BÀI 7: CÁCH CHỮA CÂU SAI
Câu sai thường gặp là câu sai về cấu trúc. Những loại câu sai khác ít
gặp hơn, đó là câu sai về logic, về quy chiếu, về phong cách.
1. Câu sai về cấu trúc
Cấu trúc của một câu phải có chủ ngữ và vị ngữ. Thiếu một trong hai
tức là câu sai. Có khi lại thiếu cả 2 thành phần chủ ngữ và vị ngữ.
a. Câu thiếu chủ ngữ
Ví dụ:
Qua ba tháng rèn luyện
đã nâng cao trình độ của học viên.
Sửa lại:
Qua ba tháng rèn luyện,
giảng viên đã nâng cao trình độ của học viên.
b. Câu thiếu vị ngữ
Ví dụ:
Những học sinh đi khám sức khỏe.
Sửa lại:
Những học sinh đi khám sức khỏe
được nghỉ học sáng nay.
a. Câu thiếu chủ ngữ và vị ngữ
Ví dụ:
Qua bản báo cáo đã làm sáng tỏ vấn đề.
Sửa lại:
Bản báo cáo đã làm sáng tỏ vấn đề.
2. Những loại câu sai khác

Ngoài câu sai về cấu trúc, còn có câu sai về logic, sai về quy chiếu và
sai về phong cách.
a. Câu sai logic
Câu sai logic là câu vô nghĩa, câu không hợp lý.
Ví dụ:
Anh lính bị hai vết thương,
một ở đùi và một ở Sài Gòn.
Sửa lại:
Anh lính bị hai vết thương,
một ở đùi và một ở ngực.
Hoặc:
Anh lính bị hai vết thương,
một ở Sài Gòn và một ở Bình Dương.
b. Câu sai quy chiếu
Câu sai quy chiếu là câu có cấu trúc buộc người đọc hiểu một vật hay
một người này trong khi người viết muốn chỉ một vật hay một người
khác.
Ví dụ:
Sau khi thi đỗ,
mẹ cho tôi cái đồng hồ.
Sửa lại:
Sau khi tôi thi đỗ,
mẹ cho tôi cái đồng hồ.
c. Câu sai phong cách
Câu sai phong cách là câu không phù hợp với thể loại của văn bản,
không thích hợp với mục đích, tư cách của người viết.
Ví dụ:
Ban chủ nhiệm!…
Có rảnh thì ra chơi.

Sửa lại:
Thưa ban chủ nhiệm…
Tôi mong có cơ hội thuận tiện
để được đón tiếp quý vị tại quê nhà.
THỰC HÀNH
1. Hàng ngày, giáo xứ tôi
đều có người luân phiên đến viếng Chúa
để suy tôn Màu nhiệm Thánh Thể.
Sửa lại:
Hằng ngày, giáo xứ tôi
đều tổ chức luân phiên có người đến viếng Chúa
để suy tôn Mầu nhiệm Thánh Thể.
2. Thánh lễ do Đức cha
Giuse Nguyễn Tấn Tước chủ tế,
cùng đồng tế với ngài có 120 linh mục.
Sửa lại:
Thánh lễ do Đức cha
Giuse Nguyễn Tấn Tước chủ tế.
Đồng tế với ngài có 120 linh mục.
3. Trước khi ban phép lành cuối Lễ,
ông chủ tịch Hội đồng Giáo xứ
có đôi lời cảm ơn Đức cha.
Sửa lại:
Trước khi nhận phép lành cuối Lễ,
ông chủ tịch Hội đồng Giáo xứ
có đôi lời cảm ơn Đức cha.
4. Qua bài Tâm Tình Mục Tử tháng 7/2018
của Đức cha đã làm sáng tỏ

việc giáo dục đức tin và nhân bản
cho các em thiếu nhi.
Sửa lại:
Qua bài Tâm Tình Mục Tử tháng 7/2018,
Đức cha đã làm sáng tỏ
việc giáo dục đức tin và nhân bản
cho các em thiếu nhi.
5. Trong Thánh lễ mở tay của tân linh mục
đã dâng Lễ thật sốt sắng.
Sửa lại:
Trong Thánh lễ mở tay,
tân linh mục đã dâng Lễ thật sốt sắng.
6. Qua việc chăm chỉ học giáo lý
làm cho các em thiếu nhi hiểu biết về Chúa hơn.
Sửa lại:
Qua việc chăm chỉ học giáo lý,
các em thiếu nhi hiểu biết về Chúa hơn.
7. Tôi rất hài lòng với thành công của anh.
Sửa lại:
Thấy anh thành công, tôi rất hài lòng.
8. Trong khi lúng túng
cho nên tôi không biết xử trí ra sao.
Sửa lại:
Tôi lúng túng không biết xử trí ra sao.
9. Tất cả xà phòng đều làm khô da bạn,
riêng LUX làm cho da bạn trắng trẻo, mịn màng.

Sửa lại:
Hầu hết xà phòng đều làm khô da bạn,
riêng LUX làm cho da bạn trắng trẻo, mịn màng.
10.Vào mỗi tối thứ năm hàng tuần.
Thày Giuse Nguyễn Văn Quýnh
sẽ hướng dẫn chương trình Tiếng Việt online.
Sửa lại:
Vào mỗi tối thứ Năm hằng tuần,
Thầy Giuse Nguyễn Văn Quýnh
sẽ hướng dẫn chương trình Tiếng Việt online.

