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Abstract: 

Quotations are often used in speaking and writing in order to attract much of readers' attention or 

influence other people’s thoughts and actions. The research focuses on identifying and 

examining linguistic features of Inspirational English Quotations denoting Education (IEQEs). 

The study is carried out based on a combination of a variety of methods such as descriptive, 

analytic and inductive ones in order to find out common linguistic features in terms of syntactic 

features, lexical choices, cohesive devices and stylistic devices employed in 457 samples of 

IEQEs collected from the world's largest quotation site on the internet, namely: 

http://www.brainyquote.com, which belongs to one of the 16 branches of the X-plore 

Incorporation in the United states. It is hoped that the results of the research will provide 

language learners with a better insight into linguistic features of inspirational quotations in 

general and IEQEs in particular so that they can apply such quotations to their own speaking and 

writing more effectively and impressively. 
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Tóm tắt: 

Lời trích dẫn thường được dùng trong văn nói hay viết nhằm thu hút sự chú ý, tác động đến suy 

nghĩ và hành động của người khác. Nghiên cứu này tập trung nhận diện và phân tích các đặc 

điểm ngôn ngữ của lời trich dẫn truyền cảm hứng về giáo dục trong tiếng Anh (IEQEs) dựa trên 

sự kết hợp của các phương pháp nghiên cứu khác nhau như miêu tả, phân tích và quy nạp nhằm 

tìm ra các đặc điểm ngôn ngữ phổ biến về cú pháp, sự lựa chọn từ ngữ, phương tiện liên kết và 

biện pháp tu từ sử dụng trong 457 IEQEs được sưu tầm từ một trang web tập hợp các lời trích 

dẫn: http://www.brainyquote.com. Trang web này thuộc sở hữu của một trong 16 chi nhánh của 

tập đoàn X-plore tại Hoa Kỳ. Hy vọng rằng kết quả của bài nghiên cứu sẽ cung cấp cho người 

học một cái nhìn sâu sắc hơn về đặc điểm ngôn ngữ học của các lời trích dẫn truyền cảm hứng 

nói chung và IEQEs nói riêng để họ có thể vận dụng chúng vào chính những câu nói và bài viết 

sao cho hiệu quả và thuyết phục hơn. 
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