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Đảo ngữ tiếng Anh và tiếng Viêṭ là hiêṇ tươṇg ngữ pháp được sử dụng khá phổ biến trong quá trình 

học tập, giảng dạy cũng như trong giao tiếp hàng ngày. Kết quả khảo sát cho thấy: 

-. Đảo ngữ luôn có sư ̣đa daṇg về cấu trúc và linh hoaṭ trong quá trình vâṇ duṇg bởi nó đề câp̣ đến 

hiêṇ tươṇg không theo qui tắc trong câu. Tùy thuôc̣ vào muc̣ đích sử duṇg ngôn ngữ của người nói/viết (muc̣ đích 

phát ngôn) trong những hoàn cảnh nhất điṇh mà người nói/viết sản sinh ra những kiểu lời nói/phát ngôn nhất điṇh và 

không bi ̣lê ̣thuôc̣ vào các nguyên tắc ngôn ngữ.  

- Dưạ vào viêc̣ tổng hơp̣, phân tích các nguồn ngữ liêụ thu thâp̣ đươc̣, luận án đã tổng hơp̣ đươc̣ năm kiểu 

đảo ngữ khái quát trong tiếng Anh cũng như Viêṭ bao gồm: Nhấn maṇh nhằm đối lâp̣ tham tố đảo làm phần Đề đánh 

dấu trong câu có thành phần câu đảo không có yếu tố phu ̣trơ;̣ nhấn maṇh đề đánh dấu biểu hiêṇ qua các tham tố 

đảo trong câu bi ̣ đôṇg có yếu tố phu ̣trơ;̣ nhấn maṇh đề đánh dấu biểu hiêṇ qua các tham tố đảo thuôc̣ quá trình 

hiện hữu trong câu tồn taị có thành phần đảo về phía sau; nhấn maṇh đề đánh dấu biểu hiêṇ qua các tham tố đảo 

trong câu có thành phần đảo về phía trước; và nhấn maṇh đề đánh dấu biểu hiêṇ qua các tham tố đảo có yếu tố 

chêm xen phu ̣trơ ̣(cấu trúc câu). Luận án đã miêu tả và phân tích từng kiểu đảo ngữ trên ba bình diêṇ cấu trúc: cấu 

trúc Đề thuyết, cấu trúc Thức và cấu trúc chuyển tác dựa vào khung lý thuyết về ngữ pháp chức năng hệ thống của 

MAK. Halliday. 

- Xét về phương diêṇ nghiã của câu với chức năng tạo văn bản, luận án cho thấy: Câu đảo ngữ trong 

tiếng Anh và tiếng Viêṭ đều có phần Đề là Đề đánh dấu, bởi vì Đề ngữ không trùng khớp với Chủ ngữ. 

- Căn cứ vào kết quả khảo sát, xét về phương diêṇ nghiã của câu với chức năng biểu hiêṇ, luận án 

cho thấy: Câu đảo ngữ trong tiếng Anh cũng như tiếng Viêṭ đươc̣ thể hiêṇ trên tất cả các cấu trúc chuyển tác 

thông qua các quá trình: vâṭ chất, hành vi, phát ngôn, tinh thần, quan hê ̣và tồn taị. 

 - Xét trên bình diêṇ nghiã của câu với chức năng là lời trao đổi, câu đảo ngữ trong tiếng Anh cũng 

như tiếng Viêṭ đều thể hiêṇ tinh thần, thái đô ̣và là sư ̣tương tác giữa người nói/viết và người nghe/đoc̣. Ngôn 

ngữ đươc̣ xem là công cu ̣để biểu hiêṇ hành vi, cảm xúc, nhưng đồng thời cũng đươc̣ xem là môṭ hành đôṇg 

của con người. Bình diêṇ nghiã liên nhân của câu đảo ngữ tiếng Anh và tiếng Viêṭ đều thể hiêṇ ở tính nhấn 

maṇh vì nhấn maṇh liên quan đến sư ̣ tác đôṇg của người nói/viêt đối với người nghe/đoc̣. Nó làm nổi bâṭ 

môṭ bô ̣phâṇ thông tin mà người nói cho là gây ngac̣ nhiên đối với người nghe, hoăc̣ nó có thể báo cho người 

nghe biết rằng người nói đang có những xúc cảm maṇh me.̃  

 - Trong tiếng Anh, khi biểu hiêṇ nghiã liên nhân, thái đô ̣nghi vấn đươc̣ nhâṇ diêṇ nhờ viêc̣ đảo trâṭ 

tư ̣vi ̣ trí của chủ ngữ và đôṇg từ. Hình thức biểu hiêṇ nghiã liên nhân của câu thông qua sư ̣hiêṇ diêṇ của 

thành phần Thức với hai tiểu thành phần là Chủ ngữ và tác tử Hữu điṇh. Trâṭ tư ̣của Chủ ngữ và Hữu điṇh 

hiêṇ thưc̣ hóa các cấu trúc đảo ngữ trong tiếng Anh về phương diêṇ nghiã liên nhân. Xét trên phương diêṇ 

nghiã liên nhân, đảo ngữ tiếng Anh bắt buôc̣ phải có sư ̣thể hiêṇ của thành phần Hữu điṇh đứng trước Chủ 

ngữ trong câu. Tính Hữu điṇh trong tiếng Anh đươc̣ diêñ đaṭ thông qua các tác tử đôṇg từ có thể là thời gian, 

có thể là tình thái. Các tác tử thời gian đươc̣ phân chia thành ba giai đoaṇ: quá khứ, hiêṇ taị và tương lai. Các 

tác tử tình thái đươc̣ phân chia thành ba cấp đô:̣ thấp, trung bình và cao. Dưạ vào cấu  trúc Chủ - Vị (C-V), 

có thể nhâṇ thấy câu đảo ngữ trong tiếng Anh đươc̣ phân thành hai loaị cu ̣thể là: đảo toàn phần và đảo bán 

phần. Trong khi đó, đảo ngữ tiếng Viêṭ chỉ tồn taị loaị cấu trúc đảo toàn phần vì tiếng Viêṭ là ngôn ngữ 

không biến hình, động từ trong tiếng Viêṭ không có hiêṇ tươṇg chia Thì như trong tiếng Anh.  

 - Tiếng Anh có cấu trúc đảo ngữ đối với chủ ngữ giả “there” trong mô hình nhấn maṇh nôị dung 

thông tin mới ở chủ đề đánh dấu biểu hiêṇ qua các tham tố đảo thuôc̣ quá trình tồn taị trong câu tồn taị có 

thành phần đảo về phía sau, và chủ ngữ giả “it” trong mô hình nhấn maṇh nôị dung thông tin mới ở chủ đề 

đánh dấu biểu hiêṇ qua các tham tố đảo trong cấu trúc câu có thành phần đảo về phía trước và nhấn maṇh nôị 

dung thông tin mới ở chủ đề đánh dấu biểu hiêṇ qua các tham tố đảo có 

 - Việc nắm vững và sử dụng hiệu quả các cấu trúc đảo ngữ sẽ giúp người học đa dạng hóa và làm 

phong phú thêm cách diễn đạt ngôn ngữ nhằm phục vụ cho những mục đích giao tiếp nhất định. Kết quả của 

luâṇ án se ̃góp phần giúp những người daỵ và hoc̣ tiếng Anh có cơ sở để hiểu thấu đáo hơn về sư ̣đa daṇg của 

các loaị câu đảo ngữ trong tiếng Anh và tiếng Viêṭ. 
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Inversion in English and Vietnamese is a grammatical phenomenon which is commonly used in 

learning and teaching as well as in daily communication. The survey results show that: 

- Inversion always has a diversity of structures and a flexibility of uses because it refers to a grammatical 

phenomenon which does not follow the rules of sentences. Depending on the aims of speakers/writers’ uses of 

language (purposes of utterance) in certain situations, people produce kinds of certain words / utterances  without 

being dependent on the language principles. 

- Basing on the synthesis and analysis of collected data, thesis has synthesized five general 

types of inversion in English and Vietnamese as well including: emphasis to contrast inversion 

participant as the marked Theme in inversion sentences with non-extra elements; emphasis on marked 

Theme reflecting through inversion participants in passive sentences with extra elements; emphasis on 

marked Theme reflecting through inversion participants in existential sentences with backward inversion 

components; emphasis on marked Theme reflecting through inversion participants in sentences with fronting 

inversion components and emphasis on marked Theme reflecting through inversion participants in sentences 

with add element (structure). Thesis described and analyzed each type of inversion on three structural aspects 

in the view of Systemic functional grammar of MAK Halliday: Theme-Rheme, Mood and 

Transitivity. 
- In terms of the meanings of sentence with textual function, the thesis indicates that in both English 

and Vietnamese, the types of inversion sentences contain the marked theme because the Theme does not 

coincide with the Subject. 

- Basing on the survey results, in terms of the meanings of sentence with reflecting function, thesis 

found that: inversion in English and Vietnamese is shown on all transitivity processes: material process, 

behavioral process, verbal process, mental process, relational process and existential process. 

 - In terms of the interpersonal meanings, inversion in English and Vietnamese shows spirit, attitude 

and interaction between the speakers / writers and listeners / readers. Language is not only seen as a tool for 

expressing the behavior and emotions, but also seen as an act of human. This interpersonal aspect of 

inversion in English and Vietnamese is presented in emphasis because it relates to the impact of the speakers 

/ writers on the hearers / readers. It highlights a part of information which the speakers think that it makes 

surprises for the audience, or it can tell the listener that the speaker is having strong emotions. 

 - In English, when expressing interpersonal meanings, interrogative attitude was identified through 

the position order inversion of subject and verb. The interpersonal meaning is expressed through the mood 

with two primary components: subject and finite. The order of subject and finite will help to realize inversion 

structures in English in terms of interpersonal meanings. For interpersonal meanings, English inversion 

requires the fact that finite precedes the subject in a sentence. Finite in English is expressed through the verb 

tenses or auxiliary verbs. The verb tense is divided into three periods: the past, present and future. Modal 

agents are divided into three levels: low, medium and high. Basing on the Subject - Predicate structure, we 

can see that English inversion is divided into two distinct categories: full inversion and partial inversion. 

Meanwhile, Vietnamese only has full inversion because Vietnamese is a non- transfiguration language, the 

verb in Vietnamese does not have tenses as in English.  

 - English has insubstantial subject like "there" in the type of emphasis inversion which contains new 

information on marked theme expressed through the inversion participants belonging to existential process in 

the existing sentences with backward inversing part, and the insubstantial subject "it" in emphasizing model 

containing new information on marked theme expressed through the inversion participants having fronting 

inversing part with extra elements. Meanwhile, Vietnamese does not have inversions with these insubstantial 

subjects. 

 - The understanding and using of inversion structures will help learners diversify and enrich the 

expressions of language in order to serve the specific purposes of communication. We believe that the results 

of the thesis will contribute to language teaching and learning and help to understand the diversity of 

inversion in English and Vietnamese. 
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