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Câu 1: Cho biết các trường hợp sau đây liên quan đến phương châm hội thoại nào? 

a) Truyện cười: Hết bao lâu 

Một bà già tới phòng bán vé mấy bay hỏi: 

- Xin làm ơn cho biết từ Madrid đến Mêhico bay hết bao lâu? 

Nhân viên đang bận đáp: 

- 1 phút nhé! 

- Xin cảm ơn! - Bà già đáp và đi ra. 

b) Trong "Bình Ngô Đại Cáo", Nguyễn Trãi viết: 

"Cho nên: 

Lưu Cung tham công nên thất bại, 

Triệu Tiết thích lớn phải tiêu vong, 

Cửa Hàm tử bắt sống Toa Đô 

Sông Bạch Đằng giết tươi Ô Mã 

Việc xưa xem xét, 

Chứng cớ còn ghi." 

c. Những sự thật lịch sử không thể chối cãi nhằm lên án, kết tội thực dân Pháp trong 80 năm 

thống trị đất nước ta: 

"Chúng lập ra nhà tù nhiều hơn trường học. Chúng thẳng tay chém giết những người yêu 

nước thương nòi của ta. Chúng tắm các cuộc khởi nghĩa của ta trong những bể máu.Chúng 

ràng buộc dư luận, thi hành chính sách ngu dân.Chúng dùng thuốc phiện, rượu cồn để làm 

cho nòi giống ta suy nhược." 

(Trích "Tuyên ngôn độc lập") 

d. Những chuyện cười châm biếm những kẻ ăn nói khoác lác ở đời: 
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"Con rắn vuông" 

"Đi mây về gió" 

"Một tấc lên giời" 

e) Những thành ngữ, ca dao 

- "Trống đánh xuôi, kèn thổi ngược" 

-"Ông chẳng bà chuộc" 

- "Chim khôn kêu tiếng rảnh rang 

Người khôn nói tiếng dịu dàng dễ nghe." 

Gợi ý: 

a. Phương châm về lượng và cách thức 

b. Phương châm về chất và quan hệ 

c. Phương châm về cách thức 

d. Phương châm về chất 

e. Phương châm quan hệ 

g. Phương châm lịch sự 

Câu 2: Các câu sau không tuân thủ phương châm hội thoại nào 

a. Cô giáo nhìn em bằng đôi mắt. 

b. Tôi nhìn thấy một con lợn to bằng con trâu 

c. Bạn ấy đá bóng chỉ bằng chân. 

d. Ăn nhiều rau quả xanh sẽ chữa được một số bệnh về tim mạch. 

e. Sống là phải thở 

Gợi ý: 

a. Phương châm về lượng 

b. Phương châm về chất 

c. Phương châm về lượng 

d. Phương châm cách thức 

e. Phương châm lượng 
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