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MỞ ĐẦU 

1. Lý do choṇ đề tài 

 Trong ngôn ngữ hoc̣, đảo ngữ là hiện tượng ngữ pháp khá phức 

tạp và được nhiều người quan tâm nghiên cứu. Có thể nói, đảo ngữ 

liên quan đến khả năng di chuyển của các thành tố trong câu. Do đó 

tất yếu gắn với sự khác biệt nào đó giữa các biến thể trật tự của câu: 

đó là sự khác biệt giữa một trật tự được cho là “cơ bản”, hay “trật tự 

chuẩn”, với những trật tự được hình thành dựa vào hiện tượng đảo 

ngữ. Với sự khác biệt về trật tự từ như vậy (với tư cách là “cái biểu 

đạt”) sẽ thể hiện những khác biệt về nội dung (với tư cách là “cái được 

biểu đạt”). MAK. Haliday cho rằng, những đòi hỏi của xã hội đã giúp 

ngôn ngữ hình thành nên cấu trúc của nó. Ông đã làm sáng tỏ sự phát 

triển của ngôn ngữ từ quan điểm chức năng: “Ngôn ngữ đã tiến hóa để 

phát triển các nhu cầu của con người, và liên quan đến các nhu cầu 

này, cái phương thức mà nó được tổ chức là chức năng – nó không 

phải là võ đoán.”. Ngữ pháp chức năng hệ thống về cơ bản là ngữ 

pháp tư ̣nhiên với ý nghiã là moị hiêṇ tươṇg ngôn ngữ cuối cùng đều 

có thể giải thích đươc̣ trong mối quan hê ̣với viêc̣ ngôn ngữ đươc̣ sử 

duṇg như thế nào. Các thành phần cơ bản trong ý nghiã của ngôn ngữ 

là các thành phần chức năng. Bằng ngôn ngữ, con người có thể truyền 

đi bất cứ một loại thông tin nào. 

 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. 

2. Đối tươṇg nghiên cứu và phaṃ vi nghiên cứu 

+ Đối tượng nghiên cứu: Câu đảo ngữ tiếng Anh và câu đảo ngữ 

tiếng Việt.  

 + Phạm vi nghiên cứu: Nghiên cứu các mô hình đảo ngữ thông 

qua các bình diêṇ chức năng: 

- Chức năng taọ văn bản (trên cơ sở cấu trúc Đề – thuyết) 

- Chức năng liên nhân (trên cơ sở cấu trúc Thức) 

- Chức năng biểu hiêṇ (trên cơ sở cấu trúc chuyển tác)  
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3. Mục đích và nhiệm vụ nghiên cứu 

 +  Mục đích nghiên cứu 

- Hiểu được đặc điểm và những tương đồng và dị biệt về đặc điểm 

ngôn ngữ của câu đảo ngữ tiếng Anh và tiếng Việt. 

 + Nhiệm vụ  nghiên cứu 

- Thống kê, phân loại các câu đảo ngữ tiếng Anh và tiếng Việt trong 

các tác phẩm văn học, truyện ngắn, và tiểu thuyết.  

- Hệ thống hóa và mô hình hóa các loại câu đảo ngữ tiếng Anh và 

tiếng Việt, miêu tả và phân tích cấu tạo về hình thức và các đặc điểm 

thông qua các cấu trúc: cấu trúc Đề – thuyết, cấu trúc thức và cấu trúc 

chuyển tác trong diễn ngôn theo quan điểm ngữ pháp chức năng hê ̣

thống của MAK. Halliday. 

- Phân tích và làm sáng tỏ các đặc trưng ngôn ngữ về các cấu trúc của 

các mô hình đảo ngữ trong tiếng Anh và tiếng Việt. 

4. Ngữ liêụ nghiên cứu 

 1000 câu đảo ngữ tiếng Anh và tiếng Viêṭ được choṇ loc̣ và trích 

dâñ trong các diêñ ngôn từ những nguồn tư liêụ sau: 

 - Các tác phẩm văn học Anh- Mỹ  

 - Các tác phẩm văn học Viêṭ nam  

 - Các sách ngữ pháp và các công trình nghiên cứu tiếng Anh và 

tiếng Việt. 

- Hôị thoaị trong giao tiếp hàng ngày 

5. Phương pháp nghiên cứu 

- Phương pháp thu thập cứ liệu thông tin 

- Phương pháp miêu tả ngôn ngữ học: được tiến hành với các thủ 

pháp chính yếu như sau:  

+ Các thủ pháp giải thích bên trong (phân loại, hệ thống hóa tư 

liệu: xử lý số liệu, từ đó xác lập nguồn tư liệu làm cơ sở nghiên cứu; 

thủ pháp đối lập, thủ pháp phân tích thành tố trực tiếp để chỉ ra mối 

quan hệ giữa các thành tố  tham gia cấu tạo…). 

+ Các thủ pháp giải thích bên ngoài (thống kê định lượng và định 

tính để có được số lượng các câu đảo ngữ và xử lí theo định hướng 
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của đề tài; miêu tả các đặc điểm câu đảo ngữ Anh và tiếng Việt dưạ 

trên ba bình diêṇ cấu trúc: cấu trúc văn bản, cấu trúc thức, và cấu trúc 

chuyển tác) theo quan điểm ngôn ngữ học chức năng hê ̣ thống của 

M.A.K. Halliday). 

- Phương pháp đối chiếu 

- Phương pháp phân tích diễn ngôn  

Ngoài ra, trong từng chương, mục của đề tài, chúng tôi sử dụng 

các thủ pháp nghiên cứu như đối lập, mô hình hóa… ứng với từng vấn 

đề được đề cập trong khi miêu tả, phân tích, lý giải những quan điểm, 

khái niệm… liên quan đến đề tài nghiên cứu. 

6. Đóng góp của luận án: 

 Về lí luận: 

- Luận án làm sáng tỏ các đặc điểm loại hình về các loại câu đảo ngữ 

trong tiếng Anh và tiếng Việt trên các bình diện cấu trúc: cấu trúc văn 

bản, cấu trúc thức, và cấu trúc chuyển tác. 

- Luận án làm sáng tỏ những tương đồng và khác biệt của các hiện 

tượng đảo ngữ tiếng Anh và tiếng Việt chủ yếu trên các bình diện cấu 

trúc văn bản, cấu trúc thức, và cấu trúc chuyển tác. 

 Về thực tiễn: 

- Luận án góp phần đề xuất cách phân tích và giảng dạy các mô hình 

cấu trúc câu đảo ngữ tiếng Anh có sự đối chiếu với tiếng Việt. 

- Luận án góp phần giúp người học nắm vững và sử dụng một cách 

hiệu quả nhất các loại câu đảo ngữ tiếng Anh và tiếng Việt nhằm đạt 

được những mục đích giao tiếp nhất định trong giao tiếp bằng ngôn 

ngữ. Kết quả của quá trình phân tích đối chiếu sẽ góp phần nâng cao 

hiệu quả giảng dạy và học tập các bộ môn ngữ pháp tiếng Anh và 

tiếng Việt. 

7. Cấu trúc của luâṇ án 

Ngoài phần mở đầu, kết luận, tài liệu tham khảo và phụ lục, luận 

án gồm 4 chương. 

Chương 1. Tổng quan nghiên cứu vấn đề câu đảo ngữ tiếng Anh và 

tiếng Việt và cơ sở lý thuyết của luận án 
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Chương 2. Câu đảo ngữ Tiếng Anh 

Chương 3. Câu đảo ngữ Tiếng Việt 

Chương 4. So sánh câu đảo ngữ Tiếng Anh và câu đảo ngữ Tiếng Việt 

CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN NGHIÊN CỨU VẤN ĐỀ CÂU ĐẢO 

NGỮ TIẾNG ANH VÀ TIẾNG VIỆT VÀ CƠ  SỞ LÝ  THUYẾT 

CỦA LUÂṆ ÁN 

1.1. Tổng quan nghiên cứu 

1.1.1. Tình hình nghiên cứu trên thế giới 

 Với công trình “Inversion in Present – Day English” của Hartvigson 

và Leif Kvistgaard Jakcobsen (1974), hiện tượng đảo ngữ trong tiếng Anh 

dường như lần đầu tiên được nghiên cứu và đại diện cho một trong những 

công trình nghiên cứu đảo ngữ tiếng Anh hiện đại. 

 Khi bàn về đảo ngữ trợ động từ, trong bài viết “The Semantics of 

Auxiliary Inversion in English” John Penhallurick (1987) cho rằng động 

cơ của hiện tượng đảo ngữ trợ động từ nằm ở bình diện ngữ nghĩa hơn là 

nằm trong cấu trúc, và “tất cả các thông điệp có liên quan đến đảo ngữ trợ 

động từ đều chia sẻ một đặc điểm ngữ nghĩa” và chứng minh đặc điểm 

ngữ nghĩa đó chính là “một sự không chắc chắn (uncertainty) gắn liền với 

sự kiện biểu thị bởi vị ngữ theo một cách thức nào đó”. Tuy nhiên, quan 

niệm này không có cơ sở ngôn ngữ học vững chắc. 

Một quan điểm khác về hiện tượng đảo ngữ toàn phần được thể 

hiện trong công trình “Inversion in Modern English: Form and 

Function” của Heidrun Dorgeloh (1997) là: cấu trúc thông tin được mã 

hóa trong câu đảo ngữ bằng phương tiện biến thể trật tự từ. Một câu Đảo 

ngữ toàn phần không chỉ diễn ra một sự đánh giá của người nói/người 

viết đối với tính quen thuộc của thông tin trong diễn ngôn mà nó còn thể 

hiện cách thức người nói/người viết hướng dẫn sự chú ý của người nghe/ 

người đọc, hoặc báo cho người nghe/người đọc biết rằng các yếu tố nào 

đó trong diễn ngôn đang được người nói nhấn mạnh. 

1.1.2. Tình hình nghiên cứu tại Việt Nam 

 Công trình nghiên cứu nổi bật liên quan đến câu đảo ngữ là luận 

án tiến sĩ ngữ văn của tác giả Nguyễn Thị Quỳnh Hoa (2004) với đề 



5 
 

   
 

tài “Khảo sát cấu trúc – ngữ nghĩa của hiện tượng đảo ngữ trong tiếng 

Anh và tiếng Việt”. Luận án nghiên cứu đảo ngữ tiếng Anh trong mối 

quan hệ gắn bó giữa hai bình diện cấu trúc và ngữ nghĩa, xem đảo ngữ 

không chỉ là một hiện tượng thuộc về cấu trúc nội tại của câu xét trên 

bình diện cú pháp mà còn là một hiện tượng có quan hệ mật thiết với 

diễn ngôn, với việc tổ chức diễn ngôn của người nói/viết. Luận án đã 

hệ thống hóa và miêu tả chi tiết tất cả các mô hình đảo ngữ tiếng Anh 

trong câu trần thuật. Luận án cũng đã khảo sát ba chức năng của đảo 

ngữ tiếng Anh: chức năng giới thiệu thực thể trong diễn ngôn, chức 

năng nhấn mạnh và chức năng liên kết. Các chức năng này là sự cụ thể 

hóa phần nghĩa phi miêu tả của đảo ngữ. Căn cứ vào quan niệm của 

J.Lyons [1995, tr.193], luận án cho rằng đảo ngữ tiếng Anh là một 

phương tiện mã hóa và ngữ pháp hóa một số thành tố phi nội dung 

mệnh đề thuộc về nghĩa của câu. 

 Một công trình luận án tiến sĩ có đề cập đến hiện tượng đảo ngữ 

là “Nghiên cứu phương tiện nhấn mạnh trong tiếng Anh có liên hệ với 

tiếng Việt (qua trật tự cú pháp)” của tác giả  Huỳnh Thị Ái Nguyên 

(2005) đã tìm ra các phương tiện nhấn mạnh thông tin dưới dạng các 

cấu trúc trong hai ngôn ngữ Anh và Việt. Theo đó, phương tiện nhấn 

mạnh có thể được xác định dựa trên cơ sở cấu trúc thông tin của câu 

lấy thông tin chủ đề và thông tin tiêu điểm làm trọng tâm. Các phương 

tiện nhấn mạnh cũng chính là các phương tiện tiêu điểm hóa phần 

thông tin quan trọng trong câu mà trong rất nhiều trường hợp là phần 

thông tin mới đối với người nghe. Phần thông tin tiêu điểm có thể nằm ở 

phần Đề hoặc phần Thuyết và câu có thể chứa đến hai tiêu điểm. Nhấn 

mạnh tương phản cũng được xét như là nhấn mạnh thông tin. Lý thuyết 

đánh dấu của Jakobson và phát triển theo Dik được sử dụng làm cơ sở 

cho việc xác định các điều kiện cho một phương tiện được gọi là nhấn 

mạnh. Luận án cho rằng trật tự cú pháp của câu có liên quan đến trật tự 

của cấu trúc thông tin và cấu trúc câu có đánh dấu có thể nằm ở hai dạng 

tiền đảo (cấu trúc chuyển lên phía trước một thành phần vốn đứng sau 
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động từ) và hậu đảo (cấu trúc chuyển về phía sau một thành phần vốn 

đứng trước động từ).  

1.2. Cơ sở lí thuyết 

1.2.1. Thành phần câu 

Thành phần câu là những từ tham gia nòng cốt câu (bắt buôc̣ có 

măṭ để đảm bảo tính troṇ veṇ của câu) hoăc̣ phu ̣ thuôc̣ trưc̣ tiếp vào 

nòng cốt câu. Những từ tham gia nòng cốt câu là thành phần chính của 

câu, gồm chủ ngữ, vi ̣ngữ, và bổ ngữ bắt buôc̣ của vi ̣ngữ. Những từ 

ngữ phu ̣ thuôc̣ vào toàn bô ̣nòng cốt câu là thành phần phu ̣của câu. 

(Nguyêñ Văn Hiêp̣, 1992). 

Có 2 quan điểm về thành phần câu trong tiếng Anh và tiếng Việt: 

- Câu có 2 thành phần: Chủ -Vị  

- Câu bao gồm: Chủ -Vị -Bổ hoặc Tân ngữ và Bổ ngữ/hoặc Bổ 

ngữ bao gồm Tân ngữ và Bổ ngữ), và Traṇg ngữ.  

Luận án theo quan điểm thành phần câu bắt buộc gồm: Chủ-Vị-

Tân ngữ-Bổ ngữ và Trạng ngữ. 

1.2.2. Trâṭ tư ̣từ  

Có nhiều quan điểm khác nhau về trật tự từ. Tuy nhiên, tiếng 

Anh và tiếng Viêṭ đều coi trâṭ tư ̣từ như là môṭ phương tiêṇ ngữ pháp 

(là môṭ phương thức quan troṇg biểu thi ̣chức năng cú pháp của từ) và 

trâṭ tư ̣từ đóng môṭ vai trò rất quan troṇg khác là biểu thi ̣sư ̣phân đoaṇ 

thưc̣ taị, biểu thi ̣tình cảm, cảm xúc của người nói/viết. Không có môṭ 

ngôn ngữ nào mà trâṭ tư ̣từ của nó hoàn toàn cố điṇh cũng như không 

có ngôn ngữ nào mà trâṭ tư ̣từ của nó hoàn toàn tư ̣do. 

Trật tự từ tiếng Anh và tiếng Việt bình thường được đa số công 

nhận là: 

Chủ -Vị 

Chủ -Vị -Bổ/ Tân/ Trạng.  

Luận án theo quan điểm này. 

1.2.3. Mô hiǹh câu  

Các mô hình cấu trúc câu phổ biến của tiếng Anh và tiếng Việt 

đươc̣ công nhâṇ là: 
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- Chủ -Vị  

- Chủ -Vị -Bổ  

- Chủ -Vị -Tân  

- Chủ -Vị -Tân ngữ gián tiếp- Tân ngữ trực tiếp 

- Chủ -Vị -Tân – Bổ 

- Chủ -Vị - Trạng ... 

Trong luận án này, các mô hình cấu trúc câu đươc̣ khảo sát có sư ̣

tham gia của các thành phần: Chủ, Vị, Bổ, Tân, hoăc̣ Trạng, tùy theo 

sư ̣tương ứng với mỗi môṭ mô hình nói trên. 

1.2.4. Câu theo quan điểm ngữ pháp chức năng hệ thống 

Theo quan điểm của ngữ pháp chức năng hê ̣ thống của MAK. 

Halliday, câu đươc̣ phân tích dưạ trên ba bình diêṇ về chức năng nghiã 

của câu: 

Câu với chức năng biểu hiện: diêñ đaṭ kinh nghiêṃ 

 Câu với chức năng lời trao đổi: diêñ đaṭ quan hê ̣liên nhân 

 Câu với chức năng văn bản: diễn đạt cách tổ chức một thông điệp 

1.2.5. Câu đảo ngữ theo quan điểm ngữ pháp chức năng hê ̣thống 

Câu đảo ngữ đươc̣ xem xét dưới góc đô ̣đảo trâṭ tư ̣các vai nghiã 

hay các tiêu điểm thông tin do muc̣ đích giao tiếp điều chỉnh và chi 

phối. Vì vâỵ mà các thành phần câu không xuất hiêṇ theo cấu trúc 

chuẩn. Các vai nghiã có thể xuất hiêṇ ở những vi ̣trí khác nhau trong  

mỗi quá trình khác nhau tùy theo muc̣ đích của người nói/viết. Chính 

sư ̣hiêṇ diêṇ ở những vi ̣trí khác nhau của các vai nghiã  taọ nên những 

quá trình đảo ngữ khác nhau. 

Tiểu kết 

Chương môṭ đa ̃trình bày các vấn đề lí luâṇ liên quan đến luâṇ án bao gồm: lý 

thuyết về trâṭ tư ̣từ, thành phần câu, mô hình câu và câu đảo ngữ trong tiếng Anh và 

tiếng Viêṭ theo hướng tiếp câṇ quan điểm của ngữ pháp chức năng. Các vấn đề về tổng 

quan nghiên cứu câu đảo ngữ tiếng Anh và tiếng Viêṭ theo các quan điểm của ngữ 

pháp chức năng cũng đươc̣ khái quát và nhâṇ xét trong chương này. Đăc̣ biêṭ là chúng 

tôi đã tâp̣ trung giới thiêụ khái niệm câu theo trường phái ngôn ngữ hoc̣ chức năng hê ̣

thống của M.A.K. Halliday. Theo đó, câu được xét dưới ba góc độ: Câu như là sự thể 

hiện; Câu như là sự trao đổi; Câu như một thông điệp; đồng thời xác điṇh luâṇ án se ̃
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vâṇ duṇg các cơ sở lý thuyết này vào viêc̣ phân tích, miêu tả và đối chiếu các kết quả 

nghiên cứu cho những chương tiếp theo. 

CHƯƠNG 2:  CÂU ĐẢO NGỮ TIẾNG ANH 

2.1. Kiểu 1: 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 ̣

Sơ đồ tổng quát: 

Số lượng: 246/500 (Tỷ lệ: 49.2 %) 

CTĐT Đề đánh dấu Thuyết 

CTT Thức khẳng điṇh/ Phủ điṇh/ Nghi vấn/ Cảm thán 

Thành phần đảo Các thành phần câu khác 

CTCT      Tham tố      ↔   (Tham tố) ↔ Quá trình   ↔  Tham tố 

Trong sơ đồ này, Đề đánh dấu được xác định là các tham tố đảo 

(Đích thể, Hiện tượng, Ngôn thể, Đồng nhất thể/ Giá trị, Chu tố/ Chu 

cảnh) xảy ra trong các quá trình chuyển tác (quá trình vật chất, tinh 

thần, hành vi, phát ngôn, quan hệ...) tương ứng với các thành phần câu 

(Tân ngữ, Bổ ngữ, Trạng ngữ,...) trong cấu trúc cú pháp được cụ thể 

hóa từ Cấu trúc Thức. Đối với sơ đồ này, chúng tôi tiến hành khảo sát 

nguồn ngữ liệu trên bốn Thức (Thức khẳng điṇh, Phủ điṇh, Nghi vấn, 

Cảm thán). Kết quả khảo sát cho thấy đây là sơ đồ chiếm tỷ lệ lớn 

nhất (49.2%) câu đảo ngữ trong tổng số nguồn ngữ liệu được khảo sát.  

2.2. Kiểu 2: Nhấn maṇh đề đánh dấu biểu hiêṇ qua các tham tố 

đảo trong câu bi ̣ đôṇg có yếu tố phu ̣trơ ̣

 Sơ đồ tổng quát: 

Số lượng: 59/500 (Tỷ lệ: 11.8 %) 

CTĐT Đề đánh dấu Thuyết 

CTT Thức khẳng điṇh/ Phủ điṇh 

TN 

(cuṃ)danh/đaị từ 

(be) + VN + (by) + (CN) 
(be) + (cuṃ) đôṇg từ + by + (cuṃ) danh/ đaị từ 

CTCT Tham tố đảo (be) + QT  + (by) + (Tham tố) 

Trong sơ đồ này, Đề đánh dấu được xác định là các tham tố đảo 

(Đích thể/ Khiến thể/ Bị thể, Hiện tượng) xảy ra trong các quá trình 

chuyển tác (quá trình vật chất, tinh thần, hành vi) tương ứng với các 

thành phần câu (Tân ngữ) trong cấu trúc cú pháp được cụ thể hóa từ 

Cấu trúc Thức. Đối với sơ đồ này, chúng tôi tiến hành khảo sát nguồn 



9 
 

   
 

ngữ liệu trên hai Thức (Thức khẳng điṇh, Phủ điṇh). Kết quả khảo sát 

cho thấy đây là sơ đồ chiếm tỷ lệ 11.8 % câu đảo ngữ trong tổng số 

nguồn ngữ liệu được khảo sát. Phần Thuyết bao gồm động từ bị động 

(be), các quá trình chuyển tác và các tham tố (Hành thể, Cảm thể) 

tham gia vào các quá trình chuyển tác. 

2.3. Kiểu 3: Nhấn maṇh đề đánh dấu biểu hiêṇ qua tham tố đảo 

thuôc̣ quá triǹh hiện hữu trong câu tồn taị có thành phần đảo về 

phía sau 

 Sơ đồ tổng quát: 

Số lượng: 79/500 (Tỷ lệ: 15.8 %)  

CTĐT Đề đánh dấu Thuyết 

CTT Thức khẳng điṇh/ Phủ điṇh 

TrN/ There   

TrN/ There   

↔   VN  +  CN 

↔   (cuṃ) đôṇg từ  + (cuṃ) danh từ 

CTCT Chu cảnh/ (There) ↔   QT:hh  +  HHT 

Trong sơ đồ này, Đề đánh dấu được xác định là các tham tố đảo 

hoặc là chủ ngữ giả (there) hoặc là Chu cảnh xảy ra trong các quá 

trình chuyển tác (quá trình hiện hữu) tương ứng với các thành phần 

câu (Trạng ngữ hoặc There) trong cấu trúc cú pháp được cụ thể hóa từ 

Cấu trúc Thức. Đối với sơ đồ này, chúng tôi tiến hành khảo sát nguồn 

ngữ liệu trên hai Thức (Thức khẳng điṇh, Phủ điṇh). Kết quả khảo sát 

cho thấy đây là sơ đồ chiếm tỷ lệ 15.8 % câu đảo ngữ trong tổng số 

nguồn ngữ liệu được khảo sát. Phần Thuyết bao gồm quá trình hiện 

hữu (be), các tham tố (Hiện hữu thể) nếu Chủ ngữ giả (There) xuất 

hiện trong phần Đề. Khi Chu cảnh đóng chức năng làm Đề đánh dấu 

thì phần Thuyết bao gồm Chủ ngữ giả (there), quá trình hiện hữu (be) 

và các tham tố (Hiện hữu thể). 

2.4. Kiểu 4: Nhấn maṇh đề đánh dấu biểu hiêṇ qua tham tố đảo 

trong câu có thành phần đảo về phía trước    

Sơ đồ tổng quát: 
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Số lượng: 81/500 (Tỷ lệ: 16.2 %)  

CTĐT Đề đánh dấu Thuyết 

CTT Thức khẳng điṇh/ Phủ điṇh 

It 

CN (giả) 

  + VN  + TN 1 + TN 2 

+ (cuṃ) đôṇg từ + (cuṃ) 

danh/đôṇg/tính/giới từ + (cuṃ) 

danh/đôṇg/tính/giới từ 

CTCT Yếu tố chêm xen  + QT  + Tham tố 1 +  Tham tố 2    

Môṭ trong những cách taọ hiêụ ứng đối với quá trình giao tiếp 

là cách sử duṇg các cấu trúc câu nhấn maṇh. Khi người nói/viết 

muốn nhấn maṇh thông tin nào đó, yếu tố ngôn ngữ tương ứng với 

thông tin đó đươc̣ đưa lên phía trước và điều này làm cho câu mang 

đăc̣ điểm có thành phần đảo về phía trước hay còn đươc̣ goị là “tiền 

đảo”. Yếu tố phu ̣trơ ̣(it) xuất hiêṇ đầu câu chiếm vi ̣trí của chủ ngữ 

nên nó trở thành Đề đánh dấu trong cấu trúc Đề – thuyết. Phần 

Thuyết nhằm thuyết giải cho Đề bao gồm quá trình quan hệ (is) và 

các tham tố tham gia vào quá trình. Trong đó tham tố thứ nhất được 

xác định là tham tố đảo tương ứng với Tân ngữ thứ nhất trong cấu 

trúc cú pháp. Đối với sơ đồ này, chúng tôi tiến hành khảo sát nguồn 

ngữ liệu trên hai Thức (Thức khẳng điṇh và Thức Phủ điṇh). Kết quả 

khảo sát cho thấy đây là sơ đồ chiếm tỷ lệ khá thấp (16.2 %) câu đảo 

ngữ trong tổng số nguồn ngữ liệu được khảo sát. 

2.5. Kiểu 5: Nhấn maṇh đề đánh dấu biểu hiêṇ qua các tham tố 

đảo có yếu tố chêm xen phu ̣trơ ̣(cấu trúc câu) 

Số lượng: 35/500 (Tỷ lệ: 7 %)  

CTĐT Đề đánh dấu Thuyết 

CTT Thức khẳng điṇh/ Phủ điṇh 

It  + VN + TN  

CN (giả) + (cuṃ) đôṇg từ + 

(cuṃ) danh/đôṇg/tính/giới từ 

That  + CN  + VN +  BN 

that + (cuṃ) danh/đại từ + 

(cuṃ) đôṇg từ + (cụm) trạng 

từ 

CTCT Yếu tố chêm xen  +  

QT:qh  + tham tố    

That + Tham tố  + QT + CC    

Trong sơ đồ này, yếu tố phu ̣ trơ ̣ (it) xuất hiêṇ đầu câu kết hợp 
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với một tham tố đảo thông qua quá trình quan hệ (be) tạo thành một 

cụm chủ - vị có chủ ngữ giả (it) đóng chức năng làm Đề đánh dấu. 

Phần Thuyết là một cấu trúc câu được dẫn nhập bằng chu tố (that) 

nhằm thuyết giải cho Đề. Đối với sơ đồ này, chúng tôi tiến hành khảo 

sát nguồn ngữ liệu trên hai Thức (Thức khẳng điṇh và Thức Phủ 

điṇh). Kết quả khảo sát cho thấy đây là sơ đồ chiếm tỷ lệ rất khiêm tốn 

(7 %) trong tổng số câu đảo ngữ được khảo sát. 

Tiểu kết 

Dưạ trên hướng tiếp câṇ của ngữ pháp chức năng hê ̣thống của 

M.A.K Halliday, chúng tôi tán thành quan điểm cho rằng chức năng 

của câu có thể đươc̣ phân tích dưạ trên cả ba bình diêṇ. Đó là câu có 

chức năng cấu trúc đề – thuyết, câu có cấu trúc Thức, cấu trúc nghiã 

biểu hiêṇ. Qua phân tích nguồn ngữ liêụ thu thâp̣ đươc̣, chúng tôi nhâṇ 

thấy trong tiếng Anh, các loaị câu đảo ngữ đều có phần Đề là Đề đánh 

dấu, bởi vì Đề ngữ không trùng khớp với Chủ ngữ. Hơn nữa, khi giao 

tiếp vì muc̣ đích nhấn maṇh môṭ yếu tố ngôn ngữ nào đó mà chúng ta 

đảo yếu tố ngôn ngữ đó lên phía trước hoặc về phía sau và làm cho nó 

trở thành thông tin được nhấn mạnh.  

Từ kết quả khảo sát và viêc̣ phân tích các ví du ̣minh hoạ, có thể 

thấy rằng đảo ngữ tiếng Anh vâñ 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. Dưạ vào nguồn ngữ liêụ thu thâp̣ đươc̣ là 500 câu 

đảo ngữ tiếng Anh, chúng tôi đã tổng hơp̣ đươc̣ năm kiểu đảo ngữ cơ bản, 

chứng minh sư ̣đa daṇg về cấu trúc cũng như sư ̣thể hiêṇ chức năng của 

chúng trong diễn ngôn.  

CHƯƠNG 3: CÂU ĐẢO NGỮ TIẾNG VIÊṬ 

3.1. Kiểu 1: 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 ̣

Sơ đồ tổng quát: 
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Số lượng: 221/500 (Tỷ lệ: 44.2 %) 

CTĐT Đề đánh dấu Thuyết 

CTT Thức khẳng điṇh/ Phủ điṇh/ Nghi vấn/ Cảm thán 

Thành phần đảo Các thành phần câu khác 

CTCT       Tham tố   ↔      (Tham tố) + Quá trình  ↔  Tham tố 

  (Yếu tố đảo) 

Trong sơ đồ này, Đề đánh dấu được xác định là các tham tố đảo 

(Đích thể, Hiện tượng, Ngôn thể, Đồng nhất thể/ Giá trị, Chu tố/ Chu 

cảnh và có khi chính cả các quá trình) xảy ra trong các quá trình 

chuyển tác (quá trình vật chất, tinh thần, hành vi, phát ngôn, quan 

hệ...) tương ứng với các thành phần câu (Tân ngữ, Bổ ngữ, Trạng ngữ, 

Vị ngữ...) trong cấu trúc cú pháp được cụ thể hóa từ Cấu trúc Thức. 

Đối với sơ đồ này, chúng tôi tiến hành khảo sát nguồn ngữ liệu trên 

bốn Thức (Thức khẳng điṇh, Phủ điṇh, Nghi vấn, Cảm thán). Kết quả 

khảo sát cho thấy đây là sơ đồ chiếm tỷ lệ lớn nhất (44.2%) câu đảo 

ngữ trong tổng số nguồn ngữ liệu được khảo sát.  

3.2. Kiểu 2: Nhấn maṇh đề đánh dấu biểu hiêṇ qua các tham tố 

đảo trong câu bi ̣ đôṇg có yếu tố phu ̣trơ ̣

 Sơ đồ tổng quát: 

                             Số lượng: 71/ 500 (Tỷ lệ: 14.2 %)   

CTĐT Đề đánh dấu Thuyết 

CTT Thức khẳng điṇh/ Phủ điṇh 

TN 

(cuṃ)danh/đaị từ 

(đôṇg từ bi ̣đôṇg) + (CN) + VN 

bi/̣đươc̣ + (cuṃ) danh/ đaị từ  + (cuṃ) 

đôṇg từ  

CTCT Tham tố đảo (bi/̣đươc̣) + (Tham tố) + QT 

Trong sơ đồ này, Đề đánh dấu được xác định là các tham tố đảo 

(Đích thể/ Khiến thể/ Bị thể, Hiện tượng) xảy ra trong các quá trình 

chuyển tác (quá trình vật chất, tinh thần, hành vi) tương ứng với các 

thành phần câu (Tân ngữ) trong cấu trúc cú pháp được cụ thể hóa từ 

Cấu trúc Thức. Đối với sơ đồ này, chúng tôi tiến hành khảo sát nguồn 

ngữ liệu trên hai Thức (Thức khẳng điṇh, Phủ điṇh). Kết quả khảo sát 

cho thấy đây là sơ đồ chiếm tỷ lệ 14.2 % câu đảo ngữ trong tổng số 
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nguồn ngữ liệu được khảo sát. Phần Thuyết bao gồm động từ bị động 

(bị, được), các quá trình chuyển tác và các tham tố (Hành thể, Cảm 

thể) tham gia vào các quá trình chuyển tác. 

3.3. Kiểu 3: Nhấn maṇh đề đánh dấu biểu hiêṇ qua các tham tố 

đảo thuôc̣ quá triǹh hiện hữu trong câu tồn taị có thành phần đảo 

về phía sau 

 Sơ đồ tổng quát: 

Số lượng: 193/500 (Tỷ lệ: 38.6 %)   

CTĐT Đề đánh dấu Thuyết 

CTT Thức khẳng điṇh/ Phủ điṇh 

(cuṃ) TrN        ↔ VN  + CN  

↔ (cuṃ) đôṇg từ  + (cuṃ) danh từ 

CTCT CC                            ↔  QT:hh  + HHT  

Trong sơ đồ này, Đề đánh dấu được xác định là các tham tố đảo 

hoặc là Chu cảnh hoặc là các vị từ tồn tại xảy ra trong các quá trình 

chuyển tác (quá trình hiện hữu) tương ứng với các thành phần câu 

(Trạng ngữ hoặc vị từ tồn tại) trong cấu trúc cú pháp được cụ thể hóa 

từ Cấu trúc Thức. Đối với sơ đồ này, chúng tôi tiến hành khảo sát 

nguồn ngữ liệu trên hai Thức (Thức khẳng điṇh, Phủ điṇh). Kết quả 

khảo sát cho thấy đây là sơ đồ chiếm tỷ lệ 38.6 % câu đảo ngữ trong 

tổng số nguồn ngữ liệu được khảo sát. Phần Thuyết bao gồm quá trình 

hiện hữu, các tham tố (Hiện Hữu thể) nếu Chu cảnh xuất hiện trong 

phần Đề. Khi quá trình hiện hữu đóng chức năng làm Đề đánh dấu thì 

phần Thuyết bao gồm các tham tố (Hiện hữu thể) và có thể có Chu 

cảnh (bắt buộc). 

3.4. Kiểu 4: Nhấn maṇh chủ đề đánh dấu biểu hiêṇ qua tham tố 

đảo trong cấu trúc câu có thành phần đảo về phía trước  

Sơ đồ tổng quát: 

Số lượng: 6/500 (Tỷ lệ: 1.2 %)   

CTĐT Đề đánh dấu Thuyết 

CTT Thức khẳng điṇh/ Phủ điṇh 

Yếu tố chêm xen + TN (CN) + VN + BN   

CTCT Yếu tố chêm xen + Tham tố đảo ↔ (Tham tố) + QT +  CC    
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Môṭ trong những cách taọ hiêụ ứng maṇh trong quá trình giao 

tiếp là sử duṇg các cấu trúc câu nhấn maṇh. Khi người nói/viết muốn 

nhấn maṇh thông tin nào đó, yếu tố ngôn ngữ tương ứng với thông tin 

đó đươc̣ đưa lên phía trước kết hợp với các từ nhấn mạnh như 

(chính..., đó..., chính..., ngay..., ngay cả....). Yếu tố phu ̣ trơ ̣ (chính..., 

đó..., chính..., ngay..., ngay cả...) xuất hiêṇ đầu câu có kết hợp với một 

tham tố nào đó và chiếm vi ̣trí của chủ ngữ nên nó trở thành Đề đánh 

dấu trong cấu trúc Đề – thuyết. Đối với sơ đồ này, chúng tôi tiến hành 

khảo sát nguồn ngữ liệu trên hai Thức (Thức khẳng điṇh và Thức Phủ 

điṇh). Kết quả khảo sát cho thấy đây là sơ đồ chiếm tỷ lệ rất thấp (1.2 

%) câu đảo ngữ trong tổng số nguồn ngữ liệu tiếng Việt được khảo 

sát. 

3.5. Kiểu 5: Nhấn maṇh đề đánh dấu biểu hiêṇ qua các tham tố 

đảo có yếu tố chêm xen phu ̣trơ ̣(cấu trúc câu) 

Số lượng: 9/500 (Tỷ lệ: 1.8 %)    

CTĐT Đề đánh dấu Thuyết 

CTT Thức khẳng điṇh/ Phủ điṇh 

Yếu tố chêm xen  + VN  + TN CN  ↔ VN ↔ BN 

CTCT Yếu tố chêm xen + QT:qh  + Tham tố      Tham tố ↔ QT ↔ CC 

Trong sơ đồ này, yếu tố phu ̣trơ ̣(chính..., đó..., chính..., ngay..., 

ngay cả...) xuất hiêṇ đầu câu kết hợp với một tham tố đảo thông qua 

quá trình quan hệ (là) tạo thành phần một cụm Chủ - vị đóng chức 

năng làm Đề đánh dấu. Phần Thuyết cũng là một cấu trúc chuyển tác 

có sự tham gia của các tham tố cơ bản nhằm thuyết giải cho Đề. Đối 

với sơ đồ này, chúng tôi tiến hành khảo sát nguồn ngữ liệu trên hai 

Thức (Thức khẳng điṇh và Thức Phủ điṇh). Kết quả khảo sát cho thấy 

đây là sơ đồ chiếm tỷ lệ rất khiêm tốn (1.8 %) trong tổng số câu đảo 

ngữ tiếng Việt được khảo sát. 

Tiểu kết 

Đảo ngữ trong tiếng Viêṭ là vấn đề phức tap̣ với nhiều quan điểm lí 

luâṇ khác nhau. Tuy nhiên, với hướng tiếp câṇ ngữ pháp chức năng, 

chúng tôi tán thành quan điểm cho rằng cấu trúc cú pháp của câu đươc̣ tổ 

chức dưạ trên cả ba bình diêṇ của câu. Đó là câu có chức năng cấu trúc đề 
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– thuyết, câu có cấu trúc Thức, cấu trúc nghiã biểu hiêṇ.  

 Trong tiếng Viêṭ, các loaị câu đảo ngữ đều có phần đề là đề đánh 

dấu, bởi vì ở vi ̣ trí đầu câu đảo ngữ tiếng Viêṭ không phải là yếu tố 

chủ ngữ. Đề ngữ đánh dấu có tác duṇg lưu ý người nghe đến môṭ vấn 

đề sắp nói trong mối liên hê ̣đối lâp̣ với những điều đa ̃nói trước đó. 

Yếu tố thể hiêṇ bằng hình thức đề ngữ có thể dùng để nhấn maṇh cho 

đối thể hay vi ̣ thể hay môṭ traṇg thể. Ở môṭ trâṭ tư ̣ thông thường có 

đánh dấu, câu chỉ có môṭ tiêu điểm. Tiêu điểm trên phần đề có hai ý 

nghiã: (i) nhấn maṇh, tương phản yếu tố đươc̣ nêu với môṭ yếu tố khác 

có măṭ hay không có măṭ trong phát ngôn trưc̣ tiếp; (ii) làm nổi bâṭ 

yếu tố thông tin trung tâm của phần Thuyết. Trong tiếng Viêṭ, cấu trúc 

câu có trâṭ tư ̣ thông thường là chủ ngữ phải xuất hiêṇ trước vi ̣ ngữ. 

Tuy vâỵ, khi muốn nhấn maṇh môṭ yếu tố nào đó chúng ta có thể đăṭ 

yếu tố đó lên vi ̣ trí đầu câu và khi trâṭ tư ̣các yếu tố trong câu có sư ̣

thay đổi như vâỵ ta có các cấu trúc đảo ngữ tương ứng. Đồng thời, yếu 

tố đươc̣ đăṭ ở vi ̣trí đầu câu se ̃trở thành Đề ngữ có đánh dấu trong câu 

đảo ngữ. 

Từ kết quả khảo sát và viêc̣ phân tích các ví du ̣minh hoạ, chúng 

ta có thể thấy rằng đảo ngữ tiếng Viêṭ vâñ 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. Dưạ vào nguồn ngữ liêụ thu thâp̣ 

đươc̣ là 500 câu đảo ngữ tiếng Viêṭ, chúng tôi đã tổng hơp̣ đươc̣ năm kiểu  

đảo ngữ, chứng minh sư ̣thay đổi trâṭ tư ̣các vai nghiã trong câu và sư ̣thể 

hiêṇ chức năng của chúng trong diễn ngôn để kết luâṇ hình thức đảo ngữ 

tương ứng.  

CHƯƠNG 4: SO SÁNH CÂU ĐẢO NGỮ TIẾNG ANH 

VÀ TIẾNG VIÊṬ 

4.1. Bảng thống kê số liêụ 

 Bảng 4.1. Bảng tổng hơp̣ các kiểu câu đảo ngữ tiếng Anh và tiếng Viêṭ. 

CT Tiếng Anh Tiếng viêṭ 

Kiểu 1: 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 ̣

CTĐT Đề đánh dấu - Thuyết Đề đánh dấu - Thuyết 
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CTT Thức khẳng điṇh/ Phủ điṇh/ 

Nghi vấn/ Cảm thán 

Thức khẳng điṇh/ Phủ điṇh/ 

Nghi vấn/ Cảm thán 

Thành phần đảo ↔ Các 

thành phần câu khác 

Thành phần đảo ↔ Các 

thành phần câu khác 

CTCT  Tham tô ↔ (Tham tố) ↔ 

Quá trình   ↔  Tham tố 

Tham tố ↔ (Tham tố) + 

Quá trình ↔  Tham tố 

Tỷ lệ  49.2 % 44.2 % 

Kiểu 2: Nhấn maṇh đề đánh dấu biểu hiêṇ qua các tham tố đảo 

trong câu bi ̣ đôṇg có yếu tố phu ̣trơ ̣

CTĐT Đề đánh dấu - Thuyết Đề đánh dấu - Thuyết 

CTT Thức khẳng điṇh/ Phủ điṇh Thức khẳng điṇh/ Phủ điṇh 

TN + (be) + VN + (by) + 

(CN) 

TN + (đôṇg từ bi ̣ đôṇg) + 

(CN) + VN 

CTCT 

 

Tham tố đảo + (be) + QT  + 

(by) + (Tham tố) 

Tham tố đảo + (bi/̣đươc̣) + 

(Tham tố) + QT 

Tỷ lệ  11.8 % 14.2 % 

Kiểu 3: Nhấn maṇh đề đánh dấu biểu hiêṇ qua các tham tố đảo 

thuôc̣ quá triǹh hiện hữu trong câu tồn taị có thành phần đảo về 

phía sau 

CTĐT Đề đánh dấu - Thuyết Đề đánh dấu - Thuyết 

CTT Thức khẳng điṇh/ Phủ điṇh Thức khẳng điṇh/ Phủ điṇh 

(Cụm) TrN ↔ there + VN + 

CN  

(Cuṃ)TrN ↔ VN + CN  

CTCT CC ↔  There ↔  QT:hh   +  

HHT 

CC  ↔  QT:hh  + HHT 

Tỷ lệ  15.8 % 38.6 % 

Kiểu 4: Nhấn maṇh đề đánh dấu biểu hiêṇ qua các tham tố đảo 

trong câu có thành phần đảo về phía trước 

CTĐT Đề đánh dấu - Thuyết Đề đánh dấu - Thuyết 

CTT Thức khẳng điṇh/ Phủ điṇh Thức khẳng điṇh/ Phủ điṇh 

  Yếu tố chêm xen + VN  + TN 1 + 

TN 2 

 

Yếu tố chêm xen + TN + 

(CN) + VN + BN   

CTCP Yếu tố chêm xen  + QT  + 

Tham tố 1 +  Tham tố 2    

Yếu tố chêm xen  + Tham tố 

đảo +  (Tham tố) + QT + 

CC    

Tỷ lệ  16.2 % 1.2 % 

Kiểu 5: Nhấn maṇh đề đánh dấu biểu hiêṇ qua các tham tố đảo có 
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yếu tố chêm xen phu ̣trơ ̣(cấu trúc câu) 

CTĐT Đề đánh dấu - Thuyết Đề đánh dấu - Thuyết 

CTT Thức khẳng điṇh/ Phủ điṇh Thức khẳng điṇh/ Phủ điṇh 

CN (giả)  + VN + TN + 

That + CN  + VN +  BN 

Yếu tố chêm xen  + VN  + 

TN + CN  + VN + BN 

CTCT Yếu tố chêm xen   +  QT:qh  

+ tham tố   + that + Tham tố  

+ QT + CC    

Yếu tố chêm xen + QT:qh  + 

Tham tố + Tham tố + QT + 

CC 

Tỷ lệ  7 % 1.8 % 

 4.2. Biểu hiện những điểm tương đồng 

4.2.1. Kiểu 1: Nhấn maṇh nhằm đối lâp̣ tham tố đảo làm Đề đánh dấu 

trong câu có thành phần câu đảo không có yếu tố phu ̣trơ ̣ 

Trong giao tiếp đối với cả hai ngôn ngữ, khi muốn nhấn mạnh 

nội dung thông tin nào đó, người ta thường đảo các tham tố tương ứng 

với nội dung cần nhấn mạnh lên vị trí đầu câu và làm cho nó trở thành 

Đề ngữ có đánh dấu. Qua việc thống kê số liệu thu thập được, chúng 

tôi nhận thấy đây là sơ đồ chiếm tỉ lệ câu đảo ngữ lớn nhất trong tổng 

số câu đảo ngữ được khảo sát đối với cả hai ngôn ngữ là tiếng Anh và 

tiếng Việt. Trong đó, tỷ lệ câu đảo ngữ tiếng Anh chiếm 49.2 % và 

tiếng Việt chiếm 44.2 %. Điều này chứng tỏ cả người Anh và người 

Việt đều có xu hướng sử dụng nhiều các cấu trúc đảo ngữ không có 

yếu tố phụ trợ.  

4.2.2. Kiểu 2: Nhấn maṇh đề đánh dấu biểu hiêṇ qua các tham tố 

đảo trong câu bi ̣ đôṇg có yếu tố phu ̣trơ ̣ 

Đối với kiểu này, trong câu bị động tiếng Anh và tiếng Việt có 

yếu tố phụ trợ, các thành phần nhấn mạnh là các tham tố Đích thể (Bị 

thể/ Tiếp thể). Qua việc thống kê số liệu thu thập được, chúng tôi nhận 

thấy đây là sơ đồ có tỉ lệ câu đảo ngữ tiếng Anh và tiếng Việt khá 

tương đương nhau. Trong đó, tỷ lệ câu đảo ngữ tiếng Anh chiếm 11.8 

% và tiếng Việt chiếm 14.2 %.  

4.2.3. Kiểu 3: Nhấn maṇh đề đánh dấu biểu hiêṇ qua các tham tố 

đảo thuôc̣ quá triǹh hiện hữu trong câu tồn taị có thành phần đảo 

về phía sau 

Đối với kiểu này, nét tương đồng đáng chú ý là cả tiếng Anh và 

tiếng Việt đều có tham tố đảo làm đề đánh dấu thuộc quá trình hiện 

hữu là một tham tố chu cảnh.  

4.2.4. Kiểu 4: Nhấn maṇh đề đánh dấu biểu hiêṇ qua các tham tố 

đảo trong cấu trúc câu có thành phần đảo về phía trước 
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 Trong tiếng Anh cũng như tiếng Viêṭ, để khẳng điṇh sư ̣ nhấn 

maṇh nôị dung thông tin liên quan đến môṭ tham tố nào đó trong các 

quá trình, người ta có thể sử duṇg các yếu tố chêm xen và đăṭ nó ở vi ̣trí 

xuất phát của cấu trúc kết hơp̣ với tham tố muốn được nhấn mạnh. Yếu tố 

chêm xen tương đương trong tiếng Anh (it) và tiếng Viêṭ (Chính/ngay cả) 

khi đươc̣ kết hơp̣ với tham tố đảo taọ thành cuṃ chêm xen nhấn maṇh và 

làm cho câu mang tính chất “tiền đảo”. 

Ví du:̣ {4: 1}.  Tiếng Anh Tiếng Viêṭ 

Câu chứa tham tố 

đảo kết hơp̣ với 

yếu tố chêm xen 

...It would be interesting to 

know who was the father of 

Emmie Slattery’s baby... [6]       

...Ngay từ hồi đó 

mình đã biết rõ... 

[17] 

Ví du ̣trên cho thấy, chiếm giữ vi ̣trí đầu câu là các yếu tố chêm xen 

nhấn maṇh it (tiếng Anh) và Ngay (tiếng Viêṭ). Các yếu tố nhấn maṇh 

này đươc̣ kết hơp̣ với tham tố đảo interesting (tiếng Anh) và từ hồi đó 

(tiếng Viêṭ) xuất hiêṇ trước trong cấu trúc nhằm mục đích nhấn mạnh 

chính các thông tin đó và tạo hiệu ứng đến người đoc̣/nghe.  

4.2.5. Kiểu 5: Nhấn maṇh đề đánh dấu biểu hiêṇ qua tham tố đảo 

có yếu tố chêm xen phu ̣trơ ̣(cấu trúc câu) 

 Câu mang tính chất “tiền đảo” cũng đươc̣ chúng tôi tìm thấy 

thông qua nguồn cứ liêụ khi môṭ trong hai tham tố bi ̣đảo đươc̣ nhâṇ 

diêṇ là môṭ cấu trúc câu. Trong đó, tham tố kết hơp̣ với các yếu tố 

chêm xen it (tiếng Anh) và ngay/đúng (tiếng Viêṭ) thường đươc̣ thông 

qua quá trình quan hê ̣biểu hiêṇ bằng đôṇg từ “be” trong tiếng Anh và 

“là” trong tiếng Viêṭ.  

Ví du:̣ {4: 2}.  Tiếng Anh Tiếng Viêṭ 

Câu chứa tham 

tố đảo kết hơp̣ 

với yếu tố chêm 

xen (cấu trúc 

câu) 

...It was a token that he was 

harking back through his own 

life to the lives of his 

forebears ... [4] 

... Đó chính là cái 

mặt ngựa mà lúc 

nãy y vừa để ý 

tới... [11] 
 

Ví du ̣trên cho thấy, chiếm giữ vi ̣trí đầu câu là các cuṃ yếu tố chêm 

xen nhấn maṇh kết hơp̣ với quá trình quan hê:̣ it was (tiếng Anh) và 

Đó chính là (tiếng Viêṭ). Các cuṃ yếu tố nhấn maṇh này đươc̣ kết hơp̣ 

với tham tố đảo a token (tiếng Anh) và cái mặt ngựa (tiếng Viêṭ) xuất 

hiêṇ trước trong cấu trúc nhằm tạo hiệu ứng nhấn mạnh đến người 

đoc̣/nghe. Tham tố còn laị bi ̣đảo cũng đươc̣ biểu hiêṇ bằng môṭ cú với 

sư ̣có măṭ đầy đủ của các tham tố bắt buôc̣ của môṭ cấu trúc chuyển 
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tác tương đương với các thành phần câu bắt buôc̣ là cuṃ chủ – vi ̣như: 

he was harking back through his own life to the lives of his forebears 

(tiếng Anh) và y vừa để ý tới (tiếng Viêṭ). 

 4.3. Biểu hiện những điểm di ̣ biêṭ 

4.3.1. Kiểu 1: Nhấn maṇh nhằm đối lâp̣ tham tố đảo làm Đề đánh 

dấu trong câu có thành phần đảo không có yếu tố phu ̣trơ ̣ 

Đối với kiểu loại này, chúng tôi tìm thấy khá nhiều nét khác biệt 

trong cả hai ngôn ngữ khi người nói/ viết muốn bày tỏ thái độ nhấn 

mạnh đối lập tham tố đảo ở các thức khác nhau như: Khẳng định, phủ 

định, nghi vấn và cảm thán. Trong mỗi ngôn ngữ, các yếu tố cấu tạo 

nên phần Đề và phần Thuyết cũng khác biệt nhau. 

4.3.2. Kiểu 2: Nhấn maṇh đề đánh dấu biểu hiêṇ qua các tham tố 

đảo trong câu bi ̣ đôṇg có yếu tố phu ̣trơ ̣

Qua việc phân tích và chứng minh nguồn ngữ liệu, chúng tôi 

nhận thấy đây là sơ đồ có sự khác biệt lớn về các yếu tố cấu tạo nên 

phần Thuyết trong cả hai ngôn ngữ đặc biệt là các động từ bị động và 

các yếu tố phủ định. 

4.3.3. Kiểu 3: Nhấn maṇh đề đánh dấu biểu hiêṇ qua các tham tố 

đảo thuôc̣ quá triǹh hiện hữu trong câu tồn taị có thành phần đảo 

về phía sau   

Đối với kiểu này, điểm khác biệt đáng lưu ý là trong tiếng Anh 

có sự xuất hiện của chủ ngữ giả (there) làm đề đánh dấu. Trong tiếng 

Việt các vị từ tồn tại có thể chiếm giữ vị trí của đề đánh dấu. Số liệu 

thu thập được cho thấy tỷ lệ câu đảo ngữ tiếng Anh của sơ đồ này 

chiếm 15.8 % và tiếng Việt chiếm 38.6 %.  

4.3.4. Kiểu 4: Nhấn maṇh đề đánh dấu biểu hiêṇ qua các tham tố 

đảo trong cấu trúc câu có thành phần đảo về phía trước 

Đây là kiểu có sự khác biệt lớn giữa hai ngôn ngữ.xét cả mặt 

định tính lẫn định lượng. Trong tiếng Anh, yếu tố chêm xen khi kết 

hợp với tham tố đảo phải thông qua quá trình quan hệ (be) và tạo nên 

ranh giới Đề - Thuyết, tham tố còn lại thường được thể hiện bằng một 

quá trình nào đó. Đối với tiếng Việt, yếu tố chêm xen có thể kết hợp 
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với tham tố đảo mà không cần thông qua quá trình quan hệ, tham tố 

còn lại làm phần Thuyết thường được biểu hiện bằng một cấu trúc 

chuyển tác. Số liệu thu thập được cho thấy tỷ lệ câu đảo ngữ tiếng 

Anh chiếm 16.2 % và tiếng Việt chỉ chiếm 1.2%.  

4.3.5. Kiểu 5: Nhấn maṇh đề đánh dấu biểu hiêṇ qua các tham tố 

đảo có yếu tố chêm xen phu ̣trơ ̣(cấu trúc câu) 

Chúng tôi cũng tìm thấy sự khác biệt xét trên cả mặt định tính 

lẫn định lượng đối với kiểu này trong cả hai ngôn ngữ. Trong tiếng 

Anh, yếu tố chêm xen khi kết hợp với tham tố đảo phải thông qua quá 

trình quan hệ (be) và tạo nên phần Đề, tham tố còn lại thường được 

thể hiện bằng một cấu trúc chuyển tác và đóng chức năng làm phần 

Thuyết. Đối với tiếng Việt, yếu tố chêm xen có thể kết hợp với tham 

tố đảo mà không cần thông qua quá trình quan hệ và tạo nên phần Đề, 

tham tố còn lại làm phần Thuyết được biểu hiện bằng một cấu trúc 

chuyển tác. Số liệu thu thập được cho thấy tỷ lệ câu đảo ngữ tiếng 

Anh chiếm 7 % và tiếng Việt chỉ chiếm 1.8 %.  

 Tiểu kết 

 Chương bốn đa ̃tâp̣ trung trình bày và nêu bâṭ những nét tương 

đồng cũng như những điểm khác biêṭ của câu đảo ngữ tiếng Anh và 

tiếng Viêṭ trên cả năm kiểu cơ bản: Nhấn maṇh nhằm hàm ý đối lâp̣ 

môṭ tham tố đươc̣ 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 Bi ̣ thể, Lơị thể, Tiếp thể, Hiêṇ tươṇg, Phát ngôn, và 

Tiếp ngôn thể 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 cấu trúc 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). Ở mỗi kiểu, chúng tôi đã nêu bâṭ 

những điểm tương đồng và những nét khác biêṭ giữa hai ngôn ngữ. 

Chúng tôi đã tìm thấy sư ̣khác biêṭ nhiều hơn sư ̣tương đồng trong cấu 

trúc đảo ngữ của hai ngôn ngữ về măṭ điṇh tính và điṇh lươṇg. Sư ̣khác 
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biêṭ lớn nhất là đảo ngữ tiếng Anh có các cấu trúc đảo bán phần, còn đảo 

ngữ tiếng Viêṭ không có hiêṇ tươṇg này. Cấu trúc đảo ngữ tiếng Anh có 

sư ̣đa daṇg hơn về chức năng nghiã biểu hiêṇ. Nhiều quá trình chuyển 

tác tham gia vào cấu trúc đảo ngữ tiếng Anh hơn trong tiếng Viêṭ. Đăc̣ 

biêṭ hơn, chúng tôi tìm thấy vai trò của các tác tử tình thái trong tiếng 

Anh rất quan troṇg. Đảo ngữ tiếng Anh chiụ sư ̣chi phối rất lớn từ các 

tác tử tình thái trên cả ba chức năng biểu hiêṇ của câu là nghiã biểu hiêṇ, 

nghiã liên nhân, và nghiã văn bản. Trong khi đó, đảo ngữ trong tiếng 

Viêṭ không có sư ̣ảnh hưởng này.  

 Có thể nói, câu đảo ngữ trong tiếng Anh và trong tiếng Viêṭ có 

những nét tương đồng cũng như sư ̣ khác biêṭ về moị phương diêṇ. 

Điều này cũng dê ̃dàng nhâṇ thấy bởi mỗi ngôn ngữ trên thế giới đều 

có những nét đăc̣ trưng riêng... Thâṃ chí người ta vâñ có thể tìm thấy 

sư ̣khác biêṭ ngay trong sư ̣tương đồng.  

 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. 

Nếu quan sát trâṭ tư ̣của ngữ đoaṇ vi ̣từ và danh ngữ trong vi ̣ngữ làm 

Thuyết của câu, có thể nhâṇ thấy môṭ số cấu trúc đảo toàn phần trong 

tiếng Anh tương đương với tiếng Viêṭ. 

 Về măṭ điṇh tính, sư ̣khác biêṭ về cấu trúc đảo ngữ giữa hai ngôn 

ngữ lớn hơn là sư ̣tương đồng.  

 Cấu trúc đảo ngữ là cấu trúc mang chủ đề đươc̣ đánh dấu. Do đó, 

ngữ cảnh cho phép sử duṇg câu trần thuâṭ có cấu trúc đảo haṇ hep̣ hơn 

so với các loaị cấu trúc thông thường khác. Nhìn chung, cấu trúc đảo 

ngữ đươc̣ sử duṇg nhiều trong liñh vưc̣ văn hoc̣, nghê ̣thuâṭ bởi chức 

năng vốn có của câu đảo ngữ là biểu đaṭ cảm xúc, taọ ấn tươṇg, nhấn 

maṇh đối với người đoc̣/nghe. Hơn nữa, tiếng Viêṭ còn có những cấu 

trúc đảo với vi ̣ từ miêu tả là những từ chỉ âm thanh, màu sắc, hình 

dáng. Vì vâỵ, đảo ngữ trong tiếng Viêṭ có khả năng miêu tả sư ̣ vâṭ, 

hiêṇ tươṇg hay con người môṭ cách sống đôṇg và phong phú hơn 

trong tiếng Anh. 
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KẾT LUÂṆ 

 Từ viêc̣ phân tích và miêu tả câu đảo ngữ tiếng Anh và tiếng 

Viêṭ ở chương 2 và chương 3, và viêc̣ so sánh đối chiếu câu đảo ngữ 

giữa hai ngôn ngữ này trên ba bình diêṇ nghiã biểu hiêṇ thông qua cấu 

trúc chuyển tác các quá trình, nghiã tình thái và cấu trúc đề – thuyết 

theo hướng tiếp câṇ ngữ pháp chức năng hê ̣ thống của MAK. 

Halliday, luâṇ án đi đến những kết luâṇ sau: 

1. 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.  

2. Dưạ vào viêc̣ tổng hơp̣, phân tích các nguồn ngữ liêụ thu thâp̣ 

đươc̣, chúng tôi đã tổng hơp̣ đươc̣ năm kiểu khái quát về các  hình thức 

đảo ngữ trong tiếng Anh cũng như tiếng Viêṭ.  Luâṇ án đã chứng minh sư ̣

thay đổi trâṭ tư ̣các vai nghiã thông qua sư ̣thể hiêṇ các cấu trúc chuyển 

tác các quá trình. Tương ứng với mỗi sơ đồ câu đảo ngữ, chúng tôi đã 

miêu tả và phân tích hiêṇ tươṇg đảo ngữ trên ba hình thức chủ yếu: 

Khẳng điṇh sự nhấn maṇh phần đề đánh dấu biểu hiêṇ qua các tham tố 

đươc̣ đảo trong các quá trình; Phủ điṇh sự nhấn maṇh phần đề đánh 

dấu biểu hiêṇ qua các tham tố đươc̣ đảo trong các quá trình; và nghi 

vấn sự nhấn maṇh phần đề đánh dấu biểu hiêṇ qua các tham tố đươc̣ 

đảo trong các quá trình. 

3. Căn cứ vào kết quả khảo sát, xét về phương diêṇ nghiã của câu với 

chức năng biểu hiêṇ chúng tôi nhâṇ 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, quá trình hành vi, quá trình phát ngôn, quá trình 

tinh thần, quá trình quan hê ̣và quá trình tồn taị. 

 4. 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. Nghiã tình 

thái đươc̣ các nhà ngôn ngữ hoc̣ Anh và Viêṭ có chung môṭ quan niêṃ 

là các ý nghiã thể hiêṇ muc̣ đích phát ngôn của người nói, hay nói theo 
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lý thuyết hành vi ngôn ngữ, kiểu muc̣ đích taị lời mà người nói thưc̣ 

hiêṇ (hỏi, ra lêṇh, yêu cầu, bác bỏ, khuyên, mời...) gắn trưc̣ tiếp với 

chiều tương tác liên nhân của giao tiếp, với kiểu tác đôṇg của người 

nói đến người đối thoaị. Câu có trâṭ tư ̣cú pháp đảo ngược thường gắn 

với duṇg ý mang tính cá nhân. Nói cách khác, nó hình thành do những 

muc̣ đích riêng của người nói/viết. Cu ̣ thể là các nhà ngôn ngữ hoc̣ 

này đều cho rằng 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. Loaị nhấn 

maṇh này bao hàm mối quan hê ̣người nói - người nghe và liên quan 

đến sư ̣xúc cảm hay sư ̣mong đơị. 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.̃  

 5. Tiếng Anh có cấu trúc đảo ngữ đối với chủ ngữ giả “there” 

trong sơ đồ nhấn maṇh 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” xuất hiện trong các mô hình nhấn maṇh 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 chủ đề đánh dấu biểu hiêṇ qua 

các tham tố đảo có yếu tố chêm xen phu ̣trơ ̣(cấu trúc câu). Trong khi 

đó, tiếng Viêṭ không có các chủ ngữ giả này. Chúng tôi cũng tìm thấy 

sự khác biệt khi xác định vị từ tồn tại trong sơ đồ nhấn maṇh 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 trong tiếng Việt. Cụ thể là vị 

từ tồn tại trong tiếng Việt có sự đa dạng hơn về thể loại khi nó được 

xác định bao gồm cả các từ biểu thi ̣ ý nghiã tồn taị như: có, còn..., từ 

chỉ tư thế sư ̣vâṭ như: treo, nằm, ngồi..., các từ chỉ lươṇg như: nhiều, ít, 

đầy..., các từ tươṇg thanh hay tươṇg hình như: nhao nhao, bồm bộp ...  

 6. 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.  
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Thành phần Hữu điṇh có chức năng làm cho nhâṇ điṇh trở nên hữu 

điṇh. Nó đưa nhâṇ điṇh trở laị thưc̣ tế, chiụ sư ̣chi phối của con người 

và khiến con người phải có sư ̣trao đổi với nhau. 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. Trong tiếng Viêṭ 

các tác tử tình thái không bị chia theo ngôi và số vì tiếng Viêṭ là ngôn 

ngữ không biến hình và biến cách. 

 7. 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. 

Chúng tôi tin rằng kết quả của luâṇ án se ̃góp phần giúp những người 

daỵ và hoc̣ tiếng Anh cơ sở để hiểu thấu đáo hơn về sư ̣đa daṇg của 

các loaị câu đảo ngữ trong tiếng Anh và tiếng Viêṭ. 

Sau cùng, chúng tôi thấy có môṭ vài vấn đề cần đươc̣ tiếp tuc̣ nghiên 

cứu như sau: 

 Đảo ngữ trong các thể loaị văn bản khác nhau. 

 Đảo ngữ theo hướng tiếp câṇ ngôn ngữ hoc̣ tri nhâṇ. 

 Luâṇ án là kết quả nghiên cứu trong môṭ thời gian dài với nhiều 

nỗ lưc̣ và sư ̣cố gắng liên tuc̣ của chúng tôi. Tuy nhiên, những thiếu 

sót là không thể tránh khỏi. Chúng tôi rất mong nhâṇ đươc̣ những ý 

kiến đóng góp của các Giáo sư, Tiến si,̃ các nhà ngôn ngữ hoc̣, các 

đồng nghiêp̣ và những người quan tâm đến đề tài 
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INTRODUCTION 

1. Justification 

 In linguistics, inversion is a complex grammatical phenomenon 

and is widely studied by many people. Inversion involves the movement 

of elements in the sentence. Hence, there is a certain difference between 

the order of variations of the sentence. That is the difference between a 

supposedly "basic" order or a "standard order", with orders formed by 

the inversion phenomenon. With such differences in word order (as the 

"expressing"), there is the difference in content (as "expressed"). 

According to Halliday, the demands of society have helped the language 

form its structure. He clarified the development of the language from the 

functional point of view: “Language has evolved to serve human needs, 

and in relation to these needs, the way in which it is organized, is the 

function - it is not the arbitrariness.” Systemic Functional grammar is 

essentially a natural grammar with the meaning that all linguistic 

phenomena can be explained in relation to how language is used. The 

basic components in the meaning of the language are functional 

components. In language, humans can transmit any kinds of information. 

 Understanding and utilizing of inversion structures will help 

learners to diversify and enrich their linguistic expressions for specific 

communication purposes. 

2. Object and scope of study  

+ The object of study: inversion in English and in Vietnamese. 

 + The scope of study: Study of inversion models through three 

functional areas:: 

- Function of textual creation (Basing on the Theme – Rheme structure) 

- Function of Interpersonal creation (Basing on the Mood structure) 

- Function of Expressional creation (Basing on the Transitivity structure) 

3. Purposes and tasks of the study: 

 The purposes of study: 
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          Studying features of inversion sentences in English and 

Vietnamese as well as similarities and differences of inversion sentences 

between two languages. 

 The tasks of study: 

- Doing statistics, classifying types of inversion in English and 

Vietnamese in the literature, short stories, and novels. 

- Systematizing and modeling types of inversion in English and 

Vietnamese, describing and analyzing their composition of forms and 

characteristics through the structures: Theme - Rheme, Mood and 

Transitivity in discourses in the view of Systemic functional grammar of 

MAK Halliday. 

 - Analyzing and interpreting the language characteristics of  

structural models in English and Vietnamese inversions. 

4. Materials of the study 

 1000 English and Vietnamese inversion sentences are selected and 

cited in discourses from the following material sources: 

 - English-American literature works 

 - Vietnamese literature works 

 - Grammatical books and scientific works in English and Vietnamese 

 - Conversations in daily communication 

5. The research methodology: 

 - Data collection methods were used to collect the inversions which 

were selected from literary works, stories and everyday conversations in 

order to establish a basis resources for the research thesis. 

- The linguistics describing methods: This traditional method is to 

illumine the nature of the phenomenon. The description is conducted 

with following main measures: 

+ The inside interpretation measures (data classifying and 

systematizing: data processing to establish a basis resource for 

researching; contrastive measures, the immediate constituent analysis 
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measures to indicate the relationship between the element 

constructions...). 

 + The outside interpretation measures (quantitative and qualitative 

statistics to get the number of the inversions and process collected data 

up to topic orientation, describing the characteristics of the inversion in 

English and Vietnamese basing on three structural aspects (Theme - 

Rheme, Mood and Transitivity) in the view of Systemic functional 

grammar of MAK Halliday. 

 - Contrastive method was used to compare types of inversion in 

English and Vietnamese, and find equivalent and different forms in 

English and Vietnamese in order to highlight features on meanings: 

textual, informative, interpersonal and reflecting meanings between the 

two languages. 

6. Contribution of the thesis: 

 In theory: 

 - The thesis clarifies the typical characteristics of the types of 

inversion sentences in English and Vietnamese on the structural aspects: 

textual structure, mood structure and transitivity structure. 

 - The thesis clarifies the similarities and differences of inversion 

sentences in English and Vietnamese on the structural aspects: textual 

structure, mood structure and transitivity structure. 

 In reality:  

 - The thesis contributes to propose ways of analyzing and teaching 

structures of English inversion in comparison with Vietnamese ones. 

 - The thesis helps learners to master and use effectively the English 

and Vietnamese inversion sentences in order to achieve certain 

communicative purposes in language communication. The results of the 

comparison and analysis will contribute to improve the effectiveness of 

teaching and learning English and Vietnamese grammar subjects. 

7. Thesis framework 
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Beside the Introduction, Conclusion, References and Appendix, 

the thesis has four chapters:  

Chapter 1: Background and theoretical basic; 

Chapter 2: Inversion in English; 

Chapter 3: Inversion in Vietnamese; 

Chapter 4: A comparison of inversion in English and Vietnamese. 

CHAPER 1.  OVERVIEW AND THEORY BACKGROUND 

1.1 Research overview 

1.1.1. In the world 

            With the book "Inversion in Present - Day English" of 

Hartvigson and Leif Kvistgaard Jakcobsen (1974), the English inversion 

phenomenon appears to have been studied for the first time and 

represents for one of the studies of inversion in Modern English 

 When talking about auxiliary verb inversion, in the article  of “The 

Semantics of Auxiliary Inversion in English” John Penhallurick (1987) 

stated that the motives of the auxiliary verb inversions are at the 

semantic level rather than at the structure level, and “all messages 

related to the auxiliary verb inversions share a semantic characteristic” 

and demonstrated that the semantic feature is an uncertainty associated 

with the event expressed by predicate in some way. However, this 

concept does not have a certain linguistic basis. 

 Another concept of full verb inversion which was stated in 

“Inversion in Modern English: Form and Function” of Heidrun 

Dorgeloh (1997) is that the information structure is encoded in the 

inversion sentences by means of the word order variation. A full verb 

inversion does not only involve a speaker/ writer's appreciation of the 

familiarity of the information in the discourses but also reflects the way 

the speaker/ writer directs the attention of the listener/reader, or tells the 

listener/ reader that certain elements of the discourse are being 

emphasized by the speaker/writer. 
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1.1.2. In Vietnam 

 A dominant study relating to inversions is the doctoral thesis in 

linguistic of Nguyen Thi Quynh Hoa (2004) with the topic "Structural - 

semantic survey of the phenomenon of inversions in English and 

Vietnamese". The thesis examines the English language inversion in the 

relation to both structural and semantic aspects, considers inversion as a 

phenomena of the intrinsic structure of the sentence on the basis of the 

syntax and a phenomenon closely related to discourses, with the 

organization of speaker’s discourses. The thesis has codified and 

described in details all the English inversion models in the narrative 

sentences. The thesis also examined three functions of the English 

inversion: the function of introducing entities in discourse, the function 

of emphasis and the function of cohesion. These functions are specifying 

the meaning of non-description in inversions. According to J.Lyons 

(1995), the thesis argues that the English inversion is a means of 

encoding and grammaticalizing some propositional elements of non – 

content clauses  belonging to the meaning of the sentence. 

 Another doctoral thesis involving in inversion is "The study of 

means of emphasis in English related to the Vietnamese (through 

syntactical order)” of Huynh Thi Ai Nguyen (2005). The thesis finds out 

means of information emphasis in the form of structure in English and 

Vietnamese. Hence, emphasis means can be identified based on the 

information structure of the sentence, with the focus on subject 

information and focus information. Emphasis means is also the means 

by which the important piece of information in the sentence is 

highlighted, which in many cases is the new piece of information for the 

listener. The focus information can be found in Theme or in Rheme and 

the sentence can hold up to two focus points. Contrast emphasis is also 

considered as information emphasis. Jakobson's marking theory and 

Dik’s development are used as the basis for defining conditions for a 

means called emphasis. The thesis argues that the syntactical order of 
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the sentence is related to the order of the information structure and the 

structure of the sentence can be marked in two forms of prefixes (the 

structure is moving upwards with a component which used to be behind 

the verbs) and the suffixes (the structure that moves behind a component 

that used to precedes the verb). 

1.2. Theory background 

1.2.1. Sentence components 

The sentence components are the words which take part in 

sentence core (compulsory presence to ensure the integrity of the 

sentence) or directly depend on the core sentence. The key words of the 

sentence are the main part of the sentence, including the subject, 

predicate, and obligatory complement of the predicate. Words that 

depend on the whole sentence are sub-components of the sentence. 

(Nguyen Van Hiep, 1992). 

There are two views on sentence components in English and 

Vietnamese: 

- The sentence with  two components: Subject - predicate 

- The sentence with Subject – predicate – complement or Object 

and complement/ or complement including Object and Complement) 

and Adverb. 

Sentence components of the thesis’s view are: Subject – predicate 

– object - complement and adverbs 

1.2.2. Word order  

There are different views of word order. However, both English 

and Vietnamese consider word order as a grammatical means (an 

important method for expressing the word's syntactic functions) and the 

word order plays a very important role in expressing the segmentation of 

reality, expressing speaker / writer’s emotions and feelings. There is no 

language but its word order is completely fixed and there is no language 

but its word order is completely free. 
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Ordinary word orders in English and Vietnamese are commonly 

recognized as: 

Subject – predicate 

Subject – predicate – complement/object/adverb 

The thesis is up to this view. 

1.2.3. Sentence patterns 

Common sentence patterns in English and Vietnamese are: 

- Subject – predicate 

- Subject – predicate - complement 

- Subject – predicate – object 

- Subject – predicate – indirect object – direct object 

- Subject – predicate – object – complement 

- Subject – predicate – adverb... 

In this thesis, the structural patterns were investigated with the 

participation of the components: Subject, predicate, object, complement 

or adverb according to correspondence with each of the above models. 

1.2.4. Sentence in the view of systemic functional grammar 

From MAK Halliday’s point of view of systemic functional 

grammar, the sentence is analyzed basing on three aspects of the 

meaning: 

Sentence with function of expressing: experience expression 

Sentence with function of exchange: interpersonal expression 

Sentences with function of text: expressing the way that a message 

is organized. 

1.2.5. Inversion sentence in the view of systemic functional 

grammar 

The inversion sentence is considered as the inversion of order of 

semantic roles or focused information since the purpose of 

communication regulates and controls. Therefore, the sentence 

components do not appear in the standard structure. Semantic roles can 

appear in different positions in different processes depending on the 
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speaker's purpose. It is the presence in the different positions of semantic 

roles that makes up the different  processes of inversion. 

Summary 

Chapter One presents theoretical issues related to the thesis including the 

theory of word order, sentence components, sentence patterns, sentence 

in the view of systemic functional grammar, and inversion sentence in 

the view of systemic functional grammar. In particular, we focused on 

introducing M.A.K Halliday’s concept of systemic functional grammar. 

Accordingly, sentences are considered in three aspects: sentence as 

expression; sentence as exchange; sentence as a message. At the same 

time, the thesis confirms to base on this theory to analyze, describe and 

compare the research results for the next chapters. 

CHAPTER 2:  INVERSION IN ENGLISH 

2.1. Type 1: Emphasis to contrast inversion participant as the 

marked Theme in inversion sentences with non-extra elements 

General diagram: 

Numbers: 246/500 (Rate: 49.2 %) 
Theme - Rheme Marked Theme Rheme 
Mood Confirmation / Negation / interrogation/ exclamation 

Inversion component Other component 
Transitivity      Participant                   ↔ (Participant) ↔ Process ↔  

Participant 

 In this diagram, marked Theme are defined as inverted participants 

(Goal, Phenomenon, Verbiage, Identifier/Value, Circumstance)  

occurring in the processes of transitivity (material process, mental 

process, behavioral process, verbal process, relational process...) 

corresponding to the sentence components (object, complement, 

adverb...) in the syntax structure which is concretized from the structure 

mood. For this diagram, we examined the research material on four 

moods (Confirmation / Negation / interrogation/ exclamation). Survey 

result shows that this diagram accounts for the largest proportion 

(49.2%) of the total number of surveyed  material sources. 
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2.2. Type 2: Emphasis on marked Theme reflecting through 

inversion participants in passive sentences with extra elements 

General diagram: 

Number: 59/500 (Rate: 11.8 %) 

Theme - 

Rheme 

Marked Theme Rheme 

Mood Confirmation / Negation 

Object 

Noun/pronoun (phrase) 

(be) + verb + (by) + (Subject) 

(be) + verb phrase+ by + 

Noun/pronoun (phrase) 
Transitivity Inversion Participant (be) + processes  + (by) + (participant) 

 In this diagram, marked Theme are defined as inverted participants 

(Goal, Phenomenon) occurring in the processes of transitivity (material 

process, mental process, behavioral process) corresponding to the 

sentence components (object) in the syntax structure which is 

concretized from the structure mood. Survey result shows that this 

diagram accounts for 11.8% of the total number of surveyed  material 

sources. Rheme contains to be, transitivity processes and participants 

(actor, sensor). 

2.3. Type 3: Emphasis on marked Theme reflecting through 

inversion participants in existential sentences with backward 

inversion components 

General diagram: 

Number: 79/500 (Rate: 15.8 %)  
Theme- Rheme Marked Theme Rheme 

Mood Confirmation / Negation 

Adverb/ There   

Adverb / There   

↔   predicate  +  Subject 

↔    vern phrase + noun phrase 
Transitivity circumstance/ (There) ↔ existential process  +  Existent 

In this diagram, marked Theme are defined as inverted participants 

like dummy subject (there) or circumstance occurring in the processes of 

transitivity (existential process) corresponding to the sentence 

components (adverb or there) in the syntax structure which is 
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concretized from the structure mood. For this diagram, we examined the 

research material on two moods (Confirmation/ Negation). Survey result 

shows that this diagram accounts for 15.8 % of the total number of 

surveyed  material sources. Rheme contains existential processes and 

existents (when dummy subject – there appears in Theme). When 

circumstance plays the role as marked theme, Rheme contains dummy 

subject - there, existential process, and Existents. 

2.4. Type 4: Emphasis on marked Theme reflecting through inversion 

participants in sentences with  fronting  inversion components 

General diagram: 
 

Number: 81/500 (Rate: 16.2 %)  
Theme- 

Rheme 

Marked Theme Rheme 

Mood Confirmation / Negation 
It 

Dummy subject 
  + verb  + Object 1 + Object 2 

+ verb phrase + oun/verb/adjective/prepositon 

(phrase) + noun/verb/adjective/prepositon  

(phrase) 
Transitivity Add element       + process  + Participant 1 +  Participant 2    

One way to create an effect in communication is to use emphasis 

sentence structures. When the speaker/ writer wants to emphasize certain 

information, the linguistic element corresponding to that information is 

brought forward, and this makes the sentence have a forward-moving 

component feature or “fronting inversion”. The add - element (it) appears 

at the beginning of the sentence and occupies the position of the subject, 

so it becomes the marked theme  in the theme – Rheme structure. Rheme 

includes the relational process and the participants involved in the 

process. In which the first participant is defined as the inversion 

participant corresponding to the first object in the syntactic structure. For 

this diagram, we examined the research material on two moods 

(Confirmation/ Negation). Survey result shows that this diagram accounts 

for 16.2 % of  the total number of surveyed  material sources. 
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2.5. Type 5: Emphasis on marked Theme reflecting through 

inversion participants in sentences with add element (structure) 

General diagram: 

Number: 35/500 (Rate: 7 %)  
Theme- Rheme Marked Theme Rheme 

Mood Confirmation / Negation 
It  + verb + Object  

Dmmy subject + verb phrase  + 

noun/verb/adjective/prepositon  (phrase) 

That  + Subject  + verb +  

Complement 

that + Noun/pronoun 

(phrase)+ verb + Adverb 

Transitivity Add element  +  relational 

process  + participant    
That + Participant  + 
process + circumstance    

In this diagram, add element (it) appears at the beginning of the 

sentence, combining with an inversion participant through the relational 

process, forms a subject – predicate structure and functions as marked 

theme. Rheme is a structure introduced by the word (that) to interpret the 

theme. For this diagram, we examined the research material on two 

moods (Confirmation/ Negation). Survey result shows that this diagram 

accounts for only 7 % of the total number of surveyed  material sources. 

Summary 

Basing on the approach of grammatical function of M.A.K 

Halliday, we advocate the view that the function of the sentence can be 

analyzed on three levels. They are Theme – Rheme, mood and 

transitivity. Through the analysis of collected language sources, we find 

that in English, the types of inversion sentences contain the marked 

theme because the Theme does not coincide with the Subject. Moreover, 

in communication, for the purpose of emphasizing a particular language 

element, we put that language element forward or backward and make it 

an emphasized information.  

From the results of the survey and the analysis of illustrative 

examples, it can be seen that the English inversion still has a variety of 

structure and flexibility in its application because it refers to the 

irregular phenomenon of the sentence. Basing on a collection of 500 
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English examples, we have synthesized five basic forms of inversion, 

demonstrating their structural diversity as well as their functional 

expression in discourses. 

CHAPTER 3:  INVERSION IN VIETNAMESE 

3.1. Type 1: Emphasis to contrast inversion participant as the 

marked Theme in inversion sentences with non-extra elements 

General diagram 

Number: 221/500 (Rate: 44.2 %) 
Theme- Rheme Marked Theme Rheme 

Mood Confirmation/ Negation / interrogation/ exclamation 

Inversion component other component 
Transitivity Inversion Participant    ↔  (Participant) + Process ↔ Participant 

In this diagram, marked Theme are defined as inverted participants 

(Goal, Phenomenon, Verbiage, Identifier/Value, Circumstance or even 

process) occurring in the processes of transitivity (material process, 

mental process, behavioral process, verbal process, relational process...) 

corresponding to the sentence components (object, complement, adverb 

and predicate...) in the syntax structure which is concretized from the 

structure mood. For this diagram, we examined the research material on 

four moods (Confirmation/ Negation/ interrogation/ exclamation). Survey 

result shows that this diagram accounts for the largest proportion  (44.2%) 

of the total number of surveyed  material sources. 

3.2. Type 2: Emphasis on marked Theme reflecting through 

inversion participants in passive sentences with extra elements 

General diagram: 

Number: 71/ 500 (Rate: 14.2 %)   

Theme- 

Rheme 

Marked Theme Rheme 

Mood Confirmation/ Negation 

Object 

Noun/pronoun 

(phrase) 

(Passive verb) + (Subject) + Verb 
bi/̣đươc̣+Noun/pronoun (phrase)+verb 

(phrase) 

Transitivity Inversion Participant        (bi/̣đươc̣) + (Participant) + Process 
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In this diagram, marked Theme are defined as inversion 

participants (Goal, Phenomenon) occurring in the processes of 

transitivity (material process, mental process, behavioral process) 

corresponding to the sentence components (object) in the syntax 

structure which is concretized from the structure mood. Survey result 

shows that this diagram accounts for 14.2% of the total number of 

surveyed  material sources. Rheme contains passive verb, transitivity 

processes and participants (actor, sensor). 

3.3. Type 3: Emphasis on marked Theme reflecting through 

inversion participants in existential sentences with backward 

inversion components 

General diagram: 

Number: 193/500 (Rate: 38.6 %)   
Theme- Rheme Marked Theme Rheme 

Mood Confirmation/ Negation 

Adverb phrase        ↔ Predicate + Subject  

↔ verb (phrase) + Noun  (phrase) 
Transitivity Circumstance        ↔  Existential process  + Existent 

In this diagram, marked Theme are defined as inversion 

participants) or circumstance or existing verbs occurring in the processes 

of transitivity (existential process) corresponding to the sentence 

components (adverb or existing verbs) in the syntax structure which is 

concretized from the structure mood. For this diagram, we examined the 

research material on two moods (Confirmation/ Negation). Survey result 

shows that this diagram accounts for 38.6 % of the total number of 

surveyed  material sources. Rheme contains existential processes and 

existents (when circumstance appears in Theme). When existential 

processes plays the role as marked theme, Rheme contains Existents and 

compulsory circumstance. 

3.4. Type 4: Emphasis on marked Theme reflecting through 

inversion participants in sentences with fronting inversion 

components 
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General diagram: 

Number: 6/500 (Rate: 1.2 %)   
Theme- 

Rheme 

Marked Theme Rheme 

Mood Confirmation/ Negation 
Emphasis element + 

Object 

(Subject) + verb + complement 

Transitivity Emphasis + participant ↔ (Participant) + process +     Circumstance    

One way to create an effect in communication is to use emphasis 

sentence structures. When the speaker/ writer wants to emphasize certain 

information, the linguistic element corresponding to that information is 

brought forward combining with emphasis words (chính..., đó..., chính..., 

ngay..., ngay cả....). The add - element (chính..., đó..., chính..., ngay..., 

ngay cả....).appears at the beginning of the sentence combining with a 

participant and occupies the position of the subject, so it becomes the 

marked theme in the theme – rheme structure. Rheme includes the 

relational process and the participants involved in the process. In which 

the first participant is defined as the inversion participant corresponding 

to the first object in the syntactic structure. For this diagram, we examined 

the research material on two moods (Confirmation/ Negation). Survey 

result shows that this diagram accounts for only 1.2 % of the total number 

of surveyed  material sources. 

3.5. Type 5: Emphasis on marked Theme reflecting through 

inversion participants in sentences with add element (structure) 

General diagram: 

Number: 9/500 (Rate: 1.8 %)    
Theme- Rheme Marked Theme Rheme 

Mood Confirmation/ Negation 
Add element  + Verb  + Object Subject ↔ Verb ↔ 

Complement 

Transitivity Add element  + relational process  

+ Participant      

Participant ↔ Process ↔ 

Circumstance 

In this diagram, add element (chính..., đó..., chính..., ngay..., ngay 

cả...) appears at the beginning of the sentence, combining with an 
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inversion participant through the relational process, forms a subject – 

predicate structure and functions as marked theme. Rheme is a 

transitivity structure with participating  of basic participants to interpret 

the theme. For this diagram, we examined the research material on two 

moods (Confirmation / Negation). Survey result shows that this 

diagram accounts for only 1.8 % of the total number of surveyed  

material sources. 

Summary 

 Inversion in Vietnamese is a complicated matter with different 

points of view. However, with the approach on the functional grammar, 

we approve with the view that the syntactic structure of a sentence is 

organized basing on all three aspects. They are  Theme – Rheme, mood 

and transitivity. 

 In Vietnamese, types of inversion contain marked theme because 

because the Theme does not coincide with the Subject. The marked theme 

causes the listener's attention to an issue that is about to speak in opposite 

relation to what was said earlier. Expressed elements in the form of 

marked theme can be used to emphasize the object or predicate or adverb. 

In a regular marked order, the sentence has only one focus. The focus on 

Theme has two meanings: (i) emphasis and contrast to a given with 

another element that is present or absent in the direct utterance; (ii) 

highlight the central information element of the Rheme. In Vietnamese, the 

usual structure order is that the subject must appear before the predicate. 

However, when we want to emphasize a certain element we can put that 

element at the beginning of the sentence and with the new order of the 

elements in the sentence we have the corresponding inversion structure. At 

the same time, the element placed at the beginning of the sentence 

becomes the marked Theme in the sentence. 

From the results of the survey and the analysis of illustrative 

examples, we can see that the Vietnamese inversion has a variety of 
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structure and flexibility in its application because it refers to the 

irregular phenomenon of  the sentence. Basing on a collection of 500 

Vietnamese examples, we have synthesized five basic forms of 

inversion, demonstrating their structural diversity as well as their 

functional expression in discourses. 

CHAPTER 4. A COMPARISON OF INVERSION IN ENGLISH 

AND VIETNAMESE 

4.1. Statistical table   

Table 4.1. The statistical table of inversion types in English and 

Vietnamese  

Structure English Vietnamese 

Type 1: Emphasis to contrast inversion participant as the marked 

Theme in inversion sentences with non-extra elements 

Theme- Rheme Marked Theme - Rheme Marked Theme - Rheme 

Mood Confirmation/ Negation/ 

interrogation/ exclamation 

Confirmation/ Negation/ 

interrogation/ exclamation 

Inversion component ↔ 

Other components 

Inversion component ↔ 

Other components 

Transitivity  Participant ↔ (Participant) 

↔ Process ↔  Participant 

 Participant ↔ (Participant) 

↔ Process ↔  Participant 

Rate  49.2 % 44.2 % 

Type 2: Emphasis on marked Theme reflecting through inversion 

participants in passive sentences with extra elements 

Theme- Rheme Marked Theme - Rheme Marked Theme - Rheme 

Mood Confirmation/ Negation Confirmation/ Negation 

Object + (be) + Verb + (by) 

+ (Subject) 

Object + (bi/̣ được) + 

(Subject) + verb 

Transitivity Inversion participant + (be) 

+ process  + (by) + 

(Participant) 

Inversion participant + 

(bi/̣đươc̣) + (Inversion 

participant) + Process 

Rate  11.8 % 14.2 % 

Type 3: Emphasis on marked Theme reflecting through inversion 

participants in existential sentences with backward inversion 

components 
Theme- Rheme Marked Theme - Rheme Marked Theme - Rheme 

Mood Confirmation/ Negation Confirmation/ Negation 
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Adverb phrase ↔ there + 
verb + Subject  

Adverb phrase ↔ Verb + 

Subject  

Transitivity Circumstance ↔  There ↔  
Existential process   +  

Existent 

Circumstance  ↔  
Existential process   + 

Existent 

Rate  15.8 % 38.6 % 

Type 4: Emphasis on marked Theme reflecting through 

inversion participants in sentences with fronting inversion 

components 

Theme- Rheme Marked Theme - Rheme Marked Theme - Rheme 

Mood Confirmation/ Negation Confirmation/ Negation 

 Dummy subject + verb + Object 1+Object 2 

 

Add element + Object + 

(Subject) + Verb + 

Complement  

Transitivity Add element + Process  + 

Participant 1 +  Participant 

2    

Add element + Inversion 

participant + (participant) + 

Process + Circumstance    

Rate  16.2 % 1.2 % 

Type 5: Emphasis on marked Theme reflecting through 

inversion participants in sentences with add element (structure) 
Theme- Rheme Marked Theme - Rheme Marked Theme - Rheme 

Mood Confirmation/ Negation Confirmation/ Negation 

Dummy subject  + verb + 

Object + That + Subject  + 

verb +  Complement 

Add element  + verb  + 

Object + Subject  + Verb + 

Complement 

Transitivity Add element  +  Relational 

process  + Participant   + that + 

Participant  + Process + 

Circumstance   

Add element  +  Relational 

process  + Participant + 

Participant + Process + 

Circumstance 

Rate  7 % 1.8 % 

4.2. Similarities 

4.2.1. Type 1: Emphasis to contrast inversion participant as the 

marked Theme in inversion sentences with non-extra elements 

In communication of both English and Vietnamese, when we want 

to emphasize on certain information, we can place the participant 

corresponding to that information at the beginning of the sentence and 

makes it become marked theme of the sentence. By collected data 

analysis, we find that this is the type that has the largest proportion of 
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the total number of inversion sentences surveyed for both English and 

Vietnamese. In particular, the proportion of inversion in English 

accounts for 49.2% and the proportion of inversion in Vietnamese 

accounts for 44.2%. This proves that both English and Vietnamese tend 

to use many kinds of inversion with non-extra elements. 

4.2.2. Type 2: Emphasis on marked Theme reflecting through 

inversion participants in passive sentences with extra elements 

 For this type, in English and Vietnamese, the emphasis 

components are participants such as Goal (Beneficiary). Through 

collected data analysis, we find that this diagram hold the equivalent 

proportion of English and Vietnamese. In particular, the proportion of 

inversion in English accounts for 11.8 % and the proportion of inversion 

in Vietnamese accounts for 14.2%.  

4.2.3. Type 3: Emphasis on marked Theme reflecting through 

inversion participants in existential sentences with backward 

inversion components 

For this type, both English and Vietnamese have inversion 

participants, that are considered as the marked theme, are of circumstances. 

4.2.4. Type 4: Emphasis on marked Theme reflecting through 

inversion participants in sentences with fronting inversion 

components 

 In English as well as Vietnamese, in order to confirm the emphasis on 

certain information regarding an inversion participant in the processes, we 

can use the add elements, place them at the beginning of the sentence and 

combine them with intended emphasis participant. The add elements in 

English (it) and Vietnamese (Chính/ngay cả) will be combined with 

inversion participants in order to form an emphasis phrase. This also makes 

sentence have a meaning of “fronting” inversion. 

Ex: {4: 1}.  English Vietnamese 

Sentence with add ...It would be interesting to ...Ngay từ hồi đó mình 
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element and 

inversion 

participant 

know who was the father of 

Emmie Slattery’s baby... [6]       

đã biết rõ... [17] 

The above example shows that, the first positions of the sentence are the 

add elements it (English) and Ngay (Vietnamese). These add elements 

are combined with inversion participants interesting (English) and từ hồi 

đó (Vietnamese) to create emphasis phrases that produce effects on 

listeners/readers. 

4.2.5. Type 5: Emphasis on marked Theme reflecting through 

inversion participants in sentences with add element (structure) 

 The "fronting" inversion is also found by the research  when one of 

the two inversion participants is identified as a sentence structure. In 

which, the participants combining with add elements it (English) and the 

ngay/đúng (Vietnamese) are defined by relational processes with verb be 

(English) and là (Vietnamese). 

Example: {4: 2}.  English Vietnamese 
Sentence with add 

element and inversion 

participant (sentence 

structure) 

... It was a token that he was 

harking back through his own 

life to the lives of his forebears 

... [4] 

... Đó chính là cái 

mặt ngựa mà lúc 

nãy y vừa để ý 

tới... [11] 

The above example shows that, the first positions of the sentence are the 

add elements and relational processes it was (English) and Đó chính là 

(Vietnamese). These phrases of emphasis are combined with inversion 

participants a token (English) and cái mặt ngựa (Vietnamese) to create 

emphasis phrases that produce effects on listeners/readers. The rest is 

also represented by a structure with the presence of the participants of a 

transitivity process equivalent to Subject – predicate structure: he was 

harking back through his own life to the lives of his forebears (English) 

and y vừa để ý tới (Vietnamese). 

4.3. Differences 

 4.3.1. Type 1: Emphasis to contrast inversion participant as the 

marked Theme in inversion sentences with non-extra elements 
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For this type of inversion, we find differences in both languages 

when the speaker/ writer wants to express the opposing attitude and 

emphasis on inversion participants in different moods such as 

Confirmation, Negation, interrogation, and exclamation. In each 

language, the elements that form the Theme - Rheme are also different. 

4.3.2. Type 2: Emphasis on marked Theme reflecting through 

inversion participants in passive sentences with extra elements 

 By analyzing and proving the materials, we find that this is the 

diagram which contains some differences in composing of the Rheme in 

structure of both languages, especially the passive verbs and the 

negative elements. 

4.3.3. Type 3: Emphasis on marked Theme reflecting through 

inversion participants in existential sentences with backward 

inversion components 

For this type, the notable difference is that in English there is the 

presence of the dummy subject (there) functioning as the marked 

Theme. In Vietnamese, existing predicates may occupy the position of 

the marked Theme. The collected data show that the English inversion 

rate of this diagram accounts for 15.8% and that of Vietnamese accounts 

for 38.6%. 

4.3.4. Type 4: Emphasis on marked Theme reflecting through 

inversion participants in sentences with fronting inversion 

components 

 This type has many differences between the two languages. in term 

of Qualitative and quantitative aspects. In English, the add element is 

combined with the inversion participant by the relational process (be). 

Other participants  are usually represented by a process. In Vietnamese, 

the add element can be combined with an inversion participant without 

relational process, the remainder makes Rheme and is expressed by a 
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transitivity structure. The collected data show that the proportion of 

English inversion is 16.2% and that of Vietnamese is only 1.2%. 

4.3.5. Type 5: Emphasis on marked Theme reflecting through 

inversion participants in sentences with add element (structure) 

We also found differences in both qualitative and quantitative aspects 

for this type in both languages. In English, the add element is combined 

with the inversion participant by the relational process (be) and form the 

marked theme, the remaining participant is usually represented by a 

transitivity structure and functioned as. Rheme. For Vietnamese, the add 

element can be combined with the inversion participant without relational 

process and form the marked theme, the remaining participant is also 

represented by a transitivity structure and functioned as. Rheme.. The 

collected data show that the proportion of English inversion sentence is 

7% and that of Vietnamese is only 1.8%. 

Summary 

  Chapter Four focuses on presenting and highlighting the 

similarities and differences of the English and Vietnamese inversion in 

all five basic types. In each type, we highlighted the similarities and 

differences between the two languages. We found more differences than 

similarities in inversion structure in terms of qualitative and quantitative 

aspects. The biggest difference is that the English inversion has auxiliary 

- verb inversion, and the Vietnamese inversion does not have auxiliary - 

verb inversion. The English inversion has a greater variety of expressing 

functions. Many transitivities take part in the structure of the English 

inversion than that of Vietnamese. Especially, we find the role of 

auxiliary in English very important. English inversion is highly 

influenced by auxiliary on all three functions of expressing, 

interpersonal, and textual meaning. Meanwhile, the Vietnamese 

inversion does not have this influence. It can be said that the inversion in 

English and Vietnamese have the similarities and differences in all 
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aspects. This is easy to see because every language in the world has its 

own characteristics ... Even the differences can be found in similarities. 

  Basing on the Subject - Predicate structure, we can see that 

English inversion is divided into two distinct categories: full inversion 

and partial inversion. Meanwhile, the Vietnamese only exists as full verb 

inversion because Vietnamese is a non- transfiguration language, the 

verb in Vietnamese does not have tenses as in English. If we observe the 

order of the predicate and noun phrase in the predicate functioning as the 

Rheme, we may notice that some of the full verb inversion in English 

are comparable to Vietnamese. 

  Qualitatively, the difference in the structure of the two languages 

is greater than the similarity. 

 The inversion structure has a marked Theme structure. Hence, the 

context allows the use of a narrower statement sentence  of inversion 

than the other ordinary structures. 

 In general, the inversion structure is widely used in the field of 

literature and art because its own function is to express emotions, 

impressions, emphasis for the reader/ listener. Moreover, Vietnamese 

has inversion structures with describing predicate as sound, color, and 

shape. Thus, the Vietnamese inversion is capable of describing things 

and people in more vivid and richer ways than in English. 

CONCLUSION 

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 showed that: 

1. Inversion always has a diversity of structures and a flexibility of 

uses because it refers to the grammatical phenomenon which does not 

follow the rules in sentences. Depending on the aims of speakers/writers’ 

uses of the language (purposes of utterance) in certain situations, people say/ 
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write/ produce kinds of certain words/ utterances and not being dependent 

on the language principles. 

2. Basing on the synthesis and analysis of collected data, we have 

synthesized five general models of inversion in English and Vietnamese. 

For each model, we have described and analyzed inversion phenomenon on 

three structural aspects: Theme - Rheme, Mood and Transitivity which 

were reflected through grammatical structures. 

3. Basing on the survey results, in terms of the meanings of 

sentence with reflected function, we 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. 

 4. 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 seen as a tool for expressing 

the behavior and emotions, but also be seen as an act of human. 

Linguists had the common concept and considered interpersonal 

meaning as the expression of speakers’ utterance purpose, and to the use 

of the language behavior theory, types of speakers’ utterance are directly 

attached to the interactive interpersonal dimension of communication, 

the impact of the speakers in dialogues. Linguists agreed that this 

interpersonal aspect of inversion in English and Vietnamese is presented 

in emphasis because it relates to the impact of the speakers/ writers for 

the hearers/ readers. It highlights a part of information which the 

speakers think it makes surprises for the audience, or it can tell the 

listener that the speaker is having powerful emotions. 

 5. English has insubstantial subject like "there" in the emphasizing 

model containing new information on marked theme expressed through 

the inversion participants belonging to existential process in the existing 

sentences having behind inversing part, and the insubstantial subject "it" 
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in emphasizing model containing new information on marked theme 

expressed through the inversion participants having fronting inversing 

part with extra elements (sentence structure). Meanwhile, Vietnamese 

does not have inversion with these insubstantial subjects. 

 6. In English, when expressing interpersonal meanings, interrogative 

attitude was identified through the position order inversion of subject and 

verb. The interpersonal meanings is expressed through the mood with two 

primary components: subject and finite. The order of subject and finite will 

realize inversion structures in English in terms of interpersonal meanings. In 

terms of interpersonal meanings, English inversion requires the fact that 

finite precedes the subject in a sentence. Finite component makes the 

identify become finite. It brings the finite back the reality and is influenced 

by humans and that humans must exchange together. Finite in English is 

expressed through the verb tenses or modal 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. Vietnamese does not have modal 

verbs because the characteristics of the Vietnamese language do not have 

morphs and cases. 

 7. 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 the teaching and learning and 

clearly understand the diversity of inversions in English and 

Vietnamese. 
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