
Hướng dẫn chi tiết trả lời bài 4 trang 11 SGK Ngữ văn 9 tập 1 phần trả lời câu hỏi 

Luyện tập, soạn bài Các phương châm hội thoại ngắn gọn nhất giúp các em chuẩn bị tốt 

kiến thức trước khi tới lớp. 

Đề bài 

Vận dụng các phương châm hội thoại đã học để giải thích vì sao người nói đôi khi phải 

dùng những cách diễn đạt như: 

a) Như tôi được biết, tôi tin rằng, nếu tôi không lầm thì, tôi nghe nói, theo tôi nghĩ, hình 

như là... 

b) Như tôi đã trình bày, như mọi người đều biết,... 

Trả lời bài 4 trang 11 SGK Ngữ văn 9 tập 1 

Trả lời chi tiết 

Trong quá trình giao tiếp, người nói đôi khi phải dùng những cách diễn đạt như: 

a) Như tôi được biết, tôi tin rằng, nếu tôi không lầm thì, tôi nghe nói, theo tôi nghĩ, hình 

như là... để đảm bảo phương châm về chất. 

 Vì người nói không nên nói những gì mình không tin là đúng hay không có bằng 

chứng xác thực. Việc sử dụng những câu nói trên sẽ có căn cứ về những thông tin 

mà người nói sắp đưa ra. 

 Riêng cụm từ "hình như là" nói để có thể giảm bớt trách nhiệm về thông tin được 

nói tới trong câu vì thông tin ấy có thể chính xác hoặc không. 

b) Như tôi đã trình bày, như mọi người đều biết,...để đảm bảo phương châm về lượng. 

Người nói sử dụng những cụm từ như trên để bắt đầu bài diễn thuyết hoặc thuyết trinh để 

tránh lặp lại những thông tin đã nói ở phía trên hoặc những thông tin mà tất cả mọi người 

đều đã biết. Việc tuân thủ phương châm về lượng trong trường hợp này nhằm tiết kiệm 

thời gian và tăng hiệu quả của công việc. 

Trả lời ngắn gọn 

a) Trường hợp phải đưa ra một nhận định hoặc một thông tin nhưng chưa có bằng chứng, 

đôi khi người nói phải dùng những cách diễn đạt sau, nhằm báo rằng những nhận định 

hoặc thông tin đó chưa được kiểm chứng: như tôi được biết, tôi tin rằng, nếu tôi không 

làm thì, theo tôi nghĩ, hình như là. 
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b) Trường hợp người nói muốn nhắc lại cho người nghe thấy điều mình đã nói, điều mọi 

người đã biết mà không vi phạm phương châm về lượng: như tôi đã trình bày, như tôi 

được biết. 

Tham khảo thêm cách trình bày khác 

a, Đôi khi người nói phải dùng tới những cách diễn đạt như “tôi được biết”, “tôi tin 

rằng”, “nếu tôi không lầm thì”, “tôi nghe nói”, “theo tôi nghĩ”, “hình như là”… 

- Đảm bảo tuân thủ phương châm hội thoại về chất. Người nói cũng phải dùng cách nói 

đảm bảo người nghe biết xác thực nhận định, thông tin mà mình được kiểm chứng 

b, Đôi khi người nói: như đã trình bày, mọi người đều biết. Cách nói này đều đảm bảo 

phương châm về lượng 

- Mục đích nhấn mạnh ý, chuyển ý, dẫn ý, người nói cần nhắc lại một nội dung nào đó đã 

nói, giả định là mọi người đã, sẽ biết. 

Ghi nhớ 

- Khi giao tiếp, đừng nói những điều mà mình không tin là đúng hay không có bằng 

chứng xác thực (phương châm về chất) 

- Khi giao tiếp, cần nói cho có nội dung; nội dung của lời nói phải đáp ứng yêu cầu của 

cuộc giao tiếp, không thiếu, không thừa (phương châm về lượng) 

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

Đọc tài liệu vừa hướng dẫn các em trả lời câu hỏi bài 4 trang 11 SGK ngữ văn 9 tập 1 với 

mong muốn giúp các em hiểu bài kỹ hơn, qua đó chuẩn bị soạn bài Các phương châm 

hội thoại trong chương trình soạn văn 9 được tốt nhất trước khi tới lớp  
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