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I - KIẾN THỨC CƠ BẢN CẦN NẮM VỮNG
1. Văn bản này được trích từ phần đầu của bài nghiên cứu Tiếng Việt, một biểu hiện hùng hồn
của sức sống dân tộc của Đặng Thai Mai — nhà nghiên cứu văn học nổi tiếng của nước ta.
Đoạn trích tập trung nói về cái đẹp và cái hay của tiếng Việt.
2. Tuy chưa đi vào những vấn đề cụ thể và chi tiết nhưng từ cấp độ khái quát, với một hệ
thống lập luận chặt chẽ, chứng cứ toàn diện, phong phú, tác giả đã giúp bạn đọc hiểu được
những giá trị đẹp đẽ và cao quý của tiếng Việt, trên cơ sở đó càng yêu, càng tự hào về tiếng
nói dân tộc và có ý thức bảo vệ, giữ gìn và sáng tạo để tiếng nói ấy ngày càng trở nên trong
sáng, đẹp đẽ hơn.

II - HƯỚNG DẪN ĐỌC - HIỂU VĂN BẢN
1. Đây chỉ là một đoạn trích nên bố cục không hoàn chỉnh. Có thể chia thành các phần như
sau:
- Phần mở đầu (đoạn 1, 2): Nêu luận điểm khái quát.
- Phần khai triển (còn lại): Vẻ đẹp và sức sống của tiếng Việt. Phần này gồm hai ý:
+ Từ "Tiếng Việt, trong cấu tạo của nó" đến "rất ngon lành trong những câu tục ngữ": Tiếng
Việt trong con mắt người nước ngoài ;
+ Từ "Tiếng Việt chúng ta gồm có" đến hết: Những yếu tố tạo nên vẻ đẹp và sức sống của
tiếng Việt.
2. Nhận định "Tiếng Việt có những đặc sắc của một thứ tiếng đẹp, một thứ tiếng hay" được
giải thích khá rõ ràng qua một cấu trúc lặp có nhịp điệu: "nói thế có nghĩa là nói rằng..." gồm
hai vế. Ở vế thứ nhất, tác giả nêu những đặc trưng cơ bản của tiếng Việt ("hài hoà về mặt âm
hưởng, thanh điệu mà cũng rất tế nhị, uyển chuyển trong cách đặt câu") ; vế thứ hai tiếp nối
vế trước, nêu khả năng của tiếng Việt trong việc "diễn tả tình cảm, tư tưởng và thoả mãn cho
yêu cầu của đời sống văn hoá nước nhà qua các thời kì lịch sử".
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3. Để chứng minh cho vẻ đẹp của tiếng Việt, tác giả đã trình bày những ý kiến theo hai
phương thức gián tiếp và trực tiếp. Với mỗi phương thức, tác giả lại đưa ra những chứng cứ cụ
thể, giàu sức thuyết phục.
Phương thức gián tiếp là trình bày các ý kiến về tiếng Việt của người nước ngoài. Tác giả đã
đưa ra những chứng cứ rất toàn diện, từ người không biết tiếng Việt cho đến người biết tiếng
Việt. Người không biết tiếng Việt thì chỉ cần căn cứ vào âm thanh cũng nhận ra rằng "tiếng
Việt là một thứ tiếng giàu chất nhạc". Người biết tiếng Việt có thể đưa ra những nhận định cụ
thể. Phương thức này tuy không thể cung cấp những nhận định khái quát và đầy đủ nhưng có
ưu điểm là rất khách quan.
Để bổ sung cho phương thức trên, tác giả trực tiếp phân tích, miêu tả các yếu tố ngôn ngữ
của tiếng Việt trên các phương diện cơ bản, từ ngữ âm, ngữ pháp đến từ vựng. Về ngữ âm:
tiếng Việt có hệ thống nguyên âm, phụ âm phong phú và rất giàu thanh điệu (sáu thanh), về
ngữ pháp: tiếng Việt rất uyển chuyển, nhịp nhàng, về từ vựng: tiếng Việt gợi hình, giàu nhạc
điệu. Tiếng Việt có khả năng dồi dào trong việc cấu tạo từ ngữ và hình thức diễn đạt. Tiếng
Việt có sự phát triển qua các thời kì lịch sử về cả hai mặt từ vựng và ngữ pháp. Cấu tạo và
khả năng thích ứng với sự phát triển là một biểu hiện về sức sống mạnh mẽ của tiếng Việt.
Qua hệ thống luận cứ và những dẫn chứng toàn diện về mọi mặt như vậy, tác giả đã làm nổi
bật cái đẹp và cái hay của tiếng Việt. Cái đẹp của tiếng Việt thể hiện ở sự hài hoà về âm
hưỏng, thanh điệu, còn cái hay lại thể hiện trong sự tế nhị, uyển chuyển trong cách đặt câu,
có đầy đủ khả năng diễn đạt những tư tưởng, tình cảm của con người và thoả mãn các yêu
cầu phát triển của đời sống văn hoá ngày một phức tạp về mọi mặt kinh tế chính trị, khoa
học, kĩ thuật, văn nghệ,...
Ví dụ: Sự kết hợp giữa âm thanh, nhịp điệu và ý nghĩa đã tạo cho các câu thơ Việt một khả
năng biểu đạt vô cùng phong phú và sâu sắc:
Con lại về quê mẹ nuôi xưa
Một buổi trưa nắng dài bãi cát
Gió lộng xôn xao, sóng biển đu đưa
Mát rượi lòng ta ngân nga tiếng hát.
(Tố Hữu, Mẹ Tơm)
Đoạn thơ trên rất giàu hình ảnh và nhạc điệu. Buổi trưa nắng dài bãi cát, có gió lộng xôn
xao, có sóng biển đu đưa, và lòng người cũng xôn xao, đu đưa cùng với sóng, với gió. Bởi thế
nên sự chuyển đổi nghĩa trong câu thơ cuối (lòng ta mát rượi, ngân nga tiếng hát) trở nên hết
sức tự nhiên, khiến cho bạn đọc cũng cảm thấy rạo rực, bâng khuâng, dễ dàng đồng cảm, sẻ
chia nỗi niềm tâm trạng với tác giả.
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giữa giải thích, chứng minh với bình luận. Tác giả đã sử dụng một hệ thống lập luận chặt chẽ:
nêu nhận định khái quát, giải thích bằng nhiều phương thức linh hoạt, tiếp đó dùng các dẫn
chứng để chứng minh. Các dẫn chứng được dẫn ra khá bao quát, toàn diện.
Để cho bài viết thêm ngắn gọn, súc tích, tác giả đã nhiều lần sử dụng biện pháp mở rộng
thành phần câu. Ví dụ: "Họ không hiểu tiếng ta, và đó là một ấn tượng, ấn tượng của người
"nghe" và chỉ nghe thôi". Hoặc: "Một giáo sĩ nước ngoài (chúng ta biết rằng nhiều nhà truyền
đạo Thiên Chúa nước ngoài cũng là những người rất thạo tiếng Việt), đã có thể nói...". Cách
mở rộng câu như vậy giúp tác giả không phải viết nhiều câu, đồng thời lại làm cho các ý gắn
kết với nhau chặt chẽ và mạch lạc hơn.

III - HƯỚNG DẪN LUYỆN TẬP
1. Có thể đọc bài thơ Tiếng Việt của Lưu Quang Vũ để hiểu thêm về sự giàu đẹp của tiếng
Việt.
2. Một số ví dụ khác:
- Làm ruộng ăn cơm nằm, nuôi tằm ăn cơm đứng. (Tục ngữ)
- Người ta là hoa đất. (Thành ngữ)
- Đường vô xứ Nghệ quanh quanh
Non xanh nước biếc như tranh hoạ đồ. (Ca dao)
Mai Thu
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