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Nguyên tắc 
Tiếng hoá thạch (Việt cổ)Tiếng hoá thạch (Việt cổ)
Đàn ông, đàn bà; cô dâu, chú rể

Tiếng Việt có sự phân hệ loại
Cái / con

Hình thái học (Morphology) Việt Ngữ
Prefix, infix, suffix

Tiếng Việt có sự uyển biến (inflection)
Verb có chia
Active, passive
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Tiếng nói phát sinh ra khi cơ thể con người 
(homosapiens) có những cơ cấu (structure) trong não ( p ) g ( ) g
cho phép đặt ra / phát âm ngôn ngữ.
Vì cơ cấu não bộ giống nhau nên ngôn ngữ có những 
nét cơ cấu giống nhau (Âm vị: Jacobson; Ngữ pháp: 
Chomsky; Văn hoá: Lévi‐Strauss).
Môi trường sinh sống và phát triển khác nhau.
Tất cả các ngôn ngữ của con người đều có sự trao đổi 
(lai căng) khi tiếp xúc với nhau.

Đàn ông / đàn bà

Hình sơ đồ Bororo
Người đàn ông, người đàn bà

From Tristes Tropiques, Lévi-Strauss
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cô dâu / chú rể
rễ > rẫy > ruộngrễ > rẫy > ruộng

che, chắn, chặn
nhão  nhẽo

cái / con
cây / cỏnhão, nhẽo

chứa, chửa
nóng, nước, nung, nâu
cắt, chặt, ngắt
bứt, dứt, đứt

y
bầu / bí
rong / rêu
meo / mốc
cua / cáy
tôm / tép
sởi / sẩy

ổ ếrọ / rổ / rá / rế
nồi / niêu / nong / nia
gáo / gầu
mặt / mày / môi / mồm
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n2 n1

Cấu thức n2 – n1:N nn…n2..n1

cái cây rau cải bẹ nước lã 
ấ

con bò, con hùm
cái con chim chèo-bẻo đất sét 

con bọ
cái nồi 
luá nếp

cái cày, cái cưa
giấc ngủ, giấc mộng
sự học, lớp họp
nỗi buồn, nỗi lo

Loại danh là dạng-vị danh từ hoá có mang nét hệ-loại. So sánh: education.

N
chòm, chùm

V
chụmchòm, chùm

nước, nác, núc
nồi
gò

ụ
nốc
nấu, ninh
gồ, gù
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Prefix (Tiếp đầu phần)
antibiotic, atypical, supermarket, disagree, prefixantibiotic, atypical, supermarket, disagree, prefix
/b‐/: bẻo‐lẻo, bồn‐chồn, bần‐thần, bịn‐rịn, bâng‐khuâng
/l‐/: lơ‐thơ, lẩn‐thẩn, lẩm‐cẩm, lật‐bật, lang‐bang, lẩy‐
bẩy, lềnh‐bềnh, lêu‐bêu, lúc‐nhúc …
/v‐/: vấn, vận, vần > quấn, quận, quần

vét > quét
vất > quấtvất > quất
*oay > quay, xoay, ngoáy, khoáy

Infix (Tiếp trung phần)
(Rất ít trong tiếng Anh) Picoline  pipecoline; lutidine (Rất ít trong tiếng Anh) Picoline  pipecoline; lutidine 

lupetidine
/âp/: dập‐dìu, gập‐ghềnh, lập‐loè, mập‐mờ, bập‐bùng, 
chập‐choạng, chập‐chững, mập‐mờ,  ngập‐ngừng, phập‐
phồng, thập‐thò…lấp‐lánh, lấp‐ló, lấp‐láy, lấp‐lửng, bấp‐
bênh, mấp‐mô, mấp‐máy…
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Suffix (Tiếp vĩ phần)
singer, worker, pianist, typist, friendly, desireable

/‐a/: dục‐dã, đon‐đả, mặn‐mà, nõn‐nà, tất‐tả, thối‐tha, nguy‐
nga, xấu‐xa, nhàn‐nhã, thiết‐tha…
/‐e/: đẹp‐đẽ, sạch‐sẽ, mới‐mẻ, suông‐sẻ, mạnh‐mẽ, lặng‐lẽ, 
rành‐rẽ, vắng‐vẻ…
/‐ê/: đáo‐để, mải‐mê, não‐nề, no‐nê, ngạo‐nghễ, ngô‐nghê, 
ngốc‐nghếch, dầm‐dề…
/‐i/: âm‐ỉ, chăm‐chỉ, nhảm‐nhí, rầu‐rỉ, xấp‐xỉ…
/ i /   ù ị  b bí   ú í   í   á ị/‐it/: mù‐mịt, bưng‐bít, xúm‐xít, vung‐vít, xám‐xịt
/‐ăn/: dữ‐dằn, đứng‐đắn, vuông‐vắn, ngay‐ngắn, tươi‐tắn….
/‐ang/: bẽ‐bàng, dễ‐dàng, đảm‐đang, giỏi‐giang, lênh‐láng, 
mơ‐màng, nể‐nang, nhẹ‐nhàng, rảnh‐rang, sỗ‐sàng

nhỏ‐nhẻ (nhẹ)
‐nhắn
‐nhí
‐nhoi
‐nhen

Nhanh‐nhảu
‐nhẹn

Dễ‐dãi
‐dàng
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Diễn thuật từ (verb) có chia (conjugation)
Đã, Đang, Sắp, Sẽ

Thì đà â ã bì h i b   iờThì đà trâm‐gãy‐bình‐rơi bao giờ
Có, Còn, Cứ, Càng, Cũng, Cùng – VAUXILIARY

Có (nhấn): 
Có nuôi con mới biết lòng cha mẹ
Như chàng có vững tay co
Nước có chảy mà phiền chẳng rửa
Cũng (gượng)
Mười phần cũng đắp‐điếm cho một vài
Gi   hỉ [hi ]  ũ   h ờ h ờ  bậGia tư nghỉ [his] cũng thường‐thường bậc‐trung

Còn (tiến hành):
Hồn còn mang nặng lời thề

Cứ (khuyến lệnh):
Cứ đi tới, đừng nản lòng

Hai verbs nữa cũng có chia:
Có > cònCó > còn

Có người, có ta
Người còn thì của hãy còn

Có > của
Thuý Kiều có cái thoa vàng > Cái thoa này của Thuý Kiều
Con của > của cải
Giầu có
Người có cuả, kẻ có công

(của nhà, của mấy mươi, của ăn, của để, của hồi môn, của chìm 
của nổi)
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Động >thụ (active > passive, infinite > past participle)
bóp > bẹpbóp > bẹp
đẩy > đổ
rung > rụng
nóng > nung, nướng

Động hoá:
làm hỏng, làm vỡ, làm đẹp, làm bẩn, làm đứt, làm lànhlàm hỏng, làm vỡ, làm đẹp, làm bẩn, làm đứt, làm lành
đánh rơi, đánh vỡ, đánh rách, đánh cháy, đánh rớt, đánh 
trượt

Bị động hoá:
bị động, bịmắng, bị bỏ, bị thải, bị chê, bị lay‐off
được thưởng, được khen, được mời, được ăn được nói (≠ 
được gói đem về)  được nhận  được thađược gói đem về), được nhận, được tha
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Ngôn‐ngữ luôn luôn biến đổi để đáp ứng với các tình‐thế
trong đời sống
Có  hữ   ét  h   iữ   á   ô ữ ủ  thế i  Có những nét chung giữa các ngôn‐ngữ của thế‐gian. 
Những nét chung ấy làm thành một cái lõi gọi là Ngữ‐pháp 
Hoàn‐vũ (Universal Grammar).
Trẻ con có thể thâu nhận được cái Ngữ‐pháp lõi một cách 
tự‐nhiên vào khoảng trên một năm tuổi.
Ở trên và ra ngoài Ngữ‐pháp lõi là những chọn lựa của mỗi 
dân‐tộc, làm thành những qui‐ước đặc‐thù cuảmỗi ngôn‐
ngữngữ.
Việt‐ngữ là một sự‐nghiệp vĩ‐đại, xây dựng trong những 
oai‐hùng và đau‐thương của lịch‐sử. Bổn‐phận của người 
con dân Việt‐nam là giữ gìn sự trong‐sạch và kịp‐thời của 
tiếng Việt.

Người Việt‐nam yêu tiếng Việt‐nam


