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2. Mục tiêu: 

Đề tài nhằm phục vụ cho công việc giảng dạy trong trường đại học và phổ 

thông. Nghiên cứu từ ghép đẳng nghĩa nhằm góp phần phân biệt rõ các loại từ 

ghép, xác định sự khác biệt giữa từ láy ghép nghĩa và từ láy, giúp cho giáo viên và 

học sinh phân tích nghĩa của loại từ nghép này trong văn bản sách giáo khoa. 

3. Tính mới và sáng tạo: 

- Tính mới: Nghiên cứu toàn diện, có hệ thống từ ghép láy nghĩa và có 

những kiến giải riêng so với những công trình nghiên cứu về từ ghép, trong đó có 

từ ghép láy nghĩa. 

 - Tính sáng tạo: Xác định từ nghép láy nghĩa từ tiếp xúc ngôn ngữ giữa 

các dân tộc, giữa các địa phương, giữa hiện tại và quá khứ trong tiến trình lịch sử 

tiếng Việt. Vận dụng ngữ liệu từ ghép láy nghĩa vào dạy học ở trường phổ thông. 

4. Kết quả nghiên cứu: 

Chương 1, chúng tôi trình bày khái quát các quan điểm về cấu tạo từ, các 

loại từ ghép, phân biệt rạch ròi sự khác biệt giữa từ ghép láy nghĩa với từ láy.  

Chương 2, chúng tôi trình bày từ ghép láy nghĩa ở phương diện cấu tạo và 

cơ cấu nghĩa. Về cấu tạo, chúng tôi chỉ ra đặc điểm hình thức của từ ghép láy nghĩa 

ở phương diện từ nguyên thể và từ biến thể. Về nghĩa, chúng tôi nêu ra hai loại, đó 

là từ ghép lặp nghĩa hoàn toàn và lặp một số nét nghĩa.  

Chương 3, chúng tôi xét từ ghép láy nghĩa từ nguồn gốc ngôn ngữ để thấy 

được quá trình tiếp biến ngôn ngữ trong tiếng Việt. Sự hài hòa ngôn ngữ bắt nguồn 

từ văn hóa hòa hợp giữa các dân tộc, giữa các vùng miền, giữa quá khứ và hiện tại. 

Sự ghép nghĩa trên cơ sở tương đồng giữa các yếu tố tạo nên từ ghép láy nghĩa thể 

hiện tư duy cặp đôi, tư duy biện chứng của người Việt. 

Chương 4, chúng tôi dựa vào đặc điểm ngữ liệu phân tích cấu trúc nghĩa 

trong từ ghép láy nghĩa. Thứ nhất là phân tích nghĩa của từng hình vị và nghĩa tổng 

thể của trong từ ghép láy nghĩa. Thứ hai là phân tích nghĩa sắc thái và bổ sung của 
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 INFORMATION ON RESEARCH RESULTS 

 

 

1. General information: 

Project title: Characteristics of compound words repeat meaning and the 

application of teaching in schools 

Code number: B 2017-DDN3-12 

Coordinator: Associate Professor Ph.D Lê Đức Luận 

Implementing institution: University of Education, Danang University 

Duration: from 6/2017 to  5/2019 

2. Objective(s): 

The topic is to serve the teaching work in universities and high schools. Study 

isomorphic compound words to contribute to clearly distinguish between types of 

compound words and determine the difference between compound word repeat 

meaning and compound word repeat syllable, helping teachers and students 

analyze the meaning of this term in textbooks. 

3. Creativeness and innovativeness: 

-Creativeness: Comprehensive research, systematic from compound repeat 

meaning  and having specific interpretations compared to research works on 

compound words, including compound words repeat meaning. 

-innovativeness: Identify the  compound word repeat meaning  from contact 

between nations, between localities, between the present and the past in the history 

of Vietnamese language. 

4. Research results: 

Chapter 1, we present an overview of the concepts of word structure, types of 

compound words, clearly distinguish the difference between compound word 

repeat meaning and reduplicative word. 

Chapter 2, we present the compound word meaning in terms of structure word and 

meaning structure. In terms of structure, we show the formal characteristics of 

compound words repeat meaning in terms of original and variations. In terms of 

meaning, we raise two types, which are compound words completely repeat 

meaning and repeat some meanings. 

Chapter 3, we consider the compound word meaning from the language origin to 

see the contact and transformation of language in Vietnamese. Language harmony 

derives from cultural harmony between peoples, between regions, between past 

and present. The compound mean on the basis of similarities between the elements 

that make up compound word repeat meaning expresses the couple's thinking, 

dialectic thinking of the Vietnamese. 

Chapter 4, we rely on the linguistic characteristics for analyze meaning structure in 

the compound word repeat meaning. The first is analyzing the meaning of each 

morpheme and the overall meaning of the compound word repeat meaning. The 

second is analyze the nuanced and complementary meaning of this type of 

compound word. In particular, we give groups synonyms of compound word repeat 
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meaning and distinguish word synonyms with word homonyms different meanings 

in compound words repeat meaning. 

5. Products: 

- The report summation the topic.  

- The article “The elements structuring in compound word repeat meaning” is 

published in the June 2019 issue of "Language and Life". 

6. Effects, transfer alternatives of reserach results and applicability: 

- Effects: The topic shows the characteristics of compound words repeat meaning, 

distinguishing them from different types of compound words mean and 

reduplicative word. 

- Transfer alternatives of reserach results and applicability: This topic will be 

publicly announced and will be published in monographs book, help with the 

teaching of compound words in general and in compound words repeat meaning in 

particular at universities and high schools. 

 

Da nang, day 25  month  09  

year 2019 

       Agency in charge 

 (sign, full name and seal) 

                 Project leader 

              (sign, full name) 

 

  

 

            LÊ ĐỨC LUẬN 
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MỞ ĐẦU 

 

1.Tính cấp thiết của đề tài 

Lâu nay, việc quan niệm thế nào là từ ghép láy nghĩa hoặc lặp nghĩa vẫn 

có những ý kiến khác nhau trong các nhà ngữ học. Trước tình hình nghiên cứu cấu 

tạo từ và đặc biệt là từ láy nghĩa còn có nhiều vấn đề còn mâu thuẫn, chưa thống 

nhất khiến việc nghiên cứu từ láy nghĩa một cách cụ thể, chuyên sâu là một vấn đề 

cấp thiết. 

Từ việc tiếp thu các công trình nghiên cứu về từ ghép tiếng Việt nói 

chung và từ ghép láy nghĩa nói riêng, tác giả phân tích các đặc trưng cấu trúc và cơ 

chế nghĩa của loại từ ghép láy nghĩa. Đề tài nhằm nghiên cứu chi tiết hơn, cụ thể 

hơn về từ ghép láy nghĩa, đưa ra những kiến giải riêng biệt. Đề tài nhằm phục vụ 

cho công việc giảng dạy trong trường đại học và phổ thông.  

2. Tổng quan tình hình nghiên cứu thuộc lĩnh vực đề tài trong và 

ngoài nước 

2.1. Ngoài nước  

a. Nghiên cứu về lí thuyết ngôn ngữ và tiếng Việt: W.L. Chafe (1998), 

trong cuốn “Ý nghĩa và cấu trúc ngôn từ”, Nxb GD, H; tác giả bàn đến cấu trúc và 

ý nghĩa của từ. Z.S.Harris (2001), trong cuốn “Những phương pháp của ngôn ngữ 

học cấu trúc”, Cao Xuân Hạo dịch, Nxb. KHXH, H. đề cập đến mối quan hệ giữa 

âm thanh và ý nghĩa, mối quan hệ về nguồn gốc trong lịch sử của ngôn ngữ.  L. 

Bloomfield  đề cập đến từ với tư cách là một đơn vị ngữ pháp và hình vị được coi 

như đơn vị cơ sở của ngôn ngữ. 

John Lyons (1996), trong Nhập môn ngôn ngữ học lý thuyết, Nxb GD, H. 

cho rằng câu được tạo ra bằng hai nguyên tắc kết hợp, một nguyên tắc kết hợp các 

hình vị thành “phức thể” mà ta gọi là từ ngữ pháp. F.de. Saussure (1973), Giáo 

trình ngôn ngữ học đại cương, Nxb KHXH, H;  tác giả đề cập đến hệ thống ngôn 

ngữ trong đó có cấp độ từ, mối quan hệ giữa âm và nghĩa. 

b. Nghiên cứu về nguồn gốc tiếng Việt: H. Maspero, năm 1912, trong 

công trình E’tude sur la phonetique historique de la langue Annamite, Les initiales 

(Nghiên cứu ngữ âm lịch sử của tiếng An Nam, Phụ âm đầu) đã cho rằng tiếng 

Việt có cùng họ hàng với các ngôn ngữ Thái. Trong khi đó, A.G. Haudricourt, năm 

1953, 1954 trong công trình “La palce du Vietnamien dans les langues 

Austroasiatigue” và “De L’origine des tons en Vietnamien” chỉ rõ nền tảng Môn-

Khme của tiếng Việt. Năm 1091 trong bài “Vị trí của tiếng Việt trong các ngôn 

ngữ Nam Á”, Ngôn ngữ số 1, ông cho rằng “Vị trí của tiếng Việt là ở trong họ 

Nam Á giữa nhóm Palaung-Wa ở Tây Bắc và nhóm Môn-Khme ở Tây Nam (tr.19-

22)   

Mark J. Alves (2017), Etymological research on Vietnamese with 

databases and other digital resources, (Nghiên cứu từ nguyên trong tiếng Việt với 

cơ sở dữ liệu và các tài nguyên số khác) In trong “Ngôn ngữ học ở Việt Nam: 30 

năm đổi mới và phát triển” (Kỉ yếu hội thảo khoa học Quốc tế, Viện Ngôn ngữ 

học, Hà Nội, Nxb. Khoa học Xã hội, tr.183-211). Bài viết này, tác giả tìm hiểu từ 

nguyên dựa trên các nghiên cứu các nhánh ngôn ngữ họ hàng với tiếng Việt. Mark 
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J. Alves (2009), Loanwords in Vietnamese (Từ mượn trong Tiếng Việt), in 

Loanwords in the World's Languages: A Comparative Handbook. Tác giả đề cập 

đến các từ vay mượn trong tiếng Việt. 

2.2. Trong nước  

a. Nghiên cứu cấu tạo từ ghép: Diệp Quang Ban (2005), trong cuốn “Ngữ 

pháp tiếng Việt”, Nxb. GD, H; (dùng cho hệ đào tạo từ xa); Diệp Quang Ban, 

Hoàng Văn Thung trong cuốn “Ngữ pháp tiếng Việt, Tập Một” (2012), Tái bản lần 

thứ 13, Nxb. GD, H. đề cập đến cấu tạo các loại từ ghép, từ láy trong đó có từ ghép 

láy nghĩa. Nguyễn Tài Cẩn (1996), Ngữ pháp tiếng Việt (In lần thứ 3), Nxb ĐHQG 

Hà Nội; tác giả cho rằng có 3 loại từ ghép: từ ghép nghĩa, từ ghép láy âm, từ ghép 

ngẫu kết hay ngẫu hợp. Đỗ Hữu Châu (2007), trong cuốn “Từ vựng ngữ nghĩa 

tiếng Việt”, Nxb GD, H; tác giả đề cập đến cấu tạo các loại từ ghép chủ yếu theo 

phương diện nghĩa. Nguyễn Thiện Giáp (2011), trong cuốn “Vấn đề từ trong tiếng 

Việt”, Nxb. Giáo dục, H. cho rằng vai trò của các hình vị trong từ. Hồ Lê (1976), 

Vấn đề cấu tạo từ của tiếng Việt hiện đại, Nxb. KHXH, H; tác giả đề cập đến từ 

ghép theo âm và từ ghép theo nghĩa. Đỗ Thị Kim Liên (1999), Ngữ pháp tiếng 

Việt, Nxb. Giáo dục, H; tác giả xác định từ láy và từ ghép lặp nghĩa có chỗ không 

rõ ràng, nhầm lẫn giữa từ ghép láy nghĩa và từ láy.  

 b. Nghiên cứu lịch sử từ vựng tiếng Việt: Trần Trí Dõi (2005) trong cuốn 

“giáo trình Lịch sử tiếng Việt”, Nxb. Đại học Quốc gia Hà Nội, tác giả đề cập khái 

quát về lịch sử nghiên cứu quá trình hình thành tiếng Việt và đặc điểm tiếng Việt 

trong các ngôn ngữ Nam Á, Đông Nam Á. Vũ Đức Nghiệu (2011), trong công 

trình “Lược khảo lịch sử từ vựng tiếng Việt”, Nxb. Giáo dục, H; tác giả trình bày 

rất chi tiết quá trình phát triển tiếng Việt qua các giai đoạn lịch sử, đặc biệt cung 

cấp quá trình biến đổi trong từ ghép có yếu tố Hán Việt. 

3. Mục tiêu đề tài: Chỉ ra đặc điểm loại từ ghép này về cấu tạo, ngữ 

nghĩa, tiếp biến ngôn ngữ và quá trình phát triển từ vựng tiếng Việt. Ứng dụng vào 

nghiên cứu, giảng dạy ở nhà trường đại học và phổ thông.    

4. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu         

4.1. Đối tượng nghiên cứu: Đặc điểm từ ghép láy nghĩa và việc ứng dụng 

giảng dạy ở nhà trường. 

4.2. Phạm vi nghiên cứu: Loại từ ghép tiếng Việt đẳng nghĩa và nghiên 

cứu một loại từ ghép láy nghĩa. 

5. Cách tiếp cận và phương pháp nghiên cứu 

5.1. Cách tiếp cận: Khảo sát vốn từ tiếng Việt và quá trình phát triển 

tiếng Việt trong lịch sử.  Khảo sát vốn từ các ngôn ngữ anh em cùng cội nguồn để 

tìm ra sự tiếp xúc ngôn ngữ trong từ ghép láy nghĩa. 

5.2. Phương pháp nghiên cứu: Phương pháp miêu tả, phương pháp phân 

tích thành tố, phương pháp phân loại, so sánh và đối chiếu, Phương pháp lịch đại 

và đồng đại. 

6. Hiệu quả khoa học của đề tài: Đề tài nhằm làm rõ hơn về từ ghép 

đẳng nghĩa và khảo sát miêu tả từ ghép láy nghĩa. Đề tài này giúp ích cho việc 

phân tích giá trị ngữ nghĩa của loại từ ghép này trong dạy học ở trường đại học và 

trường phổ thông. 
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7. Bố cục của đề tài: Ngoài mở đầu, kết luận, tài liệu tham khảo, đề tài 

trình bày kết quả nghiên cứu trong 4 chương sau: Chương 1: Khái quát về từ và từ 

ghép tiếng Việt; Chương 2: Đặc điểm cấu tạo và cơ cấu nghĩa của từ ghép láy 

nghĩa; Chương 3: Tiếp biến ngôn ngữ và đặc điểm tư duy của người Việt trong từ 

ghép láy nghĩa; Chương 4: Dạy học từ ghép láy nghĩa trong nhà trường. 

Chương 1: Khái quát về từ và từ ghép tiếng Việt  

1.1.Lược khảo quan niệm về từ tiếng Việt 

1.1.1.Quan niệm về đơn vị cấu tạo từ ghép và từ tiếng Việt 

a.Quan niệm về đơn vị cấu tạo từ ghép: Chúng tôi quan niệm từ theo lí 

thuyết hình thái học, nghiên cứu cấu trúc bên trong của từ, quy luật cấu tạo từ. 

Theo chúng tôi, hình vị là đơn vị nhỏ nhất của ngữ pháp, có thể bằng hoặc nhỏ hơn 

âm tiết. Hình vị tham gia cấu tạo từ.Theo Đỗ Hữu Châu, Theo Hồ Lê, Nguyễn Tài 

Cẩn đề cập đến các loại hình vị: hình vị thực và hình vị hư trong cấu tạo từ ghép.  

b. Quan niệm về từ: Nhiều nhà ngữ học đã quan niệm về từ và định nghĩa về 

từ. Có thể cho rằng “Từ là một đơn vị của ngôn ngữ, gồm một hoặc một số âm tiết, 

có ý nghĩa nhỏ nhất, có cấu tạo hoàn chỉnh và được vận dụng tự do để cấu tạo nên 

câu. 

1.1.2.Các cấp độ từ tiếng Việt 

1.1.2.1. Từ đơn: Từ đơn là từ chỉ có một âm tiết. Khi âm tiết không đứng độc 

lập mà tham gia vào cấu tạo từ ghép thì nó là một hình vị. Từ đơn là từ cơ sở, nằm 

ở lớp từ cơ bản của một ngôn ngữ và từ đây tạo thành từ ghép.  

1.1.1.2. Từ ghép: 

a. Từ ghép âm: Đây là phương thức ghép hai âm tiết không có nghĩa hoặc mờ 

nghĩa hay láy âm mà GS. Cẩn gọi là từ láy âm hoặc lấp láy.  

b. Từ ghép nghĩa: Hai yếu tố đều có nghĩa: có hai loại, loại thứ nhất là từ 

ghép đẳng lập hay hợp nghĩa: đất nước, ăn nằm, núi sông… Loại thứ hai là từ ghép 

phân nghĩa hay chính phụ.  

1.2. Phân biệt từ ghép với cấu trúc ngữ tiếng Việt 

1.2.1. Quan điểm về từ ghép và cụm từ hay ngữ tiếng Việt:  Nguyễn Thiện 

Giáp cho rằng, “Cụm từ hay từ tố là các tổ hợp bao gồm hai thực từ có quan hệ ngữ 

pháp với nhau trở lên. Về quan hệ cú pháp, cụm từ gồm có ba loại: cụm từ đẳng 

lập, cụm từ chính phụ và cụm từ chủ vị. Cụm từ đẳng lập còn được gọi là liên hợp; 

cụm từ chính phụ còn được gọi là đoản ngữ; cụm từ chủ vị còn được gọi là cú hay 

tiểu cú”. Như vậy, quan niệm này, cấu trúc có hai hình vị trở lên là cụm từ; trong 

khi đó chúng tôi cho rằng cấu trúc hai hình vị trở lên có quan hệ chặt chẽ, tạo một 

khối có nghĩa độc lập thì gọi là từ ghép. 

1.2.2. Phân biệt từ ghép với cụm từ tự do và cụm từ cố định tiếng Việt: 
Cụm từ tự do là cụm từ có cấu trúc lỏng, nó có thể thay đổi tự do trong lời nói. Còn 

ngữ cố định (đơn vị từ vựng) là những tập hợp từ có tính sẵn có, cố định, bắt buộc 

và nhỏ nhất để tạo câu. Thành ngữ cũng là một cụm từ mà ý nghĩa của nó không 

được tạo thành từ ý nghĩa của các thành tố tạo nên chúng mặc dù chúng ta có thể 

biết nghĩa của các thành tố đó. Trái lại, cụm từ cố định thì chúng ta có thể hiểu ý 

nghĩa của chúng từ các thành tố tạo ra chúng. 

1.3. Khái niệm về từ ghép láy nghĩa tiếng Việt  
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1.3.1. Phân biệt từ ghép đẳng nghĩa với từ ghép láy nghĩa: Từ ghép đẳng 

nghĩa còn gọi là từ ghép đẳng lập trong đó các thành tố độc lập với nhau, không 

phân biệt chính phụ như từ ghép chính phụ. Từ ghép láy nghĩa nằm trong bộ phận 

từ ghép đẳng nghĩa nhưng khác ở chỗ là nếu từ ghép đẳng nghĩa là hai thành tố kết 

hợp với nhau tạo nên nghĩa mà có thể nghĩa của chúng không phải là nghĩa của hai 

thành tố cộng lại. Trong khi đó từ ghép láy nghĩa thì hai thành tố tạo nên nó trùng 

nghĩa hoặc chỉ khác biệt sắc thái, khác biệt một nét nghĩa nào đó trong tổng những 

nét nghĩa. Một bộ phận của từ ghép láy nghĩa là giữa các yếu tố không lặp nghĩa 

hoàn toàn mà chỉ lặp một số nét nghĩa, trong đó có thể nghĩa của yếu tố ngôn ngữ 

này kéo theo nghĩa của yếu tố ngôn ngữ kia. Ví dụ: yếu mềm, “yếu” là tác nhân, 

đặc điểm thể trạng và tinh thần dẫn đến “mềm”; ốm đau thì “ốm” dẫn đến đau đớn 

và “đau” là do “ốm”… 

1.3.2. Phân biệt từ ghép láy nghĩa với từ láy: Về hình thức cấu tạo, giữa 

chúng chỉ giống nhau về hình thức là láy âm. Nhưng trong từ ghép láy nghĩa là láy 

âm ngẫu nhiên, không phải do chủ đích cấu tạo từ. Về nghĩa, hai loại từ này hoàn 

toàn khác nhau. Về từ láy hay còn gọi là từ ghép láy âm thì yếu tố ngôn ngữ thứ 

hai láy hoàn toàn hoặc láy một phần từ yếu tố ngôn ngữ thứ nhất. Yếu tố ngôn ngữ 

thứ hai mang nét nghĩa sắc thái của yếu tố ngôn ngữ thứ nhất. Khi đã tạo nên từ 

mới thì nó phân biệt nghĩa với yếu tố ngôn ngữ mà nó sinh ra. Trong khi đó, từ 

ghép láy nghĩa hay từ ghép lặp nghĩa thì hai yếu tố ngôn ngữ độc lập, các hình vị 

tự do ghép lại với nhau để láy nghĩa, giải thích nghĩa, suy diễn nghĩa.  

  

1.3.3. Quan niệm về từ ghép láy nghĩa: Từ ghép láy nghĩa cũng có thể gọi là 

từ ghép lặp nghĩa, chúng tôi gọi là từ ghép giải thích nghĩa. Chúng là hai thành tố 

ghép lại với nhau mà cả hai cùng mang nghĩa tương đương hoặc yếu tố này giải 

thích nghĩa cho yếu tố kia. Sự giải thích nghĩa là ghép yếu tố ngôn ngữ mới nhưng 

lại được sử dụng hiện hành với yếu tố dùng đã quen nhưng lại không thông dụng 

nữa để người sử dụng biết nghĩa của yếu tố ngôn ngữ mới. Đây là bộ phận từ ghép 

thể hiện khá rõ quá trình tiếp biến ngôn ngữ, sự hợp lưu các yếu tố ngôn ngữ của 

các dân tộc anh em, ngôn ngữ cùng cội nguồn, cùng họ Nam Á trong tiếng Việt. 

Chương 2: Đặc điểm cấu tạo và cơ cấu nghĩa của từ ghép láy nghĩa  

      2.1.  Đặc điểm cấu tạo 

      2.1.1. Từ ghép láy nghĩa có hình thức láy âm 

      a. Láy phụ âm đầu: Phần này, đề tài thống kê các từ ghép láy nghĩa có hình 

thức láy phụ âm đầu có đến 201 từ, có thể kể đến một số từ tiêu biểu sau: Bao bọc, 

bầu bạn, bó buộc, bồ bịch, bồng bế, bồng bột, buồn bực, cầm cố, câu cú, châm 

chích, chầu chực, chất chồng, che chắn, chim chóc, chinh chiến, chơi nhởi, chùa 

chiền, cuối cùng, cùng cực, cương cứng… [10, 6-211], [36, 5-296] 

      b. Láy phần vần: Phần này, đề tài thống kê các lừ ghép láy nghĩa có hình thức 

láy phần vần đến 87 từ, có thể kể một số từ tiêu biểu sau đây: binh lính, bồi hồi, bối 

rối, bơ ngơ, bợ đỡ, bứt rứt, cao ngạo, can gián, cạnh tranh, căng thẳng, cần mẫn, 

chán nản, chênh vênh, chi li, chia lìa, chót vót, cương thường, dựng đứng…[10, 

57-253], [36, 84-342] 



10 

 

      c. Láy hoàn toàn: Phần này, đề tài thống kê các lừ ghép láy nghĩa có hình thức 

láy hoàn toàn. Phần này, số lượng từ ít hơn, chỉ có 49 từ: đêm đêm, điệp điệp, đo 

đỏ, đời đời, đường đường, năm năm, ngành ngành, ngày ngày, người người, nhất 

nhất, nơi nơi, tháng tháng, thường thường, tim tím, tôi tối, tội tội, tới tới, từ từ, 

trăng trắng, vừa vừa, xanh xanh. [10, 57-607q1; 4-591q2], [36, 391-1475] 

2.1.2. Từ ghép láy nghĩa có yếu tố biến âm 

 a. Yếu tố biến âm Hán - Việt: Mục này khảo sát các từ ghép láy âm có 

nguồn gốc Hán Việt: 

- An ổn: “an” thành “yên” (Hán Việt Việt hóa): yên ổn; “bình an” biến 

thành “bình yên”. 

 - Ân oán: “ân” thành “ơn” (Hán Việt Việt hóa): ơn oán. 

 - Bạn hữu: “bạn” thành “bằng”: bằng hữu. 

 - Binh lính: “binh” thành “lính”: lính tráng. 

 - Buồn phiền: “buồn” (cổ Hán Việt) 

 - Cầu kiều: “kiều” thành “cầu” (Hán Việt Việt hóa). 

 - Chân thực: “thực” thành “thật” (Hán Việt Việt hóa): chân thật. 

 - Chính đáng: “chính” thành “chánh” (Hán Việt Việt hóa): chánh đáng, 

chánh nghĩa, chánh thức, chánh trực. 

 - Chủng loại: “loại” thành “loài” (Hán Việt Việt hóa): chủng loài, loài 

người. 

 - Chứng cứ: “cứ” thành “cớ”: chứng cớ. 

 - Di dời: “dời” (âm cổ Hán Việt) cũng là “di”. 

 - In ấn: “ấn” thành “in” (Hán Việt Việt hóa). 

 - Hình dạng: “dạng” thành “dáng” (Hán Việt Việt hóa), “dong”: hình 

dáng, hình dong. 

 - Khốn khổ: “khổ” thành “khó” (Hán Việt Việt hóa): khốn khó 

 - Ký gửi: “gửi” (Hán Việt Việt hóa). 

 - Lanh lợi: Lợi: nhanh> lanh. “Lanh” phương ngữ miền Trung, nghĩa là 

“nhanh” tiếng Việt phổ thông. “Lợi” tiếng Hán Việt cùng âm có hai nghĩa: một 

nghĩa là có lộc, thuận tiện trong từ ghép “lợi lộc, tiện lợi” và nghĩa thứ hai là 

“nhanh”. 

 - Lâu đài: “lâu” thành “lầu” (Hán Việt Việt hóa): lầu đài. 

 - Lâu các: “các” thành “gác” (Hán Việt Việt hóa): Lầu gác: Gác tía lầu 

son. 

 - Lí lẽ: “lí” thành “lẽ” (Hán Việt Việt hóa).  

- Mồ mả: “mộ” thành “mồ” (Hán Việt Việt hóa): chỗ chôn người. 

- Mùi vị: “mùi” (âm cổ Hán Việt). 

- Nghi ngờ: “ngờ” (âm cổ Hán Việt) cũng là “nghi”.  

- Phân tích: “tích” thành “tách”: phân tách. 

- Phúc lộc: “phúc” thành “phước” (Hán Việt Việt hóa): phước lộc. 

- Sức lực: “lực” thành “sức” (Hán Việt Việt hóa): sức lực. 

- Tai họa: “họa” thành “vạ” (Hán Việt Việt hóa): tai vạ. 

- Tánh tình: “tính” thành “tánh” (Hán Việt Việt hóa): tánh tình 
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- Thống lĩnh: “lĩnh” thành “lãnh”: thống lãnh; “tính” thành “tánh”: tánh 
tình, tánh nết. 

- Uy nghiêm: “uy” thành “oai” (Hán Việt Việt hóa): oai nghiêm. 
- Vụ mùa: “mùa” (âm cổ Hán Việt) 
- Yên ổn: “yên” thành “an” (Hán Việt Việt hóa): an ổn.  [34,160-185] 

 b. Yếu tố biến âm Việt- ngôn ngữ Ấn âu:Mục này khảo sát các từ ghép 
láy âm có nguồn gốc Ấn Âu: 

-Mốt thời trang: “modern” biến âm thành “mô đen” rồi cuối cùng là 
“mốt”: tân thời, hiện đại. Trong tiếng Pháp là “la mode”, người Việt lược bỏ “la”, 

biến “mode” thành “mốt”. “Thời trang”: hợp thời trang: 她的髮型很時髦 Kiểu tóc 

của cô ta rất hợp thời trang. 
-Sô diễn: “show” biến thành “sô”: buổi diễn; “diễn”: trình diễn, trình bày 

trước công chúng nghệ thuật: “biểu diễn” 表演 trình bày cho xem. 

 c. Yếu tố biến âm Việt-ngôn ngữ cùng cội nguồn: Mục này khảo sát các 
từ ghép láy âm có nguồn gốc Nam Á: 

-Ao chuôm: “thôm” (Tày Nùng) thành “chuôm”.  
-Béo phì: “bẻo” thành “béo”; “pì” (Tày Nùng) thành “phì”. Cũng có thể 

“phì” trong tiếng Hán Việt biến âm thành “pì” trong tiếng Tày Nùng [45, 5-35] 
-Bạc cắc:  căk (Khme) thành “cắc”: tiền lẻ [31, 5-1-0] 

 -Trui rèn: “trui” thành “tui”: tui rèn. [47, 75]  
 d. Yếu tố biến âm Việt –Việt: Mục này khảo sát các từ ghép láy âm có 
nguồn gốc thuần Việt: 
 - Chơi nhởi: nhởi: chơi  
 - Dơ bẩn: “dơ” thành “nhơ”: nhơ bẩn 

- Hôn hít: “hôn” thành “hun”: hun hít. 
- Leo trèo: leo: trèo lên; trèo: leo lên: trèo leo  
- Lanh lẹ: “lanh” thành “linh”: linh lẹ. 
- Mập ú: “ú” thành “ù”:  mập ù. 
- Nhanh lẹ: “nhanh” thành “lanh”: lanh lẹ. 
- Nhầm lẫn: “nhầm” thành “lầm”: lầm lẫn. 
- Tận cùng: “tận” thành “tột”: tột cùng. [18], [36] 
e. Biến âm do hài âm: Loại này thường tạo sắc thái giảm: Chậm chậm: 

“chậm” thành “chầm”: chầm chậm; Đỏ đỏ: “đỏ” thành “đo”: đo đỏ; Tím tím: “tím” 
thành “tim”: tim tím. 

 2.2. Các dạng hợp nghĩa của từ ghép láy nghĩa  
 2.2.1. Lặp nghĩa hoàn toàn: Loại này khảo sát thống kê các từ ghép láy 
nghĩa hoàn toàn, chúng tôi thống kê sơ bộ có 436 từ. Ở phần này, chúng tôi miêu tả 
một số từ điển hình theo nhóm.   

-Nhóm từ bắt đầu bằng âm “a, â” có 3 đơn vị. Từ “an ổn”: an: sự yên ổn, 

hoàn cảnh thư thái, thích nghi: “cư an tư nguy” 居安思危 lúc ở yên nghĩ đến lúc 

nguy khốn, “chuyển nguy vi an” 轉危為安 chuyển nguy thành yên, ổn định, yên 

ổn: “sanh hoạt an ổn” 生活安穩 đời sống ổn định. Ổn: yên định, an toàn: “an ổn” 

安穩 yên định, “ổn định” 穩定 yên định, “ổn như Thái san” 穩如泰山 yên vững 

như núi Thái Sơn, vững vàng, bình an, vô sự [10, 8]. Từ “ẩu đả”: Ẩu: đánh: 痛毆 
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đánh thật đau; 鬥毆 đánh nhau, đánh lộn. Đả: đánh, đập: “đả cổ” 打鼓 đánh trống; 

đánh nhau, chiến đấu: “đả đấu” 打鬥 chiến đấu, “đả giá” 打架 đánh nhau, “đả 

trượng” 打仗 đánh trận [10, 17], [44] 

-Nhóm từ bắt đầu bằng âm “b” có 32 đơn vị. Từ “bạn hữu”: hữu: bạn: 

“bằng hữu” 朊友 bạn bè, “chí hữu” 摯友 bạn thân. Bạn: Người cùng làm một việc, 

có thể giúp đỡ lẫn nhau: “bạn lữ” 伴侶 bạn bè, bạn bè, bầu bạn [10,45] Từ “biên 

thùy”: biên: biên giới, địa giới, địa phận, bờ cõi: 邊城 Thành phố ở biên giới; 邊寨 

Làng bản ở biên giới. Thùy: ven cõi, biên giới: “biên thùy” 邊陲 ngoài cõi giáp 

giới với nước khác. [10, 424], [44] 

- Nhóm từ bắt đầu bằng âm “c, ch” có 35 đơn vị.  Từ “ca hát”: ca (Hán 

Việt): hát, ngâm: “ca thi” 歌詩 ngâm thơ; “hát” (thuần Việt) cũng có nghĩa là “ca” 

(85). Từ “cả thảy” đều là 2 yếu tố thuần Việt: “thảy”: đều, cả [10,359]. Từ “chùa 

chiền”: chiền: chùa, tiếng đôi [10,160] Từ “chỉ trỏ”: chỉ: trỏ: “chỉ điểm” 指點 trỏ 

cho biết, “chỉ sử” 指使 sai khiến, “chỉ giáo” 指教 dạy bảo. Trỏ: chỉ, lấy ngón tay 

mà chỉ [10,485], [44]. 

- Nhóm từ bắt đầu âm “d, đ” có 36 đơn vị. Ví dụ: Từ “dấu tích”: tích: vết 

chân: “túc tích” 足跡 dấu chân, “tung tích” 蹤跡 vết chân. Dấu: dấu vết, vết tích: 

足迹 dấu chân; 汙跡 vết bẩn; 古跡 cổ tích; 筆跡 bút tích. Từ “đàng sá”: sá, tiếng 

đôi chỉ là đàng, đàng lộ [10, 266]. Từ “đánh đập”: đánh: lấy tay, cây hoặc vật gì đó 

mà đập, tiếng đôi chỉ nghĩa đánh [10, 271], [44]. 

- Nhóm từ bắt đầu âm “g, h, i” có 45 đơn vị. Từ “gia đình”: gia: nhà: “hồi 

gia” 回家 trở về nhà. Đình: nhà, phòng xá cất bên đường cho khách nghỉ trọ. Gia 

đình, tiếng đôi hiểu là nhà [10, 301]. Từ “giống hệt”: hệt: giống lắm, không khác 

chút nào, y hệt [10, 417]. Từ “giúp giùm”: giùm: giúp đỡ, đỡ vớt cho nhau [10, 

386]. Từ “hài nhi”: hài: trẻ em, con nhỏ: “tiểu hài” 小孩 trẻ con. Nhi: trẻ con: 小兒 

trẻ con; 兒童 nhi đồng. [10, 398] Từ “ho hen”: hen: tiếng đôi chỉ ho [10, 423]. Từ 

“ích lợi”: ích: lợi ích: 利益 lợi ích, bổ ích; 益進 bổ ích thêm; có lợi: “ích hữu” 

益友 bạn có ích cho ta. Lợi: lợi như ích quốc lợi dân 益國利民, ích cho nước lợi 

cho dân, lợi tha 利他 lợi cho kẻ khác. [44] 

- Nhóm từ bắt đầu âm “k, kh, l” có 64 đơn vị. Từ “kén chọn”: kén: lựa 

chọn, tìm chọn kĩ theo tiêu chuẩn nhất định. [10, 472]. Từ “kế tục”: kế: nối theo, 

nối dõi: “kế vị” 繼位 nối dõi ngôi vị, “kế thừa” 繼承 thừa hưởng, tiếp nối tài sản, 

sự nghiệp, tiếp theo: “kế tục” 繼續 tiếp tục, “tiền phó hậu kế” 前仆後繼người 

trước ngã xuống người sau tiếp tục. Tục: nối liền, tiếp theo: “liên tục” 連續 nối 

liền, “tiếp tục” 接續 tiếp theo, “tục huyền” 續絃 . Từ “khẩn cấp”: cấp: kíp, như 

khẩn cấp 緊急, nguy cấp 危急, v.v.  

- Nhóm từ bắt đầu âm “m, n, ng, nh” có 66 đơn vị. Ví dụ từ “mai táng”: 

mai: chôn, vùi: 掩埋 chôn vùi. Táng: chôn, táng: 埋葬 chôn cất, mai táng; 安葬 an 

táng. Từ “mau chóng”: chóng: mau [36, 776]. Từ “mau lẹ”: lẹ: mau, nhanh [36, 

776].  Từ “nát bấy”: bấy: nát ra, rã ra; nát bấy [10, 28q2]. Từ “nạt nộ”: nộ: nói lớn 
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tiếng, có ý làm cho sợ, giận dữ, cáu tức: “phẫn nộ” 憤怒 phẫn hận, nổi giận. Nạt: 

nộ [10,150q2].  

- Nhóm từ bắt đầu âm “ô, ph, q, r, s” có 51 đơn vị. Từ “ô uế”: ô:  vật dơ 

bẩn, đục, bẩn: “ô nê” 汙泥 bùn nhơ, “ô thủy” 汙水 nước đục bẩn;  làm bẩn, vấy 

bẩn, ô nhiễm: 空氣汙染 làm bẩn bầu không khí; 玷汙 làm ô danh. Uế: vật nhơ 

bẩn, vết xấu: tẩy uế 洗穢, nhơ bẩn: 污穢 nhơ nhớp, dơ bẩn, bẩn thỉu, nhơ nhuốc: 

穢行 [10,169q2]. Từ “phân chia”: chia: phân ra, chia phân. Phân: chia cắt: “phân 

cát” 分割 chia cắt, “phân li” 分離 chia li, “phân thủ” 分手 chia tay mỗi người đi 

một ngả. [10,185q2].  

- Nhóm từ bắt đầu âm “t, th, tr” có 83 đơn vị. Từ “tận cùng”: tận: hết, tận: 

取之不盡 lấy không hết; 無盡 vô tận. Cùng: tận, hết: lí khuất từ cùng 理屈詞窮 lí 

tận lời hết, thú vị vô cùng 趣味無窮, cùng tận [10, 339q2]. Từ “thay đổi”: đổi: 

thay bằng cái khác. [36, 1162].  Từ “tích trữ”: trữ: tích để, tích chứa, để dành: cất 

chứa, trữ: 缸裏貯滿了水 trong vại chứa đầy nước; 貯糧備荒 trữ lương thực để 

phòng thiên tai. Tích: tích lại, chứa, trữ: 積少成多 tích ít thành nhiều; 積年累月 

năm này qua năm khác, lâu dài.  [10, 497q2], [44]  

- Nhóm từ bắt đầu âm “u, ư, v, x, y” có 21 đơn vị. Từ “u minh”: minh: u 

tối,  u ám, tối tăm: 幽冥 u ám. U: tối, ám đạm: “u ám” 幽暗 tối tăm. Từ “ứ đọng”: 

ứ: đọng lại, nghẽn, “ứ tắc” 淤塞 đọng lấp, “ứ nê” 淤泥 bùn đọng. [10, 525q2]. Từ 

“ướm thử”: ướm: thử [10, 520q2]. Từ “vay mượn”: mượn: vay; vay: thuê mượn 

tiền bạc, vật dụng [10, 535q2]. Từ “xiên xẹo”: xẹo: xiên đi, giẹo giọ, không ngay 

[10, 579q2].  

2.2.2. Lặp một số nét nghĩa: Loại này khảo sát thống kê các từ ghép láy 

mộ số nét nghĩa. Phần này, theo thống kê sơ bộ của chúng tôi có đến 624 từ, trong 

đó thống kê theo nhóm vần và lấy ví dụ điển hình như sau: 

- Nhóm từ bắt đầu âm “a, b” có 30 đơn vị. Từ “áp sát”: áp:  áp gần, áp sát 

壓境 áp cảnh. Áp sát biên giới, xâm phạm bờ cõi: 大軍壓境Đại quân áp sát biên 

giới. Sát: tới gần, áp: xáp lại [10, 15]. Từ “bày tỏ”: tỏ: bày ra, rõ ràng: tỏ bày, tỏ rõ 

[10, 23].  

- Nhóm từ bắt đầu âm “c, ch” có 83 đơn vị. Từ “cạn sít”: sít: cạn sát, sát 

xuống, khít lấy [10, 97]. Từ “cao ngạo”: ngạo: kiêu căng, cao ngạo: “kiêu ngạo” 

驕傲 kiêu căng, “ngạo mạn” 傲慢 tự cao tự đại. Cao: kiêu, đắt: “cao giá” 高價 giá 

đắt, tự thấy mình hơn, xấc xược, kiêu cao [10, 86].  

- Nhóm từ bắt đầu âm “d, đ” có 44 đơn vị. Từ “dìu dắt”: dìu: dắt đi, đem 

nhau đi [10, 236]. Từ “điên cuồng”: cuồng: bệnh điên rồ, bệnh dại: “phát cuồng” 

發狂 phát bệnh rồ dại, “táng tâm bệnh cuồng” 喪心病狂 dở điên dở dại. Điên: tinh 

thần thác loạn, lời nói cử chỉ bất thường. “Điên giản” 癲癇 bệnh động kinh, điên 

dại [10, 209], [44]. 

- Nhóm từ bắt đầu âm “e, g, h” có 75 đơn vị. Từ “eo hẹp”: eo: chỗ quanh 

co, hiểm nghèo, khúc đường chẹt [10,338]. Từ “giá trị”: trị: giá trị: 二物之値相等 

Giá trị hai vật ngang nhau;  giá, đáng giá, trị giá: 値多少錢 đáng bao nhiêu tiền? 

Giá: giá tiền, giá cả, giá trị: 物價 giá hàng; 漲價 lên giá; 無價之寶 của quý vô giá, 
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của báu không kể giá trị được. Từ “hiền lành”: hiền: tốt lành, có tài đức: “hiền thê 

lương mẫu” 賢妻良母 vợ lành mẹ tốt, “hiền thần” 賢臣 bề tôi tài đức, nhơn lành. 

Lành: tốt, hiền: tốt lành [10, 544], [44] 

- Nhóm từ bắt đầu âm “k, kh” có 43 đơn vị. Từ “kê khai”: khai: kê, kê 

khai  開方子 kê đơn thuốc; 開支票 . Kê: đếm, tính: “bất kế kì số” 不計其數 không 

đếm xuể, “thống kê” 統計tính gộp cả, “hội kê” 會計 tính toán. Từ “khẩn cầu”: cầu:  

xin giúp, nhờ: “cầu trợ” 求助 nhờ giúp, “khẩn cầu” 懇求 khẩn xin. Khẩn: thỉnh 

cầu, cầu xin: “kính khẩn” 敬懇 kính xin, cầu xin [10, 480].  

- Nhóm từ bắt đầu âm “l, m, n, ng, nh” có 66 đơn vị. Từ “lộn bậy”: bậy: 

lộn lạo không phân biệt; sai, không đúng, không phải cách, loạn thứ tự [10, 26]. Từ 

“minh bạch”: minh: sáng, như minh tinh 明星 sao sáng, minh nguyệt 明月 trăng 

sang, văn minh 文明, cao minh 高明 cao sáng, minh giám 明鑒 soi sáng, minh sát 

明察 xét rõ. Bạch: trắng, màu trắng, bạc: 白羽之白也，sáng, như đông phương kí 

bạch 東方既白 trời đã rạng đông. [10, 36q2].  

- Nhóm từ bắt đầu âm “o, ô, ph” có 37 đơn vị. Từ “oai nghiêm”: oai: 

nghiêm trang, thể diện, cao sang, oai phong. Nghiêm: nghiêm ngặt, nghiêm khắc, 

gắt gao: 紀律很嚴 kỉ luật rất nghiêm ngặt  [10, 172q2]. Từ “ốm yếu”: ốm: yếu 

đuối, gầy guộc [10,176q2]. Từ “phá hủy”: phá: làm vỡ, làm hư hỏng, hủy hoại: 

“phá hoại” 破壞 làm hư đổ, “phá toái” 破碎 làm vỡ vụn. Hủy: phá bỏ, phá hoại: 

“hủy hoại” 毀壞 phá hư, “hủy diệt” 毀滅 phá bỏ. [10, 452 q2], [44]. 

- Nhóm từ bắt đầu âm “q, r, s” có 65 đơn vị. Từ “quân bình”: quân: làm 

cho đều, chia đều: 調勻 hoà đều. Bình:  bằng nhau, ngang nhau: “bình đẳng” 平等 

ngang hàng, “bình quân” 平均 đồng đều. [10, 223q2]. Từ “rỗng không”: rỗng: 

rỗng hoàn toàn, không có gì. [36, 1055]. Từ “sính lễ”: sính: lễ cưới hoặc lễ vật đem 

đến giạm hỏi cưới. Lễ: nghi thức trong đời sống xã hội: “hôn lễ” 婚禮 nghi thức 

hôn nhân, “tang lễ” 喪禮 nghi tiết về tang chế, “điển lễ” 典禮 điển pháp nghi thức. 

[10, 298q2], [44] 

- Nhóm từ bắt đầu âm “t, th, tr” có 150 đơn vị. Từ “tai nạn”: tai: nạn, tai 

vạ, tai nạn, điều không may: 旱災 nạn hạn hán; 水災 nạn lụt. Nạn:  tai hoạ, tai nạn, 

tai ương: 逃難 chạy nạn; 遭難 gặp nạn; khốn khổ, tai hại [10, 68 q2]. Từ “tấn tới”: 

tấn: tiến, tiến lên: “mạnh tấn” 孟晉 cố tiến lên, tới, lại gần [10, 339q2].  

- Từ bắt đầu âm “u, ư, v, x, y” có 31 đơn vị. Từ “u uất”: u:  uất kết, phiền 

muộn. Uất: Buồn rầu, ấm ức: 憂鬱 Âu sầu; buồn bã, không vui: “uất muộn” 鬱悶 

buồn bực. Từ “ước hẹn”: ươc: hẹn, ước hẹn, mời: 失約 sai hẹn; 約她來 Hẹn (mời) 

cô ta đến;  “tiễn ước” 踐約 y hẹn, “thất ước” 失約 sai hẹn.  Từ “vi phạm”: phạm: 

làm trái: “phạm pháp” 犯法 làm trái phép, “phạm quy” 犯規 làm sái điều lệ. Vi: 

trái, làm trái: “vi mệnh” 違命 trái mệnh, “vi pháp” 違法 trái phép, phạm đến [10, 

549q2].  
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Chương 3: Tiếp biến ngôn ngữ và đặc điểm tư duy của người Việt trong từ 

ghép láy nghĩa  

      3.1. Tiếp biến ngôn ngữ xét từ nguồn gốc tiếng 
      3.1.1. Từ ghép láy nghĩa Hán Việt: Loại này khảo sát, thống kê hai hình vị 
trong từ ghép đều là âm Hán Việt có đến 537 từ, chúng tôi minh họa nghĩa một số 
từ điển hình trong nhóm. Nhóm vần “a, b” có 34 từ. Từ “an ninh”: an: ổn định, yên 

ổn: “sanh hoạt an ổn” 生活安穩 đời sống ổn định. Ninh: an, yên ổn: “an ninh” 

安寧 yên ổn. [10,148]. Từ “bi thương”: bi: đau thương, đau buồn. Sự buồn đau, 

sầu khổ: “nhẫn bi” 忍悲 chịu đựng đau thương, “hàm bi” 含悲 ngậm buồn, “nhạc 

cực sanh bi” 樂極生悲 vui tới cực độ sinh ra buồn. Thương: đau đớn: 悲傷  đau 

buồn; 傷感 xúc cảm, buồn rầu, thương xót.[10, 67]. Nhóm vần “c, ch” có 51 từ. Từ 

“cách thức”: cách: tiêu chuẩn, cách thức, quy cách, phong cách, cách: 合格 Đủ tiêu 

chuẩn; 別具一格 Có phong cách riêng. Thức: quy cách, phương pháp: “cách thức” 

格式 quy cách, “khoản thức” 款式 dạng thức. Từ “chiến đấu”: chiến: chiến tranh: 

宣戰 tuyên chiến, tuyên bố chiến tranh; 停戰 đình chiến. Đấu: đánh nhau: 械鬬 

đánh nhau bằng giáo mác, gậy gộc; 拳鬬 đấm đá nhau. [44]. Nhóm vần “d, đ, g” có 

50 từ. Từ “danh dự”: Danh: danh dự, danh thần 名臣 bầy tôi giỏi, danh tướng 名將 

tướng giỏi. Dự: danh dự, tiếng thơm: 榮譽 vinh dự; 譽滿全國 tiếng tăm lừng lẫy 

khắp nước. Từ “đầu tiên”: đầu: lúc đầu, ban đầu, đỉnh, chóp, mũi, ngọn: 

從頭兒說起 Kể từ đầu. Tiên: trước: 先難後易 Trước khó sau dễ; 我已有約在先 

Tôi đã có hẹn từ trước.  [44]. Nhóm vần “h” có 55 từ. Từ “hạnh phúc”: hạnh: may 

mắn, phúc lành: “đắc hạnh” 得幸 được sủng ái. Phúc: hạnh phúc, phúc: 福利 phúc 

lợi; 享福 hưởng hạnh phúc; 造福人類 mang lại hạnh phúc cho loài người. Từ 

“hiểm độc”: hiểm: hiểm sâu, gian hiểm, xảo quyệt: 陰險 thâm hiểm; 險詐 nham 

hiểm. Độc: ác, hiểm: “độc kế” 毒計 mưu kế độc ác, “ngoan độc” 狠毒 hung ác. 

[44]. Nhóm vần “k, kh” có 47 từ. Từ “kê khai”: khai: kê, kê khai, viết: 開方子 kê 

đơn thuốc. Kê: đếm, tính: “bất kế kì số” 不計其數 không đếm xuể, “thống kê” 

統計tính gộp cả, “hội kê” 會計 tính toán. Từ “khắc phục”: khắc: khắc phục, chế 

phục, đạp bằng: 克朋困難 Khắc phục khó khăn. Phục: khôi phục: 光復 quang 

phục; 收復 thu hồi; 復婚 phục hôn. [44]. Nhóm vần “l, m, n, ng, nh” có 58 từ. Từ 

“liên kết”: liên: liền, nối liền: 聯盟 liên minh; 聯貫 Nối liền, quán xuyến; 聯絡 

liên lạc. Kết:  kết liền, kết lại, kết tụ, tụ lại, đóng lại: 結成一塊塊的 Kết lại từng 

mảng. Từ “mê tín”: mê: mê tín như mê tín 迷信 tin nhảm, trầm mê 沈迷mê mãi. 

Tín: tín ngưỡng, tin theo: 信徒 tín đồ, con chiên; 信佛教 theo đạo Phật. [44]. 

Nhóm vần “o, ô, ph” có 36 từ. Từ “oán trách”: Oán: giận, trách hận, thống hận: 

“oán thiên vưu nhân” 怨天尤人 trách trời giận người. Trách: trách móc 斥責 trách 

mắng; 詰責 quở trách, trách cứ. [10,173q2]. Nhóm vần “q, s” có 38 từ. Từ “quan 

chức”: quan: người giữ một chức việc cho nhà nước, công chức: “huyện quan” 

縣官quan huyện. Chức: chức, vị, chức vụ: 有職有權 Có chức có quyền; 盡職 làm 

tròn chức vụ [10, 219q2]. Từ “quí trọng”: quí: địa vị cao được coi trọng, quý tộc 

貴族 dòng họ cao sang. Quý trọng, coi trọng, chú trọng: trân quý 珍貴. Trọng: 
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kính trọng, coi trọng, chuộng: 重男輕女 Trọng nam khinh nữ; 重農 trọng nông. 

[10, 232q2]. Nhóm vần “t, th, tr ” có 142 từ. Từ “tập luyện”: luyện: tập, luyện: 

練字 tập viết chữ, 練跑 tập chạy, học tập, năng luyện. Tập: ôn tập, luyện tập: 自習 

tự học, 習字 tập viết [10, 346q2]. Từ “thảo mộc”: thảo: cỏ, thảo mộc 草木 cỏ cây, 

hoa thảo 花草 hoa cỏ. Mộc: cây, “độc mộc bất thành lâm” 獨木不成林 một cây 

không thành rừng. [10, 43q2]. Nhóm vần “u, ư, v, x, y” có 26 từ. Từ “u uất”: u:  uất 

kết, phiền muộn. Uất: buồn rầu, ấm ức: 憂鬱 âu sầu;  uất muộn 鬱悶 buồn bực. Từ 

“ước lược”: ước: giản yếu, giản ước, ước lược, rút gọn: 約言之 nói tóm lại.  Lược:  

bỏ bớt, giảm bớt: “tiết lược” 節略 nhặt qua từng đoạn, “tỉnh lược” 省略 giản hóa. 

Từ “vi phạm”: phạm: làm trái: phạm pháp 犯法, phạm quy 犯規. Vi: trái, làm trái: 

vi mệnh 違命 trái mệnh, vi pháp 違法 trái phép, phạm đến [10, 549q2].  

      3.1.2. Từ ghép láy nghĩa Hán Việt - Việt: Loại này khảo sát, thống kê hai 
hình vị, trong đó, có một hình vị là âm Hán Việt và một hình vị là âm thuần Việt. 
Bước đầu, chúng tôi thống kê được 207 đơn vị và miêu tả nghĩa của các yếu tố kết 
hợp trong loại từ ghép này theo nhóm. Nhóm vần “c, b, ch” có 34 đơn vị từ. Từ 
“bao bọc”: “bao” là yếu tố Hán Việt mang nghĩa “bọc, gói” trong tiếng thuần Việt: 

bao thư 包書 gói sách, bao trang 包裝 đóng gói; chứa, đựng: bao dong 包容 chứa 

đựng, bao hàm 包含, bao bọc, vây phủ; bao phủ [10, 36]. Nhóm vần “d, đ, g, h” có 

44 đơn vị từ. Từ “dư thừa”: “dư” là yếu tố Hán Việt mang nghĩa là “thừa”, dôi ra, 

còn lại: 餘錢 số tiền thừa; 餘粟 số thóc thừa. “Thừa” nghĩa là dư ra [10, 418]. Từ 

“đơn chiếc”: “đơn” là yếu tố Hán Việt mang nghĩa là “chiếc, một”; tiếng Hán Việt 

còn có âm “độc”, “cô”: 單絲不成線，獨木不成林Một sợi chẳng thành dây, một 

cây chẳng thành rừng; 形單影隻 hình đơn bóng lẻ, chiếc bóng cô đơn. Chiếc: lẻ 

loi, một cái [10, 318]. Nhóm vần “k, l, m, n, ng, nh” có 36 đơn vị từ. Từ “kinh sợ”: 

“kinh” là yếu tố Hán Việt mang nghĩa là  “sợ”, trong từ ghép sợ hãi: 驚恐 ; làm sợ, 

làm giật mình, làm kinh động: 打草驚蛇 Đập cỏ làm cho rắn sợ, bứt dây động 

rừng. Từ “ngăn cấm”: cấm: ngăn, chận, không cho phép: “cấm đổ” 禁賭 cấm cờ 

bạc, ngăn đón, không cho làm sự gì [10, 94q2]. Từ “nuôi dưỡng”: dưỡng: nuôi, 

nuôi nấng, nuôi dưỡng: 養蠶 nuôi tằm. [44]Nhóm vần “ph, r, q, s” có 36 đơn vị từ. 

Từ “phân chia”: “phân” là yếu tố Hán Việt mang nghĩa là “chia”, chia cắt: phân cát 

分割 chia cắt, phân li 分離 chia li, phân thủ 分手 chia tay mỗi người đi một ngả. 

Chia nghĩa là phân ra, chia phân. [10,185q2]. Từ “quê hương”: “hương” là yếu tố 
Hán Việt mang nghĩa là “quê”: quê quán, làng quán, xứ, quê nhà, quê hương, quê 

quán: 背鄉離井 lìa bỏ quê nhà; 鄉人người ở quê nhà. [10, 457q2]. Nhóm vần “t, 

th, tr, ư, v” có 57 đơn vị từ. Từ “tàu thuyền”: thuyền: tàu, ghe, đò. Từ “tiêu xài”: 

“tiêu” là yếu tố Hán Việt mang nghĩa là “xài”: hao tổn, hao phí: tiêu phí 消費 tiêu 

xài, tiêu hao 消耗 hao tổn, xài: tiêu dùng. [10,571q2].  

3.1.3. Từ ghép láy nghĩa Việt –Việt 

a. Tiếng Việt hiện đại và tiếng Việt cổ: Loại này khảo sát, thống kê hai 

hình vị, trong đó, có một hình vị là tiếng Việt hiện thời và một hình vị là tiếng Việt 

cổ: Bão táp, Bẵm ấp, Bếp núc, Bó buộc, Bơ ngơ, Bú mớm, Bừa bộn, Cả thảy, Chê 

bai, Chỉ một, Chiêm bao, Chim chóc, Chợ búa, Chùa chiền, Cong vạy, Cúng quải, 
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Cứ theo, Cưu mang, Dấu yêu, Diếc móc, Dối trá, Đam mê, Đoái lại, Đòi hỏi, Đòi 

theo,  Đổi chác, Đường sá, E lệ, Giặt giạ, Giữ gìn, Hay biết, Hăm hăm (cương 

quyết, mạnh bạo), Hẹp hòi, Hỏi han, Hóng hớt, Hơn nữa, Kham chịu, Khăn khắn 

(cố một lòng), Khen ngợi, Khinh dể, Inh ỏi, Giấu diếm, Giúp rập, Lăm lăm, Lầm 

lỡ, Lia lịa, Lo âu, Lo toan, Lười biếng, Mải mê, Mảng nghe, Meo mốc, Mình mẩy, 

Mua chác, Mưu chước, Ngăn trở,  Ngặt nghèo, Nghèo khó, Nghỉ ngơi, Nhiều ghê, 

Nhỏ mọn, No đủ, Noi theo, Non nớt, Nóng sốt,  Quạnh vắng, Quét tước, Song le, 

So bì, Sự việc, Sương móc, Rẻ khinh, Rêu rao, Rỉa dói, Rõ rệt, Roi vọt, Tất cả, Tất 

thảy, Tập dượt, Thắc mắc, Thơm ngát, Thưa thốt, Tị nạnh, Tiêu pha, Tuổi tác, 

Tương tựa, Trắng lộp (lốp), Tre pheo, Ướt át, Vành vạnh, Vì nể,  Xâm lấn, Xấu hổ, 

Xông pha.  [24], [34, 155-192; 234-378] 

b. Tiếng Việt phổ thông và tiếng Việt địa phương: Loại này khảo sát, 

thống kê hai hình vị, trong đó, có một hình vị là tiếng Việt phổ thông và một hình 

vị là tiếng Việt địa phương: Bày đặt, Béo mập, Biếng nhác, Bồ bịch, Bông hoa, 

Bồng ẵm, Bồng bế, Bờ cõi, Bợ đỡ, Bơi lội, Bứt rứt, Can ngăn, Cặp đôi, Chài lưới, 

Chán nản, Chăn giữ, Chắp nối, Chậm trễ, Chìm đắm, Chọc ghẹo, Chọn lựa, Chối 

cãi, Chơi nhởi, Chùng lén, Chút ít, Cúi lòn, Dây nhợ, Dìu dắt, Dòm ngó, Dơ bẩn, 

Đàng sá, Đánh đập, Đắm chìm, Đón rước, Đổi thay, Đợi chờ, Đui mù, Đùm bọc, 

Giận hờn, Gieo vãi, Giúp giùm,  Hăm dọa, Ho hen, Hỗ thẹn, Hùa theo, Hun hít, 

Kém cỏi, Kén chọn, Kêu gọi, Kêu van, Khờ dại, Khuyên bảo, Kiếm tìm, Kiêng cữ, 

Kiêng khem, Lanh lẹ, Lau chùi, Lắp ráp, Lẫn lộn, Leo trèo, Lếu láo, Loại bỏ, Lòng 

dạ, Lôi kéo, Lờ mờ, Lời lãi, Lừa gạt, Lựa chọn, Lười biếng, Lười nhác, Lượm lặt, 

Mai mối, Mau chóng, Mau lẹ, Mắng nhiếc, Mập ú, Mệt nhọc, Miệng mồm, Mọi rợ, 

Muôn vàn, Nát bấy, Né tránh, Nem nép, Ngay thẳng, Ngập lút, Nghỉ ngơi, Ngọng 

lịu, Nhìn ngó, Nhỏ mọn, Nhơ bẩn, Nhờ cậy, Níu kéo, Nóng sốt, Nòi giống, Nồi 

niêu, Ốm đau, Say xỉn, So đọ, So sánh, ràng buộc, Ràng rịt, Rãnh rỗi, Rơi rớt, 

Rừng rú, Rượt đuổi, Thăm viếng, Thâu tóm, Thuê mướn, Tìm kiếm, Trau chuốt, 

Trêu ghẹo,  Trói buộc, Trông mong, Trui rèn, tui rèn, Ô dù, Ước muốn, Ướm thử, 

Vay mượn, Váy xống, Xa ngái, Xe cộ, Xua đuổi. [34,442-486], [3], [9], [18]. 

3.1.4. Từ ghép láy nghĩa Việt-các ngôn ngữ cùng cội nguồn 

a.Từ ghép láy nghĩa Việt –Mường: Bầu bạn, Bờ cõi, Chửi bới, Giận dữ,  

Ít ỏi, Khách khứa, Nhão bét, Sân sướng, Xanh lè… [20], [27].  

b. Từ ghép láy nghĩa Việt –Khme: Bạc cắc, Đất đai, Đỏ au, Đỏ loét, 

Gieo sạ, Sắc lẻm, Trắng bóc, Tầng lầu… [31] 

c. Từ ghép láy nghĩa Việt – Tày Nùng: Ao chuôm, Bản làng, Béo phì, 

Bụng dạ, Ca hát, Cách lìa, Chỉ trỏ, Chó má, Đe nạt, Đòn càn, Mương phai, Nương 

rẫy, Pha chế, Súng ống, Quạnh vắng, Tại vì, Tính toán, Vái lạy, Xa ngái, Xin 

xỏ…[45]  

d. Từ ghép láy nghĩa Việt –Chăm: Ấu thơ, Buồn bã, Đỏ hỏn, Khó khăn,  

Lừa gạt, Mãi miết, Tránh né, Cũ rích, Khích rịch, Trắng bong…[47] 

e. Từ ghép láy nghĩa Việt –ngôn ngữ Đa đảo: Gặp gỡ, Mới mẻ, Tối tăm, 

Xanh ngắt…[48] 

       3.2. Đặc điểm tư duy của người Việt trong từ ghép láy nghĩa 
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 3.2.1. Tư duy cặp đôi và sự tương ứng giữa các hình vị: a. Tư duy cặp 

đôi: Biểu hiện của tư duy cặp đôi là hai yếu tố song hành nhau. Yếu tố này đặt bên 

cạnh nhau để giải thích cho nhau. Nó thể hiện nghĩa của hình vị này cũng chính là 

nghĩa của hình vị đứng bên. Đây là hình thức hai âm khác nhau có cùng nghĩa 

trong từ ghép. Sau đây là dạng thức hai âm song hành trùng nghĩa:  Bầu bạn: bầu, 

Biếng nhác, Bồ bịch, Bồng bế, Cặp đôi… b. Sự tương ứng giữa các hình vị: Thể 

hiện, các hình vị này đi với nhau thường tương ứng về nghĩa. Mỗi hình vị có một 

số nét nghĩa nhưng đi với hình vị này thì nó có nét nghĩa này chứ không phải nét 

nghĩa kia. Ví dụ:  Đều là hình vị “cùng” nhưng “cùng” trong “cùng cực”: cái gì bí 

thế, hết nước đều gọi là cùng, như bần cùng 貧窮 nghèo quá, khốn cùng 困窮 khốn 

khó quá. Nhưng “cùng” trong “cùng tận” thì lại mang nghĩa tận, hết: “thú vị vô 

cùng” 趣味無窮  bước đường cùng 日暮途窮. Sự khác biệt về nét nghĩa do hình vị 

“cùng” đi với hai hình vị khác nhau, nét nghĩa khác nhau do nó sử dụng nghĩa cho 

tương ứng với “cực” và “tận”….[44] 

 3.2.2. Tư duy biện chứng: Tư duy biện chứng thể hiện trong từ ghép láy 

một số nét nghĩa. Thường giữa hai hình vị có mối quan hệ nguyên nhân kết quả, 

thể hiện phương thức hoặc mức độ của hành động: 

 a. Nghĩa của hình vị sau mang nghĩa hệ quả từ nghĩa hình vị trước: Am 

tường: “am” nghĩa là sành, thạo, rành rẽ thì sẽ “tường” nghĩa là kĩ càng, tỉ mỉ, đầy 

đủ, hiểu biết tường tận.  Anh hùng: “anh” là người tài năng xuất chúng thì “hùng” 

là hào hùng, mạnh mẽ, oai hùng, hùng dũng, to lớn, kiệt xuất, có khí phách. 

b. Nghĩa của hình vị trước là nguyên nhân dẫn đến kết quả cho nghĩa hình 

vị sau:Bệnh tật: “bệnh” có thể bắt nguồn từ một “tật”, một sự thương tích nào đó 

trong cơ thể và có thể bệnh sinh ra “tật”. Biến đổi, thay đổi, biến hóa, biến thành: 

“biến” là sẽ thay đổi, biến là làm cho sự vật đổi khác so với nó ban đầu; thay cũng 

là đổi cái khác, lấy cái khác thay vào cái trước đó, cái đã có. Biến cũng là hóa 

thành cái gì đó và hóa là vật nào đó biến đổi khác trước. 

c. Nghĩa của hình vị sau mang nghĩa phương thức của hình vị trước: Bày 

đặt: “bày” thì phải đặt, để ra, sắp ra, bày ra, sắp đặt. Biện luận, bình luận: “biện” 

nghĩa là cãi lẽ, tranh cãi, tranh biện, biện bác, biện bạch; “bình” là bình luận, phê 

bình, bình phẩm, đánh giá nhằm để “luận” là bàn bạc, xem xét, phân tích một vấn 

đề nào đó. 

d. Nghĩa của hình vị sau miêu tả tính chất, đặc điểm của hình vị trước: 

Bùn lầy: “lầy” là sự mềm dẫn đến lún, điều này do đất bùn gây nên. Cách lìa, chia 

lìa, chia cách, cách xa, cách biệt: “cách” có nghĩa là lìa ra, chia làm cho hai sự vật 

lìa nhau, chia làm cho sự vật cách xa, cách biệt. 

e. Nghĩa của hình vị sau thể hiện mục đích của hình vị trước: Can ngăn, 

ngăn cản, ngăn cấm: “can” là ngăn lại, cản lại, cản lại, không cho ai làm gì. Ngăn 

cũng có nghĩa để cấm làm gì đó. Cạnh tranh, tranh giành, đấu tranh: tranh đua, 

tranh giành, thậm chí cao hơn là chiến đấu để tranh cướp, tranh đoạt cái gì đó cho 

mình. 

3.2.3. Sự lặp lại theo quy trình 
 a. Lặp lại theo quy trình tăng, kết hợp tạo nên ý nghĩa số nhiều  
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-Theo thời gian: đêm đêm, đời đời, kiếp kiếp, năm năm, ngày ngày, tháng 

tháng… 

 -Theo không gian: đâu đâu, nơi nơi, thăm thẳm, xa xa…. 

 -Theo sự thể: ai ai, ngành ngành, người người, nhà nhà…. 

-Theo hành động, trạng thái: đều đều, lần lần, lui lui, vù vù, điệp điệp, nhớ 

nhớ, tới tới, thương thương, sầu sầu…. 

 b. Lặp lại theo chiều giảm tạo nên ý nghĩa số ít:  

- Giảm trạng thái: chập chập, đần đần, đơ đơ, đù đù, lo lo, mong mong, 

ngơ ngơ, ngu ngu, nhơ nhớ, sờ sợ, say say, ương ương…. 

- Giảm kích thước, trọng lượng: cao cao, gầy gầy, kha khá, mập mập, nhè 

nhẹ, nho nhỏ, to to….  

-Giảm màu sắc, mùi vị: chua chua, đen đen, đo đỏ, đăng đắng, hôi hôi, 

khai khai, nâu nâu, ngọt ngọt, xanh xanh, vàng vàng, tim tím, thơm thơm, thum 

thủm, trăng trắng… 

Chương 4: Dạy học từ ghép láy nghĩa trong nhà trường  

     4.1. Phân tích cơ cấu nghĩa trong từ ghép láy nghĩa 

    4.1.1. Nghĩa các hình vị và nghĩa tổng thể trong từ ghép láy nghĩa 

 Nghĩa của các hình vị và nghĩa tổng thể của từ ghép không đồng nhất. Đối 

với từ ghép láy nghĩa hoàn toàn thì mỗi hình vị là lặp lại nghĩa của nhau nhưng từ 

ghép láy nghĩa bộ phận thì mỗi hình vị chỉ lặp một số nét nghĩa trong những nét 

nghĩa của nó. Ví dụ:  Từ “anh hùng” bao gồm hình vị “anh”: người tài năng xuất 

chúng, biểu hiện trong các tính chất: “anh hào” 英豪, “anh kiệt” 英傑; và hình vị  

“hùng” là  hào hùng, mạnh mẽ, oai hùng, hùng dũng, to lớn, kiệt xuất, có khí 

phách: 雄心 hùng tâm, chí lớn; 雄兵 hùng binh; 雄略 mưu lược kiệt xuất; 雄才 tài 

năng kiệt xuất. Nghĩa chung của từ là người tài năng xuất chúng, lập nên công 

trạng đặc biệt lớn lao. Từ “anh minh”: bao gồm hình vị “anh”: người tài năng xuất 

chúng: “anh hùng” 英雄, “anh hào” 英豪, “anh kiệt” 英傑; hình vị “minh” biểu 

hiện người thông minh, sáng láng, sáng suốt. Nghĩa của hai hình vị này có thể nêu 

được nghĩa chung của từ này là người tài năng xuất chúng và thông minh sáng 

suốt. Từ “áp bức” bao gồm hình vị  “Áp”: áp chế, bức bách, đè nén: 鎭壓 trấn áp, 

đàn áp  別拿大帽子壓人 đừng chụp mũ áp chế người ta; hình vị “bức”: uy hiếp, 

cưỡng bách, ép buộc: 逼債 bức nợ,  “cưỡng bức” 強逼, “uy bức” 威逼. Nghĩa 

chung của từ này là đè nén và tước hết mọi quyền tự do. Từ “bao dung”, hình vị 

“dung” mang nghĩa bao hàm, dung chứa, chứa đựng: 容器 đồ đựng, tha thứ, khoan 

dung: 不能寬容 không thể khoan dung, không thể dung thứ; 休休有容 lồng lộng 

có lượng bao dung; hình vị “bao”: bao quát, bao trùm, gộp cả lại: 無所不包 bao 

trùm tất cả. Nghĩa chung của từ này là độ lượng, rộng lượng với mọi người. [36], 

[44]  

 4.1.2. Nghĩa sắc thái và bổ sung của từ ghép lặp nghĩa 

 a. Nghĩa sắc thái của từ ghép lặp nghĩa: Nghĩa sắc thái thường ở hình vị 

của từ ghép lặp nghĩa hoàn toàn và có thể ở hình vị lặp nghĩa bộ phận,  ví dụ:  “An 

ninh, an ổn” là hai từ lặp nghĩa nhưng sắc thái khác nhau do có sự khác hình vị 

“ổn” và “ninh”: Ổn: yên định, an toàn: “an ổn” 安穩 yên định, “ổn định” 穩定 yên 
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định, vững vàng, bình an, vô sự. Ninh: an, yên ổn: “an ninh” 安寧 yên ổn. “Bạn 

hữu, bạn bè, bằng hữu, bầu bạn”: Các từ này là từ ghép lặp nghĩa đồng nghĩa: 

“bằng hữu” mang nghĩa bạn cùng lứa, “bạn bè” thì “bè” cũng mang nghĩa một lứa, 

cùng “bè”, còn “bạn hữu, bầu bạn” chỉ bạn nói chung. “Biên cương, biên giới, địa 

giới, địa phận, bờ cõi”:  Đây là các từ ghép lặp nghĩa đồng nghĩa mà các từ chỉ 

khác nhau về sắc thái….[36], [44]  

 b. Nghĩa bổ sung của từ ghép lặp nghĩa: Nghĩa bổ sung thường là nghĩa 

của từ ghép lặp nghĩa bộ phận, trong đó hình vị này bổ sung thêm nét nghĩa tạo nên 

nghĩa tổng hợp của từ đó, ví dụ: “Bệnh tật”: “bệnh” và “tật” là hai hình vị lặp nghĩa 

nhưng “tật” đi theo bổ sung nét nghĩa rằng “bệnh” có thể sinh tật và tật dẫn đến 

bệnh. “Dị biệt”: “dị” và “biệt” đều chỉ sự khác nhau nhưng “biệt” có nét nghĩa 

“phân biệt”, “khác biệt”, nghĩa là sự khác thấy rõ, có tính riêng biệt. “Đỏ au”: “au” 

cũng là đỏ nhưng màu đỏ điều, đỏ tươi. Như vậy “au” bổ sung nét nghĩa về đặc 

điểm, mức độ của đỏ như thế nào. “Hương thôn”: hình vị “hương” nét nghĩa chủ 

đạo thôn quê, nông thôn, nhà quê. Hình vị “thôn” nét nghĩa chủ đạo là  làng, xóm, 

nó nằm trong thôn quê…[36], [44]  

  4.1.3. Phân tích từ ghép láy nghĩa đồng nghĩa 

  a.Khi phân tích nét nghĩa của từ ghép láy nghĩa đồng nghĩa, cần so sánh 

với từ đơn đồng nghĩa. Ví dụ: các từ ghép láy nghĩa đồng nghĩa: “độc ác, tàn ác, ác 

nghiệt, hung ác, hung dữ” đều mang nét nghĩa của các từ đơn đồng nghĩa tương 

ứng: “ác, dữ, hung” [42, 29]. Các từ ghép láy nghĩa đồng nghĩa này đều có chung 

hình vị “ác” nhưng nét nghĩa khác biệt do các hình vị “độc, tàn, nghiệt, hung”. 

 b.Khi phân tích các từ ghép láy nghĩa đồng nghĩa phải phân biệt từ ghép 

láy nghĩa đồng nghĩa hoàn toàn với từ ghép láy nghĩa đồng nghĩa bộ phận hay có 

sắc thái nghĩa khác nhau. Ví dụ: Các từ ghép đồng nghĩa hoàn toàn: “bạn hữu, bạn 

bè, bằng hữu, bầu bạn, bạn lữ, bồ bịch”: thân thiết, người cùng chí hướng, thông 

hiểu, thấu cảm, có thể giúp đỡ lẫn nhau. Trong các từ này thì từ “bạn lữ” thu hẹp 

nghĩa hơn, chỉ đề cập đến bạn cùng lữ hành, từ “bồ bịch” vốn là hai dụng cụ chứa 

đựng thóc gạo đã chuyển nghĩa thành nghĩa cặp đôi, cặp tình nhân. [42, 42] Ví dụ: 

Các từ ghép đồng nghĩa không hoàn toàn:  “Bao trùm, bao gồm, bao quát”:  gộp tất 

cả, trùm lên mọi thứ. Từ nghĩa chung của nhóm, phân tích các nét nghĩa khác biệt: 

“Bao gồm”: gồm có trong đó; “bao quát”: bao gồm rộng rãi, toàn bộ, nắm tất cả; 

“bao trùm”: bao bọc và trùm lên khắp cả một không gian nhất định nào đó. [36, 46-

47] 

 4.2. Phân biệt từ đồng nghĩa với từ đồng âm khác nghĩa trong từ ghép 

láy nghĩa 

 4.2.1. Giữa các âm Hán Việt 

 - “Áp” trong “áp giải” nghĩa là giam giữ, bó buộc, như áp tống 押送, áp 

giải 押解đều nghĩa là bắt giải đi cả. Còn “áp” trong “áp sát” thì có nghĩa là sát gần  

壓境,  大軍壓境Đại quân áp sát biên giới. 

 -“Bao” trong “bao dung” và “bao trùm” đều mang nghĩa: bao quát, bao 

trùm, gộp cả lại: 無所不包 bao trùm tất cả. Còn “bao” trong “bao vây” lại có nghĩa  

quây, vây bọc: “bao vi” 包圍 bao vây, bao bọc chung quanh. 
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 -“Cao” trong “cao ngạo”: kiêu, đắt: “cao giá” 高價 giá đắt, tự thấy mình 

hơn, xấc xược, kiêu cao. Còn “cao” trong “cao thượng” thì có nghĩa cao thượng, 

cao nhân 高人 người cao thượng.  

 - “Điều” trong “điều chuyển”: Đổi, dời, chuyển (chức vụ): “điệu 

nhậm” 調任 đổi quan đi chỗ khác. Còn “điều” trong “điều hòa” lại có nghĩa điều 

quân 調勻, hòa hợp, phối hợp: “điều vị” 調味 hòa gia vị.  

 - “Đối” trong “đối chiếu”: so sánh, kiểm nghiệm: “hiệu đối” 校對 so sánh, 

đối chiếu, “đối chỉ văn” 對指紋 kiểm tra dấu tay. Còn “đối” trong “đối chọi”: đối 

phó, chọi: 對事不對人 đối việc chứ không đối người; 對症下葯 tùy bệnh cắt 

thuốc; 一個對一個 một chọi một; 刀對刀槍對槍 Dao chọi với dao, súng chọi với 

súng. Trong khi đó, trong “đối địch” và “đối nghịch”, “đối phương” thì “đối” mang 

nghĩa: đối địch: 對岸 bờ bên kia; 作對, trước mặt: “đối ngạn” 對岸 bờ bên kia, 

“đối phương” 對方 phe nghịch.   

 - “Gian” trong “gian ác”, “gian xảo”: xảo trá, tà ác. ◇Quản Tử 管子: “Dân 

bần tắc gian trí sanh” 民貧則姦智生(Bát quan 八觀) Dân nghèo thì mưu trí xảo trá 

phát sinh. Nhưng “gian” trong “gian khổ” thì “gian” là khó khăn: “sanh hoạt gian 

khổ” 生活艱苦 đời sống khó khăn, khổ sở, khốn khó, hiểm trở, gian hiểm, khó, 

khó khăn, gian nan: 艱苦 khó khăn, gian khổ.  Còn “gian” trong “gian xảo” thì có 

nghĩa gian dối, gian trá: “gian dâm” 奸淫, “gian ô” 奸汙. Giảo hoạt, âm hiểm, dối 

trá: “gian kế” 奸計 mưu kế âm hiểm, “gian thương” 奸商 người buôn bán gian trá, 

“gian hùng” 奸雄 người có tài trí nhưng xảo quyệt.  

 - “Hương” trong “hương thôn” thì “hương”: thôn quê, nông thôn, nhà 

quê: 城鄉關係 quan hệ giữa thành phố với nông thôn. “Hương” trong “quê 

hương”: quê quán, làng quán, xứ, quê nhà, quê hương, quê quán: 背鄉離井 lìa bỏ 

quê nhà; 鄉人người ở quê nhà, người cùng quê, người đồng hương. Nhưng 

“hương” trong “hương thơm” thì mang nghĩa mùi thơm: “hoa hương” 花香 mùi 

thơm của hoa, “hương vị” 香味hương thơm và vị ngon. 

 -“Kết” trong “kết quả”: kết thành quả, các loài thực vật ra hoa thành quả 

gọi là kết quả 結果. Còn “kết” trong “kết giao” thì mang nghĩa cùng gắn bó với 

nhau: “kết giao” 結交 làm bạn với nhau, “kết hôn” 結婚 gắn bó làm vợ chồng.  

 -“Khắc” trong “khắc nghiệt”: khắc nghiệt, khắt khe, nghiệt 

ngã: 待人太刻 đối đãi quá khắt khe!; 荷刻 Hà khắc, nghiệt ngã.  Còn “khắc” trong 

“khắc phục”: khắc phục, chế phục, đạp bằng: 克朋困難 khắc phục khó khăn.  

 - “Khôi” trong “khôi hài” thì “khôi” nghĩa là hài, khôi hài: 詼諧 đùa 

bỡn: 詼諧的故事 câu chuyện khôi hài nhưng “khôi” trong “khôi phục” mang 

nghĩa là lấy lại được, hồi phục, thu phục: 恢復 lấy lại được cái đã mất còn “khôi” 

trong “khôi ngô” thì lại có nghĩa cao lớn, cường tráng: 魁梧 vạm vỡ, phương phi. 

 - “Kiến” trong “kiến giải”: ý biết, như kiến địa 見地 chỗ biết tới, kiến 

giải 見解 chỗ hiểu biết. “Kiến” trong “kiến nghị”: Kiến: nêu ra, đề 

nghị: 他建議更改計劃 Anh ấy đề nghị sửa đổi kế hoạch. Còn “kiến” trong “kiến 
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tạo” lại có nghĩa xây dựng, chế tạo: “kiến ốc” 建屋 cất nhà, “kiến kiều” 建橋 xây 

cầu.  

  - “Kiều” trong “kiều diễm” thì “kiều” nghĩa là đẹp, thướt 

tha: 如此多嬌 đẹp biết bao; mềm mại, xinh đẹp, uyển chuyển: “kiều 

thê” 嬌妻 người vợ xinh đẹp, “kiều tiểu” 嬌小 nhỏ nhắn xinh đẹp. “Kiều” trong 

“cầu kiều” thì “kiều” cũng là cầu: 架橋 bắc cầu; 獨木橋 cầu khỉ, cầu độc mộc.  

  - “Kinh” trong “kinh hãi” và “kinh sợ” nghĩa là sợ hãi: 驚恐 ; làm sợ, làm 

giật mình, làm hốt hoảng, làm kinh ngạc. Còn “kinh” trong “kinh đô” lại là quốc 

đô, thủ đô: “kinh sư” 京師 kinh thành, “đế kinh” 帝京 kinh đô. 

  -“Lạc” trong “khoái lạc” thì “lạc” là  vui, vui mừng, mừng: 樂事 chuyện 

vui; 心裡樂得像開了花 mừng như nở hoa trong bụng; 樂莫樂兮生相知. Nhưng 

“lạc” trong “lạc hậu” thì “lạc” có nghĩa là tụt lại phía sau, lạc hậu, tụt 

hậu 落在後頭 tụt lại đằng sau. 

  - “Lệ” trong “mĩ lệ” nghĩa là đẹp đẽ, mĩ lệ: 秀麗 xinh nhưng “lệ” trong 

“thường lệ” lại mang nghĩa theo thói quen đã quy định: “lệ hội” 例會 phiên họp 

thường lệ, “lệ giả” 例假 nghỉ phép theo quy định. 

  - “Li” trong “li biệt”, “chia li” và  “li dị” là đều mang nghĩa : xa cách, lìa 

tan, chia li: 離婚 li dị; 悲歡離合 nỗi vui buồn sum họp với chia li. Cũng là âm “li” 

nhưng trong từ “li kì” thì “li” lại có nghĩa: lạ, khác lạ, dị thường, kì 

cục: 深以爲異 rất lấy làm lạ; 異人 người lạ thường. 

 - Lợi ích, lanh lợi: “lợi” trong “lợi ích” thì “lợi” mang nghĩa có ích: “ích 

quốc lợi dân” 益國利民 làm ích cho nước làm lợi cho dân, “lợi nhân lợi 

kỉ” 利人利己 làm ích cho người làm lợi cho mình. Trong khi đó “lợi” trong “lanh 

lợi” thì “lợi” lại mang nghĩa nhanh, mà nhanh cũng là lanh, “lanh” là âm địa 

phương của “nhanh”. 

  - “Mai” trong “mai mối” thì “mai” nghĩa là làm mối lái về hôn nhân hay 

một mối quan hệ nào đó. “Mối” cũng có nghĩa là “môi” trong “môi 

giới”: 媒介 mối dắt.  Tuy nhiên “mai” trong “mai táng” thì “mai” lại mang nghĩa 

chôn, vùi: 掩埋 chôn vùi.  

 -“Phụ” trong “phụ bạc” nghĩa là bội bạc. Nhưng “phụ” trong “phụ giúp” 

thì lại mang nghĩa phụ trợ, bổ trợ, giúp đỡ: 輔車相依 Nương tựa lẫn 

nhau; 輔弼 giúp giập; 相輔相成 bổ trợ lẫn nhau, tạo điều kiện cho nhau. Còn 

“phụ” trong “phụ nữ” chỉ phụ nữ: 婦科醫生 bác sĩ phụ khoa; người đàn bà trẻ đã 

có chồng, nàng dâu: 少婦 thiếu phụ; 媳婦 con dâu. [36], [44] 

 4.2.2. Giữa các âm Hán-Việt và các âm thuần Việt 

 -“Hư” trong “hư ảo” nghĩa là hư không, khoảng không: 凌虛 ; giả, dối trá, 

không có thật, hư hão: 虛情 tình hão. Nhưng “hư” trong “hư hoại” thì “hư” là âm 

thuần Việt mang nghĩa làm cho hư, hủy hoại. 

  -“Lôi” trong “lôi đình” thì “lôi” tiếng Hán Việt có nghĩa là sấm: 打雷 sấm 

nổ, sấm dậy: 雷電 lôi điện: sấm sét. Nhưng “lôi” trong “lôi kéo” thì “lôi” có nghĩa 

là kéo và “kéo” là dùng sức mà lôi: kéo lôi. 
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  - “Mai” trong “mai mối” thì “mai” nghĩa là làm mối lái về hôn nhân hay 

một mối quan hệ nào đó. “Mối” cũng có nghĩa là “môi” trong “môi 

giới”: 媒介 mối dắt.  Tuy nhiên “mai” trong “mai táng” thì “mai” lại mang nghĩa 

chôn, vùi: 掩埋 chôn vùi.  

  -“Phụ” trong “phụ bạc” nghĩa là bội bạc. Nhưng “phụ” trong “phụ giúp” 

thì lại mang nghĩa phụ trợ, bổ trợ, giúp đỡ: 輔車相依 Nương tựa lẫn 

nhau; 輔弼 giúp giập; 相輔相成 bổ trợ lẫn nhau, tạo điều kiện cho nhau. Còn 

“phụ” trong “phụ nữ” chỉ phụ nữ: 婦科醫生 bác sĩ phụ khoa; người đàn bà trẻ đã 

có chồng, nàng dâu: 少婦 thiếu phụ; 媳婦 con dâu.  

 -“Sai” trong “sai bảo”, “sai khiến”  có nghĩa là bảo: 差人去 sai người 

đi; 誰差你來的？ Ai sai mày đến?  khiến, phái: “sai khiến” 差遣 sai phái. Nhưng 

“ sai” trong “sai lầm” lại có nghĩa là lầm lẫn, không đúng: “ngộ sai” 誤差 lầm lẫn. 

Còn “ sai” trong “sai lệch” thì nghĩa là khác biệt, chênh lệch: “sái bất 

đa” 差不多 chênh lệch không nhiều. 

 -“Sáng” trong “sáng chói”, “sáng ngời”: minh bạch tỏ rõ, chói lói, sáng 

lòa. Còn “sáng” trong “sáng tác” thì lại mang nghĩa lập ra trước tiên, khai thủy, chế 

tạo: “sáng tạo” 創造 làm nên cái mới, “khai sáng” 開創 gây dựng lên. [36], [44]  

 

      KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 

   

 Từ ghép láy nghĩa nằm trong bộ phận từ ghép đẳng nghĩa nhưng khác ở 

chỗ là nếu từ ghép đẳng nghĩa là hai thành tố kết hợp với nhau tạo nên nghĩa mà có 

thể nghĩa của chúng không phải là nghĩa của hai thành tố cộng lại. Trong khi đó từ 

ghép láy nghĩa thì hai thành tố tạo nên nó trùng nghĩa hoặc chỉ khác biệt sắc thái, 

khác biệt một nét nghĩa nào đó trong tổng những nét nghĩa. Từ ghép láy nghĩa có 

bộ phận các yếu tố không lặp nghĩa hoàn toàn mà chỉ lặp một số nét nghĩa, trong 

đó có thể nghĩa của yếu tố ngôn ngữ này kéo theo nghĩa của yếu tố ngôn ngữ kia.  

 Từ ghép láy nghĩa với từ láy hoàn toàn khác nhau. Về hình thức cấu tạo, 

giữa chúng chỉ giống nhau về hình thức là láy âm. Nhưng đó là láy âm ngẫu nhiên, 

không phải do chủ đích cấu tạo từ. Về nghĩa, hai loại từ này hoàn toàn khác nhau. 

Về từ láy hay còn gọi là từ láy âm thì yếu tố ngôn ngữ thứ hai láy hoàn toàn hoặc 

láy một phần từ yếu tố ngôn ngữ thứ nhất. Yếu tố ngôn ngữ thứ hai mang nét nghĩa 

sắc thái của yếu tố ngôn ngữ thứ nhất. Khi đã tạo nên từ mới thì nó  phân biệt 

nghĩa với yếu tố ngôn ngữ mà nó sinh ra. Trong khi đó, từ ghép láy nghĩa hay từ 

ghép lặp nghĩa thì hai yếu tố ngôn ngữ độc lập, các hình vị tự do ghép lại với nhau 

để láy nghĩa, giải thích nghĩa, suy diễn nghĩa. 

  Về cấu tạo của từ ghép láy nghĩa có từ ghép láy nghĩa ở phương diện từ 

nguyên âm và từ biến âm. Từ nguyên âm, chúng tôi chỉ quan tâm đến hình thức láy 

âm để phân biệt với từ láy và từ đó khẳng định láy âm không phải là từ láy. Từ 

biến âm, chúng tôi quan tâm đến nguồn gốc ngôn ngữ của các từ biến âm.  

 Về cơ cấu nghĩa, sự lặp nghĩa của từ ghép láy nghĩa có hai dạng là lặp 

nghĩa hoàn toàn và lặp một số nét nghĩa. Chúng tôi xét từ ghép láy nghĩa từ nguồn 

gốc ngôn ngữ để thấy được quá trình tiếp biến ngôn ngữ trong tiếng Việt. Cũng từ 
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đây thấy được quá trình phát triển tiếng Việt trong lịch sử và qua tiếp xúc ngôn 

ngữ mà thấy văn hóa giao tiếp và tư duy của người Việt. Sự hài hòa ngôn ngữ bắt 

nguồn từ văn hóa hòa hợp giữa các dân tộc, giữa các vùng miền, giữa quá khứ và 

hiện tại. Sự ghép nghĩa trên cơ sở tương đồng giữa các yếu tố tạo nên từ láy nghĩa 

thể hiện tư duy cặp đôi, tư duy biện chứng của người Việt. 

 Chương này chúng tôi dựa vào đặc điểm ngữ liệu của từ ghép láy nghĩa để 

áp dụng vào dạy học trong nhà trường. Trước hết là phân tích cấu trúc nghĩa trong 

từ ghép láy nghĩa. Đó là phân tích nghĩa của từng hình vị và nghĩa tổng thể của 

trong từ ghép láy nghĩa. Thứ hai là phân tích nghĩa sắc thái và bổ sung của loại từ 

ghép này. Mỗi vấn đề, chúng tôi chỉ phân tích một từ để minh chứng cho phương 

pháp phân tích nghĩa của từ.  

 Đặc biệt, trong đề tài này chúng tôi đưa ra các nhóm từ ghép láy nghĩa 

đồng nghĩa và phân biệt từ đồng nghĩa với từ đồng âm khác nghĩa trong từ ghép 

láy nghĩa. Việc phân biệt này, chúng tôi xét theo các lớp từ kết hợp theo nguồn gốc 

ngôn ngữ để thấy có sự trùng âm nhưng không lặp nghĩa, không cùng nghĩa mà có 

sự khác biệt do sự đồng âm. Điều này làm cho người học phân biệt được hiện 

tượng đồng nghĩa, đồng âm khác nghĩa trong từ ghép láy nghĩa. 

 Các yếu tố ngôn ngữ trong từ ghép láy nghĩa thì từ ghép có yếu tố Hán 

Việt chiếm số lượng khá lớn. Điều này minh chứng cho số lượng từ Hán Việt trong 

vốn từ vựng tiếng Việt là lớn nhất trong các nguồn ngôn ngữ hợp lưu. Vì thế, đề tài 

giúp cho việc giảng dạy từ Hán Việt trong nhà trường. Mặt khác, đề tài này cũng 

chứng minh những yếu tố mờ nghĩa, mất nghĩa trong từ ghép được sáng tỏ, phân 

biệt với từ láy, từ ghép ngẫu kết. 

 Đề tài này cần đầu tư thêm và sẽ xuất bản thành chuyên luận nhưng kinh 

phí hạn hẹp. Vì thế những người làm đề tài mong Qũy phát triển khoa học và công 

nghệ Đại học Đà Nẵng có thể cấp kinh phí thêm để in ấn. 
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