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GỢI Ý SOẠN BÀI NGỮ VĂN 7 

LIÊN KẾT TRONG VĂN BẢN 
 

I. Liên kết và phương tiện liên kết trong văn bản 

1. Tính liên kết của văn bản 

Các câu trong đoạn văn, nếu tách rời, đều là những câu hoàn chỉnh, nội dung rõ ràng. 

Nhưng cả đoạn, với sự nối kết các câu lỏng lẻo, thì ý nghĩa không được biểu đạt rõ ràng. 

Muốn để người khác hiểu được ý của mình, ngoài việc tạo ra những câu đúng, người viết 

(nói) còn phải tổ chức mối liên kết chặt chẽ giữa các câu. 

2. Phương tiện liên kết trong văn bản 

a. Đoạn văn (a) vì chưa thể hiện thái độ của người bố, cho nên En-ri-cô chưa hiểu được ý 

bố. 

b. Đoạn văn (b) thiếu sự kết nối giữa các ý, thiếu sự gắn bó chặt chẽ. 

II. Luyện tập 

Câu 1: Trình tự các câu trong đoạn văn cũng thể hiện diễn biến của sự việc, đảo lộn trật 

tự này sẽ dẫn đến phá vỡ liên kết. Trật tự hợp lí của các câu phải là: 

(1) -> (4) -> (2) -> (5) -> (3). 

Câu 2: Một đoạn văn được xem là có tính liên kết tức là phải đảm bảo sự nối kết chặt chẽ 

giữa các câu trên cả hai phương diện nội dung ý nghĩa và hình thức ngôn ngữ. Hai 

phương diện liên kết này không thể tách rời nhau. Ở bề mặt ngôn ngữ, thoạt xem, đoạn 

văn trên có vẻ liên kết, nhưng thực ra các câu không thống nhất trong một nội dung ý 

nghĩa. 

Câu 3: Điền các từ ngữ thích hợp vào chỗ trống trong đoạn văn dưới đây để các câu liên 

kết chặt chẽ với nhau: 

Bà ơi! Cháu trường về đây, ra vườn, đứng dưới gốc na, gốc ơi mong tìm lại được hình 

bóng của "bà", và nhớ lại ngày nào "bà" trồng cây, "cháu" chạy lon ton bên bà. Bà bảo 

khi nào cây co quả "bà" sẽ dành quả to nhất, ngon nhất cho "cháu", nhưng cháu lại bảo 

quả to nhất, ngon ngất phải để phần bà. "Thế là" bà ôm cháu vào lòng, hôn cháu một cái 

thật kêu. 
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Câu 4: 

- Về mặt nội dung và hình thức hai câu này có vẻ rời rạc không có sự liên kết, câu một 

nói về mẹ, câu hai nói về con. 

- Nhưng ở câu thứ ba, "Mẹ sẽ đưa con đến trường", cả hai từ mẹ và con đã liên kết hai 

câu trên thành một câu thống nhất, vì vậy chúng vẫn được đặt cạnh nhau trong văn bản. 

Câu 5: 

Trăm đốt tre, nếu tách rời nhau, cũng không thành một cây tre được. Phải nhờ có phép 

màu của Bụt nối các đốt tre lại với nhau thì anh trai cày mới có được một cây tre thực sự. 

Liên kết trong văn bản cũng vậy. Các đoạn, các câu không được tổ chức gắn kết với nhau 

thì không thể có văn bản hoàn chỉnh. Các đoạn, câu tựa như những đốt tre, văn bản như 

cây tre vậy. 


