
Hướng dẫn chi tiết trả lời bài 2 trang 9 SGK Ngữ văn 9 tập 1 phần trả lời câu hỏi Phương châm 

về lượng, soạn bài Các phương châm hội thoại ngắn gọn nhất giúp các em chuẩn bị tốt kiến thức 

trước khi tới lớp 

Đề bài 

Đọc truyện cười sau và trả lời câu hỏi 

LỢN CƯỚI, ÁO MỚI 

Có anh tính hay khoe của. Một hôm, may được cái áo mới, liền đem ra mặc, rồi đứng hóng ở 

cửa, đợi có ai đi qua người ta khen. Đứng mãi từ sáng tới chiều không thấy ai hỏi cả, anh ta tức 

lắm. 

Đang tức tối, chợt thấy một anh, tính cũng hay khoe, tất tưởi chạy đến hỏi to: 

- Bác có thấy con lợn cưới của tôi chạy qua đây không? 

Anh kia liền giơ ngay vạt áo ra, bảo: 

- Từ lúc tôi mặc cái áo mới này, tôi chẳng thấy con lợn nào chạy qua đây cả! 

(Theo Truyện cười dân gian Việt Nam) 

Vì sao truyện này lại gây cười? Lẽ ra anh có “lợn cưới” và anh có “áo mới” phải hỏi và trả lời 

thế nào để người nghe đủ biết được điều cần hỏi và cần trả lời? Như vậy, cần phải tuân thủ yêu 

cầu gì khi giao tiếp? 

Trả lời bài 2 trang 9 SGK Ngữ văn 9 tập 1 

Có các cách trình bày câu trả lời khác nhau, các em học sinh có thể đọc xem cách trả lời nào giúp 

các em hiểu được bài dễ dàng nhất. 

Trả lời chi tiết 

- Đọc truyện "Lợn cưới, áo mới" ta thấy vì muốn khoe khoang nên cả hai anh chàng trong truyện 

trên đều đưa vào lời nói những nội dung không cần thiết. Đây cũng chính là yếu tố gây cười của 

truyện. Lẽ ra anh "lợn cưới" chỉ cần hỏi: "Bác có thấy con lợn nào chạy qua đây không?" và anh 

"áo mới" chỉ cần trả lời "tôi chẳng thấy con lợn nào chạy qua đây cả". Truyện cười này phê phán 

tính nói khoác. 

- Như vậy, khi giao tiếp ta cần phải tuân thủ yêu cầu: 

 Lời nói phải có thông tin; thông tin ấy phải phù hợp với mục đích giao tiếp. 
 Nội dung của lời nói phải đủ (không thiếu, không thừa). 

https://doctailieu.com/ngu-van-lop-9-c5405
https://doctailieu.com/soan-bai-cac-phuong-cham-hoi-thoai


=> Khi giao tiếp, cần nói cho có nội dung, nội dung của lời nói phải đúng như yêu cầu giao tiếp, 

không thừa, không thiếu (phương châm về lượng) 

Trả lời ngắn gọn 

Truyện này gây cười vì hai nhân vật nói thừa những gì mà giao tiếp yêu cầu. Lẽ ra anh tìm lợn 

cưới chỉ cần hỏi: “Bác có thấy con lợn nào chạy qua đây không?" và anh mặc áo mới chỉ cần 

đáp: “(Nãy giờ) tôi chẳng thấy con lợn nào chạy qua đây cả” là đủ. Như vậy, không nên nói 

nhiều hơn những gì cần nói. 

Ghi nhớ 

 

Phương châm về lượng: Khi giao tiếp cần nói cho có nội dung; nội dung của lời nói phải đáp ứng nhu cầu 

của cuộc giao tiếp, không nên nói ít hơn những gì nội dung giao tiếp đòi hỏi. 

--------------- 

Trên đây là nội dung trả lời câu hỏi bài 2 trang 9 SGK Ngữ văn 9 tập 1 do Đọc Tài Liệu tổng hợp 

và biên soạn giúp các em tham khảo để soạn bài Các phương châm hội thoại trong chương 

trình soạn văn 9 được tốt hơn trước khi đến lớp. 
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