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Tóm tắt: 
 

Bài báo phân tích ngôn ngữ với chức năng phán xét được sử dụng trong bảy truyện ngắn điển 
hình của nhà văn Nam Cao và bản dịch tiếng Anh. Theo hướng tiếp cận mới dựa trên Lý thuyết 
Thẩm định, đánh giá ngôn ngữ (Appraisal Theory) của Martin & White (2005), kết hợp cùng 
phương pháp mô tả các thông tin định tính và định lượng, văn bản mang giá trị phán xét được 
nhận diện, phân loại theo năm phạm trù ngữ nghĩa khác nhau; thể hiện dưới hình thức văn bản 
biểu thái và dấu hiệu biểu thái với các đặc điểm từ vựng khác nhau. Thông qua kết quả nghiên 
cứu, hy vọng rằng bài báo sẽ cung cấp cho người học những kiến thức cơ bản để hiểu và sử dụng 
ngôn ngữ phán xét trong đọc hiểu, viết và dịch thuật văn bản. Đồng thời nó cũng là một tư liệu 
tham khảo cho những người làm công tác giảng dạy ngôn ngữ.    
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Abstract: 
 

This article analyses the use of language of Judgment in seven short stories by Nam Cao and 
their English translational equivalents. Semantically, in the light of Appraisal Theory (Martin & 
White, 2005), the study reveals that Judgment expressions are realized in five sub-types, namely 
Normality, Capacity, Tenacity, Veracity, and Propriety; all these expressions can be explicit or 
implicit with different word classes. The study makes use of both qualitative and quantitative 
information employing descriptive method. On the basis of the findings, the article puts forward 
several implications and suggestions on comprehending, translating the language of Judgment as 
well as learning and teaching English through language of Judgment in particular and Appraisal 
language in general.    
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