, đ t n ớc mà
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hiện gi ta đang ph i l y c máu mình để b o vệ, còn gì sung s ớng hơn đ ợc nói,
viết, học tiếng Việt, tâm hồn ta gắn làm một với tinh hoa tiếng nói Việt Nam yêu quý!
(Xuân Diệu)
Bài t p 3
Hãy phân tích nội dung giao tiếp, mục đích
cách thức giao tiếp được thể hiện

ao t ếp, đố tượng giao tiếp và

các đoạn trích dướ đây:

ĐỊạn trích 1:
Rừng tre, nứa

n ớc ta có nhiều lo i, nh ng thông dụng nh t có kho ng 30

loài nh : tre trinh, tre hoa, tre vầu, luồng, giang, lồ ô, nứa, trúc… Các lo i tre, nứa
này phân bố

Tây Bắc, Việt Bắc, Đông Nam Bộ.
(Việt am đ t nước

àu đẹp)

ĐỊạn trích 2:
N ớc Việt Nam xanh muôn ngàn cây lá khác nhau. Cây nào cũng đẹp, cây nào
cũng quý, nh ng thân thuộc nh t vẫn là tre nứa. Tre Đồng Nai, nứa Việt Bắc, tre
ngút ngàn Điện Biên Phủ, lũy tre thân mật làng tôi…đâu đâu ta cũng có nứa tre
làm b n.
(Thép Mới)
ĐỊạn trích 3:
Làng xóm ta x a kia lam lũ quanh năm mà vẫn quanh năm đói rách. Làng xóm ta
ngày nay bốn mùa nhộn nhịp c nh làm ăn tập thể. Đâu đâu cũng có tr

ng học, nhà giữ

trẻ, nhà hộ sinh, câu l c bộ, sân và kho của hợp tác xã, nhà mới của xã viên. Đ i sống vật
ch t ngày càng m no, đ i sống tinh thần ngày càng tiến bộ.
(Hồ Chí Minh)

Bài t p 4
Đặt cươn vị mình là Bí thư Đoàn trư ng và cần viết một thông báo cho
đoàn v ên toàn trư ng biết về phong trào làm sạch mô trư ng thông qua một buổi
tổng vệ sinh toàn trư n . H y xác định các nhân tố giao tiếp (định hướn ) cho văn
b n thôn báo trước khi viết b n thôn báo đó.
Bài t p 5
H y hướng dẫn học sinh lớp 7 làm bài tập sau:
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a. Tìm hiểu đề văn : Chớ nên tự phụ
- Nêu lên v n đề ì? Đố tượng và phạm vi nghị luận

đây là ì?

- Khuynh hướn tư tư ng của đề là khẳn định hay phủ định? Đề này đò hỏi
n ư i viết ph i làm gì?
b. Từ việc tìm hiểu trên hãy cho biết: Trước một đề văn, muốn làm bài tốt,
cần tìm hiểu đ ều ì tron đề?
1.4. Luy n xây d ng đ c

ngăchoăvĕnăb n

1.4.1. Luy n xây d ng h th ng ch đ
1.4.1.1. Một số loạ đề cươn thư ng dùng
a. Đề Ếươỉg sơ giản: Đề cươn này chỉ nêu lên nộ dun cơ b n của các
phần, các chươn , các mục thông qua tên gọi của chúng.
Ví dụ: Có thể gi định rằng trước khi cụ thể hoá thì văn b n “Tuyên ngôn độc
lập” của Hồ Chí M nh có đề cươn sơ

n như sau:

(1) Đặt v n đề: Xu t phát từ l i khẳn định về quyền bình đẳng của mọi
n ư i trong các b n:Tuyên ngôn Độc lập 1776 của n ớc Mĩ và Tuyên ngôn Nhân
quyền và dân quyền của n ớc Pháp 1791.
(2) Gi i quyến v n đề:
1/ Hành động trái vớ nhân đạo và chính n hĩa của thực dân Pháp hơn 80 năm
qua.
2/ Hành động của Pháp từ 1940.
3/ Hành động của đồng bào ta.
(3) Kết luận:
- Tuyên bố độc lập.
- Khẳn định quyết tâm giữ vữn độc lập.
ẽ. Đề Ếươỉg Ếhi ti t: Đây là đề cươn khôn chỉ bao gồm những ý lớn, những
luận đ ểm cơ b n, mà còn có các ý nhỏ, các luận cứ, các dẫn chứng cụ thể. Đề
cươn ch t ết thể hiện khá đầy đủ nộ dun văn b n.
Ví dụ, cho đề bài:
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Bàn về vai trò và tác dụng to lớn của sách trong đ i sống tinh thần của con
ng

i, nhà văn M. Ảook-ki có viết: “Sách m rộng ra tr ớc mắt tôi những chân

tr i mới”. ảãy gi i thích và bình luận ý kiến trên.
Chúng ta có thể lập một đề cươn

ch t ết như sau:

Mở bài:
- Nêu vai trò của sách từ xưa đến nay tron đ i sống tinh thần của con n ư i.
- Đưa v n đề mà M. Gork-k đ đề cập tới: “Sách m rộng ra tr ớc mắt tôi
những chân tr i mới”
Thân bài:
(1) Gi i thích ý nghĩa câu nói
a) Sách là gì ?
- Là kho tàng tri thức :
+ Về kinh nghiệm s n xu t
+ Về đ i sống của con n ư i
+ Về thế giới tự nhiên
- Là s n phẩm tinh thần :
+ S n phẩm của văn m nh nhân loại
+ Kết qu của lao động trí tuệ
+ Hàng hóa có giá trị đặc biệt
- Là n ư i bạn tâm tình gần ũ :
+ Giúp ta hiểu đ ều hay lẽ ph i
+ Làm cho cuộc sống tinh thần thêm phong phú
b) Sách m rộng những chân tr i mới
- Sách giúp ta hiểu biết về mọ lĩnh vực :
+ Về khoa học tự nhiên
+ Về khoa học xã hội
- Sách

úp ta vượt qua không gian, th i gian:

+ Hiểu biết quá khứ, hiện tạ , tươn la
+ Hiểu tron nước, n oà nước
(2) Bình luận về tác dụng của sách và nêu ý kiến cá nhân
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a) Sách tốt
- Nâng cao tầm hiểu biết về tự nhiên và xã hội.
- Giúp ta khám phá ra chính b n thân mình.
- Chắp cánh ước mơ và khát vọng sáng tạo.
b) Sách x u
- Xuyên tạc, bóp méo sự thật.
- Mang tính ch t thươn mại.
- Đ n ược lại vớ suy n hĩ và nếp sống lành mạnh của con n ư i.
(3) Thái độ đối với việc đọc sách
- Tạo thói quen và duy trì hứn thú đọc sách.
- Chọn sách tốt có giá trị khoa học hoặc nhân văn.
- Phê phán và lên án những sách có nội dung x u.
K t bài:
- Khẳn định lại tác dụng của sách.
- Hành động của cá nhân.
1.4.1.2. Tác dụng của việc lập đề cươn
- Có cái nhìn bao quát chung cho toàn bộ những nội dung triển khai trong suốt
văn b n.
- Có thể nhận ra đâu là ý chính cần nh n mạnh, cần đ sâu; đâu là ý phụ có thể
bỏ qua hoặc lướt qua để làm nổ rõ đề tà cũn như chủ đề của văn b n.
- Chủ động trong việc tính toán dun lượng chung của văn b n cũn là dun
lượng riêng của từng phần, từng ý.
- Bên cạnh đó, đề cươn cũn

úp cho chún ta phân phối th i gian viết cho

từng phần một cách hợp lí trong nhữn trư ng hợp cần ph i tính toán tới th i gian
hoàn thành văn b n.
1.4.1.3. Yêu cầu của việc lập đề cươn
- Thể hiện được sự triển khai nộ dun tron văn b n sao cho phù hợp với các
nhân tố giao tiếp của văn b n (viết cho ai? viết để làm gì? viết trong hoàn c nh nh
thế nào?…)
- Thể hiện được đề tài và chủ đề của văn b n.
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- Phù hợp với từng phong cách chức năn và thể loại của văn b n.
- Các ý lớn, ý nhỏ ph được sắp xếp theo một trật tự hợp lý.
- Đề cươn cần cô đọng, ngắn gọn, sáng sủa và ph i có những ký hiệu, con
chữ nh t định để h các đề mục, để tách biệt các ý lớn, ý nhỏ…
* BÀI T P
Bài t p 1
Anh (chị) hãy trình bày về v n đề: Ng

i học sinh phổ thông không ph i chỉ

cần học giỏi Toán mà còn cần học giỏi Văn nữa.
Gi sử có một đề cươn được lập như dướ đây cho nội dung này. Anh (chị)
có tán thành đề cươn này khôn ? Vì sao?

ếu được lập đề cươn khác, anh (chị)

sẽ lập như thế nào cho nộ dun mình định trình bày?
Đ C

NG

Mở bài:
- Giới thiệu tầm quan trọng của việc học Toán tron nhà trư ng.
- Khẳn định ích lợi của văn học đối vớ đ i sốn con n ư i.
Thân bài:
(1). Học Văn giúp ta hiểu cuộc sống sâu sắc hơn, phong phú hơn thông qua
các hình t ợng văn học.
- Hiểu biết về th ên nh ên, đ t nước, con n ư i của dân tộc mình và các dân
tộc khác.
- Hiểu biết những giá trị tinh thần của loà n ư i.
(2) Học Văn giúp ta bồi d ỡng những t t
- Biết yêu thươn , căm

ng và tình c m đúng đắn.

ận, biết cách c m, cách nghĩ đún đắn.

- Biết sống nhân ái, hiền hòa.
- Biết c m nhận nhữn cá đẹp từ các hình tượn văn học.
(3) Học Văn giúp ta rèn luyện l i ăn tiếng nói thêm tinh tế
- Đa dạng hóa l

ăn t ếng nói (dùng từ, đặt câu,…)

- Ý thức được đầy đủ hơn tính văn hóa của l i nói.
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- Th y được cá hay, cá đẹp của ngôn ngữ dân tộc trong các tác phẩm văn
chươn và qua đó rút ra bà học về cách sử dụng ngôn ngữ cho b n thân.
(4) Học Toán và học Văn đều cần cho vốn văn hóa chung của mỗi con ng

i.

- Học v n của mỗ con n ư đều cần những hiểu biết phổ thông về Văn và Toán.
- Việc rèn luyện tư duy lo c qua học Toán và tư duy hình tượng qua học Văn
đều cần cho cuộc sống của mỗ con n ư i.
K t bài:
- Khẳn định lạ va trò và ý n hĩa của việc học Văn.
- Trên cơ s đó đưa ra kết luận: Ng

i học sinh phổ thông không ph i chỉ cần

học giỏi Toán mà còn cần học giỏi c Văn nữa.
Bài t p 2
Cho đề bà làm văn sau:
“Tục ngữ có câu:
Một cây làm chẳng nên non
Ba cây chụm l i nên hòn núi cao
Hãy gi i thích và l y dẫn chứng tron đ i sốn thư n n ày để minh họa”.
Có ha đề cươn dướ đây được lập cho đề bài trên. Theo anh (chị), đề cương
nào hợp lí hơn? Vì sao? ếu được lập một đề cươn khác, anh (chị) sẽ lập như thế nào?
Đ C

NGă1

(1) Gi i thích nghĩa của từ ngữ
-

hĩa đen của “một”, “ba”, “cây”, “núi”.

-

hĩa bón của các từ trên.

(2) Giá trị của câu tục ngữ
- Nhắc nh mọ n ư i ph đoàn kết chặt chẽ.
- Xây dựng tập thể vững mạnh.
(3) L y dẫn chứng
- Cùng giúp nhau trong học tập.
- Cùng giúp nhau xây dựng phong trào lớp về các mặt hoạt động.
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Đ C

NGă2

(1) Gi i thích nghĩa của câu tục ngữ
-

hĩa đen.

-

hĩa bón .

(2) Chứng minh bằng dẫn chứng
- Tron nhà trư ng.
- Ngoài xã hội.
a đình.

-

(3). Rút ra bài học
- Cần ph đoàn kết để tạo sức mạnh.
- Ph i biết cách đoàn kết.
Bài t p 3
Gi định như dướ đây là một số chủ đề của hội th o, anh (chị) hãy tách ra từ
những chủ đề đó một khía cạnh nộ dun để chuẩn bị tham dự hội th o:
(1) Cuộc đ i và thơ văn Nguyễn Đình Chiểu.
(2) Thiên nhiên trong Truyện Kiều.
(3) Lòng yêu n ớc của dân tộc ta trong thơ văn cổ.
Từ ba chủ đề hội th o này, có một bạn đ dự định chọn nộ dun trình bày như
sau đối với từng chủ đề:
a) Tính ch t tự sự của truyện Lục Vân Tiên.
b) Ánh trăng và con ng

i trong Truyện Kiều.

c) Bìỉh Ngô Đại Cáo – B n tuyên ngôn độc lập của đ t n ớc.
Anh (chị) th y nội dung mà bạn dự định phát biểu có phù hợp với chủ đề
chung của hội th o không? Vì sao?
Bài t p 4
Anh (chị) hãy lập đề cươn cho bà v ết có nội dung sau:
-

G úp đỡ trẻ em n hèo vượt khó.

-

Trách nhiệm của chúng ta trong việc b o vệ mộ trư ng.

Bài tâp 5
H y hướng dẫn các em học sinh lớp 7 lập đề cươn cho đề bài sau:

17

Do không nghe gi ng về câu tục ngữ Nh t canh trì, nhì canh viên, tam canh
điền, nhiều n ư i không hiểu những từ Hán Việt trong câu y n hĩa là ì, n ư

xưa

muốn nó đ ều gì qua câu tục ngữ y và nó như thế có lí không?
Em sẽ gi i thích thế nào cho nhữn n ư

đó h ểu?

1.4.2. Luy n xây d ng l p lu n
1.4.2.1. Các thành phần của lập luận
Lập luận là quá trình sắp xếp, liên kết các ý lại thành một khối thống nh t để
dẫn n ư

đọc đến với từng kết luận nhỏ (luận đ ểm) và từ đó đến với kết luận

chung của toàn văn b n (luận đề).
Luận điểm là nhữn đ ều tác gi cần dẫn n ư
chưa được gi

đọc, n ư i nghe tớ nhưn

thích, chưa được chứng minh. Luận đ ểm chỉ có giá trị như một kết

luận khi luận đ ểm đó được gi i thích và chứng minh một cách đầy đủ.
Luận cứ được co là cơ s để làm sáng tỏ luận đ ểm. Đó là những lí lẽ, những
dẫn chứn đưa ra để gi i thích, chứng minh cho luận đ ểm. Không có luận cứ, kể c
luận cứ lí lẽ lẫn luận cứ dẫn chứn , thì cũn sẽ không có những kết luận mang tính
thuyết phục.
Kết luận là luận đ ểm đ được chứng minh, gi i thích qua lập luận. Mỗi luận
đ ểm tron văn b n nghị luận thư ng là một kết luận nhỏ. Các kết luận nhỏ này
được xâu chuỗi vớ nhau để dẫn đến kết luận lớn cuối cùng của toàn văn b n.
Ví du:
Một th i đ i vừa chẵn m
Trong m

i năm.

i năm y, thơ mới đã tranh đ u gắt gao với thơ cũ, một bên giành

quyền sống, một bên giữ quyền sống. Cuộc tranh đ u kéo dài cho đến ngày thơ mới
toàn thắng. Trong sự thắng lợi y, cũng có công những t xung hữu đột nơi chiến
tr

ng, nh ng tr ớc hết là công những nhà thơ mới. Tôi không so sánh các nhà thơ

mới với Nguyễn Du để xem ai hơn ai kém. Đ i x a có thể có những bậc kì tài đ i
nay không sánh kịp. Đừng l y một ng

i sánh với một ng

i. Hãy sánh th i kỳ th i

đ i cùng th i đ i. Tôi quyết rằng trong lịch sử thi ca Việt Nam ch a bao gi có một
th i đ i phong phú nh th i đ i này. Ch a bao gi ng

i ta th y xu t hiện cùng

một lần một hồn thơ rộng m nh Thế Lữ, mơ màng nh L u Trọng L , hùng tráng
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nh ảuy Thông, trong sáng nh Nguyễn Nh ợc Pháp, o não nh ảuy Cận, quê
mùa nh Nguyễn Bính, kì dị nh Chế Lan Viên,… và thiết tha, r o rực, băn khoăn
nh Xuân Diệu.
Từ ng

i này sang ng

i khác sự cách biệt rõ ràng. Cá tính con ng

i bị kiềm

chế trong bao lâu bỗng đ ợc gi i phóng. Sự gi i phóng có thể tai h i cho chỗ khác.
đây, nó chỉ làm giàu cho thi ca. Cái sức m nh súc tích từ m y ngàn năm đáng
tung b vỡ đê. C nh t ợng thực là hỗn độn. Nhìn qua ta chỉ th y một điều rõ: nh
h

ng ph ơng Tây, hay đúng hơn nh h
Nh ng nh h

ng Pháp.

ng Pháp cũng có chia đậm nh t khác nhau.
(Hoài Thanh)

Tron 4 đoạn văn trên, đoạn 2 và 3 được dành để triển khai luận đ ểm, triển
khai những nội dung thông tin mới cần thôn báo, tron kh đó đoạn 1 và 4 nội
dung chủ yếu lại không mang tính thông tin mới mà chỉ là nhắc lại, lặp lại những
thôn t n đ b ết và mang tính ch t nối, tính ch t chuyển tiếp tươn đối rõ ràng.
1.4.2.2. Một số cách lập luận thư ng gặp
- Lập luận diễn dịch là cách lập luận được bắt đầu bằng một nhận xét chung
khái quát hoặc nhữn đ ều đ được mọ n ư i thừa nhận…
Ví dụ:
Ý nh h

ng tới l i mà l i cũng nh h

ng đến ý vì l i là để diễn đ t ý. Hễ

sửa một l i cho đẹp hơn thì ý cũng hay hơn, mới hơn. Chẳng h n b n viết “ Ảió đã
hơi l nh rồi”. Nh ng th y lối phô diễn y th

ng lắm, không làm cho độc gi chú ý

tới đ ợc, b n bèn sửa: “Đã nghe rét m ớt luồn trong gió”thì đâu ph i b n chỉ thay
l i, mà thay c ý nữa đ y. Hoặc nếu b n nói “Tôi buồn lắm”. Rồi b n th y l i đó
ch a đủ m nh để diễn t nổi sầu ngùn ngụt của b n, b n bèn sửa l i: “V n lí sầu
lên, núi tiếp mây” thì ai dám b o rằng ý của b n đã không thay đổi.
(Nguyễn Hiến Lê)
- Lập luận quy n p là cách lập luận được bắt đầu bằng những nhận xét mang
tính cụ thể, riêng biệt để đến với những nhận định mang tính tổng quát, những nhận
xét chung.
Ví dụ:

19

Từ H i chống l i triều đình không th y rõ vì lẽ gì, ngoài khát vọng tự do,
ngang dọc. Điều đó khác với lẽ th

ng. Lẽ th

ng kh i nghĩa chống l i triều đình,

ai ai cũng nêu chính nghĩa của mình để thu phục nhân tâm. Trong ph m vi văn học
ta, bài H Ếh Tây Sơỉ khi tiến quân ra Bắc diệt Trịnh cũng nh Truỉg ỉghĩa Ếa của
Đoàn ảữu Tr ng đều nói rõ lí do và mục tiêu hành động của nghĩa quân là vì an
ninh, h nh phúc của nhân dân, vì công bằng nhân đ o mà trừ khử bọn tham tàn,
b o ng ợc. Từ H i, trái l i, tuyệt nhiên không nói đến cái đ i nghĩa y, trừ việc
giúp Kiều báo ân báo oán, nghĩa là giúp một cá nhân đặc biệt liên hệ đến mình […]
Chung quy điều nổi bật

Từ là lối sống tự do, ngang dọc.
(Lê Trí Viễn)

Kết luận trong lập luận là cái cần có, nhưn kết luận lại có thể được thể hiện
t

ng minh hay không t
+ Kết luận t

ng minh.

ng minh là kết luận được phát biểu trực tiếp thành l i, thành câu

chữ cụ thể. Kết luận như trư ng hợp Hoà Thanh đ đưa ra tron bà v ết trên là kết
luận tư ng minh.
+ Kết luận không t

ng minh là kết luận khôn được phát biểu trực tiếp thành

l i, thành câu chữ cụ thể mà n ư

đọc, n ư i nghe chỉ có thể nhận biết bằng cách

suy ra từ các luận cứ có trong lập luận .
Ví dụ:
Trong tập Nhật kí trong tù, có những bài phác họa sơ sài mà chân thật và
đậm đà, càng nhìn càng thú vị nh một bức tranh thủy mặc cổ điển. Có những bài
c nh lộng lẫy sinh động nh những t m th m thêu nền g m chỉ vàng. Cũng có bài
làm cho ng

i đọc nghĩ tới những bức sơn mài thâm trầm, rộn rịp.
( Đặng Thai Mai)

Tron đoạn văn trên, nhà phê bình Đặng Thai Mai mới chỉ đưa ra những luận
cứ mà chưa đưa ra kết luận. hưn vì luận cứ đ đầy đủ và đích lập luận đ rõ ràn
nên n ư

đọc có thể tự rút ra kết luận: Nghệ thuật thơ của tập Nhật kí trong tù thật

là đặc sắc. Kết luận này là một kết luận khôn tư n m nh vì đó là đ ều ngư
tự suy ra từ các luận cứ đ có sẵn.
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đọc

- Cách thức lập luận: là sự phối hợp tổ chức, liên kết các luận cứ theo những
cách thức suy luận nào đ y để dẫn đến kết luận và làm nổi bật kết luận.
Thôn thư ng, trong lập luận, các luận cứ đồn hướn được sắp xếp

gần vị

trí của kết luận hơn so với các luận cứ nghịch hướng. Còn trong số các luận cứ đồng
hướng, luận cứ nào có giá trị đối với kết luận hơn lạ được sắp xếp

vị trí gần kết

luận hơn. Luận cứ càng mạnh, càng cần đứng gần vị trí của kết luận hơn. Đ o lại vị
trí của luận cứ trong lập luận sẽ làm nh hư ng không nhỏ đến giá trị của kết luận.
Gi sử trong lập luận vừa dẫn trên, ta đ o lại vị trí của luận cứ nghịch hướng
xuống gần kết luận, còn luận cứ đồn hướn để xa kết luận hơn: “Trong xã hội
Truyện Kiều, quan l i vì tiền mà b t ch p công lí; sai nha vì tiền mà làm nghề buôn
thịt bán ng

i; S Khanh vì tiền mà táng tận l ơng tâm; Khuyển,

ng vì tiền mà

làm những điều ác. Nguyễn Du vẫn nhìn (đồng tiền) về mặt tác h i, vì Nguyễn Du
th y rõ c một lo t hành động gian ác b t chính đều là do đồng tiền chi phối, tuy
Nguyễn Du không ph i không nhắc đến tác dụng tốt của đồng tiền. Có tiền Thúc
Sinh, Từ H i mới chuộc đ ợc Kiều, Kiều mới cứu đ ợc cha và sau này mới báo
đ ợc ơn cho ng

i này, ng

i nọ. Đó là những khi đồng tiền nằm trong tay ng

i

tốt…Đồng tiền đã thành một sức m nh tác quái r t ghê. C xã hội ch y theo tiền”.
Lúc này ta th y giá trị thuyết phục của kết luận gi m đ nh ều.
1.5. Ch a l i v xây d ngăđ c

ngăchoăvĕnăb n

1.5.1.ăXaăđ ho c l căđ
Biểu hiện của loại lỗi này là:
- Có thành tố nội dung không phù hợp với nội dung và mục đích của toàn văn b n.
- Có thành tố nội dung phát triển quá chi tiết, quá xa, không thích hợp với vai
trò của nó tron văn b n.
1.5.2. N i dung phát triểnăkhôngăđ yăđ
V n đề cần trình bày tron văn b n ph i triển khai qua các thành tố nội dung
tron đề cươn . Các thành tố đó cần được xác lập đầy đủ, cho phù hợp với mục
đích và yêu cầu của văn b n. Nếu không, nội dung của văn b n sẽ phiến diện , kém
sức thuyết phục đối với n ư

đọc.

1.5.3. N i dung trùng l p
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Mỗi thành tố nội dung cần trình bày đún vị trí và khai triển đầy đủ, tránh lặp
lạ dù dưới một hình thức hoặc một tên gọi khác.
Ví dụ: Kh phân tích tư tư n “Không có gì quý hơn độc lập tự do”, có n ư i
xác lập các thành tố nộ dun tron đề cươn như sau:
(1) Độc lập tự do quý hơn tài s n của c i.
(2) Độc lập tự do quý hơn h nh phúc riêng t .
(3) Độc lập tự do quý hơn cuộc sống giàu sang, sung s ớng.
(4) Độc lập tự do quý hơn tính m ng cá nhân.
Trong sự xác lập đề cươn này, thành tố (3) tuy diễn đạt bằng một hình thức
khác nhưn là sự lặp lại thành tố (1) và (2).
1.5.4. N i dung mâu thu n, không h p lôgic
Các thành tố nội dung trong một đề cươn cho văn b n là sự triển khai chủ đề
chung của văn b n và phục vụ cho tiến trình lập luận chung của văn b n để đ tới
một kết luận chun . Do đó, các thành tố này khôn được mâu thuẫn nhau.
Ví dụ: Khi xác lập đề cươn cho một văn b n phân tích nhân vật Mai An Tiêm
trong truyện “Qu d a h u”, có học s nh đ xây dựng các thành tố sau:
(1) Con ng

i ngang tàng, b ớng bỉnh.

(2) Con ng

i tự trọng, biết tự lực cánh sinh.

(3) Con ng

i cần cù lao động.

(4) Con ng

i thông minh.

Thành tố (1) có mâu thuẫn với thành tố (2).
1.5.5. N i dung l n x n, trình t không h p lý
Các thành tố nội dun tron đề cươn chẳng những cần được phân xu t, xác
lập hợp lý, mà còn cần sắp xếp chặt chẽ, theo một trình tự có sức thuyết phục, phục
vụ cho lập luận tron văn b n.
Ví dụ: Khi xác lập đề cươn cho một văn b n trình bày về tình c m của con
n ư i Việt Nam bộc lộ qua ca dao, có thể xây dựng một số thành tố nội dung chính sau:
(1) Tình c m gia đình đằm thắm.
(2) Tình làng xóm quê h ơng thắm thiết.
(3) Tình yêu thiên nhiên tha thiết.
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(4) Tình yêu nam nữ (lứa đôi) mộc m c mà sâu nặng…
Thành tố (4) nên đặt vào vị trí thứ (3) .
* BÀI T P
Bài t p 1
Dựa vào những từ ngữ nào tron đoạn kết bà dướ đây, ta có thể dự đoán
được nội dung của văn b n đ trình bày tron phần thân bà ? Đó là nội dung gì?
ĐỊạỉ văỉ 1:
Ch t l ợng nghệ thuật của các tác phẩm Nam Cao không hoàn toàn đồng
điều, nh ng nói chung bằng một tài năng lớn, Nam Cao đã có những đóng góp mới
mẻ đối với sự phát triển của văn xuôi Việt Nam. Nghệ thuật tiểu thuyết Nam Cao có
sắc thái hiện đ i rõ rệt và về nhiều mặt, đã đánh d u b ớc phát triển mới của tiểu
thuyết “quốc ngữ” Việt Nam mới phôi thai vài ba chục năm, đang hiện đ i hóa với
một tốc độ mau lệ.
( Lịch sử văn học Việt Nam 1930-1945, NXB Giáo dục)
ĐỊạỉ văỉ 2:
Nghệ thuật của ca dao r t tinh vi, tế nhị, đáp ứng mật thiết với những nội
dung phong phú. Cách dùng chữ, những lối biến thể, những lối hình t ợng hóa, cụ
thể hóa, nhân cách hóa, sát với nhân cách biểu hiện

nội dung, làm cho ca dao tr

nên những câu hát r t th m thía về mặt trữ tình, cũng nh về mặt ph n ánh cuộc
đ i của nhân dân lao động. Những thể phú, tỉ, hứng của ca dao là những thể mà ca
dao Việt Nam và Kinh Thi của Trung Quốc điều có. R t có thể là những thơ ca dân
gian của nhiều n ớc khác cũng có những thể y, vì nó là những ph ơng pháp nghệ
thuật cơ b n, cần thiết cho việc c u tứ cho thơ ca trữ tình.
(Vũ

ọc Phan)

Bài t p 2
Hãy viết đoạn kết bài sao cho phù hợp với nhữn đoạn m dướ đây:
ĐỊạỉ văỉ 1:
“Chí Phèo” (1941) là kết tinh những thành công của Nam Cao trong đề tài
nông dân và là một kiệt tác trong nền văn xuôi tr ớc cách m ng. Khác với đa số
truyện ngắn khác của Nam Cao, “Chí Phèo” ph n ánh xã hội nông thôn trực tiếp
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trên bình diện đ u tranh giai c p. Qua hình t ợng Chí Phèo, một tr

ng hợp nông

dân l u manh hóa, Nam Cao không những miêu t sâu sắc, c m động cuộc sống bị
đày đo của ng

i nông dân bị đè nén, bóc lột đến cùng cực, mà còn dõng d c

khẳng định đến nhân phẩm của họ trong khi họ bị xã hội vùi dập đến m t hình
ng

i, tính ng

i.
(Nguyễn Hoành Khung)

ĐỊạn văỉ 2:
Nguyễn Khuyến nổi tiếng nh t trong văn học Việt Nam là về thơ Nôm. Mà
trong thơ Nôm của Nguyễn Khuyến, nức danh nh t là bài thơ mùa thu: Thu đi u,
Thu ẩm, Thu v nh: Bài Thu v nh có thần hơn hết, nh ng ta vẫn ph i thừa nhận bài
Thu đi u là điển hình cho mùa thu của làng c nh Việt Nam

Bắc Bộ.
( Xuân Dịệu)

Bài t p 3
Hãy dựa vào những mẫu gợ ý dướ dây để luyện viết một số câu nố đoạn
văn đứn trước đoạn văn đứng sau:
a) Trên đây …dướ đây …xem xét …
b) Phần trên …dướ đây … đề cập đến …
c)

trên …phần tiếp theo … xét kĩ…

d) Chún ta đ … sau đây chún ta sẽ …
e) Phần trên dành cho …
g) Còn phần sau đây sẽ …
h)

ược lên trên … còn phần sau đây sẽ …

Bài t p 4
H y đ ền vào chỗ trống những từ ngữ thích hợp để liên kết phần trên và phần
dưới của văn b n.
-

trên chúng ta đã nói đến tình yêu quê h ơng, làng xóm trong ca dao,

d ới đây ……Trong ca dao Việt Nam, những bài về tình yêu nam nữ chiếm số l ợng
lớn. Đó là những bài về nỗi nhớ nhung khi xa cách, nỗi lo lắng khi muốn b o vệ
tình yêu chung thủy, nỗi đau đớn khi x y ra c n tr làm cho ớc nguyện không
thành, rồi đến khi có chồng cũng x y ra biết bao buồn tủi chỉ vì những kỉ c ơng
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phong kiến… T t c những tình c m vui buồn y, nhân dân Việt Nam đã thổ lộ
trong ca dao, làm cho ca dao có tính ch t trữ tình sâu sắc.
- Chúng ta đã phân tích kĩ……., d ới đây chúng ta sẽ xem xét kĩ hơn về cái
bọn có quyền, có thế khác trong xã hội. Đó là một lũ sai nha, bọn
Đó là những bọn ng
Đó là bọn ng

ng, bọn Khuyển.

i nh Tú Bà, Mã Ảiám Sinh, S Khanh, B c Hà, B c H nh,..

i có quyền, có thế b i đồng tiền. Chúng đục khoét, tàn phá xã hội.

Chúng làm cho bao ng

i con gái có tài có sắc nh Kiều rơi vào vòng tủi nhục.

Bài t p 5
Hãy phân tích luận cứ và kết luận của lập luận sau để phát hiện lỗi và sửa
lỗi: Tác phẩm “Chí Phèo” không chỉ có sự sáng t o về nội dung mà còn có c sự
sáng t o về mặt hình thức. Đọc kỹ tác phẩm, ta th y “Chí Phèo” là một truyện ngắn
mà l i xây dựng đ ợc c ba thì của th i gian: quá khứ, hiện t i và t ơng lai. Điều
này có lẽ ch a một tác phẩm truyện ngắn đ ơng th i nào có thể làm đ ợc. Tác
phẩm “Chí Phèo” không chỉ là sự ph n ánh ng
kịch bị cự tuyệt quyền làm ng

i nông dân bị l u manh hoá vì bi

i mà còn là một sự phát hiện và khẳng định b n

ch t l ơng thiện của họ ngay c khi họ đã đánh m t c nhân hình lẫn nhân tính.
(Bài làm của học sinh)
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Ch

ngă2
LUY NăKƾăNĔNGăD NGăĐO NăVĔNă

2.1. Khái ni măđo năvĕn
Đoạn văn là một đơn vị tạo thành văn b n, trực tiếp đứng trên câu được m
đầu bằng chữ lù đầu dòng, viết hoa và kết thúc bằng d u ngắt đoạn.
2.2. Yêu c u chung c aăđo năvĕnătrongăvĕnăb n
2.2.1. Đo năvĕnăph i có s th ng nh t n i t i ch t ch
Đoạn văn được coi là sự thống nh t chủ đề khi mà trong suốt quá trình triển
kha đoạn văn, tác

chỉ tập trung viết về cùng một hiện thực (hoặc một vài hiện

thực có liên quan chặt chẽ vớ nhau) và cùn hướng theo một chủ đích nh t định.
Nếu như tron một đoạn văn, ta cần ph i nói tới một đố tượng khác nữa thì tốt nh t là
nên tách đố tượn đó ra để trình bày trong một đoạn văn khác.
Ví dụ:
Đá quý muốn mang tên ngọc ph i hội đủ những yếu tố đặc sắc mà các lo i đá
th

ng không có. Đầu tiên, nó ph i hoàn toàn trong suốt, không có bọt cát hoặc

bụi, nghĩa là đ t đến độ hoàn h o.Với kim c ơng thì ph i hoàn toàn không màu đỏ
máu bồ câu, sa-phia (lam ngọc) màu xanh lục phơn phớt sáng. Đó là chuẩn để tăng
giá trị viên đá. Tính “quý phái" của đá còn nằm

đặc tính chi t quang, tán sắc

m nh, t o ra vẻ sáng rực rỡ, lóng lánh ngũ sắc đầy quyến rũ. Ngoài ra, độ cứng vô
địch của kim c ơng và nhóm kim c ơng th ch (co-run-dum) làm cho đá quý bền
vững với năm tháng, không bao gi bị cát bụi th i gian làm phai m vẻ sáng ng i
độc đáo vốn có.
( Nguyễn Ngọc Thạo)
Đoạn văn này đ có sự thống nh t chủ đề vì trong suốt quá trình triển khai viết
đoạn văn, tác

chỉ tập trung nói tới một hiện thực duy nh t nhằm khẳn định
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nhữn đặc tính quý của ngọc mà các loạ đá bình thư ng khác không có: trong suốt
(khôn đục), chiết quang và cứng.
Cũn có thể trong một đoạn văn, chún ta nêu ra hai sự việc hoặc hiện tượng
nào đó. hưn đ ều cần ph i chú ý là hai sự việc hoặc hiện tượng này nếu đưa vào
trong cùng một đoạn văn thì chún ph i có quan hệ r t mật thiết vớ nhau, thư ng
thì đố tượng nọ làm nền, làm nổi bật cho đố tượng kia.
Ví dụ:
Bầu tr i Côn Đ o trong buổi bình minh r t đẹp. Con đ

ng từ Bến Đầm đến

nhà lao uốn quanh b biển, men theo triền núi, bên trên là cây cối um tùm, bên
d ới là sóng trắng vỗ b đá dựng. Trên cành cây, chim kêu ríu rít. Chị Sáu nh say
s a với c nh tự nhiên. Chị hát theo một con chim hót. Chị r ớn đôi tay bị còng
chụp một con b ớm bay qua. Chị chẳng để ý gì đến bọn lính với súng g ơm tua tủa
quanh mình.
(Theo SGK Tiếng Việt 9)
Đoạn văn này nêu lên ha đố tượn . Ba câu đầu tập trung thể hiện đố tượng
thứ nh t: c nh Côn Đ o trong buổi bình minh. Bốn câu tiếp theo tập trung thể hiện
đố tượng thứ hai: Chị Sáu hiên ngang, bình tĩnh b ớc ra pháp tr

ng. Ha đối

tượng này có quan hệ r t mật thiết vớ nhau: đố tượng thứ nh t (c nh Côn Đ o
trong buổi bình minh) làm nền, làm nổi bật cho việc trình bày đố tượng thứ hai (c nh
chị Sáu hiên ngang, bình tĩnh b ớc ra pháp tr ng).
Tuy vậy, để việc luyện viết đoạn văn được tập trun , tron

a đoạn đầu rèn

luyện, chúng ta chỉ nên tập trung viết mỗ đoạn văn thể hiện một hiện thực duy nh t.
2.2.2. Đo nă vĕnă ph iă ă đ m b o có quan h ch t ch v iă cácă đo n khác
trongăvĕnăb n
Để đạt được tính chặt chẽ về lôgic trong việc thể hiện sự tồn tại, vận động của
b n thân đố tượng hiện thực đan được đề cập đến tron đoạn văn, ta cần ph i thể
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hiện đầy đủ và chính xác sự tồn t i, vận động của b n thân đối t ợng nh nó vốn
có trong thực tế.
Khi viết đoạn văn ta cần ph

chú ý: ý sau khôn đối lập, không phủ nhận ý

trước; ý sau tiếp nối và phát triển ý trước, nh t quán vớ ý trước, các ý ph

được

trình bày theo đún quy luật của nhận thức, của tư duy.
Ví dụ, ta có thể trình bày lần lượt các ý theo quan hệ nguyên nhân - kết qu ,
gi thiết - kết qu , tăn t ến, nhượng bộ, hoặc ta cũn có thể trình bày các ý theo
tầm quan trọn tăn dần hay gi m dần đối vớ đề tài và chủ để, hoặc cũn có thể
trình bày theo trình tự không gian.
Ví dụ:
Đoạn văn được trình bày theo thứ tự th i gian:
Số 0 không ph i tự nhiên mà có, mà là một phát minh lớn của loài ng

i. Vào

thế kỉ ẤV tr ớc Công nguyên, các nhà bác học Ba-bi-lon (phía Nam I-rắc ngày nay)
lần đầu tiên nghĩ ra số 0. Họ sử dụng nó trong cách đếm hết sức đặc biệt: hàng đơn
vị không gồm 10 con số mà là những 60. Vào kho ng năm 600 sau Công nguyên,
các nhà bác học n Độ cũng nghĩ ra số 0. Họ truyền nó cho ng

i -rập cùng với

cách viết hàng chục, hàng trăm (hệ đếm thập phân). Đến l ợt mình, ng
truyền số 0 cùng với các chữ số khác đã đ ợc c i biên cho ng
này x y ra vào kho ng năm 1000. Đó chính là m

i

rập l i

i Châu Âu. Điều

i con số mà chúng ta th

ng

dùng ngày nay 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9.
(Huy Toàn)
Qua hai ví dụ trên, chún ta đều có thể th y rằng chính việc trình bày nội dung
theo một trình tự hợp lí, nh t quán đ tạo được cho đoạn văn tính lô c chặt chẽ.
2.2.3.ăĐo năvĕnăph i phù h p v i phong cách chung c aăvĕn b n
Mỗi phong cách có sự lựa chọn khác nhau về cách c u tạo và sử dụng các
phươn t ện liên kết. B i vậy, mỗ đoạn văn v ết ra vừa cần ph
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đ m b o sự thống

nh t chủ đề và chặt chẽ về mặt lôgic trong nội bộ đoạn văn, vừa cần ph

đ mb o

mối quan hệ chung, sự thống nh t chung về phong cách vớ các đoạn văn khác
tron cùn văn b n.
2.3. Luy n d ngăđo năvĕnătheoăcácăkiểu k t c u
2.3.1. D ngăđo năvĕnădi n d ch
Đoạn văn d ễn dịch là đoạn văn có câu chủ đề đứng

đầu đoạn.

Câu chủ đề là câu quan trọng nh t của đoạn văn, man tron mình những
thông tin chính của toàn bộ đoạn văn. Kh sử dụng phù hợp, câu chủ đề có những
tác dụng r t lớn:
- Về phía ng

i viết, câu chủ đề giúp cho việc thể hiện nộ dun đún hướng,

duy trì được sự thống nh t chun cho toàn đoạn văn.
- Về phía ng

i đọc, câu chủ đề giúp cho việc xác định được hướng tiếp nhận

nội dung một cách nhanh chóng, chính xác; phân biệt được những thông tin chính
với các thông tin phụ, bổ sun có tron đoạn văn.
2.3.1.1. Về mặt nội dung
Câu chủ đề ph i thể hiện được nhữn ý chính, khá quát và định hướn được
nội dung triển khai cho toàn bộ đoạn văn.
Ví dụ :
Khí hậu và thời ti t có ảỉh hưởng sâu sắc tới hoạt động của ẾáẾ ịhươỉg
tiện giao thông vận tải.
tô và đ

n ớc ta, về mùa m a lũ, ho t động của ngành vận t i ô

ng sắt gặp nhiều tr ng i.

đ ợc trong mùa n ớc lớn. Còn

những khúc sông, tàu bè chỉ có thể quay l i

những xứ l nh, về mùa đông, n ớc sông đóng

băng, thuyền bè không qua l i đ ợc, còn các sân bay nhiều khi ph i ngừng ho t
động do s ơng mù dày đặc hay do tuyết rơi quá dày.
( Theo SGK Địa lí 10)
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Câu chủ đề tron đoạn văn trên đ nêu lên v n đề cần bàn luận: nh h

ng

của khí hậu và th i tiết đến ho t động của các ph ơng tiện giao thông vận t i. Các
câu tiếp theo tron đoạn văn đ được viết ra theo đún sự định hướng này trong câu chủ
đề.
2.3.1.2. Về mặt dun lượng
Câu chủ đề thư n có dun lượng không lớn. Trong nhiều trư ng hợp, câu
chủ đề là câu ngắn nh t so vớ các câu khác tron đoạn văn.
Ví dụ:
Tham nhũng đang là v n đề đ ợc quan tâm hàng đầu

Châu Á. Mới đây,

chính phủ Nam Triều Tiên đã bắt giam hai cựu t ớng lĩnh về tội nhận hối lộ một
triệu đô la. Ảiới lập pháp

Đài Loan hiện ph i công khai tài s n của mình và rồi

đây các viên chức cao c p cũng sẽ làm điều đó. Cũng do tham nhũng Đ ng Dân
chủ tự do cầm quyền

Nhật B n đã m t đa sô' t i h viện .
(Báo Tuổi trẻ)

So sánh các câu tron cùn đoạn văn này, ta th y dun lượng của câu chủ đề
nhỏ hơn, n hĩa là số lượng từ ngữ của câu chủ đề ít hơn các câu khác. Đ ều này đ m
b o cho nộ dun được thể hiện trong câu chủ đề nổi bật lên so với những câu khác.
2.3.1.3. Về mặt kết c u ngữ pháp
Câu chủ đề thư n là câu đầy đủ hai thành phần chính: chủ ngữ và vị ngữ.
Đ ều này giúp cho câu chủ đề vừa thể hiện chính xác đố tượng trình bày, vừa thể
hiện rõ nội dung trình bày tron đoạn văn.
Theo dõi những ví dụ đ dẫn trong các mục trên, chúng ta th y các câu chủ đề
thư n có đủ c hai thành phần chính:
- Khí hậu và th i tiết/ có nh h

ng...

- Tham nhũng/ đang là v n đề đ ợc quan tâm . .
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2.3.1.4. Về mặt vị trí
Câu chủ đề thư n đứng
chủ đề có thể đứng
đề được n ư

vị trí đầu đoạn văn, mặc dù về mặt lí thuyết, câu

b t kì vị trí nào tron đoạn. Đứng

vị trí đầu như vậy, câu chủ

đọc nhận ra nhanh hơn và cũn vì vậy việc định hướng nắm bắt nội

dun cũn sẽ tr nên dễ dàn hơn, chính xác hơn.
Ví dụ:
Thi u chỗ Ếhơi ẾhỊ trẻ em, tác hại không thể lường h t được.
Các em xuống lòng đ

ng đá bóng, lên vỉa hè đánh cầu lông, quật con quay

b t cứ chỗ nào... T t c đều là một trật tự, không an toàn cho đ
đều gây c n tr giao thông và có thể gây ra những tr

ng phố. T t c

ng hợp nguy hiểm khó tránh

khỏi. Vì ph i tự túc chỗ chơi, không ít em đã trèo cây kều ve , bắt tổ chim; một số
em ra sông, hồ bơi lội, . . . Nhiều tr

ng hợp đáng tiếc đã x y ra . . .
(Hữu Tầm)

Đây là đoạn văn có câu chủ đề đứn đầu đoạn. Loạ đoạn này còn được gọi là đo n
diễn dịch .
Sơ đồ trình bày đoạn văn k ểu diễn dịch:
Câu chủ đề

Câu 1

Câu 2

Câu X

2.3.2. Luy n d ngăđo năvĕnătheoăkiểu quy n p
Trình bày đoạn văn theo k ểu quy nạp là cách trình bày nộ dun đ từ các ý
nhỏ đến ý lớn, từ các ý chi tiết đến ý khái quát, từ ý luận cứ cụ thể đến ý kết luận
bao trùm…

31

Ví dụ:
Làng xóm ta x a kìa lam lũ quanh năm mà vẫn quanh năm đói rách. Làng
xóm ta ngày nay bốn mùa nhộn nhịp c nh làm ăn tập thể. Đâu đâu cũng có tr

ng

học, nhà gửi trẻ, nhà hộ sinh, câu l c bộ sân và kho của hợp tác xã, nhà mới của xã
viên. Đ i sống vật ch t ngày càng m no, đ i sống tinh thần ngày càng tiến bộ.
(Hồ Chí Minh)
Đây là đoạn văn có câu chủ đề đứng

vị trí cuố đoạn và được coi là câu kết

đoạn. Loạ đoạn này còn được gọi là đo n quy n p.
Sơ đồ trình bày đoạn văn k ểu quy nạp:

Câu 1

Câu 2

Câu X

Câu kết thúc đoạn

2.3.3. Luy n d ngăđo năvĕnăsongăhƠnh
Khi các ý trong đoạn văn được trình bày theo kiểu không ý nào móc vào ý
nào, hoặc ý nọ bao trùm lên ý kia, các ý có quan hệ ngang nhau, ta sẽ có đoạn văn
được viết theo kiểu song hành.
Ví dụ:
M a r rích đêm ngày. M a tối tăm mặt mũi. M a thối đ t thối cát. Trận này
ch a qua, trận khác đã tới, ráo riết hung tợn hơn. T ng nh biển có bao nhiêu n ớc, tr i
hút lên, đổ xuống đ t liền.
(Ma Văn Khán )
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Sơ đồ trình bày đoạn văn theo k ểu song hành:
Câu 1

Câu 2

Câu 3

Câu X

2.3.4. Luy n d ngăđo năvĕnătheoăkiểu móc xích
Trình bày đoạn văn theo k ểu móc xích là cách trình bày ý nọ nối tiếp ý kia, ý
của câu đ sau móc vào ý của câu đ trước và cứ như vậy nối tiếp nhau cho đến khi
kết thúc đoạn văn.
Ví dụ:
Muốn xây dựng chủ nghĩa xã hội thì ph i tăng gia s n xu t. Muốn tăng gia
s n xu t tốt thì ph i lo c i tiến kĩ thuật. Muốn sử dụng tốt các kỹ thuật thì ph i có
văn hoá. Vì vậy, công việc bổ túc văn hoá là cực kỳ cần thiết.
(Hồ Chí Minh)
Sơ đồ trình bày đoạn văn theo k ểu móc xích:

Câu 1

Câu 2

Câu X

2.3.5. Luy n d ngăđo năvĕnăcóăk t c u tổng ậ phân ậ h p
Đây là đoạn văn có câu đầu đoạn nêu một ý tổn quát, sau đó các câu t ếp theo
phân tích, cụ thể hoá ý đó. Cuối cùng, câu kết đoạn lại tổng hợp, khái quát hoá
mức độ cao.
Ví dụ:
Trong hoàn c nh “trăm dâu đổ đầu tằm”, ta càng th y chị Dậu thật là một
ng

i phụ nữ đ m đang, tháo vát. Một mình chị ph i gi i quyết mọi khó khăn đột

xu t của gia đình, ph i đ ơng đầu với những thế lực tàn b o: quan l i c
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ng hào,

địa chủ và tay sai của chúng…Chị có khóc lóc kêu tr i, nh ng chị không nhắm mắt,
khoanh tay mà tích cực tìm cách cứu đ ợc chồng ra khỏi cơn ho n n n. Hình nh
chị Dậu hiện lên vững chãi nh một chỗ dựa vững chắc của gia đình.
(Nguyễn Đăn Mạnh)
* BÀI T P
Bài t p 1
Vì sao nhữn câu n đậm dướ đây lại là câu chủ đề của đoạn văn?
- Cũỉg ỉhư đồi mồi ở nhữỉg ỉơi khác, đồi mồi ở Hà Tiên giá tr nhất ở cái
mai.

đây, có những con nặng tới b y, tám chục ki- lô gam, đ

ng kính của cái

mai lên đến gần một mét và có thể bóc lên một ki-lô-gam v y. V y đồi mồi đ ợc
dùng vào nhiều việc, nh t là làm những đồ mĩ nghệ: từ cán dao, gọng kính, hộp
thuốc lá cho đến bình cắm hoa, trâm, l ợc, qu t, giá g ơng soi,. . . T t c đều là
những mặt hàng có giá trị .
(Theo SGK Địa lí)
- Nói chung sét rất nguy hiểm. Do c

ng độ dòng điện trong tia sét và áp

su t không khí xung quanh tia sét r t lớn, sét có thể đánh chết ng
các công trình kiến trúc . Ng

i và phá ho i

i ta tổng kết trong 33 năm của thế kỉ XVẤẤẤ, sét đã

đánh vào 386 gác chuông nhà th , nhiều khi giết chết luôn c những ng

i kéo

chuông , mà khi còn sống họ vẫn tin rằng tiếng chuông nhà th có thể đẩy lùi đ ợc
bão táp .
(Nguyễn Đức Minh)
-“Nhật kí trong tù " canh cánh một t m lòng nhớ n ớc: Chân b ớc đi trên đ t
Bắc mà lòng vẫn h ớng về Nam , nhớ đồng bào trong hoàn c nh lầm than, có lẽ
nhớ c tiếng khóc của bao nhiêu em bé Việt Nam qua tiếng khóc của một em bé
Trung Quốc , nhớ đồng chí đ a tiễn đến ven sông, nhớ lá c nghĩa đang tung bay
ph p phới. Nhớ lúc tỉnh và nhớ c trong lúc mơ.
(Hoài Thanh)

34

Bài t p 2
Hãy viết thêm câu chủ đề cho ha đoạn văn sau :
Nhiều tuyến đ

ng bộ nh quốc lộ 1 , 3 , 5 , 6 , . . . đã đi qua ảà Nội t o nên

mối liên hệ chặt chẽ giữa Hà Nội với các địa ph ơng khác. ảội tụ về Hà Nội còn có
các tuyến đ

ng sắt quan trọng: Hà Nội - Lào Cai , Hà Nội - Thái Nguyên , Hà Nội

- H i Phòng. M ng l ới đ

ng sông của Hà Nội chủ yếu là sông Hồng. Với c ng

Hà Nội, thành phố có thể trao đổi hàng hóa và phần lớn các tỉnh phía Bắc. Đ

ng

hàng không với sân bay Quốc tế Nội Bài, đã t o thành chiếc cầu nối giữa n ớc ta
với thế giới .
(Theo Địa lí Hà Nội)
- Quan l i vì tiền mà b t ch p công lí, sai nha vì tiền mà tra t n cha con
V ơng Ông; Tú Bà, Mã Giám Sinh, B c Bà, B c H nh vì tiền mà làm nghề buôn
thịt bán ng

i; S Khanh vì tiền mà táng tận l ơng tâm; Khuyển

ng vì tiền mà lao

vào tội ác.
( Hoài Thanh)
Bài t p 3
Từ những câu chủ đề cho trước dướ đây (đứng

vị trí đầu đoạn văn), h y

triển khai thành một đoạn văn hoàn chỉnh.
- Món quà tặng b n, ngày sinh nhật không ph i quý vì giá trị vật ch t mà quý
vì t m lòng của ng

i tặng quà gửi gắm trong đó .

- Rừng của chúng ta có nhiều lo i gỗ quý .
- Đ i sống vật ch t của nhân dân ta ngày cùng m no, đ i sống tinh thần ngày
càng tiến bộ.
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Bài t p 4
Từ những câu chủ đề cho trước dướ đây (đứng

vị trí cuố đoạn văn), h y

viết thành một đoạn văn hoàn chỉnh .
- Trong thơ Bác, ánh trăng luôn luôn tràn đầy.
- Đồi mồi đã làm cho ảà Tiên tr thành m nh đ t quý của Tổ quốc ta .
- Rừng quốc gia Cúc Ph ơng đúng là một viện b o tàng động thực vật quý, hiếm
của chúng ta.
Bài t p 5
H y thêm vào đầu và cuối nhữn đoạn văn dướ đây các câu cần thiết để
chúng tr thành đoạn văn k ểu tổng hợp – phân tích – tổng hợp.
- Một nửa loài ng

i trên thế giới không đọc qu ng cáo. Một nửa số ng

đọc thì cũng không để thông báo của anh. Một nửa số ng

i có

i có để ý đến thì không

đọc nó. Một nửa số có đọc l i không coi nó là quan trọng. Một nửa số coi là quan
trọng thì không tin vào thông báo. Một nửa số tin vào thông báo thì l i không mua
hàng của anh vì họ không cần đến.
(Nguyễn H Đạt)
- Truyện Kiều có nhiều con ng

i, nhiều sự kiện, nhiều c nh vật, tâm tr ng… khác

nhau, thậm chí đối lập nhau nh ng Nguyễn Du đều thể hiện một cách thành công. Đó là
thân hình đồ sộ, đẫy đà của Tú Bà; dáng d p hào hoa, phong nhã của Kim Trọng; cái lẩm
nhẩm gật đầu ám muội của S Khanh ; cái c

i s ng khoái của Từ H i ; bộ mặt đen xì,

ngơ ngẩn vì tình của Hồ Tôn Hiến ; hay sự tinh tế của ánh trăng đến những nét rung c m
sâu thẳm trong lòng ng

i đều đ ợc Nguyễn Du thể hiện chính xác.
( Hoài Thanh)

2.4. Luy nătáchăđo năvĕn
2.4.1. Táchăđo n theo s thayăđổi c aăđ tài, ch đ
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Nếu quan niệm một văn b n hoàn chỉnh gồm nhiều chủ đề nhỏ thì mỗi khi
chuyển từ chủ đề nhỏ này sang chủ đề nhỏ khác, ta có thể tách thành một đoạn văn.
Hay nói một cách khác, mỗ đoạn văn chỉ nên chứa một chủ đề nhỏ.
Ví dụ:
Hút thuốc lá đã gây ra những tác h i lớn đối với xã hội. Tình tr ng cháy nhà,
công s hoặc rừng cây do mẩu thuốc lá không ph i là chuyện hiếm gặp. Chỉ riêng
kho n thiệt h i này đã lên đến hàng tỉ đô la tính trên toàn thế giới .
Đối với ng

i mẹ, hút thuốc lá khi mang thai sẽ đem l i tác h i khôn l

cho thai nhi. Hội chứng trẻ sơ sinh đột tử có nguy cơ xu t hiện g p đôi
trẻ sống trong môi tr

ng

những đứa

ng nhiều khói thuốc lá. Mới đây một chuyên san y học Mĩ đã

thực hiện phỏng v n bố mẹ của 200 trẻ sơ sinh đột tử và bố mẹ của 200 trẻ khoẻ m nh .
Kết qu cho th y nguy cơ tử vong sẽ cao hơn với nhóm đối chứng 3,5 lần nếu
bố là ng

i nghiện thuốc và 2,3 lần nếu mẹ là ng

i nghiện thuốc .

Vậy có ph ơng pháp nào để cai thuốc một cách có hiệu qu ? Cách đây 5.000
năm, các thầy thuốc Trung ảoa giúp ng

i nghiện thuốc lá bằng cách mài củ c i

và trộn với hai thìa mật ong rồi cho uống. Một cách khác có vẻ rắc rối hơn: dùng
miếng đậu phụ kho ng 100 gam, khoét những lỗ nhỏ rồi nhét đ
h p; khi lên cơn thèm thuốc, ng

ng vào và đem

i nghiện l y miếng đậu phụ này ăn ngay lập tức

sẽ bị nôn thốcc nôn tháo. Điều này tái diễn nhiều lần sẽ khiến ng

i nghiện buồn

nôn mỗi khi ngửi mùi thuốc lá !
Dù có áp dụng ph ơng pháp nào đi nữa, điều quan trọng nh t đối với ng

i

muốn cai nghiện là ý chí của họ. Nếu không c ơng quyết với chính mình, sẽ không
có biện pháp kh thi nào để giúp họ tránh khỏi việc đốt một điếu thuốc mỗi khi cơn
thèm xu t hiện.
(Tạp chí Thế giới mới)
Phần văn b n trích dẫn trên gồm bốn đoạn văn, mỗ đoạn nêu một chủ đề riêng biệt:
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Đo n 1: Tác hại của thuốc lá đối với xã hộ , đặc biệt là việc gây ra nạn cháy.
Đo n 2: Tác hại của thuốc lá đối với việc s nh đẻ và trẻ sơ s nh.
Đo n 3 : Một số phươn pháp ca n h ện thuốc lá .
Đo n 4: Sự quyết định của ý chí đối với việc cai nghiện.
Cách tách đoạn văn như vậy được gọ là cách tách đoạn theo chủ đề.
2.4.2.ăTáchăđo n theo s thayăđổi c a th i gian và không gian
2.4.2.1. Tách đoạn theo th i gian
Ví dụ:
Năm 1935, Nguyễn Cao Luyện gặp Hoàng Nh Tiếp từ Huế ra Hà Nội. Hai
kiến trúc s đồng khoá, giàu tài năng và nhiệt tình, hợp l i nh đũa có đôi. ảai ông
đã đến với xóm thợ và dân nghèo thành thị
ng

bãi Phúc Xá, Hà Nội. Để giúp những

i nghèo khó, hai ông đã sáng t o ra kiểu nhà ánh sáng gi n dị, bằng vật liệu rẻ

tiền, nh ng vẫn t o nên đ ợc nơi ăn chốn

văn minh, hợp vệ sinh. Nhà ánh sáng

không những đã có tiếng vang lớn trong n ớc ta th i kỳ đó, mà còn vọng sang một
số n ớc thuộc địa của Pháp

châu Phi.

Năm 1939, phòng kiến trúc s có thêm Nguyễn Ảia Đức, cũng là một kiến trúc
s ý hợp tâm đầu. Các ông đã kh i x ớng những ý t

ng về không gian và hình

dáng của kiến trúc Việt Nam với sự trân trọng tìm hiểu và khai thác vốn truyền
thống, đồng th i đón nhận những thành tựu mới qua văn minh nhân lo i đã để l i
cho kiến trúc Việt Nam tr ớc Cách m ng tháng Tám d u n đặc sắc, gắn bó với
lịch sử phát triển kiến trúc n ớc nhà.
[ . .] Ngay từ đầu kháng chi n , ông đã có mặt

Việt Bắc để góp phần b o vệ

và xây dựng đổi mới. Từ đây, ông b ớc vào một th i kì ho t động xã hội phong phú.
Với c ơng vị thành viên trong ban lãnh đ o Vụ Kiến trúc, Bộ Giao thông Công
chính, ông đã đóng góp về mặt tổ chức của ngành kiến trúc non trẻ n ớc ta, cũng
nh tìm h ớng đi cho nghệ thuật kiến trúc vừa phục vụ kháng chiến, vừa chuẩn bị
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cho kiến quốc sau ngày thắng lợi. Là một trong số những kiến trúc s đầu tiên, năm
1948 , ông đã sáng lập Đoàn Kiến trúc s Việt Nam, tức Hội Kiến trúc s Việt Nam
ngày nay.
(Đoàn Đức Thành, Nguyễn Cao Luyện, báo Nhân dân )
Phần trích dẫn trên gồm ba đoạn văn, mỗ đoạn thể hiện một kho n đ i của
kiến trúc sư

uyễn Cao Luyện

những th

Đo n 1: Hoạt động của kiến trúc sư

đ ểm khác nhau :
uyễn Cao Luyện

a đoạn những

năm 1935.
Đo n 2: Hoạt động của kiến trúc sư
Đo n 3 : Hoạt động của ký trúc sư

a đoạn

nhữn năm 1939.

a đoạn nhữn n ày đầu kháng chiến

núi

rừng Việt Bắc.
L u ý: Kh tách đoạn theo th i gian, ta nên dùng một câu có bộ phận trạng ngữ
chỉ th

an đặt

đầu câu và b n thân câu này cũn cần được đặt

văn (tron câu chủ đề hoặc câu kh

vị trí đầu đoạn

đầu).

2.4.2.2.Tách đoạn theo không gian
Ví dụ:
Tại Braxin , nguồn cung c p cà phê

nội địa này, nh t là cung c p cà phê

cho ngành chế biến tr nên khan hiếm. Hiệp hội các nhà chế biến cà phê của Braxin đang đề nghị Chính phủ n ớc này bán 777.000 bao cà phê dự trữ để hỗ trợ
nguồn cung nh ng ch a đ ợc ch p nhận. Mặc dù cà phê vụ mới của Bra-xin đang
đ ợc bán ra thị tr

ng nh ng ch t l ợng kém, h t nhỏ, độ ẩm cao nên các nhà kinh

doanh ngần ng i mua vào.
Trong khi đó , tại Niu Oóc , l ợng cà phê đăng kí bán tính đến tuần 8/8 bị
gi m m nh làm các nhà kinh doanh e ng i cà phê giao kì h n tháng 9 - 1997 sẽ bị
thiếu hụt. T t c các yếu tố trên đã khuyến khích các ho t động mua vào và đẩy giá
cà phê A-ra-bi-ca tăng m nh .
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Hai tuần qua, giá cà phê Rô-bus-ta tại Luâỉ Đôỉ cũng tăng 60 - 100 USD/t n
so với giữa tháng 7 - 1997 lên 1.610 - 1.680 USD/t n.
(Hoài Linh)
Phần trích trên gồm ba đoạn văn, mỗ đoạn ứng với một không gian khác nhau:
Đo n 1 : tại Bra-xin
Đo n 2 : tại Niu Oóc
Đo n 3 : tạ Luân Đôn
L u ý: Kh tách đoạn theo khôn

an, n ư

ta thư n đặt

câu kh

hoặc câu chủ đề của đoạn văn một bộ phận trạng ngữ chỉ địa đ ểm nằm

đầu

vị trí đầu.

Cách sắp xếp như vậy thư ng làm nổi bật được cách thức trình bày theo sự thay đổi
không gian của văn b n .
2.4.3.ăTáchăđo n theo m căđíchătuăt
Tách đoạn theo mục đích tu từ là cách tách đoạn nhằm mục đích nh n mạnh
ý, thể hiện phong cách riêng, thể hiện sự độc đáo của n ư i viết trong việc sử dụng
ngôn ngữ. Việc tách đoạn theo mục đích tu từ chủ yếu được dùn tron các văn b n
văn chươn , ít được dùng trong các văn b n khoa học, chính luận.
Ví dụ :
Đ

ng phố bắt đầu ho t động và huyên náo. Những chiếc xe vận t i nhẹ, xe

lam, xe xích lô máy n

m n ợp ch

hàng hoá và thực phẩm từ vùng ngo i ô về

các chợ Bến Thành, Cầu Muối đánh thức c thành phố dậy b i những tiếng máy nổ giòn.
Thành phố mình đẹp quá ! Đẹp quá đi!
(Nguyễn Mạnh Tu n)
L u ý: Các đoạn văn được tách ra với mục đích tu từ phổ biến là các đoạn văn
chỉ có một câu.
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Các đoạn văn được tách ra với mục đích tu từ tron các văn b n khoa học,
chính luận chủ yếu là để nh n mạnh ý. Lúc này, đoạn văn mới chỉ chứa một phần
của đề tài và chủ đề .
2.5. Luy n liên k tăđo n và chuyểnăđo năvĕnă
2.5.1. Dùng t ng để liên k t
- Dùng từ ngữ chỉ trình tự, chỉ sự liệt kê, sự bổ sung. … như: một là, hai là;
thứ nh t là, thứ hai là; tr ớc hết là, sau cùng là, một mặt là, mặt khác là; tr ớc hết
là, sau nữa ...
Ví dụ :
Thứ nhất, trong điều kiện bắt buộc ph i kinh doanh chủ yếu là hàng hoá
sách các lo i. Công ty chủ tr ơng đa d ng hoá mặt hàng, ph ơng thức phục vụ.
Chủ động bám sát và kí hợp đồng với các đầu mối, ngoài việc đ a về địa bàn sớm
đủ sách giáo khoa, công ty chú trọng đáp ứng sức mua của thị tr

ng đối với sách

chuyên nghiệp d y nghề, sách nâng cao kiến thức, sách bồi d ỡng học sinh
giỏi,...công ty luôn luôn b o đ m cung ứng hàng đúng th i điểm theo nh cầu của
từng vùng, từng miền và tranh thủ sự chỉ đ o của UBND các c p và ngành Giáo
dục, coi ph ơng thức phát hành qua hệ thống qu n lí giáo dục của Ngành là chủ lực.
Thứ hai, chú trọng làm tôi công tác thị tr

ng, tiếp từ: trong kinh doanh,

công ty xây dựng trên 200 đ i lí bán hàng trên địa bàn theo ph ơng châm không
bán sách lậu, bán đúng gia bìa, l y chữ tín trong kinh doanh làm nền t ng, chiết kh u
cho ng i bán tiền hoa hồng cao nh t có thể đ ợc...
(Báo Kinh doanh và tiếp thị)
- Dùng từ ngữ có ý n hĩa tóm tắt, tổng kết, khái quát... các nộ dun đ được
trình bày để liên kết các đoạn văn. Lúc này tron các đoạn văn thư ng chứa các từ
ngữ như: tóm tắt, tổng kết l i, nhìn chung, nói một cách ngắn gọn, nói tóm l i,...
Ví dụ:
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S n l ợng cao su của Ma -lai-xi- a, n ớc s n xu t thứ ba thế giới, sẽ gi m
xuống còn 1,09 triệu t n/ha vào sau năm 2000 trong khi s n l ợng của Thái Lan,
n ớc s n xu t đứng hàng đầu hiện nay vẫn

mức cao nh t trong thế kỉ này, sẽ gi m

xuống còn kho ng 1,8 triệu t n vào năm 2007.
[...] Nhìn chung, s n l ợng cao su sẽ tăng lên song song với nhịp tăng nhu
cầu, với nhịp độ 4,1%/ năm cho tới năm 2000. Song sau đó, nguồn cung c p sẽ
ngày càng không đủ. Mức tiêu thụ sẽ tiếp tục tăng lên với tỉ lệ trung bình là 3,5%
năm trong những năm đầu thập kỉ tới, dẫn tới việc s n l ợng ngày càng thiếu hụt.
(Th i báo kinh tế Việt Nam)
- Dùng từ ngữ có ý n hĩa đối lập, tươn ph n .. để liên kết đoạn văn. Lúc này,
tron các đoạn văn thư ng có chứa các từ ngữ như: trái l i, ng ợc l i, đối lập với,
thế mà, tuy vậy...
Ví dụ :
Đây là một yêu cầu hợp lí và cho dù ph i bỏ thêm ít tiền thì phía Việt Nam
vẫn có lợi hơn là tự dốc túi chi cho một dự án riêng của mình. Những t

ng dự án

này sẽ đ ợc hoan hỉ đón nhận và nhanh chóng triển khai.
Th ỉhưỉg, đến quá nửa năm 1997, các cơ quan chức năng của L ng Sơn
mới chợt nhận ra các dự án đ ợc triển khai không m y nhanh chóng. Rừng Đức
mới trồng đ ợc 971ha (kế ho ch của dự án là 187/ha), mà l i chủ yếu bằng nguồn vốn
của năm l996 chuyển sang. Rừng PAM thì mới trồng 113ha.
(Qu ng Hà, Báo Lao động)
- Dùn đại từ để liên kết đoạn văn. Lúc này, tron đoạn văn thư ng dùng các
đại từ hoặc những từ ngữ như: y, vậy đó, này, điều đó, việc này, nh vậy…
Ví dụ:
Gi ng văn rõ ràng là khó.
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Nói ỉhư vậy để nêu ra một sự thật. Không ph i nhằm hù dọa cũng không ph i để làm
ngã lòng.
(Lê Trí Viễn)
2.5.2.ăDùngăcơuăđể liên k t
Câu thực hiện chức năn l ên kết thư ng chiếm vị trí
kết, hoặc

vị trí đầu của đoạn đ sau.

ếu trong câu nối có chứa thông tin thì đó

chỉ là nhữn thôn t n cũ đ được nói tới
nói tới

giữa ha đoạn cần liên

phần trên, hoặc những thông tin sẽ được

phần sau của văn b n.

Ví dụ :
Trở lên, tôi đã đứng về ịhía ỉgười đọc, ỉgười nghe mà nhìn nhận tác dụng
của phê bình. Cũng có thể đứng về ịhía ỉgười sáng tác mà nhìn nhận v n đề.
(Hoài Thanh)
C u tạo đầy đủ nh t của một câu nố thư ng gồm 4 phần:
+ Phần 1: Chứa từ ngữ nối vớ văn b n trên. Các từ ngữ thư n được dùng
trong phần này: trên đây,

trên, phía tr ớc, tr lên, trên kia,…

+ Phân 2: Tóm tắt nộ dun đ trình bày

phần văn b n trên.

+ Phần 3: Chứa từ ngữ nối với phần văn b n dưới. Các từ ngữ thư n được
dùng trong phần này là: d ới đây, sau đây, bây gi ,…
+ Phần 4: Nêu khái quát nội dung sẽ trình bày trong phần văn b n dưới.
Tron đoạn văn, câu nối sẽ đứng

vị trí thứ nh t, nếu câu nố đó ồm những

từ ngữ nối với phần trên và phần dướ văn b n. Còn câu nối sẽ đứng
đoạn văn, nếu câu nố đó chỉ có các từ ngữ nối với phần sau của văn b n.
2.5.3. Dùng s cân x ngăcúăphápăđể liên k t
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vị trí cuối

Đó là sự cân xứng cú pháp, sự song hành cú pháp, sự giống nhau về kết c u
cú pháp (thư ng có kèm thêm việc lặp lại một số từ ngữ nh t định) của những câu
m đầu các đoạn đ liền nhau trong một văn b n.
Ví dụ :
Việt Nam! Cái tên yêu d u y sẽ khắc sâu vào lòng mọi ng

i chúng ta. Cái

tên y là tên chung cho bao thế hệ Kinh, Thổ, Thái, Mán, M ng, Ê-đê, Xê-đăng,… Bắc
Bộ, Trung Bộ và Nam Bộ.
Việt Nam! Đó là sự biểu hiện của tính cần cù và lòng yêu n ớc sẽ làm cho Tổ
quốc ta b t diệt, m nh hơn lên, giàu có hơn nữa để cùng với nhân lo i tiến lên xây
dựng những ngày hòa bình h nh phúc lâu dài.
(Văn Phon )
* BÀI T P
Bài t p 1
Hãy chỉ ra cơ s của việc tách đoạn văn tron các phần trích dẫn dướ đây:
ĐỊạn trích 1:
Xu h ớng lãng m n chủ nghĩa thể hiện trực tiếp cái tôi cá nhân đ ợc gi i
phóng về tình c m, c m xúc, về trí t

ng t ợng. Nó chủ yếu đề cập đến quan hệ

riêng t và số phận cá nhân, đến thiên nhiên và tình yêu. Nói chung, nó tỏ thái độ
b t hòa và b t lực đối với môi tr

ng xã hội tầm th

ng, gi dối, tù túng…

Xu h ớng hiện thực chủ nghĩa nhìn thẳng vào hiện thực, diễn t , phân tích, lí
gi i b n ch t và quy luật của hiện thực xã hội qua những hình t ợng điển hình. Nó
th

ng đi vào những đề tài thế sự với thái độ phê phán trên tinh thần dân chủ và

nhân đ o.
(Theo SẢK Văn học 12)
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ĐỊạn trích 2:
Tr ớc đây, cây sen đ ợc khai thác chủ yếu ngoài thiên nhiên
Tháp M

vùng Đồng

i. Sen sinh sôi n y n hàng hàng, lớp lớp tới hàng chục hay c trăm ha.

Ngày nay, th y lợi ích của chúng nên ng

i ta đã tận dụng ao, hồ vừa trồng

sen, vừa th cá tăng thêm lợi nhuận. Có thứ sen ngo i năng su t khá cao chẳng
những cho hoa to đẹp mà việc l y ngó, l y củ cũng dễ dàng, g ơng sen l i nhiều h t
gần g p đôi cây sen ta. Khắp Nam Bộ, gi đây việc trồng sen khá phổ biến, nhiều
hộ gia đình nh cây sen với cá nuôi trồng trong ao hồ, mỗi năm có thể thu ho ch
50-70 triệu đồng.
( Lưu Phú Hội)
Bài t p 2
Nhữn đoạn văn dướ đây được tách ra dựa trên cơ s sự thay đổi chủ đề. Hãy
phân tích để th y rõ đ ều đó.
Năng l ợng nguyên tử mới chỉ đ ợc sử dụng vào mục đích hòa bình trong vài
chục năm nay. Việc sử dụng năng l ợng này đòi hỏi những biện pháp an toàn khắt
khe. Các vụ tai n n khủng khiếp x y ra liên tiếp
đây đã làm cho con ng

các nhà máy điện nguyên tử gần

i e ng i trong việc sử dụng này. Tuy nhiên, tới nay năng

l ợng nguyên tử cũng đã chiếm gần ¼ tổng năng l ợng mà con ng i đang sử dụng.
Trái đ t nhận năng l ợng từ bức x của mặt tr i, nguồn năng l ợng có thể coi
nh vô tận. Tuy trái đ t mới chỉ thu ch a đ ợc đến 1/10 tỉ năng l ợng của mặt tr i
phát ra, nh ng mỗi năm trái đ t cũng nhận đ ợc từ mặt tr i một số năng l ợng lớn
g p 10 lần tổng năng l ợng của t t c các nhiên liệu dự trữ của trái đ t. Năng
l ợng mặt tr i là năng l ợng s ch nh t và rẻ nh t. Ng

i ta tiên đoán năng l ợng

này sẽ là năng l ợng của t ơng lai.
sâu trong lòng đ t có những d i n ớc nóng tới 50, 70, đôi khi v ợt 300 độ
C. Trong một t ơng lai gần, ng

i ta có thể khai thác nguồn năng l ợng nhiệt điện

này một cách triệt để vào việc s

i m cũng nh ch y các động cơ nhiệt.
(Theo SGK Vật lí)
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Bài t p 3
Có n ư i cho rằng, phần trích dẫn dướ đây được tách đoạn dựa trên cơ s của
sự thay đổ khôn

an. Đ ều đó có đún khôn ? Vì sao?

Ai cũng biết có r t nhiều động vật quý sống

trong rừng. Đó là các loài chim,

các loài thú. Trong rừng còn có r t nhiều thực vật quý, đó là những cây d ợc liệu,
cây có hoa, cây cho qu làm thức ăn nuôi sống con ng

i. Rừng chính là ngôi nhà

chung cho các loài động thực vật cùng c trú. Tàn phá rừng là phá đi ngôi nhà
thiên nhiên nuôi d ỡng cuộc sống của các loài động thực vật này.
Tàn phá rừng cũng là làm m t đi nguồn cung c p d ỡng khí cho sự sống.
Ng

i ta vẫn ví rừng nh một “ lá phổi xanh” của Th ợng đế ban cho con ng

i.

Hằng ngày, lá phổi này đã không ngừng làm việc để thanh lọc những luồng khí độc
h i từ ống khói của các nhà máy th i ra, để cung c p cho con ng

i nguồn d ỡng

khí trong lành. Tàn phá rừng chính là tự cắt đi lá phổi thiên nhiên quý giá của mình
mà không hề hay biết.
( Theo SGK Làm văn)
Bài t p 4
Những đoạn văn dướ đây được tách ra dựa trên cơ s của sự thay đổi th i
an. H y phân tích để th y rõ đ ều đó.
Sau khi r i không quân về h u năm 1981, ông cùng gia đình di chuyển về
Tam-pa. Nơi đây, ông bắt đầu cuộc sống mới. Song một bi kịch giáng xuống gia
đình ông năm 1983, con trai ông đã qua đ i do một tai n n xe hơi.
Sau cú sốc đó, gia đình ông tr l i sống

Ma-rin-na, nơi quê h ơng của bà

Các-lốt-ta, và năm 1985 ông đã tr thành Ảiám đốc Trung tâm Giáo dục trẻ em h
hỏng

tuổi vị thành niên…
Năm 1990, Pi-tơ-sơn tham gia vào Quốc hội

Mĩ với t cách là một thành

viên của Đ ng dân chủ ảoa Kì. Song năm 1995, Các-lốt-ta, vợ ông qua đ i vì bệnh
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ung th vú và Pi-tơ-sơn d

ng nh chán ch

ng với t t c những công việc của

mình về chính trị t i Oa-sinh-tơn và quyết định r i bỏ t t c …
(Vũ K m Thư)
Bài t p 5
H y phân tích cơ s tách đoạn được dùn tron văn b n dướ đây:
NG

I TH YăĐ OăCAOăĐ C TR NG

Ông Chu Văn An đ i Trần nổi tiếng là một thầy giáo giỏi, tính tình cứng cỏi,
không màng danh lợi.
Học trò theo ông r t đông. Nhiều ng

i đỗ cao và sau này giữ những trọng

trách trong triều đình nh các ông Ph m S M nh, Lê Bá Quát, vì thế vua Trần
Minh Tông v i ông ra d y Thái tử học. Đến đ i Dụ Tông, vua thích vui chơi, không
coi sóc tới việc triều đình, l i tin dùng bọn nịnh thần. Ông nhiều lần can ngăn
nh ng vua không nghe. Cuối cùng ông tr l i mũ áo cho triều đình, từ quan về làng.
Học trò của ông, từ ng

i làm quan to tới những ng

i bình th

ng khi có dịp

thăm thầy cũ, ai cũng giữ lễ. Nếu họ có điều gì không ph i, ông trách mắng ngay,
có khi không cho vào thăm.
Khi ông m t, mọi ng

i đều th ơng tiếc. Ông đ ợc th t i Văn Miếu

kinh đô

Thăng Long.
( Phan Huy Chú)
Bài t p 6
Hãy chỉ ra nhữn phươn t ện dùn để liên kết các đoạn văn tron các phần
trích dướ đây:
ĐỊạn trích 1:
Một năm đã qua.
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Thề rồi một hôm, ảoài Văn đang luyện tập với sáu trăm gã hào kiệt thì có tin
đồn Thái tử nhà Nguyên là Tr n Nam V ơng Thoát ảoan, thống lĩnh năm v n binh
mã, đã xâm ph m vào cửa i. Quan quân đã giao chiến với giặc.
(Nguyễn Huy Tư ng)
ĐỊạn trích 2:
Là nhà thơ, tôi muốn nói anh có một tâm hồn, một trái tim chân chính. Anh
thành thật yêu th ơng cũng nh căm thù. Anh luôn luôn đứng
đ u tranh: đ u tranh với địch cũng nh đ u tranh về t t

hàng đầu của cuộc

ng.

Là nghệ sĩ, tôi muốn nói Xuân Diệu đặt r t cao sự lao động nghệ thuật. Tôi đã
nói: Xuân Diệu là nhà thơ dồi dào. Tôi thêm: Xuân Diệu là một nhà thơ luôn luôn
tìm tòi. Anh không yên ổn và không để chúng ta yên ổn.
(Tế Hanh)
2.6. Luy n ch a l iăđo năvĕn
2.6.1. Ch a l i v n i dung
2.6.1.1. Lạc ý
Đây là một trong những lỗi hay gặp nh t tron các đoạn văn có câu chủ đề nêu
lên một ý nào đó nhưn kh tr ển kha , các câu đứng

phần sau lại phân tán, không

tập trun làm rõ ý đó hoặc đan tr ển kha ý đó lạ đột ngột chuyển sang trình bày ý khác.
Ví dụ:
Trong ca dao Việt Nam, những bài về tình yêu nam nữ là những bài nhiều hơn
t t c . Họ yêu gia đình , yêu cái tổ m cùng nhau chung sống, yêu nơi chôn nhau
cắt rốn. Họ yêu ng

i làng, ng

i n ớc, yêu từ c nh ruộng đồng đến công việc

trong xóm, ngoài làng. Tình yêu đó nồng nhiệt, đằm thắm và sâu sắc.
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Đoạn văn này có câu chủ đề nêu nội dung sẽ triển khai là những bài về tình
yêu nam nữ, nhưn các câu sau lại không nói tớ tình yêu đó mà lại nói tới những
tình c m hoàn toàn khác. Đoạn văn đ mắc lỗi lạc đề tài và chủ đề.
Cách chữa : Cần ph i loại bỏ nhữn câu khôn đ đún vào đề tài và chủ đề
đ định và viết lại các câu khác sao cho nội dung tập trung thể hiện đề tài và chủ đề
một cách chặt chẽ hơn .
2.6.1.2. Thiếu ý
Thiếu ý là lỗ thư ng gặp tron các đoạn văn có câu chủ đề nêu nhiều ý nhưn
khi triển kha đoạn, các ý đó lạ khôn được trình bày đầy đủ.

đây, các câu đứng

sau câu chủ đề chưa l p đầy ý cho câu chủ đề, chưa n an bằng ý với câu chủ đề.
Ví dụ:
C dân Văn Lang r t a ca hát và nh y múa. Họ hát trong những đêm trăng
hoặc ngày hội. Họ còn hát trong lúc chèo thuyền, săn bắn. Những nh c cụ đệm cho
những điệu hát th

ng là trống đồng , khèn, sáo , cồng , . . .

Đoạn văn nêu lên ha nội dung: ca hát và nh y múa.

hưn kh tr ển khai,

đoạn văn này mới chỉ đề cập đến nội dung ca hát, còn nội dung nh y múa chưa
được nói tớ . Đoạn văn này đ mắc lỗi triển khai thiếu hụt đề tài và chủ đề.
Cách chữa: Cần ph i viết thêm một số câu khác nữa, bổ sung cho ý nêu trong
câu chủ đề còn thiếu hụt chưa được triển kha đầy đủ.
2.6.1.3. Loãng ý
Đây là loại lỗ thư ng gặp trong nhữn đoạn văn có chứa quá nhiều câu bậc 2
hoặc câu bậc 3. Sự l n át về mặt số lượng của những loại câu này sẽ làm cho nội
dung bị dàn tr i, phân tán và vì thế gây nên tình trạng loãng ý.
Ví dụ:
Bên c nh con cò, con trâu đ ợc nói tới nhiều hơn c trong ca dao, dân ca Việt
Nam. Con trâu không m y lúc th nh thơi, cho nên khi nghĩ đến cuộc đ i nhọc nhằn
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của mình, ng

i nông dân th

ng nghĩ đến con trâu. Con cò tuy có v t v , tuy ph i

lặn lội b sông nh ng còn có lúc đ ợc bay lên tr i xanh. Con cò, con v c, con nông
là những con vật r t gần gũi với ng
cù, chịu khó của ng
niềm, ng

i lao động. Chúng mang những đức tính cần

i nông dân chân l m tay bùn. Những lúc cần bộc b ch nỗi

i nông dân th

ng đem những con vật đó ra để tâm sự.

Câu m đầu của đoạn văn trên cho ta biết đoạn văn trình bày về con trâu
trong ca dao, dân ca Việt

am.

hưn tron kh tr ển kha , đoạn văn lại nói nhiều

tới con cò, con vạc... Chính đ ều này đ làm cho đoạn văn bị lo n đề tài và chủ đề.
Cách chữa: Cần mạnh dạn lược bỏ các câu bậc 2, bậc 3 và thêm vào đoạn văn
những câu bậc 1 , trực tiếp phục vụ cho đề tài và chủ đề .
2.6.1.4. Lặp ý
Đây là h ện tượng một đoạn văn có chứa nhiều câu trùng ý nhau, câu sau lặp
lại nộ dun đ có tron câu trước. Các câu tron đoạn lặp lại nhau càng nhiều thì nội
dun tron đoạn càng nghèo nàn.
Ví dụ: Mọi vật trong bài thơ “Mùa thu câu cá” của Nguyễn Khuyến đều buồn.
“Mùa thu câu cá” là một bài thơ buồn. C nh vật đều ph ng ph t nỗi buồn man
mác. Nỗi buồn nh th m c vào mọi vật. C nh vật nào d ng nh cũng chứa nỗi buồn
riêng.
Đọc đoạn văn, chún ta đều th y các ý bị lặp lại, nội dung không có sự phát
triển và vì vậy ý tron đoạn tr nên luẩn quẩn. Đoạn văn đ mắc lỗi lặp đề tài và
chủ đề.
Cách chữa: Cần loại bỏ những câu lặp, ý lặp.
2.6.1.5. Mâu thuẫn ý
Tron đoạn văn, nếu ý câu trên trá n ược ý câu dưới, phủ nhận ý câu dưới;
còn ý câu dưới lại bác bỏ ý câu trên, không phù hợp vớ ý câu trên ta nó đoạn văn
bị mâu thuẫn ý.
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Ví dụ:
Đoàn thuyền đánh cá ra khơi trong c nh màn đêm buông xuống. Sóng biển
cài then, đêm sập cửa, vũ trụ đi vào yên tĩnh, vắng lặng. Bốn bề không còn một
tiếng động. Lá c nhỏ trên đỉnh buồm bay phần phật tr ớc gió. Những đ

ng chỉ

viền óng ánh nh sáng rực trong đêm. Tiếng sóng vỗ vào m n thuyền rì rầm nghe
nh b n nh c vô tận của biển c ngân nga muôn l i tâm sự. Những khuôn mặt rám
nắng, những cánh tay gân guốc, bắp thịt nổi cuồn cuộn khẩn tr ơng chuẩn bị nhổ
neo lên đ

ng.

Tron đoạn văn này, ha câu đầu đ xác định rõ th i gian, không gian và c nh
vật làm nền cho việc miêu t : màn đêm buông xuống, đêm sập cửa, yên tĩnh, vắng
lặng , vì vậy không thể có được những chi tiết miêu t như: c bay phần phật, nh
b n nh c vô tận và cũng không thể nhìn rõ đ ợc những khuôn mặt rám nắng, những
cánh tay gân guốc, bắp thịt nổi cuồn cuộn. Viết như vậy là mâu thuẫn.
Cách chữa: Cần đ m b o tôn trọng hiện thực khách quan, đ m b o trình bày
đố tượn theo đún những quy luật của tư duy.
2.6.1.6. Đứt mạch ý
Đoạn văn đứt mạch ý là đoạn văn khôn tạo thành một chuỗi liên tục ý, giữa
các câu có sự

án đoạn hoặc nh y cóc về ý, khiến cho mối quan hệ giữa các câu tr

nên không rõ ràng.
Ví dụ:
Lòng th ơng ng

i của Nguyễn Du bao trùm lên toàn bộ Truyện Kiều. Đo n

trích nào trong sách giáo khoa ông cũng th ơng xót Kiều. B i vì Kiều là ng

i chịu

biết bao nỗi đắng cay của cuộc đ i.
Cách chữa: Để chữa lỗi này ph
Trên cơ s

xác định rõ mối quan hệ n hĩa

ữa các câu.

y viết thêm hoặc sửa lại các câu cho tạo thành chuỗi câu liền mạch.

2.6.2. Ch a l iătáchăđo n không thích h p
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Việc tách đoạn không phù hợp thể hiện

chỗ:

- Có đoạn dun lượng quá lớn, ch t chứa nhiều nộ dun vượt quá “sức chứa”
của một đoạn; có đoạn lạ chưa đầy đủ ý được tách riêng ra không có dụng ý nh n
mạnh hoặc không sử dụng biện pháp tu từ nào.
- Cơ s phân đoạn không phù hợp hoặc thiếu nh t quán.
Ví dụ:
Nhiệt tình yêu n ớc của Trần Quốc Tu n đ ợc thể hiện rõ ràng và m nh mẽ
thái độ phê phán nghiêm khắc của ông đối với sai lầm của các t ớng sĩ d ới quyền.
Tr ớc hết, ông chỉ trích m nh mẽ thái độ b c tình, b c nghĩa của t ớng sĩ đối với
chủ soái.
Ông phê phán thái độ bàng quan, vô trách nhiệm đối với Tổ quốc của họ.
Và kịch liệt hơn nữa khi ông phê phán thái độ thiếu tự tôn, tự trọng của t ớng
sĩ tr ớc những thói ng o m n của kẻ thù.
Tiếp đó, ông đã thẳng thắn v ch trần mọi thói ăn chơi h

ng l c, tầm th

ng,

thậm chí th p hèn của t ớng sĩ tr ớc c nh Tổ quốc lâm nguy. Những l i lẽ của ông
thật quyết liệt, m nh mẽ.
Cách chữa : Cần ph

xác định rõ cơ s tách đoạn, rồi xem xét việc tách đoạn

này trong mối quan hệ với việc tách các đoạn khác tron văn b n để tách thành từng
đoạn sao cho hợp lí.
2.6.3. Ch a l iădùngăph

ngăti n liên k t không phù h p

Lỗi sử dụn các phươn t ện liên kết thể hiện cụ thể

một số đ ểm sau:

- Dùn khôn chính xác phươn t ện liên kết để liên kết câu.
- Dùng thiếu các phươn t ện liên kết nên nội dung tr nên mơ hồ, khó xác định.
Ví dụ :
Năm m

i chín, chị đẻ đứa con trai, sau đó chồng mắc bệnh, ốm liền trong

hai năm rồi chết. Chị làm quần quật suốt ngày phụng d ỡng cha mẹ chồng, hầu h
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chồng, bú mớm cho con. Có những ngày ngắn ngủi, con bệnh lui đi, chồng chị yêu
th ơng chị nh một ng

i phát cuồng.

Tron đoạn văn trên,

ữa câu thứ nh t và câu thứ ha đ dùn th ếu phươn

tiện liên kết nên nội dung giữa hai câu này mâu thuẫn nhau.
Cách chữa: Cần thêm phươn t ện liên kết vào để các ý tron đoạn văn vừa
liền mạch vừa không mâu thuẫn nhau.
* BÀI T P
Bài t p 1
Đoạn văn dướ đây có mắc lỗi về việc triển kha đề tài và chủ đề không ? Nếu
sai hãy chữa lạ cho đún .
Trong lịch sử chống ngo i xâm, ta th y dân tộc ta anh hùng hào kiệt th i nào
cũng có. ảai Bà Tr ng ph t ngọn c hồng kh i nghĩa đánh tan quân Thái thú Tô
Định, buộc hắn ph i trốn vào đám lo n quân rút ch y về n ớc. Đ t n ớc sau hơn
hai thế kỷ bị phong kiến n ớc ngoài đô hộ đã giành đ ợc thắng lợi hoàn toàn.
Bài t p 2
H y xác định lỗ tron đoạn văn dướ đây và chữa lạ cho đún .
Nếu Thúy Vân có một vẻ đẹp phúc hậu, đoan trang thì Thúy Kiều l i mang một
vẻ đẹp mặn mà, sắc s o. Thúy Vân r t mực kiều diễm, trang trọng. Ả ơng mặt đầy
đặn, phúc hậu, đẹp nh trăng trong với hàng lông mày xinh nh “ mày ngài”. Vân
có nụ c

i t ơi nh hoa, tiếng nói trong nh ngọc và làn tóc đẹp hơn mây, n ớc da

trắng hơn tuyết. Đó là vẻ đẹp của ng

i thiếu nữ đang độ trăng tròn, thanh tao,

trong sáng. Nh ng Vân chỉ có nét đẹp về hình thể thì Kiều l i đẹp c tài lẫn sắc.
Kiều đẹp đến nỗi hoa cũng ph i ghen, liễu cũng ph i h n và “cầm, kì, thi, họa”
mặt nào Kiều cũng hơn ng

i.
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Bài t p 3
Đoạn văn dướ đây có bị mắc lỗi trong việc sử dụn các phươn t ện liên kết
không? Nếu có, hãy chữa lại cho phù hợp.
Sơn Tinh và Thủy Tinh đều có sức m nh ghê gớm. Ng

i thứ nh t có tài vẫy

tay về phía đông, phía đông nổi cồn bãi, vẫy tay về phía tây, phía tây mọc lên từng
dãy núi đồi. Còn Sơn Tinh thì l i có tài khác: gọi gió, gió đến, gọi m a, m a về. C
hai đều có sức m nh ghê ng

i và đều tỏ ra quyết liệt trong cuộc giao tranh sống

mái. Thủy Tinh gọi m a hô gió làm giông bão rung c đ t tr i. Sơn Tinh bốc từng
qu đồi, từng dãy núi, dựng bức thành cao chặn đứng dòng n ớc. Trận chiến diễn
ra càng ngày càng dữ dội. Nh ng cuối cùng phần thắng thuộc về Sơn Tinh vì Sơn
Tinh có tài nghệ không thua kém gì Thủy Tinh.
Bài t p 4
H y xác định lỗ tron đoạn văn dưới đây và chữa lại cho phù hợp.
Thúy Kiều và Thúy Vân đều là con gái ông bà V ơng Viên Ngo i. Nàng là một
thiếu nữ tài sắc vẹn toàn, sống hòa thuận, h nh phúc với cha mẹ. Họ sống êm m
d ới một mái nhà, cũng có những nét xinh đẹp tuyệt v i. Vẻ đẹp của Kiều, hoa cũng
ph i ghen, liễu cũng ph i h n. Còn Vân l i có nét đẹp đoan trang, thùy mị. Còn về
tài thì nàng hơn hẳn Thúy Vân. Thế nh ng nàng đâu có đ ợc h

ng h nh phúc.

Bài t p 5
Đoạn văn dướ đây mắc lỗi triển khai thiếu hụt đề tài và chủ đề. Hãy phân
tích và chữa lại cho phù hợp với câu chủ đề.
N ớc ta có nhiều di tích lịch sử và danh lam thắng c nh.

Huế có lăng tẩm của các vua chúa nhà Nguyễn.

Bác Hồ, có chùa Một Cột.
Nguyên có hồ Tơ N ng.

Hà Nội có lăng
Tây

thành phố Hồ Chí Minh có bến c ng Nhà Rồng, nơi Bác

Hồ r i n ớc nhà ra đi tìm đ

ng cứu n ớc.
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Ch

ngă3

LUY NăKƾăNĔNGăĐ T CÂU, DÙNG T
CHÍNH T TI NG VI T

VÀ

3.1. Luy năkƿănĕngăđ t câu
3.1.1. Khái ni m v câu
Câu là một đơn vị của ngôn ngữ có c u trúc nh t định phù hợp với quy tắc của
một thứ tiếng, diễn đạt một nộ dun thôn báo nào đ y; khi viết cuối câu có d u
ngắt câu, khi nói câu có ngữ đ ệu.
3.1.2. Nh ng yêu c u chung v câu
3.1.2.1. Câu ph

đún với quy tắc ngữ pháp tiếng Việt

Kh đặt câu, chúng ta buộc ph i tuân theo những quy tắc ngữ pháp của tiếng
Việt. Chỉ câu viết đún quy tắc ngữ pháp n ư

đọc mới có thể hiểu được một cách

chính xác, rõ ràn và đầy đủ các ý. Đặt câu khôn đún quy tắc ngữ pháp là những
câu sai.
Ví dụ:
- Bó hoa.
- Bó hoa t ơi này.
- Bó hoa th ợc d ợc t ơi kia.
- Bó hoa th ợc d ợc t ơi của chị Lan mua sáng nay.
Những ví dụ dẫn trên đều chưa thành câu.
hưn những ví dụ dướ đây lạ được xác nhận đ thành câu vì đ được viết
đún theo quy tắc đặt câu tiếng Việt. Tron câu có đủ hai thành phần nòng cốt là
chủ ngữ và vị ngữ.
- Bó hoa / t ơi.
- Bó hoa này / t ơi.
- Bó hoa th ợc d ợc kia / t ơi.
- Bó hoa th ợc d ợc của chị Lan mua sáng nay / t ơi.
Trong tiếng Việt, trật tự từ trong câu, sự có mặt hay vắng mặt của các từ quan
hệ,... giữ một vai trò hết sức quan trọng. Chỉ cần đổi trật tự từ hay thêm bớt đ một
từ quan hệ là nội dung của câu hoặc c u tạo ngữ pháp của câu cũn thay đổi.
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Ví dụ:
(1) - Đây là gà con của mẹ.
- Đây là con gà mẹ.
(2) - Qua buổi giao l u đã giúp ta hiểu thêm t m lòng của b n bè trên khắp
mọi miền Tổ quốc.
- Buổi giao l u đã giúp ta hiểu thêm t m lòng của b n bè trên khắp mọi
miền Tổ quốc.
(3) - Anh d y tôi học ngo i ngữ.
- Tôi d y anh học ngo i ngữ
Về trật từ từ tiếng Việt cần chú ý một số đ ểm trong phạm vi cụm từ :
- Cụm danh từ : Cụm danh từ đầy đủ gồm các yếu tố theo trật tự sau : số từ
(danh từ chỉ số lượng) ; loại từ ; danh từ ; danh từ, tính từ, động từ làm định ngữ ;
định từ chỉ định (số thứ tự.)
Ví dụ : Một cái bàn đẹp này ; Vài sinh viên nữ khoa Ngữ Văn…
- Cụm động từ : Các yếu tố của cụm động từ thư ng sắp xếp theo trật tự : phụ
từ chỉ th i gian (chỉ sự tươn hợp, chỉ ý phủ định) ; động từ ; danh từ ; (động từ)
làm bổ ngữ trực tiếp ; danh từ làm bổ ngữ gián tiếp (hoặc chỉ công cụ, phươn t ện
của hành động ; tính từ chỉ cách thức hành động ; phụ từ chỉ ý kết thúc.
Ví dụ : đã đọc báo cho bà xong, cũng ăn cơm bằng đũa…
- Cụm tính từ : Trật tự các yếu tố trong cụm tính từ thư ng theo trật tự sau :
phụ từ chỉ mức độ ; tính từ .
Thôn thư ng trong cụm tính từ thư ng chỉ có mặt một phụ từ chỉ mức độ.
Ví dụ : r t đẹp, đẹp quá, đẹp lắm…
3.1.2.2. Câu ph đún về nội dung ngữ n hĩa
a. Câu phải Ếó ỉghĩa
Câu có n hĩa là câu ph i có nội dung, tức là câu kh đọc, hoặc khi nghe mọi
n ư

đều có thể hiểu được câu đó muốn nó đ ều gì.
Theo quan niệm này thì nhữn câu dướ đây (kh đứn độc lập, tách khỏi mối

quan hệ vớ các câu khác tron văn b n) là câu sai về lôgic – ngữ n hĩa vì nội dung
vô n hĩa, đọc lên không ai hiểu gì:
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Ví dụ :
Sông Nhĩ ảà sâu ba m ơi sáu th ớc, chim ăn chim béo, cá không ăn cá bay
về núi Hồng Sơn. Nhớ th

x a vua Thần Nông giá sắt, vua Đế Thu n canh vân,

cùng quăng cùng quẳng, cùng quằng, tống b t ngo i bò vàng chi liếm lá!...
(Giai tho i văn học Việt Nam)
b. Câu phải phù hợp với lôgic tồn tại, vậỉ động của đối tượng
Đ ều này đò hỏi mỗi câu viết ra ph i ph n ánh đún quy luật tồn tại hoặc vận
động của b n thân đố tượn được trình bày trong câu. Câu ph n ánh khôn đún
b n ch t, ph n ánh sai lô gic tồn tại, vận động của đố tượng là câu sai.
Ví dụ:
Lần sau, mẹ chồng b o chị luộc năm qu trứng. Trứng chín chị ta ăn nghiến
đi hai qu . Đến bữa, mẹ chồng ng c nhiên hỏi:
- Sao luộc năm qu mà chỉ còn l i ba?
Chị ta th n nhiên tr l i:
- Tại trứỉg ỉó ỉgót đi đấy, mẹ ạ!
(Kho tàng truyện tiếu lâm Việt Nam)
Câu “Trứng nó ngót đi đ y, mẹ !” là câu ph n ánh sai b n ch t của đố tượng.
c. Câu phải nhất quán trong việc trình bày
Đ ều này đò hỏi các ý trong câu ph i có sự thống nh t vớ nhau, n hĩa là ý
này khôn được mâu thuẫn, khôn được phủ định ý khác. Khi trong nội bộ một câu,
các ý không nh t quán vớ nhau, câu đó sẽ bị coi là câu sai.
Ví dụ:
- Tổi t

ng Nam không đến hóa ra Nam không đến thật.

- Bây gi đã là 8 gi , ta cứ từ từ thôi cũng vẫn kịp gi tàu ch y.
- Tôi đã thuộc lòng những bài thơ anh sắp viết.
3.1.2.3. Câu ph được đánh d u câu thích hợp
Khi viết, thay cho ngữ đ ệu là d u câu. Nếu không dùng d u câu thích hợp
hoặc không dùng d u câu thì n hĩa của câu có thể sai, hoặc được hiểu theo nhiều
cách khác nhau.
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Chữ viết của tiếng Việt hiện nay có 10 d u: D u ch m, d u hỏi, d u than, d u
hai ch m, d u ba ch m, d u ch m ph y, d u ph y, d u gạch ngang, d u ngoặc đơn,
d u ngoặc kép.
3.1.2.4. Câu ph i phù hợp với phong cách ngôn ngữ văn b n, phù hợp với
phong cách nói, viết
Văn b n bao gi cũn trình bày theo một phong cách ngôn ngữ nh t định. Với
cùng một nộ dun nhưn

những phong cách ngôn ngữ khác nhau sẽ có cách dùng

từ, đặt câu, dựn đoạn,... khác nhau. Để lựa chọn được phong cách ngôn ngữ phù
hợp vớ văn b n, ta có thể dựa vào việc tr l i các câu hỏi sau:
- Nói, viết về v n đề gì (nội dung giao tiếp)?
- Nói, viết để làm gì (mục đích

ao t ếp)?

- Nói, viết với ai (nhân vật giao tiếp)?
Hãy so sánh hai ví dụ dướ đây để th y sự khác biệt tron cách đặt câu thuộc
hai phong cách khác nhau:
- Rừng tre, nứa

n ớc ta có nhiều loài, nh ng thông dụng nh t có kho ng 30

loài nh : tre ninh, tre hoa, tre vầu, luồng, giang, lồ, nứa, trúc,... Các lo i tre nứa
này phân bố

Tây Bắc, Việt Bắc, Đông Nam Bộ.
(Việt am đ t nước

àu đẹp)

- N ớc Việt Nam xanh muôn màu ngàn cây lá khác nhau. Cây nào cũng đẹp,
cây nào cũng quý, nh ng thân thuộc nh t vẫn là tre nứa. Tre Đồng Nai, nứa Việt
Bắc, tre ngút ngàn Điện Biên Phủ, lũy tre thân thuộc làng tôi,... đâu đâu cũng có
nứa tre làm b n.
(Thép Mới)
Văn b n có thể tồn tại

dạng nói và viết.

dạng viết, văn b n thư ng xuyên

xu t hiện nhữn câu đầy đủ hai thành phần nòng cốt, câu văn dà , kết nối chặt chẽ,
nhiều tầng bậc...; tron kh đó,

dạng nói của văn b n, câu tỉnh lược các thành

phần, câu văn n ắn, có c u trúc đơn

n, giàu hình nh,... lại xu t hiện với tần số

khá lớn.
Ví dụ:
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- À thằng này giỏi! Tao nuôi mày của ch t cao hơn ng

i, thử hỏi mày đã làm

đ ợc gì báo đáp ch a mà t p tểnh, học đòi phá của đ y hử?
(Nguyễn Kiên)
hư vậy, nói và viết đún phon cách văn b n là đ ều chúng ta cần hết sức
chú ý trong việc đặt câu nói riêng và việc sử dụng ngôn ngữ của mình nói chung.
3.1.3. M t s thao tác rèn luy n câu
3.1.3.1. M rộng và rút gọn câu
a. Mở rộng câu: Biện pháp cụ thể hóa ý n hĩa của câu mà vẫn giữ nguyên c u
tạo nòng cốt (C – V).
- Thêm các từ ngữ m rộng chủ ngữ.
Ví dụ: Nông dân gặt → Nông dân xã tôi gặt.
- Thêm các từ ngữ m rộng vị ngữ.
Ví dụ: Gió thổi → Ảió thổi m nh.
- Thêm các từ m rộng c chủ ngữ và vị ngữ.
Ví dụ: Nông dân gặt → Nông dân xã tôi gặt lúa mùa.
- Thêm các từ ngữ làm thành phần trạng ngữ, đề ngữ của câu.
Ví dụ: Gió thổi → ảôm nay, gió thổi m nh.
ảôm nay, gió mùa đông bắc thổi m nh
b. Rút gọn câu: Biện pháp (n ược lại với m rộng câu) làm cho câu chỉ còn
lại hai thành phần chính (C – V).
Ví dụ: Con tàu xinh xinh tr

n đi trong đêm tối → Con tàu tr

n đi.

3.1.3.2. Tách và ghép câu
a.Tách câu: Biện pháp làm cho một câu (có nhiều vế, nhiều bộ phận) tr
thành câu riêng biệt.
Ví dụ: Thầy giáo xem báo, còn học sinh đọc sách.
→ Thầy giáo xem báo. Học sinh đọc sách.
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b. Ghép câu: Biện pháp (n ược lại với tách câu) làm cho nhiều câu đơn tr
thành một câu.
Ví dụ: Tr i nổi gió. Một cơn m a ập đến.

→ Tr i nổi gió và một cơn m a ập đến.
3.1.3.3. Thay đổi trật tự các thành phần câu
Trong quá trình sử dụng cụ thể trật tự đó có thể thay đổi nhằm phục vụ cho
những mục đích nh t định:
- Thể hiện được sắc thái biểu c m hoặc tạo giá trị hình tượng.
- Làm nổi bật được đố tượn , đ ều cần thông báo.
- Tạo sự liên kết chặt chẽ vớ các câu khác tron văn b n.
Ví dụ: Trong im lặng bỗng c t lên những hồi còi xin đ

ng
(Nguyễn Trinh)

(So sánh: Những hồi coi xin đ

ng bỗng c t lên trong im lặng)

3.1.3.4. Chuyển đổi các kiểu câu
a. Câu khôỉg Ếó đề ngữ → Ếâu Ếó đề ngữ (và n ược lại).
Ví dụ: H t những bông lúa còn mỏng quá
→ Những bông lúa, h t còn mỏng quá.
(Trần Đăn )
b. Câu chủ độỉg → Ếâu ẽ động (và n ược lại)
Ví dụ: Nhằm t o nguồn tuyển sinh cho đào t o cao học và NCS của Tr ng
đ i học Ngo i th ơng, đ ợc sự đồng ý của Bộ Giáo dục và Đào t o, Tr ng Đ i
học Ngo i th ơng m lớp học về nghiệp vụ ngo i th ơng về KTĐN dài h n [...]
Lớp học sẽ do các chuyên gia đầu ngành của ĐảNT gi ng d y.
(So sánh: Các chuyên gia đầu ngành của ĐảNT gi ng d y lớp học – câu chủ
động).
c. Câu khẳỉg đ nh – câu phủ đ nh (và n ược lại)
Ví dụ:
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Dù tôi tin cậy, tự hào thể hệ trẻ hôm nay và th y không hiếm những tài năng
đáng quý, vẫn không tránh khỏi nỗi lo canh cánh.
(Báo Nhân dân)
d. Lời dẫn trực ti ị → lời dẫn gián ti p
- L i dẫn trực tiếp (l i dẫn được dẫn lại n uyên văn khôn thêm bớt được đặt
sau d u hai ch m và trong d u ngoặc kép).
- L i dẫn gián tiếp (l i dẫn được dẫn lại chỉ cần giữ đún ý có thể đặt sau rằng
hoặc là).
Ví dụ:
- Thầy nói: “Ngày mai các em đến sớm 10 phút” (L i nói trực tiếp).
- Thầy nói chúng mình ngày mai đến sớm 10 phút (L i nói gián tiếp)
Việc chuyển đổi l i nói (l i dẫn) trực tiếp thành l i nói (l i dẫn) gián tiếp đò
hỏi ph i chuyển đổ n ô nhân xưn một cách phù hợp và bỏ các yếu tố tình thá đ .
3.1.3.5. Chuyển đổi cách diễn đạt trong câu
a. Tùy thuộẾ vàỊ lĩỉh vực phạm vi giao ti p: cùng một nộ dun n ư i viết có
thể sử dụng những cách diễn đạt khác nhau nhằm tạo ra những sắc thá ý n hĩa khác
nhau.
Ví dụ: Cùng là nhận xét về “Nhật kí trong tù” nhưn có thể có các cách diễn
đạt khác nhau:
- Bên ý chí, thơ ảồ Chủ tịch còn chứa đựng r t nhiều tình c m, đặc biệt là tinh
yêu n ớc.
(Trần Huy Liệu)

- Vần thơ của Bác vần thơ thép
Mà vẫn mênh mông bát ngát tình
(Hoàng Trung Thông)

b. Trong sử dụng hằng ngày: cùng một mục đích có thể sử dụng nhiều kiểu
câu (phân loại theo mục đích nó ) khác nhau nhằm biểu thị những sắc thái tình c m
khác nhau.
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- Nhằm mục đích cầu khiến có thể, (ngoài dùng câu cầu khiến) dùng câu nghi
v n. Ví dụ:
Cậu có thể cho mình m ợn quyển sách này đ ợc không?
(So sánh: Đ a cho mình m ợn quyển sách này! )
- Có thể dùng câu trần thuật. Ví dụ:
Tôi m i anh

l i dùng cơm với gia đình.

(So sánh: Anh

l i dùng cơm! )

- Nhằm mục đích trần thuật, ngoài dùng câu trần thuật còn có thể dùng câu
nghi v n: Ví dụ:
Ai b o chăn trâu là khổ?
(So sánh: Chăn trâu không khổ.)
3.1.4. Ch a các l i v câu
3.1.4.1. Chữa một số lỗ câu thư ng gặp
a. Câu thi u chủ ngữ
Ví dụ: Qua nhân vật chị Sứ th y rõ lòng yêu quê h ơng, yêu làng xóm thiết
tha của ng

i dân Việt Nam.

Câu này sa vì n ư i viết lầm tư ng bộ phận “ Qua nhân vật Sứ” là chủ ngữ
của câu. Thật ra, bộ phận này chỉ là trạng ngữ, một thành phần phụ của câu.
Chữa lại: Qua nhân vật Sứ, chúng ta th y rõ lòng yêu quê h ơng, yêu làng
xóm thiết tha của ng

i dân Việt Nam.

b. Câu thi u v ngữ
Ví dụ: Thầy Nam, thầy hiệu tr
thân yêu, ng

ng g ơng mẫu, tận tụy hết lòng vì học sinh

i thầy đ ợc nhiều vị phụ huynh yêu mến.

Câu này sa vì n ư i viết đ kéo dà phần phụ gi
g ơng mẫu, tận tụy hết lòng vì học sinh thân yêu, ng

thích “thầy hiệu tr

ng

i thầy đ ợc nhiều vị phụ

huynh yêu mến” nên họ lầm tư ng phần này là phần vị ngữ của câu. Có thể chữa lại
câu này theo hai cách:
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- Cách 1: biến bộ phận phụ gi i thích thành bộ phận vị ngữ bằng cách thêm từ
là vào sau chủ ngữ : Thầy Nam là thầy hiệu tr
học sinh thân yêu, ng

ng g ơng mẫu, tận tụy hét lòng vì

i thầy đ ợc nhiều vị phụ huynh yêu mến.

- Cách 2: thêm bộ phận vị ngữ vào cho câu: Thầy Nam, thầy hiệu tr
g ơng mẫu, tận tụy hết lòng vì học sinh thân yêu, ng

ng

i thầy đ ợc nhiều vị phụ

huynh yêu mến, đaỉg trò Ếhuyện vui vẻ với các bạỉ đồng nghiệp.
c. Câu thi u cả chủ ngữ lẫn v ngữ
Ví dụ: Trong các tác phẩm dân gian, bằng sự hóm hỉnh, bằng trí tuệ thông
minh sắc s o, bằng nghệ thuật gây c

i độc đáo và đ kích sâu cay của mình với

bọn thầy bói, thầy cúng tham ăn, tham uống.
Câu này sa vì n ư i viết mới xác lập được các thành phần trạng ngữ, những
vì số lượng trạng ngữ nhiều mà câu lạ dà nên n ư i viết đ quên khôn v ết đ
quên không viết tiếp thành phần nòng cốt của câu. Vì vậy, để câu này tr thành câu
đún n ữ pháp, ta cần ph i thêm vào cho câu một kết c u nòng cốt chủ - vị phù hợp
với các thành phần trạng ngữ đ có.
Chữa lại: Trong các tác phẩm dân gian, bằng sự hóm hỉnh, bằng trí tuệ thông
minh sắc s o, bằng nghệ thuật gây c

i độc đáo và đ kích sâu cay của mình, quần

chúng nhân dân đã phê phán m nh mẽ thói tham ăn, tham uống của bọn thầy bói,
thầy cúng.
d. Câu thi u một v trong câu ghép
Lỗi này là loại lỗ do n ư i viết dùng cặp từ quan hệ hô ứn để tạo câu nhưn
do mới chỉ có một vế câu xu t hiện còn vế k a chưa có nên dẫn tới câu sai.
Ví dụ: Mặc dù quân giặc đã dùng mọi thủ đo n dụ dỗ và dùng mọi cực hình
tra t n chị hết sức dã man.
Câu này có c u trúc đầy đủ sẽ gồm hai vế là : mặc dù … nh ng…Thế nhưng
câu này mới chỉ xu t hiện vế thứ nh t, thiếu vế thứ hai nên dẫn tớ câu sa . Để chữa
lại, cần viết thêm vế thứ hai cho c u trúc câu được hoàn chỉnh .
Chữa lại: Mặc dù quân giặc đã dùng mọi thủ đo n dụ dỗ và dùng mọi cực hình
tra t n hết sức dã man, ỉhưỉg chị vẫn không chịu đầu hàng.
3.1.4.2. Câu chập c u trúc câu
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Đây là loạ câu sa do n ư i viết l y một phần hay toàn bộ một c u trúc này
gắn với một phần hay toàn bộ một c u trúc khác.
Ví dụ: S dĩ em yêu quý con mèo nhà em vì nó hay bắt chuột nên em mới yêu
quý nó.
Câu này, khi phân tích, chúng ta th y gồm hai c u trúc câu như sau:
- S dĩ … vì…. (kết qu - nguyên nhân).
- Vì… nên…. (nguyên nhân - kết qu ).
Vì nhập hai c u trúc lại nên câu này tr thành câu sa . Để chữa câu này, ta chỉ
cần giữ lại một trong hai c u trúc:
- S dĩ em yêu quý con mèo nhà em vì nó hay bắt chuột.
- Vì con mèo nhà em hay bắt chuột nên em mới yêu thích nó.
3.1.4.3. Lỗi do không có sự phù hợp nội dung ngữ n hĩa ữa các thành phần câu
Đây là loại câu sai do các thành phần câu không có sự phù hợp n hĩa với
nhau, các ý khôn ăn nhập với nhau.
Ví dụ: Bọn địch đã tra tấn anh bằng lời l rất man rợ.
Câu này tra t n và l i lẽ r t man rợ không phù hợp n hĩa nên dẫn tới câu sai.
Nguyên nhân chính dẫn đến loại lỗ này là do năn lực tư duy của n ư i viết
kém. Để chữa câu sai loại này cần xem xét kĩ các thành phần câu và xác lập đún
đắn mối quan hệ n hĩa ữa các thành phần đó.
Chữa lại: Bọn địch đã tra tấn anh bằng nhữỉg ỉgóỉ đòỉ rất man rợ.
* BÀI T P
Bài t p 1
Đánh d u vào nhữn câu được co là đún .
- Lan học giỏi nh ng l
- Lan học giỏi và l

i học.

i học.

- Lan càng học giỏi càng l
- Lan vừa học giỏi vừa l

i học.
i học.

- Không những Lan học giỏi mà còn l
- Nếu Lan học giỏi nh ng Lan l i l

i học.

i học.
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Bài t p 2
Các câu dướ đây có mắc lỗi về thiếu thành phần nòng cốt câu hay không?
Nếu sai, hãy chữa lạ cho đún .
- Qua việc học tập môn Lịch sử đã làm cho chúng em thêm tự hào với truyền
thống quật c

ng của dân tộc.

- Với ch t l ợng s n phẩm hàng hóa nh hiện nay đáng để cho chúng ta l c
quan, tin t

ng vào ch t l ợng hàng s n xu t

trong n ớc.

- Vì sự nghiệp giáo dục, vì trách nhiệm đối với thế hệ trẻ, cần cố gắng d y tốt
hơn nữa.
- Nh sự đoàn kết nh t trí của toàn dân, toàn quân trong cuộc kháng chiến
chống Mĩ cứu n ớc.
- Từ những ngày đầu tiên cắp sách đến tr
b ớc chân vào cổng tr

ng làng đến lúc tr

ng thành

ng đ i học.

- Khi đối chiếu, so sánh những câu thơ trong Truyện Kiều với những bài ca
dao dân ca.
- Để hoàn thành tốt nghĩa vụ đóng thuế đối với Nhà n ớc.
- Dù chúng ta phụ trách công tác gì,

b t kỳ c ơng vị nào, và b t cứ hoàn

c nh nào.
- Để Tổ Quốc đ ợc độc lập, thống nh t, nhân dân đ ợc sống trong hòa bình,
m no, h nh phúc.
Bài t p 3
Hãy phát hiện và chữa lỗi trong việc viết các câu ghép sau:
- Giai c p vô s n và nhân dân thế giới không những đ u tranh xóa bỏ áp bức,
bóc lột, thực hiện cuộc cách m ng dân tộc, dân chủ.
- Nhân dân thà hi sinh t t c vì độc lập, tự do của đ t n ớc.
- Giặc càng điên cuồng chồng ch t thêm tội ác, càng gieo rắc đau th ơng trên
khắp đ t n ớc ta bao nhiêu.
- Nếu trong lòng ta, tình yêu Đ ng, yêu nhân dân mà kém phần nồng nhiệt.
- Tuy Lan là một học sinh gặp nhiều khó khăn trong cuộc sống gia đình nghèo,
bố mẹ bệnh tật, ông bà già yếu và b n thân ph i lăn lội kiếm sống.
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Bài t p 4
Trong những câu trích dẫn dướ đây, câu nào sa h y sửa lạ cho đún :
- Sau khi thi đ ợc vào đ i học, mẹ đã cho tôi đi tham quan nhiều danh lam
thắng c nh của Tổ Quốc.
- Đ ợc giữ chân đội tr

ng, tôi th y anh nhìn tôi với con mắt thiện c m hơn

tr ớc đây r t nhiều.
- Mắt đăm đăm nhìn ra cửa bể, ta th y Kiều buồn bã nghĩ tới t ơng lai tối tăm
mù mịt của mình.
- Muốn chiến thắng ta ph i chủ động tiến công.
- Nguyễn Du đã lên án xã hội phong kiến thối nát, mục ruỗng vì chính Nguyễn
Du đã xu t thân từ tầng lớp xã hội y
- Sau khi thi đ ợc vào đ i học, mẹ đã cho tôi đi tham quan nhiều danh lam
thắng c nh của Tổ Quốc.
- Đ ợc giữ chân đội tr

ng, tôi th y anh nhìn tôi với con mắt thiện c m hơn

tr ớc đây r t nhiều.
- Mắt đăm đăm nhìn ra cửa bể, ta th y Kiều buồn bã nghĩ tới t ơng lai tối tăm
mù mịt của mình.
- Muốn chiến thắng ta ph i chủ động tiến công.
- Nguyễn Du đã lên án xã hội phong kiến thối nát, mục ruỗng vì chính Nguyễn
Du đã xu t thân từ tầng lớp xã hội y.
- R t vui mừng chào đón những đ i diện u tú của bộ đội Tr

ng Sa thay mặt

cho lực l ợng quân đội anh hùng đã đ i diện cho chúng ta về đây gặp mặt chúng ta
trong buổi họp mặt ngày hôm nay làm cho chúng ta hết sức vui mừng, ph n kh i vì
chúng ta đã có ng

i đ i diện xứng đáng.

- Trong suốt cuộc đ i ho t động cách m ng của mình, Bác Hồ luôn luôn dành
muôn vàn tình th ơng yêu cho các cháu thiếu nhi đã đ ợc ghi l i thật sâu đậm
trong nhiều bài thơ của Bác ngay c từ tr ớc Cách m ng tháng Tám, khi còn bị
giam giữ trong chốn lao tù của chế độ T

ng Giới Th ch.
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- Chủ tịch Hồ Chí Minh, vị lãnh tụ kính yêu của nhân dân Việt Nam. Tác phẩm
của Ng

i luôn luôn chứa chan một tình th ơng mênh mông, sâu sắc đối với đ t

n ớc và con ng

i.

- Dân tộc ta, non sông đ t n ớc ta tự hào đã sinh ra một con ng

i vĩ đ i.

Chủ tịch Hồ Chí Minh, vị lãnh tụ vô cùng kính yêu của nhân dân Việt Nam.
- Đến đây, chúng ta có quyền khẳng định rằng, bằng những câu ca dao trào
phúng và những truyện c

i dân gian là những vũ khí đ u tranh giai c p sắc bén

của nhân dân lao động.
- Vì chúng ta là những ng

i cùng hoàn c nh và xu t phát từ nông dân cần

lao mà ra thì mới hiểu biết đ ợc sự sung s ớng của những ngày độc lập, tự do này.
- Tuy chị Dậu là ng
bọn ng

i nhà lí tr

i yêu chồng, th ơng con hết mực nh ng chị r t căm thù

ng.

- Khắp nơi trên đ t n ớc ta, biết bao hình nh phụ nữ làm bí th , làm chủ tịch
hoặc giữ những c ơng vị quan trọng khác trong đ i sống xã hội.
3.2. Luy năkƿănĕngădùngăt
3.2.1. Khái ni m v t
Từ là đơn vị cơ b n của ngôn ngữ, là vật liệu chủ yếu để tạo câu, để xây dựng
l i nói.
3.2.2. Nh ng yêu c u chung v dùng t trongăvĕnăb n
3.2.2.1. Dùng từ ph đún âm thanh và hình thức
Từ là một đơn vị có nhiều bình diện, tron đó khôn thể thiếu mặt âm thanh
và hình thức c u tạo. Âm thanh và hình thức c u tạo là mặt vật ch t, là cái biểu đạt
của từ. Âm thanh và hình thức c u tạo như thế nào là do xã hộ , do n ư i sử dụng
quy định. Khi nói và viết, chúng ta tuân theo nhữn quy định mang tính xã hộ đó.
Muốn dùn theo ý n hĩa này nhưn chún ta lại dùng hình thức ngữ âm khác, t t
yếu sẽ dẫn đến chỗ dùng sai âm thanh, sai ý n hĩa của từ.
Ví dụ:
Dùng t đúng

Dùng t sai

Khẳng định

Kh ng định

B n (tuyên ngôn)

B ng (tuyên ngôn)
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Xán l n

Sán l ng

Tinh tế

Tinh túy

Bôn ba
Thủy mặc
C m khái
Tâm kh m

Buôn ba
Thủy m c
C m khoái
Tâm c m

3.2.2.2. Yêu cầu đún n hĩa
Từ dùng trong khi nói, viết được co là đún n hĩa ph i thể hiện được:
- Đún nội dung thực tế khách quan cần biểu thị.
- Đún tư tư ng, tình c m, thá độ đối vớ n ư
chính hiện thực được đề cập tới trong l i nói.

n he, n ư

đọc và đối với

Ví dụ: Trong cuộc họp tổ hôm nay, chị Lan đã đề đạt một ý kiến r t hay góp
phần vào việc xây dựng tổ ta thành tổ tiên tiến.
Câu này dùng sai từ đề đ t. đây, n ư i viết muốn thể hiện nộ dun đưa ra,
nêu ra một v n đề để xem xét nhưn lại dùng từ đề đ t nên câu này được hiểu là đ
trình bày ý kiến, nguyện vọng lên c p trên để c p trên xem xét gi i quyết. Hiểu như
vậy khôn đún với nội dung hiện thực khách quan cần biểu thị, vì thế ph i thay từ
đề đ t bằng đề xu t mới phù hợp.
3.2.2.3. Yêu cầu đún quan hệ kết hợp
Tiếng Việt bao gồm nhiều từ loại khác nhau. Mỗi từ loại lại có nhữn đặc
đ ểm ngữ pháp riêng thể hiện nộ dun n hĩa và kh năn kết hợp giữa từ đó với
các từ khác. Khi tạo câu, có từ kết hợp được với số từ, có từ không; có từ kết hợp
được với r t, lắm, có từ không; có từ cần ph i có bổ ngữ trực tiếp, có từ khôn ,…
Ví dụ:
Chỉ nói
- Mua ba l ng thịt

Không nói
- Mua ba thịt

- Lắm sách
- Hai gói xôi đậu xanh
- Bốn tờ gi y trắng

- Lắm quyển sách
- ảai xôi đậu xanh
- Bốn gi y trắng

- N ớc rất xanh
- N ớc r t xanh thẫm
- Ch y xong
- Buồn xong
- Đẹp quá
- Nhà quá
Chính vì nhữn đặc đ ểm trên của từ, khi tạo câu, chúng ta ph chú ý đến kh
năn kết hợp của từ đó với những từ đứng trong câu. Nói một cách khác, khi dùng
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từ, chúng ta cần ph

chú ý đến đặc tính ngữ pháp của từ. Nếu không chú ý tớ đ ều

này, việc dùng từ đặt câu trong khi viết r t dễ mắc lỗi.
Ví dụ:
- Thanh chỉ còn mỗi cái quần áo mới trong tủ
- Anh ta Ếười ba hoa một lúc lâu rồi mới chịu im lặng
- Chúng tôi cũng đâu có dám miễỉ Ếưỡng các ch nhận l i.
- Nhìn ếáỉg đi lục cục của anh ra, ai cũng th y khó chịu.
Chúng ta mới chỉ nghe th y nói bộ quần áo, c

i ha h , ph i miễn c ỡng

(nhận l i), dáng đi kì cục mà không nghe th y nói cái quần áo, c

i ba hoa, miễn

c ỡng các chị, dáng đi lục cục. Cho nên những kết hợp đó là những kết hợp sai.
Chính đ ều này buộc ta ph i chú ý tớ đặc tính ngữ pháp của từ khi kết hợp.
3.2.2.4. Yêu cầu đún phon cách văn b n
Có những từ thư ng chỉ xu t hiện trong khi nói, ít xu t hiện trong khi viết,
hoặc n ược lại, có từ thư ng xu t hiện trong khi viết, ít khi xu t hiện trong khi nói.
Ví dụ:
Th

Th

ng dùng khi vi t

ng dùng khi nói

- Tranh luận

- Cãi cọ, tranh cãi

- Phụ nữ

- Đàn bà

- Trẻ em

- Trẻ con, con nít

- Tổ quốc

- Đ t n ớc

- Nếu

- Giá thử, ví nh

- Nói thẳng

- Nói to c móng heo

Có những từ chỉ xu t hiện trong ngôn ngữ văn b n loại này mà ít xu t hiện
trong ngôn ngữ văn b n loại khác.
Ví dụ:
- Văn b n khoa học:
ảiđrô cacbon là những ch t mà phân tử của chúng gồm những nguyên tử
cacbon và hiđrô. Ng

i ta gọi hiđrô cacbon và những dẫn xu t khác của chúng là

các hợp ch t hữu cơ.
(Theo SGK Hóa học)
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Các từ: ảiđrô, cacbon, phân tử, nguyên tử, dẫn xu t, hợp ch t, hữu cơ là
những từ thư n được dùn tron văn b n khoa học.
- Văn b n chính luận:
Riêng đối với lao động ch t xám, ông cha ta ngày tr ớc đã đối nhân xử thế thế
nào? Thế kỉ XVIII, nhà bác học lỗi l c Lê Quý Đôn đã nêu nhận xét sâu sắc về bốn
điểm: phi nông b t ổn, phi công b t phú, phi th ơng b t ho t, phi trí b t hung.
Quốc gia nào biết sử dụng trí thức, quốc gia đó c
tế kiểm nghiệm

ng thịnh. Điều đó đã đ ợc thực

nhiều n ớc.
(Báo Nhân dân)

Các từ ngữ: đối nhân xử thế, b t ổn, b t phú, b t ho t, b t h ng, tri thức,
c

ng thịnh là những từ ngữ thư n được dùn tron văn b n chính luận.
- Văn b n hành chính - công vụ:
Căn cứ vào Điều 83 của Hiến pháp n ớc Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam

và Điều 9 của Luật thuế doanh thu, Điều 9 của luật thuế tiêu thụ đặc biệt;
Theo đề nghị của Hội đồng Nhà n ớc và ý kiến của các đ i biểu Quốc hội
QUY T Đ NH
Phê chuẩn .............................................................................................................
..............................................................................................................
Những từ ngữ như: căn cứ vào, Điều, Luật, theo đề nghị, Quyết nghị,…là
những từ ngữ thư n được dùng trong phong cách hành chính - công vụ.
hư vậy, khi nói (viết) cần ph i nắm được đặc đ ểm ngôn ngữ của từng phong
cách chúng ta mới có thể dùng từ ngữ một cách có hiệu qu . Tron văn b n khoa
học, chắc chắn ta không thể gặp những câu dùng từ kiểu câu: “Cho một đ
tâm 0 mảnh khảnh” hoặc “Đ

ng thẳng AB run rẩy cắt đ

ng tròn

ng tròn t i hai điểm

xinh xắn E và ạ”, nhưn n ược lạ tron văn b n văn học, những từ ngữ như vậy
lại có kh năn xu t hiện nhiều. B i vậy, dùng từ sai phong cách ngôn ngữ văn b n
là một loại lỗi cần tránh.
3.2.2.5.Yêu cầu tránh dùng thừa từ, lặp từ, dùng từ sáo rỗng
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Văn b n trong giao tiếp cần cô đọng, vừa đủ về dun lượn . Do đó, tron v ệc
dùng từ cần tránh hiện tượng thừa từ hoặc lặp từ.
Ví dụ:
Nghiên cứu m ng l ới y tế cơ s nhằm góp phần c i thiện và nâng cao năng
lực ho t động để không ngừng ngày một đáp ứng tốt hơn yêu cầu chăm sóc sức
khoẻ ban đầu cho nhân dân.
Ví dụ trên thừa một trong hai từ: không ngừng, ngày một.
Viết văn b n cũn cần tránh bệnh sáo rỗng, công thức. Đó là những từ n ư i
nó , n ư i viết đưa ra dùn một cách rập khuôn, máy móc, không chịu bỏ công tìm
tò , suy n hĩ, cân nhắc trong việc lựa chọn.
Việc dùng từ sáo rỗng, công thức như vậy sẽ làm cho bài nói, bài viết tr nên
nhàm chán, nhạt nhẽo, nội dung h i hợt, không sâu, còn l i lẽ lại thiếu sức sáng tạo,
khôn đủ sức lôi cuốn n ư i đọc, n ư i nghe.
Ví dụ:
Lao động là vẻ vang, là quang vinh, là h nh phúc. B i vậy, dù là lao động trí
óc hay lao động chân tay đều r t đáng quý, đáng trân trọng, đáng tự hào.
Những từ vẻ vang, vinh quang, h nh phúc,… là những từ sáo rỗng, công thức.
3.2.3. M t s thao tác dùng t và trau d i v n t
3.2.3.1. Lựa chọn và thay thế từ
Kh đ có một từ xu t hiện, ta không thể bằng lòng ngay với từ đó. Cần ph i
huy động thêm những từ khác có kh năn cùn d ễn đạt nội dung y.
Ví dụ:
a. Khi có nộ dun “lứa tuổi còn nhỏ” ta có thể huy động các từ ngữ như: trẻ
con, trẻ em, trẻ nhỏ, trẻ ranh, nhóc con, nhãi ranh, thằng nhóc, lõi con, ôn con, con
trẻ…
b. Hoặc với nộ dun “sự đình l i của một ho t động” ta có thể huy động các
từ ngữ như: ngừng, đình, chết, tử, toi, m t, hi sinh, bỏ m ng, chầu tr i, từ trần,
khu t núi…
c. Hoặc với nộ dun “làm cho chỗ hỏng tr l i tr ng thái bình th
thể huy động các từ như: sửa, chữa, sửa chữa, tu sửa, tu bổ…
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ng” ta có

Chỉ khi có vốn từ đồn n hĩa và ần n hĩa phon phú, ta mới có nhiều kh
năn chọn được từ chính xác nh t trong việc thể hiện nội dung.
3.2.3.2. Sử dụng từ ngữ có giá trị hình tượng và biểu c m
Kh đ có được một số lượng các từ ngữ đủ để lựa chọn thì nội dung cần thể
hiện chính là căn cứ, là cái mốc hướng cho việc chọn từ. Từ nào thỏa m n được
việc ph n ánh hiện thực, thể hiện chính xác nh t thá độ, tình c m của n ư i nói,
n ư i viết, vừa đ m b o được tính liên kết chặt chẽ với từ khác, câu khác trong
đoạn văn, bà văn thì từ đó sẽ được lựa chọn.
Ví dụ:
- Với nội dung (a)

trên, nếu nói với sự trìu mến, thân mật ta sẽ chọn từ trẻ

em, nhưn nếu dùng vớ thá độ co thư ng, ta sẽ dùng từ trẻ ranh, … uyết định
chọn từ nào là tùy thuộc vào nội dung thể hiện. Ví dụ câu « T t c những gì tốt đẹp
nh t chúng ta hãy dành cho trẻ em » thì từ « trẻ em » là phù hợp nh t.
- Với nội dung (b) thì ta không thể dùng từ bỏ m ng khi nói về các anh bộ
độ , tron kh đó từ này lại có thể dùn để chỉ cái chết của kẻ thù.
3.2.3.3. Kiểm tra lại từ đ sử dụng
Đây là bước kiểm tra, đối chiếu lại từ được sử dụng với những yêu cầu:
- Đún nội dung cần thể hiện chưa?
- Có đ m b o được sự liên kết với các từ khác, câu khác tron đoạn văn, bà
văn khôn ?
- Chún ta cũn cần chú ý xem xét từ được dùng có phù hợp với phong cách
ngôn ngữ văn b n không?
Nếu những yêu cầu nêu trên chưa được đáp ứng một cách chặt chẽ, đầy đủ, ta
cần ph i lựa chọn từ khác.
* BÀI T P
Bài t p 1
Trong b n Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh có câu:
Vì vậy, tôi để sẵn m y l i này, phòng khi tôi sẽ đi gặp cụ Các Mác, cụ Lê – nin
và các vị cách m ng tiền bối khác, thì đồng bào c n ớc, đồng chí trong Đ ng và
bè b n xa gần khỏi c m th y đột ngột.

72

Lúc đầu,

vị trí của từ sẽ, Bác đ dùn từ ph i, rồi sau đó mới gạch đ thay

bằng từ sẽ. Hãy gi i thích vì sao Bác lạ dùn như vậy?
Bài t p 2
hà Thơ Huy Cận, trong bài Nhạc sầu lúc đầu viết :
Ai chết đó, nh c sầu chi lắm thế
Chiều đìu hiu, đ i rét m ớt ngoài đ

ng.

Sau đó nhà thơ thay từ đìu hiu bằng từ mồ côi và biến câu thơ thành :
Ai chết đó, nh c sầu chi lắm thế
Chiều mồ côi, đ i rét m ớt ngoài đ

ng.

Trong hai từ đìu hiu và mồ côi, từ nào hay hơn? Vì sao?
Bài t p 3
Tron bà thơ Lá thư thàỉh ịhố viết vào nhữn năm 1960, kh đ t nước còn
bị chia làm hai miền, nhà thơ G an
Con nhớ anh th

am có v ết:

ng đến biếng ngủ

Nó khóc làm em cũng khóc theo
Anh nhớ gửi về manh áo cũ
Đắị ẾhỊ ẾỊỉ đỡ nhớ anh nhiều
hưn kh

ửi ra miền Bắc, một biên tập viên của báo đ sửa lại thành:

Con nhớ anh th

ng đêm biếng ngủ

Nó khóc làm em cũng khóc theo
Bài t p 4
Phân tích giá trị biểu đạt của các từ ngữ được lựa chọn và thay thế (từ bị thay
thế trong ngoặc) tron các trư ng hợp sau :
a) N ớc biếc trông nh tầng khói phủ
Song th a để mặc (lọt) bóng trăng vào.
(Nguyễn Khuyến)
b) Non cao những ngóng cùng trông
Suối khô (tuôn) dòng lệ ch mong tháng ngày.
(T nĐà)
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3.2.4. Ch a các l i v dùng t trongăvĕnăb n
3.2.4.1. Lỗi về âm thanh và hình thức c u tạo của từ
Các lỗi này một phần l ên quan đến các lỗi về chính t . Ví dụ:
trong tù, ng i chiến sĩ cách m ng y ngâm thơ r t hay, giọng đầy cảm
khoái. Chữa lại: c m khái.
3.2.4.2. Lỗi về n hĩa của từ
Trư ng hợp phổ biến là lỗ thư ng x y ra giữa các từ gần n hĩa, hoặc có yếu
tố c u tạo chung. Ví dụ:
Tiếng Việt r t giàu âm thanh và hình nh cho nên có thể nói là một thứ tiếng
nói r t liỉh động và phong phú.
Từ linh động có n hĩa là trạn thá động và có sự biến đổi khéo léo tùy theo
tình thế. Với ý trong câu trên thì dùng từ linh động là khôn đún , cần thay bằng từ
sinh động (có nghĩa là có sức sống, với nhiều dáng vẻ khác nhau).
- Có từ dùng sai về n hĩa b ểu thá , n hĩa b ểu c m. Ví dụ:
Ngày x a tiếng trống thúc thu là nỗi kinh hoàng của ng
động. Còn ngày nay tiếng trống thúc thu của chúng ta khác hẳn.

i nông dân lao

Từ thúc vốn có nét x u: chỉ một hoạt động giục giã, ép buộc đố tượng làm
một việc ì đó mà khôn ph là đố tượng tự giác hoặc tự nguyện làm. Dưới chế độ
ta ngày nay, việc đón thuế “đ khác hẳn” n ày xưa thì dùn từ thúc thuế ( câu thứ
ha ) là khôn đún . Chữa lại: Còn ngày nay ti ng trống trong ngày hội nộp thuế
của chúng ta đã khác hẳn.
- Có trư ng hợp chuyển n hĩa từ không hợp vớ đố tượn được nó đến trong
câu. Ví dụ:
Họa sĩ Ph m Viết Song nhấp nháy bộ ria mép quen thuộc.
( Tạp chí Ngôn ngữ )
Từ nh p nháy chỉ dùng cho trạng thái của ánh sáng hoặc của mắt. Đối với bộ
ria mép nên sửa là m p máy.
3.2.4.3. Lỗi về kết hợp từ
- Các từ kết hợp vớ nhau khôn đún với b n ch t ngữ pháp của chún , do đó
câu văn sa lạc về n hĩa. Ví dụ:
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Chúng ta tích cực triển khai các đề án phòng chống dịch bệnh, giám sát dịch
tễ, cho nên số ng i mắc bệnh và ch t các bệnh truyền nhiễm gi m dần.
Có thể viết: mắc các bệnh truyền nhiễm. hưn v ết chết các bệnh truyền
nhiễm là sa . Động từ chết không thể kết hợp trực tiếp với cụm từ chỉ nguyên nhân,
mà ph có thêm hư từ: chết vì (do, b i, t i) các bệnh truyền nhiễm.
- Các từ phối hợp vớ nhau khôn đún quan hệ ngữ n hĩa.Ví dụ:
Tình tr ng nghèo nàn, thiếu thốn về cơ s vật ch t và trang thiết bị kĩ thuật
cũng gây nên t lệ bệnh uốn ván rốn, áp xe do tiêm chích, nhiễm trùng hậu s n ch a
thể thanh toán đ ợc.
Trong câu này có các lỗi sai:
+ từ gây nên (biểu hiện một hoạt động với kết qu là đào tạo lập một cá ì đó)
không phù hợp về n hĩa với từ thanh toán (gi i quyết cho xong, làm m t hoặc ch m
dứt một tình trạn nào đó).
+ từ tỉ lệ không phù hợp về n hĩa với từ thanh toán: tỉ lệ có thể cao, có thể
th p, có thể tăn hoặc gi m, nhưn khôn thể thanh toán được.
Chữa lại: Tình tr ng... cũng làm cho t lệ các bệnh... ch a thể giảm hẳn
đ ợc”. Hoặc: Tình tr ng... cũng là nguyên nhân của việc ch a thể thanh toán
đ ợc các bệnh....
- Có khi việc dùng thiếu hụt từ lại làm cho các từ khác kết hợp với nhau không
đún . Ví dụ:
Đến năm 2000 ph i thanh toán hết các trang thiết bị cũ kĩ, l c hậu, ph i đầu
t một số dụng cụ chuyên khoa cần thiết, tối thiểu cho các tr m y tế ỉhư răỉg, mắt.
Chữa lạ : “...ph i đầu t một số dụng cụ chuyên khoa cần thiết, tối thiểu cho
các tr m y tế, nh các thi t b về răỉg, về mắt”.
- Có trư ng hợp dùng thừa các quan hệ từ, khôn đún vớ đặc đ ểm kết hợp
của các từ. Ví dụ:
Thằng Côn đã cuống quýt, xoắn l y Ếười hỏi với ng

i đàn bà có giọng hát

hay.
( Tạp chí Ngôn ngữ )
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Có thể viết: “c i với ai” hoặc “nói với ai”, nhưn khôn thể viết “hỏi với
ai”. Câu trên cần chữa lại là: “... xoắn l y Ếười nói với ng i đàn bà...” hoặc “xoắn
l y hỏi chuyện ng i đàn bà...”
3.2.4.4. Lỗi về phong cách
- Có nhữn trư ng hợp do năn lực c m thụ từ ngữ kém phát triển, n ư i viết
dùng những từ văn hoa, bón bẩy nhưn sáo rỗng, chẳng những không diễn t chân
thực được nội dung, c m xúc mà tạo nên nhữn câu văn n ô n hê, hà hước.
Hư ng ứng nhiệt thành l i kêu gọi của Bác Hồ, chún tô đ đ lính.
( Đ nh Thanh Huệ)
Từ lính có thể dùng trong ngôn ngữ sinh hoạt, tron văn b n nghệ thuật để chỉ
c nhữn n ư i bộ đội của ta, nhưn tron trư ng hợp này (một văn b n nghị luận)
cần dùng từ bộ đội.
3.3. Luy năkƿănĕngăchínhăt ti ng Vi t
3.3.1. Khái ni m chính t
Chính t , hiểu theo đún n hĩa thôn thư n là “ phép v ết đún ”.
3.3.2. Nguyên tắc chính t ti ng Vi t
Chữ viết hiện đạ được xây dựn trên cơ s ghi âm. Vì vậy, có thể nói nguyên
tắc cơ b n của chính t tiếng Việt là nguyên tắc ngữ âm học, n hĩa là phát âm như
thế nào thì viết như thế y.
Ví dụ:
- Khi ta nghe l c lõng thì viết l c lõng (không viết n c nõng), khi ta nghe dịu
dàng thì viết dịu dàng (không viết dựu dàng), khi ta nghe uể o i thì viết uể o i
(không viết uể i), khi ta nghe no đói thì viết no đói (không viết lo đói),… Vậy, viết
đún phụ âm đầu và phần vần của một tiếng là quan trọng.
- Khi ta nghe dễ dãi thì viết dễ dãi không viết dễ d i, khi ta nghe mĩ nữ thì
viết mĩ nữ (không viết mỉ nử),… Vậy, viết đún thanh đ ệu của một tiến cũn là
đ ều quan trọng của chính t tiếng Việt.
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Nội dung của chính t tiếng Việt bao gồm nhiều v n đề, nhưn nổi lên là m y
vần đề chính sau đây:
- Xác định cách viết đún cho các từ ngữ theo quy tắc của hệ thống chữ viết
tiếng Việt, đặc biệt là xác định cách viết thống nh t cho các từ có cách phát âm
giốn nhau nhưn lại có cách viết khác nhau. Ví dụ: dơ / giơ / zơ .
- Xác định và thực hiện các nguyên tắc viết hoa, viết tắt. Ví dụ: viết Hà Nội
hay viết Hà nội, viết Italia hay viết I – ta – li – a ,…
- Cách phiên chuyển tên riêng của nước ngoài, tên riêng của dân tốc thiểu số
sốn trên đ t nước Việt Nam sang tiếng Việt . Ví dụ: viết Krôngput hay viết Krông – pút.
- Cách sử dụng các d u câu. Ví dụ, viết “ Ngày x a có vợ chồng ông lão đánh
cá nghèo sống
nghèo sống

ven sông”, hay viết “ Ngày x a, có vợ chồng ông lão đánh cá

ven sông”.

Những v n đề trên có thể được tìm hiểu và gi i quyết riêng biệt nhưn cũn có
thể được xem xét và gi i quyết trong mối quan hệ lẫn nhau, nh t quán theo một số
nguyên tắc nh t định.
3.3.2.1. Dựa vào quy tắc chính t
a. Vi t ngh và ng
- Viết ngh kh đứn trước các nguyên âm i, ê, e. Ví dụ: nghi ng hoặc nghề
nghiệp, nghe ngóng, nghiêng ng …
- Viết ng kh đứng các nguyên âm khác. Ví dụ: ngỡ ngàng, ngu tối, ngọ
nguậy, ng ớc mắt, ngắc ngứ…
b. Vi t gh và g
- Viết gh kh đứn trước nguyên âm i, ê, e. Ví dụ: ghi nhớ, gói ghém, bàn ghế,
ghìm nén,..
- Viết g kh đứn trước các nguyên âm khác. Ví dụ: gà gô, l ng gù, gầm gừ,
gò hàn, g n gợn,
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c. Vi t k, c và q
- Viết k kh đứn trước các nguyên âm i, ê, e. Ví dụ: kín đáo, kim chỉ, kế
ho ch, kể lể, ê ke, kiên trì, đao kiếm,…
- Viết c kh đứn trước các nguyên âm khác. Ví dụ: co giãn, co giãn, cơ hội,
cay cú, cá mè, mặc c , cuốc xẻng, cô giáo
- Viết q đứn trước âm đệm . Ví dụ: quân đội, qu n ca, qu n lí, quá quắt,
quanh co, đặc quánh…
d. Vi t âm đệm (o,u)
- Viết o kh đứn trước các nguyên âm a,ăĕ, e. Ví dụ: hoan hô, hoán vị, ho n
n n, hoen ố, xoen xoét, xoăn,…
- Viết u kh đứn trước các nguyên âm khác. Ví dụ: qu n quýt, quân đội, lãng
quên, tuần lễ,…
3.3.2.2. Dựa vào một số mẹo chính t
a. Mẹo vi t dấu hỏi (?) ngã (~)
(1). Dùng mẹo “ mình nên nhớ là vi t dấu ỉgã” để viết đún hỏi ngã cho từ
Hán Việt.
Đối với từ Hán Việt, nếu các tiếng bắt đầu bằng những phụ âm m, n, nh, l, d,
ng (ngh). Thì viết d u ngã (~).
Ví dụ:
- Với m: mẫu tử, mẫn c m, mĩ mãn, minh mẫn, mãn nguyện…
- Với n: nỗ lực , truy nã, nữ tính, nữ công, noãn bào,…
- Với nh: nhẫn tâm, kiên nhẫn, nhãn hiệu, nhãn quan, nhiễm bệnh…
- Với l: lão t ớng, lễ phép, lỡ th i, lỗi l c, lãn công, lãng tử, lễ nghi, truy
lĩnh…
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- Với v: vững bền, vãng lai, văn võ, vĩ nhân, uy vũ, võ công…
- Với d: kiều diễm, dũng mãnh, giáo d ỡng, ngũ hành, nghĩa khí…
Có thể dùng mẹo để nhớ các phụ âm đầu này: mình(m) nên (n) nhớ (nh) viết
(v) d u(d) ngã (ng).
(2). Dùng mẹo “ huy n ngã n ng, h i sao không sắc thuốc” ( Hay: Huy n
mang n ng ngã đau, h i không sắc thuốc biết bao gi lành ) để viết đún d u hỏi
d u ngã cho từ láy.
Đối với từ láy, các d u thanh bao gi cũn nằm trong một nhóm: Huyền –
ngã – nặng; Không – hỏi – sắc.
Theo mẹo này, trong từ láy, khi ta còn biết băn khoăn khôn b ết viết d u hỏi
hay ngã mà th y tiến k a đ không d u hoặc d u sắc thì tiếng còn lại ắt ph i là d u hỏi
Ví dụ:
- không ậ h i: run rẩy, lẳng lơ, vớ vẩn, nhỏ nhẹ, ủ ê,…
- sắc ậ h i: mát mẻ, r rích, gửi gắm, nhí nh nh, ngổ ngáo,…
ược lại, kh ta còn băn khoăn khôn b ết viết d u hỏi hay ngã mà th y tiếng
k a đ có d u huyền hoặc d u nặng thì tiếng còn lại ắt ph i d u ngã.
Ví dụ:
- huy n ậ ngã: thẫn th , rõ ràng, ầm ĩ, bì bõm, bầu bĩnh, đẫy đà,…
- n ng ậ ngã: qu nh quẽ, rực rỡ, nũng nịu…
b. Mẹo vi t phụ âm đầu d/gi
Sẽ viết d ( mà không viết gi ) kh đứn trước các vần oa, oă, uâ, oe, uê, uy.
Đối với từ Hán Việt, có thể dùng một số mẹo sau:
+ Dùng mẹo “ăd ỡng d c” để viết d
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Nếu từ Hán Việt mang d u ngã (d ỡng) hoặc d u nặng (dục) thì viết d. Ví dụ:
công diễn, dũng c m, dĩ nhiên, dị d ng, dịch vụ, diện m o…
-

Dùng mẹo “ gi măgiá”ăđể viết gi

Nếu dùng từ Hán Việt mang d u hỏi (gi m) và d u sắc ( giá) thì viết gi.
Ví dụ: Gi ng văn, học gi , đơn gi n, gi thuyết, gián tiếp, giá c , giáo sinh,
giới h n,…
c. Mẹo vi t phụ âm đầu ch, tr
- Viết ch tron trư ng hợp sau:
+ Từ quan hệ họ hàn , a đình. Ví dụ: cha, chú, chồng , chị, cháu chắt, chút, chít.
+ Từ đồ dùn thư ng gặp tron

a đình. Ví dụ: Chai, ch o, chậu, chum,

chĩnh, chiếu, chăn, chổi, chày, chén…
+ Từ chỉ ý phủ định. Ví dụ: ch a, chẳng, chớ, chăng.
+ Từ chỉ ý không có sự che đậy. Ví dụ: trần truồng, trống tr i, trơ trọi, trần
trụi, trùng trục, trống trơn, trọc lốc…
+ Từ chỉ tính cách x u. Ví dụ: trâng tráo, trơ trẽn, trừng trộ, trợn trừng, trơ
tráo, trơ trơ, tráo trợn…
d. Mẹo vi t phụ âm đầu s/x
- Viết s trong một số trư ng hợp sau:
+ Từ chỉ trạng thái tốt: sáng suốt, s ch sẽ, sung s ớng, sớm sủa, suôn sẻ, sốt
sắng, sâu xa, sung túc,…
Từ chỉ n ư , động vật, cây cố , đồ vật, hiện tượng thiên nhiên. Ví dụ: s , s i,
sứ thần, sên sáo, sò, sếu, sim, sung, súng, s u, si, sọt, siêu, sợi (dây), sóng, sao,
sông, suối…
- Viết x trong một số trư ng hợp sau:
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+ Từ chỉ tên thức ăn: xôi, xúc xích, xá xíu, l p x

ng…

+ Từ chỉ sự nhỏ đ sút đ , hoặc teo đ : xì, xẹp, xốp, nhỏ xíu…
e. Mẹo vi t vầỉ ăẾ/ăt và ăỉg/ăỉ
- Từ có vần ĕc thư n có ý n hĩa chỉ sự lun lay, dao động.Ví dụ: lúc lắc,
ngắc ngo i, ngắc ngứ, lắc xắc, ngúc ngắc, cà nhắc, tán sắc,…
- Từ có vần ĕt thư n có n hĩa là cắt nhỏ, tách r i, hoặc túm giữ vật ì đó. Ví
dụ: cắt, chặt, hắt, ngắt, bắt, lắt nhắt, thắt, chắt lọc,….
- Từ có vần ĕngă thư n

có n hĩa thẳng ra. Ví dụ: băng, phăng, lăng,

căng,thẳng, phẳng…
- Từ có vần ĕnăthư ng chỉ sự cuộn tròn không thẳng. Ví dụ: quằn, xoăn, xoắn,
quặn, loăn xoăn, nhăn nhúm, nhăn nheo, ngoằn ngèo…
Ngoài các vần trên, còn có một số v n khác cũn r t dễ nhầm nhưn nhìn
chung chỉ xu t hiện hạn chế

một số từ, vì vậy chúng ta cần ph i thuộc lòng.Ví dụ:

ơp, ơu, t, i, m,..
3.3.3. Các lo i l i chính t th

ng g p

3.3.3.1. Mắc lỗi do không nắm vững chính t
a. Lỗi về phụ âm đầu ( khi cùng một âm có nhiều cách viết).
Ví dụ: Gồ ghề viết thành ghồ gề; ghê gớm viết thành gê gớm; nguệch ngo c
viết thành nghuệch ngho c; c n kiệt viết thành k n kiệt …
b. Lỗi về phần vần
Ví dụ: khuếch tr ơng viết thành khuyếch tr ơng; ngoằn ngoèo viết thành
nguằn ngèo; quằn qu i viết thành quoằn qu i …
c. Lỗi do không nắm được quy tắc vi t hoa
Ví dụ: Nguyễn Thị Minh Khai viết thành Nguyễn thị Minh Khai; Điện Biên
Phủ viết thành Điện Biên Phủ; I- ta- li-a viết thành I Ta Li A …
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3.3.3.2. Mắc lỗi do phát âm sai
a. Phát âm sai phụ âm đầu dẫn tới vi t sai
Ví dụ: lo lắng viết thành no nắng; thể dục viết thành thể rục; rách nát viết
thành dách nát …
- Phát âm sai phần vần dẫn tới viết sai.
Ví dụ: r ợu chè viết thành riệu chè; h ơu nai viết thành hiêu nai; kính coong
viết thành kính cong …
b. Phát âm sai thanh điệu dẫn tới vi t sai
Ví dụ: mĩ mãn viết thành mỉ m n; vui vẻ viết thành vui vẽ; hỗ trợ viết thành hổ trợ …
c. Phát âm sai các chữ cái của phụ âm cuối hoặc lẫn lộn giữa các chữ cái
của nguyên âm giữa dẫn tới vi t sai.
Ví dụ: phốp pháp viết thành phốp phát; tan tác viết thành tang tác; cái đuôi
viết thành cái đui …
3.3.4. Quy tắc vi t hoa hi n nay và vi c rèn luy n vi t hoa
3.3.4.1. Mục đích v ết hoa
- Đánh d u chỗ bắt đầu của một câu.
- Biểu hiện sắc thái tu từ.
- Ghi tên riêng.
3.3.4.2. Nhữn trư ng hợp cần viết hoa
a. Vi t hoa tên riêng của ỉgười, đ a danh hoặc tên riêng của các tổ chức,
ẾáẾ Ếơ quaỉ đỊàỉ thể.
Ví dụ: Tóc này khác nào rừng dừa, lũy tre, ruộng lúa, bãi biển, khác nào
những dòng sông Trà khúc, Thu Bồn, những núi rừng Ba Tơ, An khê, Kon Tum, Đắc
Lắc.
( Anh Đức)
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b. Vi t hoa chữ Ếái đứỉg đầu câu.
- Sau d u ch m.
Ví dụ: Vào đêm tr ớc ngày khai tr

ng của con, mẹ không ngủ đ ợc. Một

ngày kia còn xa lắm, ngày đó con sẽ biết thế nào là không ngủ đ ợc.Còn bây gi
gi c ngủ đến với con dễ dàng nh uống một ly sữa, ăn một cái kẹo.
( Lý Lan)
c. Sau dấu chấm than, dấu chấm hỏi
Ví dụ: Hỡi ôi, lão H c! Thì ra đến lúc cùng lão cũng có thể làm liều nh ai
hết. Con ng

i đáng kính y bây gi cũng theo gót Binh T để có ăn ? Cuộc đ i

qu thật cứ mỗi ngày một thêm đáng buồn.
(Nam Cao)
d. Sau dấu gạẾh đầu dòng bắt đầu một lời thoại
Ví dụ: Tí và Sửu đi qua một đám ruộng bí.Tí chợt th y qu bí to, nói rằng:
- Chà! Qu bí đâu mà to nh thế kia!
Sửu có tính hay nói khoác, c

i và b o:

- Thế đã l y gì làm to.Tôi đã từng th y những qu bí to hơn nhiều…
(Quốc văn

áo khoa thư)

e.Vi t hoa chữ Ếái đứỉg đầu ếòỉg thơ
Ví dụ: Đ t n ớc mình đây
ảai m ơi năm m a, nắng, đêm, ngày
Hành quân không mỏi,
Sung s ớng bao nhiêu: tôi là đồng đội
Của những ng

i đi, vô tận, hôm nay.
(Chính Hữu)

g. Vi t hoa với dụng ý tu từ
Ví dụ: - Bàn tay con nắm tay Cha
Bàn tay Bác m vào da vào lòng
(Tố Hữu)
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- Bác là ng

i Ông. Bác là ng

i Cha. Bác là nhà thơ. Bác là nhà triết

học. Hòa bình ta có thể vẽ Bác buông cần câu trên một dòng suối th i gian. Nh ng
bây gi dựng t ợng Người, ta sẽ dựng t ợng Hồ Chí Minh. Ng
Minh. Vị T ớng Hồ Chí Minh. Vị T lệnh. Ng

i du kích Hồ Chí

i chỉ huy…

3.3.4.3. Cách viết hoa
a.Tên riêng Việt Nam và têỉ riêỉg ỉước ngoài phiên âm qua Hán Việt
- Tênăng

i

+ Tên n ư i Việt Nam ( gồm c họ kép, tên kép bút danh, tên tự, tên hiệu):
Viết hoa chữ cá đầu cho t t c các âm tiết.
Ví dụ:
Tên đơn: Th o, Ph ơng, Ảiang,..
Tên kép: Quý Thành, Quang Tu n,..
Tên tự, bút danh: Tố Nh , Thép Mới, Nam Cao, Tú Mỡ,…
Họ kép + tên kép: Trần Nguyễn Thủy Giang, Trần Hoàng Yến Hưn ,…
Họ + tên đơn: Nguyễn Du, Lê ảoàn,…
Họ + lót + tên đơn: Nguyễn Hoài Giang, Trần H i Lâm,..
Họ + lót + tên kép: Phan Thị Thanh Nhàn, Trần Thị Yến ả ng,…
Họ + tên hiệu: Trần ả ng Đ o,…
Tên n ư

nước ngoài phiên qua âm Hán Việt: Viết hoa như cách v ết hoa tên

r ên n ư i Viêt Nam. Ví dụ: Mao Tr ch Đông, Lý Quang Diệu, Đặng Tiểu Bình,
Kha Luân Bố, Nã Phá Luân, Mã Khắc T , T Địa Lâm,…
- Tênăđ a lí
Viết hoa chữ cá đầu dòng của t t c các âm tiết.
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Ví dụ: Hà Nội, H i Phòng, Nam Định, Bình Trị Thiên, Hà Nam Ninh, Cao Bắc
L ng, Đèo Khế, Cửa Ông, Mũi Ngọc, Hòn Gai, M c T Khoa, Bắc Kinh, Hắc
H i,…
- Tênăc ăquanăđoƠnăthể, tổ ch c
Viết hoa chữ cá đầu của âm tiết đầu tiên và các âm tiết của đầu các của bộ
phận tạo thành tên riêng ( nếu có tên n ư
n ư

, tên địa lý Việt Nam

, tên địa lý thì viết theo quy tắc viết tên

trên).

Ví dụ: Bộ Giáo dục và Đào t o, Nhà xu t b n Giáo dục, Tr
ph m Hà Nội, Tr

ng Đ i học S

ng Đ i học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh, Tr

ng Tiểu học

Chu Văn An, ảội Chữ thập đỏ thành phố Hà Nội, Nhà máy Cơ khí Ảia Lâm, Ban
Ch p hành Trung ơng Đ ng Cộng s n Việt Nam,…
b.Têỉ riêỉg ỉước ngoài
- Trư ng hợp phiên âm không qua âm Hán Việt ( phiên âm trực tiếp, sát cách
đọc): Đối với mỗi bộ phận tạo thành tên riêng, viết hoa chữ cá đầu và có gạch nối
các âm tiết (d u gạch nố được viết sát vào hai chữ cá trước và sau nó, không có
d u cách).
Ví dụ: Lô-mô-nô-xốp, Mát-xcơ-va, Bu-da-pét, Áp-ga-ni-xtan, In-đô-nê-xi-a,…
- Đối với tên tổ chức, cơ quan, đoàn thể nước ngoài: Viết hoa theo quy tắc viết
hoa tên cơ quan, tổ chức, đoàn thể Việt Nam ( nếu có tên n ư i hoặc tên địa lý thì
viết hoa theo quy tắc tươn ứng

trên).

Ví dụ:
Viện Hàn lâm Khoa học Giáo dục Nga, Tr
mang tên Lô-mô-nô-xốp,…..
3.3.4.4. Đối với chữ viết tắt
a. Dạng tắt
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ng Đ i học Tổng hợp Mát-xcơ-va

Dạng tắt là cách viết rút gọn của các từ ngữ (lưu ý: khôn được đọc như các từ
thôn thư ng).
Ví dụ:
H.T.X: đọc là hợp tác x (khôn được đọc là h t x )
Đ.H.S.P:ăđọc là đại học sư phạm ( khôn đọc là đ h s p )
U.B.N.D: đọc ủy ban nhân dân ( khôn đọc là u bê n dê)
Trong dạng tắt lại có cách ghi sau:
- Có thể ghi lại t t c những chữ đầu của các tiếng.
Ví dụ:
T.T.X.V.N – Thông t n xã Việt Nam.
Đ.H.T.H – Đại học Tổng hợp.
V.A.C. ( có thể đọc là vê a xê) – Vư n ao chuồng.
- Có thể chỉ ghi lại chữ đầu của tiếng thứ nh t trong từ nhiều tiếng.
Ví dụ:
V.T.V ( có thể đọc là Vê tê vê) – Vô tuyến truyền hình Viêt Nam
C.K.X( có thể đọc là xê ca ích) – Chính trị, kinh tế, xã hội.
b. Từ tắt
Từ tắt là cách viết rút gọn của các từ ngữ sao cho có thể đọc được như những
từ thôn thư n . Thôn thư ng, từ tắt đó có đặc đ ểm c u trúc như một âm tiết
tiếng Việt.
Ví dụ:
VAC: đọc là Vác ( vư n – ao – chuồng)
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VIP: ( very mportant person): đọc là víp ( nhân vật quan trọng)
Để thuận tiện cho việc phân biệt và sử dụng dạng tắt và từ tắt chúng ta có thể
đặt d u ch m giữa các yếu tố tắt trong dạng tắt; còn giữa các yếu tố tắt trong từ tắt
không cần dùng d u ch m tách biệt từng yếu tố đó.
3.3.5. Cách vi t các t ng n

c ngoài

3.3.5.1. Giữ nguyên dạng chữ viết

ngôn ngữ gốc

Ví dụ : Cũng năm 1948, Viện Kh o cứu và Chế t o d ợc phẩm, do ông phụ
trách, chiết đ ợc Strychnin từ h t cây mã tiền mọc hoang r t nhiều

Việt Bắc.
(Hàm Châu)

3.3.5.2. Dịch n hĩa các thuật ngữ
Đây là phươn thức dịch sát n hĩa hoặc tạo các thuật ngữ tiếng Việt tươn
ứn để biểu hiện các khái niệm khoa học tươn đươn .
Ví dụ : Kết học (syntactics) là lĩnh vực nghiên cứu kí hiệu trong các mối quan
hệ kết hợp với các kí hiệu khác.
(Bùi Minh Toán)
3.3.5.3. Chuyển tự
Đây là phươn thức vận dụn đối với các ngôn ngữ gốc mà chữ viết không
cùng hệ La –t nh như chữ Việt của ta, hoặc cùng hệ La t nh nhưn có trư ng hợp
cùng một chữ cái lạ dùn để ghi các âm vị khác nhau.
3.3.5.4. Phiên âm
Đây là phươn thức ghi lại âm thanh của từ ngữ tiến nước ngoài bằng hệ
thống chữ cái và các kí hiệu văn tự của chữ Việt, không phụ thuộc vào chữ viết của
tiến nước n oà , cũn khôn cần căn cứ vào ý n hĩa của từ.
Ví dụ : Nguyên ngữ phiên âm
Marseille (tên một thành phố của Pháp) Mác – xây
Pithagore (tên nhà toán học) Pi –ta –go.
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* BÀI T P
Bài t p 1
Hãy gi thích vì sao các trư ng hợp dướ đây lại viết ng/ngh và g/ng
- ngô, ngày, ng

i, nga, ngân, ngủ, ngáy, ngon, ngoan, ngừng, ng ợng, nguội,

nguyên, nguyện, ngông, ng , ng t, ngậm, ng m.
- nghệ, nghề, nghẹn, nghèo, nghênh, nghỉ, nghĩ, nghiêm, nghĩa, nghị, nghiên,
nghìn nghịt, nghiệm số, nghĩa quân, nghị định, nghỉ tay.
- nghiệt ngã, nghiện ngập, nghịch ngợm, nghiêm ngặt, nghi ng , ngốc nghếch,
nghề ngỗng, nghi ngút, nghẹn ngào.
- nhà ga, con gà, g gẫm, g bán, gan góc, gác lửng, g ch hoa, gánh vác, gây
gổ, g p gáp, gần gũi, gầy còm, gây chuyện, gãy gọn.
- dì ghẻ, ghe thuyền, ghen ghét, ghi chép, ghìm nén, ghi âm, ghế.
Bài t p 2
Hãy gi thích vì sao âm đệm trong các chữ dướ đây kh v ết u, khi lại viết o:
- quân đội, quán quân, quăn queo, quê quán, quyết chiến, thuyên chuyển,
quyền lợi, qu y phá, quý mến, quyền quý.
- loanh quanh, ngoay ngoáy, hân hoan, ho n n n, hoán vị,
Bài t p 3
Hãy gi thích vì sao các trư ng hợp dướ đây lại viết c /k /q:
- ca hát, cái ca, con cò, chim cút, cách biệt, cách m ng, can đ m, cọ xát, cãi
lộn, c n chén, c m bẫy, cao kiến, cung c p.
- kè nhè, kẻ c , kem que, kèm nhèm, kém c nh, kèo nhèo, kẽo kẹt, keo cú, kế
thừa, kềnh càng, kếch xù, kết thúc, kêu nài, kêu vang.
- qua l i, qu tang, quá bán, quá chừng, quái ác, quái vật, quan hệ, quán triệt,
qu n lý, quang quẻ, qu ng cáo, qu nh quẽ, quắc th ớc.
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Bài t p 4
Đọc phân biệt r /d / gi tron đoạn văn sau :
Gió bắt đầu thổi m nh. Bỗng cơn dông ùn ùn thốc tới. Mây

đâu từ d ới

rừng xa đùn lên đen xì nh núi, bao trùm gần kín c bầu tr i. Gió thổi ngày càng
m nh, ầm ầm ù ù. Cây đa cổ thụ, cành là rậm xùm xòa đang quằn lên quật xuống.
Tr i mỗi lúc một tối sầm l i. Vũ trụ quay cuồng trong cơn gió mãnh liệt. Những tia
chớp xé r ch bầu tr i đen kịt, phát ra những tiếng nổ kinh thiên động địa.
( Đoàn Giỏi)
Bài t p 5
Chữa lại những chữ viết sai l/n và s/x trong các từ dướ đây:
Vùng lụt nội, lò lung vôi, không nói nên l i, lập nên, thật náo x ợc, trèo lên
cây b

i, no liệu cơm n ớc, liềm vui to lớn, thật là đáng no sợ, lỗi niềm, lổ ra cuộc

chiến tranh, lăm m ơi ngày, nôn thốc lôn tháo, l ơng nh cửa phật.
Sẻ rách t gi y, tóc sõa tr ớc trán, nâng cao năng xu t, xợi dây sích, đẩy
m nh su t khẩu, nói xen vào, d luận xôn xao, quanh quẩn só nhà, xa cơ lỡ vận, ăn
gió năm x ơng, thật là xáng d , con chim xáo, ngã x p mặt, xóng to gió lớn, sức
khỏe xuy xụp.
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Ch

ngă4
C U TRÚC C AăVĔNăB N TI NG VI T
4.1. C u trúc n i dung c aăăvĕnăb n
4.1.1.ăĐ nhănghƿaăv c u trúc n i dung c aăvĕnăb n
Với t cách là “hành động”: C u trúc nội dung của văn b n là thiết lập

(mạng) các quan hệ n hĩa – logic (hợp lí) giữa các yếu tố n hĩa (các bộ phận của
nộ dun ) được ph n ánh để tạo nên cá khun ý n hĩa cho một văn b n.
Với t cách là “s n phẩm”: C u trúc nội dung của văn b n là (mạng) các
quan hệ n hĩa – logic (hợp lí) xác lập được giữa các yếu tố n hĩa (các bộ phận của
nộ dun ) được ph n ánh tron văn b n.
4.1.2. M ch l c c aăvĕnăb n
Trong phạm v trư ng học, có thể định n hĩa:
Mạch lạc là sự nối kết có tính ch t hợp lí về mặt n hĩa và về mặt chức năn ,
được trình bày trong quá trình triển khai một văn b n (như một truyện kể, một cuộc
thoại, một bài nói hay bài viết…), nhằm tạo ra những sự kiện nối kết vớ nhau hơn
là sự liên kết với câu.
4.1.2.1. Đề tài và chủ đề của văn b n
(Xem chươn 1, mục 1.1, tiểu mục 1.1.1.)
Một trong nhữn đặc trưn về yếu tố nội dung của văn b n là sự thống nh t
về đề tài hoặc chủ đề của văn b n. Tên gọ đề tài – chủ đề

đây để chỉ c đề tài (cái

được nó đến) lẫn chủ đề (v n đề chủ yếu).
Đề tài của văn b n là vật, việc, hiện tượn được nó đến tron văn b n.
Chủ đề là v n đề chủ yếu mà n ư i tạo văn b n muốn gi i quyết tron văn
b n.
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Ví dụ: Muốn bàn về “lòn dũn c m” (chủ đề), n ư i tạo văn b n có thể
chọn “anh bộ độ ” hay “em th ếu n ên” tron một hành độn nào đó để làm đề tài.
Tuy nhiên, sự phân biệt đề tài với chủ đề không ph i bao gi cũn dễ dàng
và minh bạch như vậy.
4.1.2.2. Liên kết chủ đề và liên kết logic
a. Liên k t chủ đề
Liên kết chủ đề là sợi dây kết nối hợp lí giữa những vật, việc được nó đến
trong các câu có liên kết với nhau.
Liên kết chủ đề có thể thực hiện theo hai cách:
- Duy trì chủ đề: là nhắc lại cùng một vật, một việc nào đó tron các câu l ên
kết với nhau. Các phép liên kết dùn để duy trì chủ đề gồm có: lặp từ vựng, thế
đồn n hĩa, thế đại từ, tỉnh lược yếu, tỉnh lược mạnh. Với 5 phép liên kết này có thể
tạo ra một chuỗi chủ đề đồng nh t, tức là duy trì được một chủ đề qua suốt chuỗi
câu liên kết với nhau.
Ví dụ: […] Nh ng ông Cửu không đi nhìn con gái làng. Ông đứng chỗ này
một lát, đứng chỗ kia một lát. Rồi ông đến chỗ hai bàn làm cỗ và đứng xem. Ông
xem, rồi bàn tán, rồi chia cỗ hộ. Ông nhắc cỗ trên bù cỗ d ới, vặt đống nọ, bỏ đống
kia […].
(Nam Cao)
- Triển khai chủ đề: là cùng với một (hoặc vài) chủ đề cho, đưa thêm vào
một hoặc những chủ đề (vật, việc) khác nữa có liên quan với chủ đề có liên quan
với chủ đề ban đầu. Các phép liên kết dùn để triển khai chủ đề gồm có: phép liên
tư n , phép đối (ít dùng). Với hai phép liên kết này có thể tạo ra chuỗi chủ đề khu
biệt.
Ví dụ: Hôm qua em tới tr

ng

Mẹ dắt tay từng b ớc
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Hôm nay mẹ lên n ơng
Một mình em tới lớp.
Trường của em be bé
Nằm lặng giữa rừng cây
Cô giáo em tre trẻ
D y em hát r t hay.
Hươỉg rừng thơm đồi vắng
Nước suối trong thì thầm….
Cọ xoè ô che nắng
Râm mát đ

ng em đi.
(Minh Chính)

Tron bà thơ nó về em bé đ học thì rừng cây trong Tr

ng của em be bé;

Nằm lặng giữa rừng cây, về sau tr thành bộ phận quan trọng trong các chủ đề con
h ơng rừng, n ớc suối, cọ.
b. Liên k t logic
Có thể xem liên kết logic

hai phạm vi rộng hẹp khác nhau: Bên trong một

câu và giữa câu với câu.
Ví dụ về liên kết logic giữa vật vớ đặc trưn của nó trong một câu, đối
chiếu:
(a) Chó sủa: nêu đặc trưn hành động của chó là hợp lí.
(b) Cá sủa: năn lực “sủa” để nêu đặc trưn của cá là không hợp lí.
4.2. C u trúc hình th c c aăvĕnăb n
4.2.1.ăĐ nhănghƿaăv c u trúc hình th c
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C u trúc hình thức ( bố cục) là cái hình thức khá quát có được nh các bộ
phận ý n hĩa (các yếu tố n hĩa) được lắp ráp, tổ hợp, ph n ánh được c u trúc nội
dung của văn b n.
4.2.2. Liên k t hình th c
4.2.2.1. Định n hĩa: L ên kết hình thức là tên gọ quy ước để chỉ các phươn
tiện hình thức của ngôn ngữ, được dùn để diễn đạt các quan hệ n hĩa.
Phươn d ện liên quan trực tiếp đến liên kết hình thức giữa câu với câu là
phươn d ện n hĩa.
4.2.2.2. Các phươn thức liên kết hình thức
a. Phép quy chi u
- Quy chiếu chỉ n ô : đại từ nhân xưn , tính từ s hữu và đại từ s hữu.
Ví dụ: Điền nghĩ đến cái tính bủn xỉn của đàn bà. Họ may áo vật để c t đi.
(Nam Cao)
- Quy chiếu chỉ định: đại từ chỉ định vật gần, vật xa, như đó, nọ, này, kia,
định vị khôn

an như như đây, kia và định vị th

an như (lúc) y, bây gi …

Ví dụ: Dân tộc ta có một lòng yêu n ớc nồng nàn. Đó là một truyền thống
quý báu của ta.
(Hồ Chí Minh)
- Quy chiếu so sánh : các tính từ, phó từ (trạng từ) man ý n hĩa so sánh như
đúng, chính, giống, hệt, nh , khác, bằng, t ơng tự, hơn, kém…
Ví dụ : B n tôi thích áo màu đỏ. Tôi thì thích màu khác cơ.
b. Phép th
- Thế danh từ
Ví dụ : Anh dùng cái bút này. Cái kia hỏng rồi.
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- Thế động từ
Ví dụ : Buổi sáng Hùng dậy sớm và tập thể dục.

ày nào Hùn cũn

làm th .
- Thế cho mệnh đề (kết c u chủ - vị)
Ví dụ : Nước ta là một ỉướẾ văỉ hi n. Ai cũng b o thế.
c. Phép t ỉh lược : Về thực ch t, phép tỉnh lược cũn là một cách thế, chỉ có
đ ều là thế bằng zero.
- Tỉnh lược danh từ
Ví dụ : Quyên mò thắt l ng Ng n l y ẽi đôỉg. Cô lắc nhẹ (o).
(Anh Đức)
- Tỉnh lược động từ
Ví dụ : Chị chuyện trò gi ng gi i, khuyên anh phản cung. Cuối cùng anh
cũng bằng lòng (o).
(Trần Hiếu Minh)
-

Tỉnh lược mệnh đề

Ví dụ :
- Th a ông, ỉgười ch t đã gầỉ ỉăm tháỉg, saỊ lại còn phải đóỉg sưu ?
Lí tr

ng quát :

- Mày đi mà hỏi ông Tây, tao không biết (o).
(Ngô T t Tố)
b. Phép nối
- Nối bổ sung : và, v l i, với l i, thêm vào đó, hơn nữa, ngoài ra, t ơng tự,
mặt khác, y là ch a kể (ch a nói đến), hay là…
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- Nối nghịch đối : nhưn , tuy, còn, thực ra là, trái lạ , n ược lạ , thay vào đó
là…
- Nối nguyên nhân : vì, để, với lí do (là), cho nên, kết qu là, nếu, nh (là),
trong hoàn c nh (là), với điều kiện (là)…
- Nối th i gian : (trong) lúc đó, (lúc) b y gi , đồng th i, cùng lúc y, vào
dịp, ngay lập tức, tr ớc đó, trên đây, sau đó, sau này, về sau, rồi…
c. Phép liên k t từ vựng
-

Lặp từ ngữ

-

Dùng từ ngữ đồn n hĩa, ần n hĩa và trá n hĩa ;

-

Phối hợp từ ngữ.

4.2.2.3. Liên kết hình thức và sự thể hiện mạch lạc của văn b n
a. Mạch lạc thể hiện trong tính thống nhất đề tài - chủ đề
Ví dụ : Cắm bơi một mình trong đêm. Đêm tối b ng không nhìn rõ mặt
đ

ng. Trên con đ

ng y, chiếc xe lăn bánh r t êm. Khung cửa xe phía cô gái

ngồi lồng đầy bóng trăng. Trăng bồng bềnh nổi lên qua dãy Pú Hồng. Dãy núi này
có nh h

ng quyết định đến gió mùa đông bắc

miền Bắc n ớc ta. N ớc ta bây

gi của ta rồi ; cuộc đ i bắt đầu hừng sáng.
Chuỗi câu trên không thể tr thành một văn b n được, vì nó không có một đề
tài – chủ đề thống nh t.
b. Mạch lạc thể hiện trong tính hợp lí (logic) của sự triển khai mệỉh đề
Ví dụ : Anh y đã từng đi đánh trận nhiều nơi. Anh đã bị hai phát đ n. Một
phát

đùi. Một phát

Đèo Khế.

ư i kể chuyện đ v phạm tính logic trong triển khai mệnh đề. Vì câu
mệnh đề cuố cùn khôn ăn nhập được với phần văn b n đ trước, tức là không
mạch lạc với phần văn b n đ trước.
c. Mạch lạc thể hiện trong trình tự hợp lí giữa các câu (mệỉh đề)
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Ví dụ : Tôi đang phiên gác. Tôi đã th y quân địch tiến đến. Tôi đã nổ súng.
Tôi đã đánh bật đ ợc cuộc t n công.
Ví dụ trên là một chuỗi câu thể hiện được quan hệ nguyên nhân và nh đó
làm cho chuỗ câu có được mạch lạc.
d. Mạch lạc thể hiện trong khả ỉăỉg ếuỉg hợp nhau giữa ẾáẾ hàỉh động
ngôn ngữ
Ví dụ : A : Có điện tho i kìa.

(yêu cầu)

B: Anh đang tắm.

( xin lỗi)

A: Thôi đ ợc.

( ch p nhận việc xin lỗi)

Ví dụ này phân tích như sau: Kh n ư i ta yêu cầu mình làm một việc gì mà
nếu mình khôn làm được thì xin lỗi là chuyện bình thư n , kh n ư i ta xin lỗi thì
hoặc ch p nhận việc xin lỗi hoặc tiếp tục yêu cầu.
* CÂU H I VÀ BÀI T P
1. C u trúc nội dung của văn b n được hiểu như thế nào ?
2. Tìm một truyện kể nhỏ và phân tích c u trúc nội dung và bố cục của
truyện đó.
3. C u trúc chủ đề được hiểu như thế nào ? Làm sao để phát hiện c u trúc
chủ đề của một văn b n cụ thể ?
4. Bằng cách nào có thể chứn m nh được rằng mạch lạc có vai trò quyết
định trong việc hình thành văn b n chứ không ph i là liên kết ?
5. Mạch lạc trong quan hệ vớ đề tài – chủ đề của các câu biểu hiện như thế
nào ? Cho ví dụ và phân tích.
6. Quy chiếu trong ngôn ngữ học được hiểu như thế nào ? Kiểu quy chiếu nội
hướn được phân biệt thành những kiểu nào ? Cho ví dụ minh hoạ.

96

7. Tìm trong phần trích sau đây phươn t ện liên kết thuộc phép liên kết lặp
từ ngữ và qua đó chỉ ra vai trò quan trọng của phươn t ện đó đối với nội dung của
đoạn văn.
Trong những hành trang y, có lẽ sự chuẩn bị b n thân con ng
trọng h t.T cổ chí kim, bao gi con ng

i là quan

i cũng là động lực phát triển lịch sử.

Trong thế kỷ tới mà ai ai cũng thừa nhận rằng nền kinh tế tri thức sẽ phát triển
m nh mẽ thì vai trò con ng

i l i càng nổi trội.
(Vũ Khoan)

8. Tìm tron đoạn trích sau đây nhữn phươn t ện liên kết thuộc phép quy
chiếu chỉ định, phép thế, phép nối.
Cái m nh của con ng

i Việt Nam không chỉ chúng ta nhận biết mà c thế

giới đều thừa nhận là sự thông minh, nh y bén với cái mới. B n ch t trù phú y r t
có ích trong xã hội ngày mai mà sự sáng t o là một yêu cầu hàng đầu. Nh ng bên
c nh cái m nh đó cũng còn tồn t i không ít cái yếu. y là những lỗ hổng về kiến
thức cơ b n do thiên h ớng ch y theo những môn học « th i th ợng » nh t là kh
năng thực hành và sáng t o bị h n chế do lối học chay, học vẹt nặng nề.
(Vũ Khoan)
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Ch

ngă5
C UăTRỎCăĐO NăVĔN
5.1.ăKíchăth

c c aăđo năvĕnă

Về kích thước, đoạn văn có thể gồm nhiều câu, hoặc được làm thành từ chỉ
một câu và câu này có thể là một từ, hoặc cũn có đoạn văn được làm thành từ một
câu không trọn vẹn.
5.2. Tổ ch căcácăđo năvĕnătrongăm t tiểuăvĕnăb n (v năđ táchăđo n)
5.2.1. Tác d ng c a vi căchiaătáchăđo năvĕn
- Tạo cơ s hình thức cho c u tạo của văn b n.
- Tạo sắc thái bổ sun ý n hĩa có tính ch t tu từ học.
5.2.2.ăCĕnăc để chia táchăđo năvĕn
5.2.2.1. Ch a tách đoạn văn theo chức năn của nó trong tổng thể ngôn ngữ
lớn hơn nó: Phần m ; phần thân; phần kết.
5.2.2.2. Ch a tách thành đoạn văn theo các phươn d ện ý n hĩa
- Theo sự việc, th i gian, không gian trong một sự kiện lớn.
- Theo những sự việc trái nhau
- Theo sự khác nhau về nhiệm vụ
- Theo những v n đề nhỏ khác nhau bên trong một v n đề lớn
5.3. Phân lo iăcácăđo năvĕnătrongăm t tiểuăvĕnăb n
5.3.1. Các lo iăđo năvĕnăphơnălo i theo ch cănĕng
- M văn b n, đỊạỉ văỉ mở đầu , làm nhiệm vụ của phần m .
- Triển khai văn b n, đỊạỉ văỉ luận giải, làm nhiệm vụ của phần thân.
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- Đóng văn b n, đỊạỉ văỉ k t thúc, làm nhiệm vụ của phần kết .
- Chuyển tiếp ý, đỊạỉ văỉ Ếhuyển ti p, làm nhiệm vụ liên kết đoạn văn hay
phần văn b n trước nó hoặc sau nó.
5.3.2. Các lo iăđo năvĕnăphơnălo i theo c u trúc logic
5.3.2.1. C u trúc ngữ âm
C u trúc ngữ âm bao gồm trong việc hiệp vần, phân nhịp, số lượng âm tiết,
tạo hình tượng bằn âm thanh…
Ví dụ : Muôn ngàn đ i biết ơn chiếc gậy tầm vông đã dựng nên thàỉh đồng
Tổ quốc ! Và sông Hồng bất khuất có cái chông tre.
(Thép Mới)
5.3.2.2. C u trúc cú pháp
a. Song hành cú pháp (lặp cú pháp) – (Xem Chươn 2, mục 2.2, tiểu mục
2.2.2.)
b. Quan hệ chứẾ ỉăỉg Ếú ịháị (thành phần câu)
Ví dụ: Hu n đi về tr m máy. Một mìỉh, trỊỉg đêm.
(Nguyễn Thị Ngọc Tú)
Câu n đậm
về

ví dụ trên giữ chức vụ cú pháp trạng ngữ của tổ hợp động từ đi

câu đứn trước nó.
5.3.2.3. C u trúc tuyến tính (theo n hĩa)
a. Trật tự diễỉ đạt quan hệ đồng thời
Ví dụ: Phó lí, tr ơng tuần cũng nh tộc biểu, tuần phu, tuy không ph i làm

việc gì, ai n y vẫn sơ tóc gáy ch y xuôi ch y ng ợc. Phó hội, thủ quỹ đối nhau với
th kí, ch

ng b , mỗi ng

i khoanh tay đứng tựa mỗi cột, dáng bộ len lét nh rắn

mồng năm. Chánh tổng ngồi ngáp vặt c nh bức câu lơn, con ruồi đậu mép không
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muốn đuổi. Chánh hội luôn tay gi cuốn sổ thuế, hai mắt vẫn l m lét trông đi đằng
nào!
(Ngô T t Tố)
b. Trật tự diễỉ đạt quan hệ thời giaỉ trước sau
Ví dụ: Lí cựu vớ miếng m nh chậu

c nh cột đình, toan r ch vào trán.

Tr ơng tuần vội vàng ch y đến giật đ ợc, vứt đi. ảắn xốc vào nách lí cựu và vực ra
cửa. R ợu, thịt, rau, đậu, tự trong miệng ông lí cựu thông thốc tuôn ra thềm đình.
(Ngô T t Tố)
c. Trật tự diễỉ đạt quan hệ gần xa (hẹp rộng) trong cách hiểu sự vật
Ví dụ: Chữ ỉgười, nghĩa hẹp là gia đìỉh, aỉh em, họ hàng, bầu bạn. Nghĩa
rộng là đồng bào cả ỉước. Rộng nữa là cả lỊài ỉgười.
(Hồ Chí Minh)
d. Trật tự diễỉ đạt quan hệ nguyên nhân giữa các sự kiện
Ví dụ: Phát súng nổ. Em bé từ l ng trâu ngã lăn xuống.
(Anh Đức)
5.3.2.4. Đoạn văn theo k ểu diễn dịch và kiểu quy nạp
(Xem chươn 2, mục 2.2, tiểu mục 2.2.1. và 2.2.2)
5.3.2.5. C u trúc đề - thuyết
C u trúc đề - thuyết là hiện tượng phổ quát có mặt trong mọi ngôn ngữ. Nó
là một kiểu c u trúc riêng của câu kh xét câu như một bộ phận tron văn b n, tức là
trong quan hệ vớ câu đứn trước hay câu đứng sau, hoặc xét câu trong tình huống
sử dụng.
Trong một câu, nếu câu đó ch a thành ha bộ phận, thì phần đề bao gi cũn
đứn trước phần thuyết.
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Ví dụ: Trước sự việc con chó cắn con mèo, tiếng Việt có hai cách diễn đạt:
(a) Con chó cắn con mèo.
(b) Con mèo bị con chó cắn.
Việc chọn con chó hay con mèo để đưa vào phần đề thư n có cơ s trong
cách nhìn sự việc này, chứ không ph i ngẫu nhiên. Với chức năn như vậy cũn đ
th y được c u trúc đề - thuyết thuộc phạm trù c u tạo văn b n.
Có hai cách sắp xếp (trình bày) phần đề - phần thuyết :
a. Sắp x p câu theo lối móẾ xíẾh (đề - thuy t)
Đây là cách sắp xếp phần đề của câu đứng sau có chứa những từ ngữ nằm
phần thuyết của câu đứn trước, làm cho hai phần y như ấ móc » vào nhau, (về
phươn d ện liên kết,

đây thư ng gặp phươn thức lặp từ vựn và phươn thức

quy chiếu).
Ví dụ : Nguyễn Trãi sẽ sống mãi mãi trong trí nhớ và tình c m của ỉgười
Việt Nam ta. Và chúng ta còn ph i làm cho tên tuổi và sự nghiệp Nguyễn Trãi r ng
rỡ ra ngoài b cõi n ớc ta.
(Phạm Văn Đồng)
b. Sắp x p câu theo lối sỊỉg hàỉh (đề - thuy t)
Đây là cách sắp xếp phần đề và phần thuyết của câu này són đô với phần
đề và phần thuyết của câu (hữu quan) khác, (về phươn d ện liên kết,

đây thư ng

gặp phươn thức lặp từ vựn và phươn thức phối hợp từ vựng).
Ví dụ : Về chính tr , chúng tuyệt đối không cho nhân dân ta một chút tự do
dân chủ nào.
[…] Về kinh t , chúng bóc lột dân ta đến x ơng tuỷ, khiến cho dân ta nghèo
nàn, thiếu thốn, n ớc ta xơ xác tiêu điều.
(Hồ Chí Minh)
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5.4. Quan h gi aăcácăđo năvĕnătrongăvĕnăb n
Quan hệ giữa các đoạn văn tron văn b n thể hiện qua sự liên kết. Liên kết
giữa đoạn văn vớ đoạn văn tron một văn b n cũn sử dụn các phươn thức liên
kết đ trình bày

trên và xét về mặt lí thuyết hiện đan dùn thì khôn có ì khác

biệt.
Tuy nhiên, trong thực tiễn dạy học làm văn, cần chú ý đến ha phươn t ện
có tác dụng nối kết nhưn khôn ph là phươn thức liên kết :
-

Câu chuyển tiếp (câu nối)

-

Đoạn văn chuyển tiếp

* CÂU H I VÀ BÀI T P
1. Đoạn văn được hiểu như thế nào ?
2. Việc ch a tách đoạn văn có tác dụng gì ?
3. Xét về mặt c u tạo, có thể ch a đoạn văn thành m y loại ? Cho ví dụ về
từng loại.
4. Việc ch a tách thành đoạn văn thư n căn cứ vào những tiêu chuẩn gì ?
Hãy cho ví dụ về cách ch a tách thành đoạn văn và nêu rõ căn cứ của việc chia tách
đó.
5. Câu đề tron đoạn văn có chức năn

ì ? Tron đoạn văn dướ đây, câu

nào là câu đề ? Hãy phân tích quan hệ n hĩa của câu đầu và câu cuối với các phần
bên tron câu đứng giữa.
Tác phẩm nghệ thuật nào cũng xây dựng bằng những vật liệu m ợn

thực

t i. Nh ng nghệ sĩ không những ghi l i cái đã có rồi mà còn muốn nói một điều gì
mới mẻ. Anh g i vào tác phẩm một lá th , một l i nhắn nhủ, anh muốn đem một
phần của mình góp vào đ i sống chung quanh.
(Nguyễn Đình Th )
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Ch

ngă6
CÁC LO IăVĔNăB N TI NG VI T
6.1. V năđ phân lo iăvĕnăb n
6.1.1.Tiêu chuẩnăđể phân lo iăvĕnăb n
- Mặt hình thức từ ngữ hay mặt c u tạo hình thức của văn b n.
- Mặt ý n hĩa: có 2 loại nhỏ:
+ Ý n hĩa ph n ánh sự việc được nó đến (n hĩa b ểu hiện hay n hĩa m êu t ).
+ Ý n hĩa chỉ quan hệ của n ư

n ư

nó đối với sự vật được ph n ánh và đối với

n he (n hĩa tình thá hay n hĩa l ên nhân).
6.1.2. Đi u c n quan tâm v phân lo iăvĕnăb n trong vi c t o l păvĕnăb n
- Tính nhiều mặt trong việc nhận diện văn b n cần tạo lập.
- Từ các loạ văn b n đến các loại nguyên mẫu
6.2. Các lo iăvĕnăb n ti ng Vi t
6.2.1. Vĕnăb n t s
6.2.1.1. Sơ bộ về tự sự
Tự sự là loạ văn b n thư n được nhắc đến đầu tiên khi bàn về các loạ văn

b n. Hiểu như một văn b n, tự sự (truyện kể) được coi là một s n phẩm, và n ư i ta
tìm đặc trưn của s n phẩm y để hình thành các định n hĩa.
Các bước của một truyện kể (hay một chuỗi câu thuộc loại truyện kể) gồm có:
- Tình huốn ban đầu với chức năn định hướng.
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- Phần các sự kiện gồm các hành độn và các hành động ph n hồi, với chức
năn tạo sự định giá.
- Tình huống kết thúc.
- Từ phần các sự kiện, một cách hiển ngôn hoặc hàm ẩn rút ra nhận định về
luân lí.
Tóm lại, hiểu một cách chun hơn và có tính ch t sơ bộ, vớ tư cách là một
văn b n, tự sự là chuỗi các sự kiện nối tiếp trong th

an (được tích hợp trong một

hành động tổng thể gồm có phần bắt đầu, phần giữa và phần kết thúc), có đề tài,
được diễn đạt bằng các câu (các vị từ) chuyển đổ , và qua đó mà rút ra nhận định về
luân lí.
6.2.1.2. Các yếu tố cần xem xét tron văn b n tự sự:
- Chuỗi các sự kiện.
- Một chủ đề (ít ra là ph i có một chủ thể là n ư

hành động (có thể là n ư i

hoặc không ph n ư i).
- Các câu (vị từ) chuyển đổi.
- Một quá trình hợp nh t các sự kiện thành một hành động tổng thể.
- Quan hệ nguyên nhân giữa các sự kiện.
- Sự đánh

á kết thúc (hiển ngôn hoặc hàm ẩn).

6.2.2.ăVĕnăb n miêu t
6.2.2.1. Sơ bộ về miêu t
Một trong nhữn cách định n hĩa về miêu t : là một “k ểu trình bày những
phươn d ện khác nhau mà nh chún n ư i ta có thể nhận ra một vật, và kiểu trình
bày đó

úp h ểu được vật ít ra là một phần nào đó”.

Việc miêu t l ên quan đến nhiều phươn d ện:
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- Đo đạc địa hình (khi miêu t c nh nú sôn , khu vư n);
- Tính toán th i gian (th

đ ểm, th

đại có tác dụn nêu đặc trưn của sự

kiện);
- Chú ý đến tập quán, tà năn , đức hạnh (của nhân vật được miêu t );
- Làm chân dung (tạo chân dung bằng ngôn từ);
- Đối chiếu song song (với những vật thể khác nhau);
- Lập b ng (khi miêu t những hiện tượng tự nhiên, hiện tượng vật lí…);
- Tạo hình nh linh hoạt;
- v.v…
6.2.2.2. Bốn thao tác lớn trong miêu t
- Thao tác chốt đề tài.
- Thao tác định hướng.
- Thao tác đặt cá được miêu t vào các kiểu quan hệ.
- Thao tác m rộng bằn các đề tài bậc dưới.
6.2.3.ăVĕnăb n l p lu n
6.2.3.1. Sơ bộ về lập luận
Lập luận có thể được xem xét

phươn d ện cách c u tạo. C u tạo chung của

lập luận là mối quan hệ giữa luận cứ và kết luận.

hư vậy, trong lập luận có luận

cứ, kết luận và quan hệ lập luận.
- Luận cứ còn gọi là cái cho sẵn hay tiền đề, được dùng làm chỗ dựa cho một
mệnh đề hay một lí thuyết (giữ vai trò kết luận), hoặc dùn để ph n bác lại mệnh
đề hay lí thuyết đó. Luận cứ gồm có hai loại:
+ Luận cứ là bằng chứng (vật chứng, nhân chứng);
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+ Luận cứ là lí lẽ, tức là đ ều suy luận hay một luận đ ểm, một nguyên tắc đ
được chứng minh.
- Kết luận là cái mệnh đề hay lí thuyết cụ thể được l y làm đún và được đưa
ra để bênh vực bằng các luận cứ. Trong các bài thuộc kiểu nghị luận trước đây, cá
tươn đươn với kết luận thư n được gọi là luận đề, và hiểu là đề tài, v n đề cụ
thể được l y làm đún , được đưa ra để tìm kiếm sự đồng tình, và dùng luận cứ để
b o vệ.
- Quan hệ lập luận là quan hệ giữa luận cứ với kết luận.
6.2.3.2. Hai kiểu lập luận tiêu biểu
- Lập luận gi n đơn có ha luận cứ khôn cùn hướng tới kết luận;
Ví dụ về lập luận gi n đơn có một luận cứ:
Nắng h n lâu ngày, mùa màng sẽ th t thu.
Ví dụ về lập luận gi n đơn có ha luận cứ cùn hướng tới kết luận:
Đ

ng x u mà l i còn trơn nữa, xe không thể ch y nhanh đ ợc.

Ví dụ về lập luận gi n đơn có hai luận cứ, khôn cùn hướng tới kết luận
Đ

ng x u nh ng chúng ta đi sớm thì (chúng ta) vẫn đến kịp gi .

Trư ng hợp được coi là mẫu biểu của kiểu lập luận gi n đơn là trư ng hợp lập
luận có hai luận cứ nghịch hướn nhau, tron đó luận cứ mạnh vắng mặt.
Ví dụ:
(a) Chiếc áo này kiểu đẹp nh ng tôi không thích.
Hai mệnh đề hiển lộ

đây là chiếc áo này kiểu đẹp và tôi không thích, trong

đó mệnh đề đầu là luận cứ, mệnh đề sau là kết luận. Với những lập luận như vậy,
tron đ ều kiện có thể n ư

ta thư ng dễ dàng nêu ra câu hỏi "Vì sao vậy". Chính
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câu tr l i cho câu hỏi này là luận cứ mạnh, chẳng hạn “(vì) ch t v i không mát".
"(vì) không hợp với tuổi tôi". v.v...
Kh đưa câu tr l i vào, lập luận trên thư ng có dạn sau đây (luận cứ mạnh in
đậm):
(a") Chiếc áo này kiểu đẹp nh ng (vì) ch t v i không mát, (nên) tôi không
thích.
ua (a"), n ư i phân tích có thể nhận ra rằng từ nh ng trong (a) thực ra không
ph i là yếu tố đánh d u kết luận mà là đánh d u một mệnh đề hàm ẩn làm luận cứ
mạnh.
Chiếc áo này kiểu đẹp

Nả NẢ

ch t v i không mát

Kết luận thuận

Kết luận nghịch

Tôi thích

tôi không thích

Chính mệnh đề “ch t v i không mát" là luận cứ mạnh và nó hướn đến kết
luận nghịch “tôi không thích" (có mặt trong (a), còn luận cứ "chiếc áo này kiểu đẹp"
hướng được đến kết luận thuận với nó "tôi thích", nhưn kết luận này, cùn như
luận cứ mạnh vừa nêu, khôn có cơ hội xu t hiện, khôn được sử dụng trong (a).
- Tam đoạn luận
Tam đoạn luận là lập luận có ba mệnh đề, tron đó ha mệnh đề làm luận cứ và
một mệnh đề kết luận. Hai mệnh đề làm luận cứ của tam đoạn luận được gọi là tiền
đề. Đại tiền đề nêu cá chun bao quát được nhiều sự vật, tiểu tiền đề nói về cái
riêng hay cái bộ phận. Kết luận của tam đoạn luận là kết luận về cái riêng, cái bộ
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phận. Tam đoạn luận, vì vậy, thuộc về kiểu suy lí diễn dịch (suy lí đ từ cái chung
đến cá r ên ), cho nên dù trình bày theo cách nào nó cũn vẫn là một suy lí diễn
dịch.
Ví dụ:
(a) Sức khoẻ là niềm h nh phúc, ng

i nào m nh khoẻ thì ng

i đó h nh

phúc.
"Sức khoẻ là niềm h nh phúc" là cái chung, cái lẽ đún đối với mọ n ư i,
mệnh đề này là đại tiền đề (Đtđ). “Ng

i nào m nh khoẻ" là đ ều nói về cái riêng,

về cá n ư i có sức khoẻ đó (hoặc là tôi, hoặc là mày, hoặc là nó, hoặc là c ba
n ư , đây là t ểu tiền đề (Ttđ). "Ng
và kết luận về cái riêng nói

i đó (là n ư i) h nh phúc" là kết luận (Kl),

tiểu tiền đề.

Trong việc trình bày một tam đoạn luận cần chú ý hai hiện tượn sau đây.
+ Một tam đoạn luận có thể trình bày dưới sáu dạng, và

dạn nào nó cũn là

suy lí diễn dịch. Sáu dạn đó là: Đtđ - Ttđ – Kl; Đtđ - Kl – Ttđ; Ttđ - Đtđ - Kl; Ttđ Kl – Đtđ; Kl - Đtđ – Ttđ; Kl - Ttđ - Đtđ; dạn đầu t ên được coi là dạng quy chuẩn
để tiện làm việc chứ không ph i là dạng bắt buộc.
Ví dụ:
Đtđ

Sức khoẻ là h nh phúc.

Đtđ Sức khoẻ là h nh phúc.

Ttđ

(mà) Anh có sức khoẻ.

Kl (và) Anh h nh phúc.

Kl

(nên) Anh h nh phúc.

Ttđ (vì) Anh có sức khoẻ.

Ttđ

Anh có sức khoẻ.

Ttđ Anh có sức khoẻ.

Đtđ (mà) Sức khoẻ là h nh phúc. Kl (nên) Anh h nh phúc.
Kl

(nên) Anh h nh phúc.

Đtđ (vì) Sức khoẻ là h nh phúc.

Kl

Anh h nh phúc.

Kl Anh h nh phúc.
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Đtđ (vì) Sức khoẻ là h nh phúc.

Ttđ (vì) Anh có sức khoẻ.

Ttđ (mà) Anh có sức khoẻ.

Đtđ (mà) Sức khoẻ là h nh phúc.

+ Xác định một tam đoạn luận bằng cách nhận ra ba mệnh đề (đại tiền đề, tiểu
tiền đề, kết luận) có thể có trong nó, và ba mệnh đề đó có được diễn đạt đầy đủ hay
khôn được diễn đạt đầy đủ, chúng vẫn làm thành một tam đoạn luận.
Tam đoạn luận dùng trong tình huống cụ thể cũn có thể có dạng khuyết một
hoặc hai mệnh đề trong số ba mệnh đề nói trên, và nh tình huống những mệnh đề
khuyết có thể phục hồ được.
Ví dụ có một tam đoạn luận đày đủ như sau:
(b) Sức khoẻ là h nh phúc. Anh có sức khoẻ. Anh là ng

i h nh phúc.

Tam đoạn luận này, tuỳ tình huống, có thể xu t hiện dưới các dạng khuyết
mệnh đề.
6.2.3.ăVĕnăb n gi i thích
6.3.1. Sơ bộ về gi i thích
Trên cơ s mối quan hệ với câu hỏ “Vì sao?”, một văn b n hay một chuỗi câu
(mệnh đề) gi i thích có gồm ba bước sau đây:
Bước nêu v n đề + Bước gi i thích + Bước kết luận – đánh

á

Bước nêu v n đề có thể đánh d u bằng vì sao..., bước gi i thích có thể đánh
d u bằng (là) vì...
Ví dụ:
Vì sao họ ch a đến? + Vì xe hỏng dọc đ
6.3.2. Một số hiện tượng cần chú ý trong l
Ví dụ:
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ng + Ta ch một lát nữa vậy.
văn

i thích

Con mèo là động vật ăn thịt.
Đối với trẻ em, động vật có thể là từ mới lạ, cho nên thay vì động vật có thể
dùng con vật:
Con mèo là con vật ăn thịt.
(a) Gi i thích theo kiểu "trực quan", tức là dùng sự vật thực để gi i thích từ
ngữ cần gi i thích.
(b) Cách gi i thích có tính khoa học, chặt chẽ hơn, là nêu chủng loại của vật và
nêu đặc trưn cụ thể để thu hẹp dần khái niệm chủng loại. Chẳng hạn từ con cá
được Từ điển tiếng Việt (2000, do Hoàng Phê chủ biên) gi
động vật có x ơng sống

thích như sau: cá là

n ớc, th bằng mang, bơi bằng vây.

Tron định n hĩa này có năm yếu tố.
- "động vật": yếu tố chỉ chủng lo i lớn, đối lập với "thực vật”;.
- “có x ơng sống”: chỉ chủng loại nhỏ hơn, đối lập với "không x ơng sống”;
- " n ớc": chỉ chủng loại nhỏ hơn nữa, đối lập với " c n" và "lưỡn cư”;
- “th bằng mang": chỉ loại cụ thể hơn, đối lập với "th bằng phổi";
- "bơi bằng vây": chỉ loại cụ thể hơn nữa, đối lập với "bơi bằng chân”;
(như

con vịt).

Với các từ ngữ chỉ hành động, tính ch t, hiện tượng tâm lí cũn có dùn cách
nêu đặc trưn chun với các hiện tượng cùng loạ và nêu đặc trưn cụ thể hơn của
từ ngữ được gi thích để làm rõ nội dung của nó.
Ví dụ từ đi trong câu Em bé đi trong sân có thể được định n hĩa bằng các yếu
tố n hĩa như sau:
Đặc trưng chung: sự tự di chuyển của n ư

và động vật bằn động tác liên

tiếp của chân (chung với ch y, hay nh y lò cò chẳng hạn).
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(c) Tuỳ theo yêu cầu của công việc, sự gi

thích (hay định n hĩa) thể tuân

theo những mức độ chính xác khác nhau. Gi i thích
là định n hĩa chặt, như tron từ đ ển) đò hỏi ph

độ chính xác cao (có thể gọi

đáp ứn tính đồng nh t giữa yếu

tố được gi i thích, tức từ ngữ cần làm rõ ngữ và thư n đứn trước từ là, với yếu tố
gi i thích, tức từ ngữ dùn làm định n hĩa cho yếu tố được gi

thích và thư ng

đứng sau từ là. Cách định n hĩa từ cá trên đây là một ví dụ về trư ng hợp tho mãn
tính đồng nh t.
(d) Việc gi

thích (hay định n hĩa) một vật, việc, hiện tượng có thể xu t phát

từ những góc nhìn khác nhau tuỳ theo tình huống sử dụng.
Chẳng hạn cùng một đố tượng là "ngôn ngữ” có thể gặp ba cách định n hĩa
r t khác nhau:
- Ngôn ngữ là ph ơng tiện giao tiếp trọng yếu của loài ng

i" (Lênin)

- Ngôn ngữ là "thứ của c i vô cùng lâu đ i và vô cùng quý báu” của dân tộc.
- Ngôn ngữ một hệ thống kí hiệu
Định n hĩa đầu tiên xét ngôn ngữ về công dụng (chức năn ) của nó trong xã
hộ loà n ư . Địnhn n hĩa thứ hai xét ngôn ngữ về mặt giá trị lịch sử tron đ i
sống của một dân tộc. Định n hĩa thứ ba xét ngôn ngữ trong b n thân nó, tức xét
thực ch t tạo nên nó.
6.2.4.ăVĕnăb n biểu c m
6.2.4.1. Sơ bộ về văn b ểu c m
Văn b ểu c m là văn v ết ra nhằm biểu đạt tình c m, c m xúc, sự đánh
con n ư

đối với thế giới xung quanh và khêu gợ lòn đồng c m nơ n ư

á của
đọc.

Văn b ểu c m còn là văn trữ tình, bao gồm các thể loạ văn học như thơ trữ
tình, ca dao trữ tình …
Tình c m tron văn b ểu c m thư ng là những tình c m đẹp, th m nhuần tư
tư n nhân văn.
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Ngoài cách biểu c m trực tiếp như t ếng kêu, l

than, văn b ểu c m còn sử

dụng các biện pháp tự sự, miêu t để khêu gợi tình c m.
6.2.4.2. Đặc đ ểm của văn b ểu c m
- Mỗ bà văn b ểu c m tập trung biểu đạt một tình c m chủ yếu.
- Để biểu đạt tình c m, n ư i viết có thể chọn một hình nh có ý n hĩa ẩn dụ,
tượn trưn để g i gắm tình c m, tư tư ng, hoặc biểu đạt bằng cách thổ lộ trực tiếp
những nỗi niềm, c m xúc trong lòng.
- Văn b n biểu c m thư ng có bố cục ba phần như mọ văn b n khác.
- Tình c m trong bài ph i rõ ràng, trong sáng, chân thực thì văn b n mới có giá
trị.
6.2.4.3. Một số văn b n biểu c m
a. Văn b n biểu c m về sự vật, con n ư i
Ví dụ: (1) C m nghĩ về thầy, cô giáo.
(2) C m nghĩ về một món quà.
b. Văn b n biểu c m về tác phẩm văn học
- Phát biểu c m n hĩ về một tác phẩm văn học là trình bày những c m xúc,
tư n tượng, liên tư ng, suy ngẫm của mình về nội dung và hình thức của tác phẩm
đó.
- Bài c m n hĩ cũn có ba phần:
+ Mở bài: Giới thiệu tác phẩm và hoàn c nh tiếp xúc với tác phẩm.
+ Thân bài: Những c m xúc, suy n hĩ do tác phẩm gợi lên.
+ K t bài: n tượng chung về tác phẩm
6.2.5.ăVĕnăb n thuy t minh
6.2.5.1. Sơ bộ về thuyết minh
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Văn thuyết minh nhằm giới thiệu, trình bày chính xác, khách quan về c u
tạo, tính ch t, quan hệ, giá trị… của một sự vật, hiện tượng, một v n đề thuộc tự
nhiên, xã hộ , con n ư i.
Văn b n thuyết minh chủ yếu tr l i cho câu hỏ “Thế nào?”.
Tron văn b n thuyết minh có thể có mặt, với những mức độ khác nhau, t t
c các loạ văn b n: tự sự, miêu t , lập luận, gi i thích.
Có nhiều loạ văn b n thuyết minh:
- Loại thiên về trình bày, giới thiệu ( một tác phẩm, một di tích, một s n vật,
một ngành nghề…)
- Loai thiên về miêu t một sự vật, hiện tượn …
6.2.5.2. Các hình thức kết c u của văn b n thuyết minh
- Kết c u theo trình tự th i gian
- Kết c u theo trình tự không gian
- Kết c u theo trình tự logic
- Kết c u theo trình tự hỗn hợp
6.2.5.3. Một số phươn pháp thuyết minh
- Phươn pháp định n hĩa và phươn pháp chú thích
- Phươn pháp phân loạ và phươn pháp phân tích
- Phươn pháp so sánh
- Phươn pháp ví dụ và phươn pháp l ệt kê
- Phươn pháp

i thích nguyên nhân – kết qu

- Phươn pháp dùn số liệu
6.2.5.4. Một số biện pháp nghệ thuật tron văn b n thuyết minh
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Muốn cho văn b n thuyết m nh được s nh động, h p dẫn, n ư i ta vận dụng
thêm một số biện pháp nghệ thuật như kể chuyện, tự thuật, đối thoại theo lối ẩn dụ,
nhân hóa hoặc các hình thức vè, diễn ca,…
Các biện pháp nghệ thuật cần được sử dụng thích hợp, góp phần làm nổi bật
đặc đ ểm của đố tượng thuyết minh và gây hứn thú cho n ư

đọc.

* CÂU H I VÀ BÀI T P
1.Trong việc xác định loại của văn b n, tên gọi văn b n nguyên mẫu được hiểu
như thế nào?
2. Để xác định một văn b n tự sự cần tính đến những yếu tố nào? H y xác định
yếu tố đó tron truyện “Sọ Dừa” trong SGK Ngữ văn lớp 6, tập 1.
3. Hãy phân tích chuỗi câu miêu t sau đây theo thao tác của văn m êu t đ
học:
Càng đổ dần về h ớng mũi Cà Mau thì sông ngòi, kênh r ch càng bủa giăng
chi chít nh m ng nhện. trên thì tr i xanh, d ới thì n ớc xanh, chung quanh mình
cũng chỉ toàn một sắc xanh cây lá. Tiếng rì rào b t tận của những khu rừng xanh
bốn mùa, cùng tiếng sóng rì rào từ biển Đông và vịnh Thái Lan ngày đêm không
ngớt vọng về trong hơi gió muối – thứ âm thanh đơn điệu triền miên y ru ngủ thính
giác, càng làm mòn mỏi và đuối dần đi tác dụng phân biệt của thị giác con ng

i

tr ớc cái quang c nh chỉ lặng lẽ một màu xanh đơn điệu.
(Đoàn G ỏi)
4. Trong lập luận có những yếu tố nào? H y phân tích câu ca dao dướ đây về
mặt lập luận theo hai câu hỏ bên dưới:
Bầu ơi th ơng l y bí cùng
Tuy rằng khác giống nh ng chung một giàn.
a.Từ ngữ nào là luận cứ, từ ngữ nào là kết luận?
b. Có bao nhiêu luận cứ và vai trò của mỗi luận cứ đối với kết luận như thế nào?
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5. Một tam đoạn luận có những luận cứ nào? Cách suy lí của tam đoạn luận là
suy lí quy nạp hay diễn dịch?
6. Phát biểu c m n hĩ về một tron các bà thơ sau: C nh Khuya, Rằm tháng
Giêng của Hồ Chí minh.
7. Viết một văn b n thuyết m nh để giới thiệu về một bài ca dao Việt Nam hay
một bà văn đ học.
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