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Đoản ngữ chữ “de” là một loại đoản ngữ đặc trưng của tiếng Hán hiện đại, được cấu tạo bởi chữ “de” kết dính 

sau các từ ngữ khác, tạo thành cấu trúc “X + de”, trong đó “de” là trợ từ kết cấu, thành phần đứng trước chữ 

“de” có thể là danh từ, từ khu biệt, tính từ, động từ, đoản ngữ tính từ (tính ngữ), động ngữ, hay đoản ngữ chủ vị. 

Xét từ góc độ chức năng ngữ pháp, đoản ngữ chữ “de” tương đương với một danh từ hoặc một đoản ngữ danh 

từ, dùng để chỉ người hoặc sự vật, có thể làm tân ngữ hoặc chủ ngữ trong câu. Đoản ngữ chữ “de” được sử 

dụng trong nhiều loại văn phong khác nhau, tần suất sử dụng tương đối cao. Trong tiếng Việt không có cấu 

trúc ngữ pháp nào hoàn toàn tương đương với đoản ngữ chữ “de”, nguyên nhân chủ yếu là do trong tiếng Việt 

không có trợ từ kết cấu nào hoàn toàn tương đương với trợ từ kết cấu “de”. Trong tiếng Việt, các cách biểu đạt 

tương đương với đoản ngữ chữ “de” tương đối đa dạng, thường gặp nhất là  “X”, “trợ từ kết cấu + X”, “lượng 

từ / đoản ngữ số lượng + trợ từ kết cấu + X” và đoản ngữ danh từ ban đầu - chưa tỉnh lược trung tâm từ. Đoản 

ngữ chữ “de” được biểu đạt bằng cấu trúc tương ứng nào trong tiếng Việt chủ yếu phụ thuộc vào tính chất ngữ 

pháp của X - cụm từ đứng trước chữ “de”, đặc điểm ngữ nghĩa và vị trí của nó trong câu. Trong quá trình học 

tập và sử dụng đoản ngữ chữ “de”, học sinh Việt Nam thường mắc lỗi do chịu ảnh hưởng của thói quen biểu 

đạt trong tiếng Việt. Bài viết này phân tích các cách biểu đạt tương đương trong tiếng Việt của đoản ngữ chữ 

“de”, tìm hiểu các quy tắc ngữ pháp liên quan, đồng thời đưa ra một số đề xuất đối với việc giảng dạy tiếng 

Hán cho học sinh Việt Nam. 
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The phrase containing the particle “de” is a popular phrase type in modern Chinese. This phrase consists of the 

particle “de” aggluninated to the end of other words to form the structure “X + de” in which “de” is the 

structural particle and the X to which “de” is attached can be a noun, an epithet, an adjective, a verb, an 

adjective phrase, a verb phrase or a clause. From grammatical function perspective, “de” phrase is equivalent 

to a noun or noun phrase referring to people or things which can be subject or object in a sentence. “de” phrase 

is used in various kinds of texts at high frequency. In Vietnamese, no grammatical structure is completely 

equivalent to “de” phrase as no structural particles entirely identify with “de”.  Instead, there are a variety of 

Vietnamese expressions with the same function as “de” phrase. The most common one is “X”, “structural 

particle + X”, “quantifier/quantity phrase + structural particle +X” and original noun phrase. The choice of 

Vietnamese equivalence of “de” phrase depends on grammatical features of X as well as its meanings and 

positions in the sentence. When using “de”, Vietnamese learners tend to make mistakes due to the influence 

from Vietnamese expression. This paper attempts to analyze different Vietnamese expressions equivalent to 

“de” phrase, explore related grammatical rules and provide some suggestions for teaching Chinese to 

Vietnamese students. 
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