
Tài liệu hướng dẫn trả lời câu hỏi bài tập trang 9 SGK Ngữ văn 9 tập một phần trả lời 

câu hỏi Phương châm về chất, soạn bài Các phương châm hội thoại chi tiết và đầy đủ 

nhất. 

Đề bài 

Đọc truyện cười sau và trả lời câu hỏi. 

QUẢ BÍ KHỔNG LỒ 

Hai anh chàng đi qua một khu vườn trồng bí. Một anh thấy quả bí to, kêu lên: 

- Chà, quả bí kia to thật! 

Anh bạn có tính hay nói khoác, cười mà bảo rằng: 

- Thế thì đã lấy gì làm to. Tôi đã từng thấy những quả bí to hơn nhiều. Có một lần, tôi tận 

mắt trông thấy một quả bí to bằng cả cái nhà đằng kia kìa. 

Anh kia nói ngay: 

- Thế thì đã lấy gì làm lạ. Tôi còn nhớ, một bận tôi trông thấy một cái nồi đồng to bằng cả 

cái đình làng ta. 

Anh nói khoác ngạc nhiên hỏi: 

- Cái nồi ấy dùng để làm gì mà to vậy? 

Anh kia giải thích: 

- Cái nồi ấy dùng để luộc quả bí anh vừa nói ấy mà. 

Anh nói khoác biết bạn chế nhạo mình bèn nói lảng sang chuyện khác. 

(Theo truyện cười dân gian Việt Nam) 

Truyện cười này phê phán điều gì? Như vậy trong giao tiếp có điều gì cần tránh? 

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

- Truyện cười Quả bí khổng lồ này phê phán tính nói khoác, nói không đúng sự thật. 
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- Câu chuyện trên nhắc nhở chúng ta: khi nói, nội dung lời nói phải đúng sự thật. Không 

nói những gì mà mình không biết là đúng hay không, không có căn cứ chính xác. Đây 

cũng chính là phương châm về lượng mà người giao tiếp cần phải tuân thủ. 

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

chứng xác thực (phương châm về chất) 

Ghi nhớ 

 

Phương châm về chất: Trong giao tiếp không nên nói những điều mà mình không tin là 

đúng sự thật hoặc không có bằng chứng xác thực. 

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

Các em vừa tham khảo cách trả lời bài tập trang 9 SGK ngữ văn 9 tập 1 được Đọc Tài 

Liệu tổng hợp và biên soạn giúp em chuẩn bị bài và soạn bài Các phương châm hội 

thoại tốt hơn trước khi đến lớp. 

Còn rất nhiều những bài tập khác thuộc chương trình soạn văn 9 đã được chúng tôi biên 

soạn. Hãy thường xuyên truy cập vào trang để cập nhật nhé. 
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