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Tóm tắt: 
 

Bài viết lấy tiếng Việt làm cơ sở, tiến hành phân tích so sánh định ngữ giữa tiếng Việt và tiếng 
Trung. Mục đích là thông qua so sánh có thể tìm ra những điểm tương đồng và khác biệt về định 
ngữ của hai ngôn ngữ ở các phương diện như: tính chất, tiêu chí đánh dấu (dấu hiệu định ngữ), vị 
trí cú pháp, cấu tạo và phân loại định ngữ. Xét ở góc độ loại hình ngôn ngữ, tiếng Việt và tiếng 
Hán có nhiều điểm tương đồng: Thứ nhất, đều là ngôn ngữ đơn lập, ý nghĩa ngữ pháp chủ yếu 
dựa vào trật tự từ và hư từ để biểu đạt; thứ hai, đều là ngôn ngữ SVO. Hai phương diện này làm 
cho định ngữ tiếng Việt và tiếng Hán về đại thể là tương đồng, song cũng tồn tại không ít sự 
khác biệt. Trên cơ sở so sánh, bài báo mong muốn có thể cung cấp cho người học, người nghiên 
cứu nguồn tài liệu tham khảo liên quan. 
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Abstract: 
 

Based  on  the  Vietnamese  language,  this  paper analyzes  the  attributives  in  the  Vietnamese  
and  Chinese languages  and  compares  them  to  clarify  the  similarity  and  the dissimilarity  
between  the  two  languages  in  terms  of  nature  and signal, syntactic position structure and 
classification. In terms of the language  types,  Vietnamese  and  Chinese  are  both  isolating 
languages  (grammatical  meaning  relies  on  word  order and expletive for expression) and SVO 
languages. These two aspects make Vietnamese and Chinese rather similar. However, there are 
also some differences between the two languages. The paper aims to  provide  students,  teachers  
and  researchers  with  a  source  of relevant references.  
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