
 

 

CHUYÊN Đ
    

I. CẤU TẠO TỪ 

1.Kiến thức cần ghi nhớ: 
*Cấutạotừ: 

 
a) Tiếnglà đơn vị cấu tạo n
không rõràng. 

VD : Đất đai (Tiếng đai 
b) Từlà đơn vị nhỏ nhất có nghĩa d

- Từ do 1 tiếng có nghĩa tạo th
- Từ do 2 hoặc nhiều tiếng ghép lại tạo th

Mỗi tiếng trong từ phức có thể có nghĩa r

c) Cách phân định ranh giớitừ:
Để tách câu thành từng từ, ta phải chia câu th

được nhiều phần nhất ( chia cho đến phần nhỏ nhất ).V
phần có nghĩa nhưng chưa ph
phải là 1từ. 

Dựa vào tính hoàn chỉnh về cấu tạo v
1 tổ hợp nào đó là 1 từ ( từ phức) hay 2 từ đ
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ị cấu tạo nên từ. Tiếng có thể có nghĩa rõ ràng ho

đai đã mờ nghĩa ) 
ị nhỏ nhất có nghĩa dùng để đặt câu. Từ có 2 loại: 

ừ do 1 tiếng có nghĩa tạo thành gọi là từ đơn. 
ừ do 2 hoặc nhiều tiếng ghép lại tạo thành nghĩa chung gọi l
ỗi tiếng trong từ phức có thể có nghĩa rõ ràng hoặc không r

ịnh ranh giớitừ: 
ừng từ, ta phải chia câu thành từng phần có nghĩa sao cho 

ợc nhiều phần nhất ( chia cho đến phần nhỏ nhất ).Vì nếu chia câu th
ưng chưa phải là nhỏ nhất thì phần đó có thể là 1 c

ỉnh về cấu tạo và về nghĩa của từ, ta có thể xác định đ
ừ ( từ phức) hay 2 từ đơn bằng cách xem xét tổ hợp ấy về 2 
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õ ràng hoặc có nghĩa 

ĩa chung gọi là từ phức. 
ặc không rõ ràng. 

ừng phần có nghĩa sao cho 
ếu chia câu thành từng 

à 1 cụm từ chứ chưa 

ề nghĩa của từ, ta có thể xác định được 
ằng cách xem xét tổ hợp ấy về 2 
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mặt : kết cấu và nghĩa. 
* Cách 1: Dùng thao tác thêm, xen: Nếu quan hệ giữa các tiếng trong tổ hợp 

mà lỏng lẻo, dễ tách rời; có thể thêm, xen 1 tiếng khác từ bên ngoài vào mà nghĩa 
của tổ hợp về cơ bản vẫn không thay đổi thì tổ hợp ấy là 2 từđơn. 

VD:tungcánh Tung đôicánh 
lướtnhanh Lướt rất nhanh 

(Hai tổ hợp trên đã thêm tiếng đôi, rấtnhưng nghĩa các từ này về cơ bản không thay 
đổi, do đó tung cánh và lướt nhanh là kết hợp 2 từđơn) 

Ngược lại, nếu mối quan hệ giữa các tiếng trong tổ hợp mà chặt chẽ, khó có thể 
tách rời và đã tạo thành một khối vững chắc, mang tính cố định ( không thể thêm , 
xen ) thì tổ hợp ấy là 1 từ phức. 

VD: Chuồnchuồnnước chuồn chuồn sống ởnước 
      Mặthồ mặt củahồ 

(Khi ta thêm tiếng sống và của vào, cấu trúc và nghĩa của 2 tổ hợp trên đã bị phá 
vỡ ,do đó chuồn chuồn nước và mặt hồ là kết hợp 1 từ phức) 

* Cách 2: Xét xem trong kết hợp có yếu tố nào đã chuyển nghĩa hay mờ nghĩa 
gốc hay không. 
VD : Bánh dày (tên 1 loại bánh); áo dài ( tên 1 loại áo ) đều là các kết hợp của 1 
từ đơn vì các yếu tố dày, dài đã mờ nghĩa, chỉ còn là tên gọi của 1 loại bánh, 1 loại 
áo, chúng kết hợp chặt chẽ với các tiếng đứng trước nó để tạo thành 1 từ. 

* Cách 3: Xét xem tổ hợp ấy có nằm trong thế đối lập không,nếu có thì đó là kết 
hợp của 2 từ đơn. 

VD: Có xoè ra chứ không có xoèvào  
Có rủ xuống chứ không córủlên 
 xoè ra, rủ xuống là 1 từ phức. 
Ngược với chạy đi là chạylại 
Ngược với bò vào làbòra  
 chạyđi,bòralànhữngkếthợpcủa2từđơn. 

*Lưu ý: 

+ Khả năng dùng 1 yếu tố thay cho cả tổ hợp cũng là cách để chúng ta xác  
định tư cáchtừ. 

VD:Cánhén ( Chỉ con chim én) 
Tayngười ( Chỉ con người) 

+ Có những tổ hợp mang tính chất trung gian, nghĩa của nó mang đặc điểm 
của cả 2 loại (từ phức và 2 từ đơn). Trong trường hợp này ,tuỳ từng trường hợp cụ 
thể mà ta có kết luận nó thuộc loại nào. 

2. Bài tập thực hành: 
Bài 1:Dùng ( / ) tách các từ trong đoạn văn sau : 

Giữa vườn lá xum xuê , xanh mướt, còn ướt đẫm sương đêm, có một bông 
hoa rập rờn trước gió. Màu hoa đỏ thắm, cánh hoa mịn màng, khum khum úp sát 
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vào nhau như còn chưa muốn nở hết. Đoá hoa toả hương thơmngát. 
Bài 2:Tìm các từ đơn và từ phức trong các câu văn sau: 

a) Nước Việt Nam xanh muôn ngàn cây lá khác nhau. Cây nào cũng đẹp, cây 
nào cũng quý. Nhưng thân thuộc nhất vẵn là tre nứa. Tre Đồng Nai, nứa Việt Bắc, 
tre ngút ngàn Điện BiênPhủ. 

b) Mùa xuân mong ước đã đến. Đầu tiên, từ trong vườn, mùi hoa hồng, hoa 
huệ sực nức bốclên. 

II. CẤU TẠO TỪ PHỨC 
1.Có 2 cách chính để tạo từphức: 

- Cách 1 : Ghép những tiếng có nghĩa lại với nhau. Đó là các từ ghép. 
- Cách 2 :Phối hợp những tiếng có âm đầu hay vần ( hoặc cả âm đầu và vần 

) giống nhau. Đó là các từláy. 
a) Từ ghép (TG): Là từ do 2 hoặc nhiều tiếng có nghĩa ghép lại tạo thành nghĩa 

chung. 
Từghép được chia thành 2 kiểu : 

- TG có nghĩa tổng hợp (TG hợp nghĩa, TG đẳng lập, TG song song ): Là từ 
ghép mà nghĩa của nó biểu thị những loại rộng hơn, lớn hơn, khái quát hơn so với 
nghĩa các tiếng trong từ. 

-TG có nghĩa phân loại ( TG phân loại, TG chính phụ ): Thường gồm có 2 
tiếng, trong đó có 1 tiếng chỉ loại lớn và 1 tiếng có tác dụng chia loại lớn đó thành 
loại nhỏhơn. 

*Lưu ý: 
+Các tiếng trong từ ghép tổng hợp thường cùng thuộc một loại nghĩa ( cùng 

danh từ, cùng động từ,...) 
+ Các từ như : Chèo bẻo, bù nhìn, bồ kết, ễnh ương, mồ hôi, bồ hóng,..., axit, 

càphê , ôtô, môtô, rađiô,...có thể cho là từ ghép ( theo định nghĩa ) hoặc từ đơn ( 
tuy có 2 tiếng trở lên nhưng các tiếng đó phải gộp lại mới có nghĩa, còn từng tiếng 
tách rời thì không có nghĩa; gọi là từ đơn đa âm ). 

b) Từ láy( TL): Là từ gồm 2 hay nhiều tiếng láy nhau. Các tiếng láy có thểcó 1 
phần hay toàn bộ âm thanh được lặplại. 

c) Cách phân biệt các từ ghép và từ láy dễ lẫn lộn: 
- Nếu các tiếng trong từ có cả quan hệ về nghĩa và quan hệ về âm (âm thanh) 

thì ta xếp vào nhóm từghép. 
VD : thúng mủng, tươi tốt, đi đứng, mặt mũi, phẳng lặng, mơ mộng,... 
- Nếu các từ chỉ còn 1 tiếng có nghĩa , còn 1 tiếng đã mất nghĩa nhưng 2 

tiếng không có quan hệ về âm thì ta xếp vào nhóm từghép. 
VD : Xe cộ, gà qué, chợ búa,... 
- Nếu các từ chỉ còn 1 tiếng có nghĩa, còn 1 tiếng đã mất nghĩa nhưng 2 

tiếng có quan hệ về âm thì ta xếp vào nhóm từláy. 
VD : Chim chóc, đất đai, tuổi tác , thịt thà, cây cối ,máymóc,... 
- Các từ không xác định được hình vị gốc (tiếng gốc) nhưng có quan hệ về 
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âm thì đều xếp vào lớp từláy. 
VD : nhí nhảnh, bâng khuâng, dí dỏm, chôm chôm, thằn lằn, chích choè,... 
- Các từ có một tiếng có nghĩa và 1 tiếng không có nghĩa nhưng các 

tiếngtrong từ được biểu hiện trên chữ viết không có phụ âm đầu thì cũngxếp 
vàonhómtừláy (láyvắngkhuyếtphụâmđầu). 

VD : ồn ào, ầm ĩ, ấm áp, im ắng, ao ước ,yếu ớt,... 
- Các từ có 1 tiếng có nghĩa và 1 tiếng không có nghĩa có phụ âm đầu được 

ghi bằng những con chữ khác nhau nhưng có cùng cách đọc (c/k/q ; ng/ngh ;g/gh ) 
cũng được xếp vào nhóm từláy. 

VD : cuống quýt, cũ kĩ, ngốc nghếch, gồ ghề,... 
- Ngoài ra, những từ không có cả quan hệ về âm và về nghĩa ( từ thuần Việt ) 

như : tắc kè, bồ hóng, bồ kết, bù nhìn, ễnh ương, mồ hôi,... hay các từ vay mượn 
như : mì chính, cà phê, xà phòng, mít tinh,...  

2. Bài tập thực hành : 
Bài 1:Điền các tiếng thích hợp vào chỗ trống để có: 

 

TGtổnghợp TGphânloại Từ láy 

- nhỏ..... - nhỏ..... - nhỏ..... 

- lạnh..... - lạnh..... - lạnh..... 

- vui..... - vui..... - vui..... 

- xanh... - xanh..... - xanh..... 
 
Bài 2:Tìm 5 từ láy để miêu tả bước đi, dáng đứng của người. Đặt câu với mỗi từ 
tìmđược. 
Bài 3:Tìm 4 từ ghép có tiếng “ thơm”đứng trước, chỉ mức độ thơm khác nhau của hoa. 
Phân biệt nghĩa của các từ này. 


