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MỞ ĐẦU 

1. TÍNH CẤP THIẾT CỦA ĐỀ TÀI 

1.1. Cây chè cây chè là một trong ba cây trồng công nghiệp dài ngày, chủ lực, đóng góp tích 

cực đối với sự phát triển kinh tế - xã hội của đất nước. Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tại Lễ 

khai mạc Festival Trà Thái Nguyên- Việt Nam lần thứ III, năm 2015 đã phát biểu: “Ngành chè tiếp 
tục phát triển hơn nữa, sẽ có nhiều hơn nữa những thương hiệu chè quốc gia nổi tiểng trên thị 

trường quốc tế; văn hóa Trà Việt, nghệ thuật thưởng trà sẽ mãi là nét văn hóa độc đáo, làm phong 

phú thêm đời sống tinh thần của người dân Việt Nam và khách quốc tế”.  

1.2. Tìm hiểu từ ngữ về ngành chè trong tiếng Việt là góp phần khai thác vốn từ ngữ đa dạng 

và phong phú của một ngành sản xuất có truyền thống lâu đời ở nước ta nhằm khẳng định vị thế 

xứng đáng của lớp từ ngữ này trong việc góp phần làm phong phú vốn từ ngữ toàn dân. Đồng thời 

qua nghiên cứu từ ngữ về ngành chè, chúng tôi hi vọng góp phần xác lập được một hệ thống các 

đơn vị từ vựng gọi tên liên quan đến cây chè Việt Nam.  

Từ những lí do trên, chúng tôi quyết định lựa chọn đề tài nghiên cứu “Nghiên cứu đặc điểm cấu 

tạo và phương thức định danh của hệ thống từ ngữ nghề chè trong tiếng Việt” làm đề tài của mình. 

2. TỔNG QUAN TÌNH HÌNH NGHIÊN CỨU 

2.1. Tình hình nghiên cứu về từ nghề nghiệp 

Cho đến nay, địa hạt từ nghề nghiệp trong hệ thống vốn từ tiếng Việt chưa được chú ý nhiều. 

Trong Việt ngữ học, lịch sử nghiên cứu từ ngữ nghề nghiệp có thể hình dung theo hai hướng sau: 

- Hướng thứ nhất, vấn đề từ nghề nghiệp được các nhà Việt ngữ học đề cập đến trong các giáo 

trình từ vựng học và ngôn ngữ học như: Từ vựng học tiếng Việt hiện đại [120],  Từ vựng - ngữ nghĩa 

tiếng Việt [21], Phương ngữ học tiếng Việt [28], Cơ sở ngôn ngữ học và tiếng Việt [31],... 

- Hướng thứ hai là nghiên cứu từ ngữ nghề nghiệp trong từng nghề cụ thể. Đó là đề tài khoa 

học của các tác giả Nguyễn Văn Khang [124], Phạm Hùng Việt [125]; là các bài viết của tác giả 

Hoàng Trọng Canh [12; 13; 14; 15]; các luận văn, luận án của các tác giả:Nguyễn Văn An [1], 

Ngôn Thị Bích [8], Lương Vĩnh An [2], Nguyễn Thị Duyên [36], Nguyễn Hồng Yến [131], 

Nguyễn Hoàng Anh [3], Phạm Thị Thanh Hoài [58], Trần Thị Ngọc Hoa [57], Nguyễn Chí Quang 

[78], Nguyễn Phương Anh [4], Nguyễn Văn Dũng [35],... 

Trong số các công trình nghiên cứu từ ngữ nghề nghiệp, đề tài khoa học cấp viện của Viện Ngôn 

ngữ học Từ ngữ nghề nghiệp gốm sứ Bát Tràng [124] do tác giả Nguyễn Văn Khang làm chủ nhiệm đã 

nghiên cứu khá toàn diện về từ ngữ nghề gốm sứ về các mô hình cấu tạo, nguồn gốc, nét văn hóa làng 

nghề được phản ánh vào ngôn ngữ.  

2.2. Tình hình nghiên cứu về  nghề chè và từ ngữ nghề chè 

Cho đến nay chưa có công trình nào nghiên cứu chuyên sâu và có hệ thống về từ ngữ chỉ cây 

chè và từ ngữ nghề chè trong tiếng Việt. Việc nghiên cứu vấn đề trên xuất hiện tản mạn hoặc ở 

phạm vi hẹp trong một số công trình thuộc các ngành nghiên cứu có liên quan như: kinh tế, cây 

công nghiệp nhẹ, văn hóa, y học… Có thể kể ra một số tác giả với những công trình nghiên cứu về cây 

chè như: Tác giả Hoàng Văn Gia (1995) trong công trình: “Đổi mới mô hình tổ chức quản lí sản xuất 

- kinh doanh ở xí nghiệp công nông nghiệp chè Văn Hưng Yên Bái” , “Tổ chức lãnh thổ trồng và chế 

biến cây chè tỉnh Lâm Đồng”; Lê Hồng Dự (2013), “Giải pháp phát triển cây chè Shan Tuyết Mộc 

Châu”,... 

Điểm qua các góc độ nghiên cứu gắn với một số công trình tiêu biểu, chúng tôi nhận thấy: các tác 

giả chủ yếu đi sâu nghiên cứu vào các đặc điểm sinh hóa, thổ nhưỡng, phương thức sản xuất, giải pháp 

phát triển... nhằm nâng cao chất lượng trồng và chế biến... cây chè. Việc nghiên cứu từ ngữ nghề chè từ 



2 
 

 

góc độ ngôn ngữ học để thấy đặc điểm về cấu tạo và phương thức định danh của hệ thống từ nghề 

nghiệp này là vấn đề chưa được đề cập tới.  

Tuy nhiên, chúng tôi nhận thấy những kết quả nghiên cứu về cây chè và nghề chè mà các 

công trình trên đạt được sẽ là một trong những tiền đề, công cụ góp phần giúp chúng tôi triển khai 

đề tài “Nghiên cứu đặc điểm cấu tạo và phương thức định danh của hệ thống từ ngữ nghề chè 
trong tiếng Việt”  

3. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 

3.1. Phương pháp điều tra điền dã 

3.2. Phương pháp thống kê phân loại 

3.3. Phương pháp miêu tả, phân tích ngữ nghĩa 

4. MỤC ĐÍCH VÀ NHIỆM VỤ NGHIÊN CỨU 

4.1. Mục đích nghiên cứu: - Chỉ ra sự phong phú, đa dạng của hệ thống từ ngữ liên quan đến 

nghề chè ở Việt Nam/ - Tìm hiểu đặc điểm cấu tạo và các phương thức định danh của các đơn vị 

ngôn ngữ  thuộc hệ thống từ ngữ nghề chè trong tiếng Việt. 

4.2. Nhiệm vụ nghiên cứu: Thực hiện đề tài, chúng tôi xác địnhnhững nhiệm vụ như sau: 

Xác lập cơ sở lí thuyết liên quan đề tài; Điều tra, thu thập, thống kê và phân loại các từ ngữ thuộc 

từ ngữ về nghề chè trong tiếng Việt; Miêu tả, phân tích đặc điểm cấu tạo và phương thức định danh 

của các đơn vị từ vựng đã thu thập và phân loại theo các tiểu trường. 

5. ĐỐI TƯỢNG, PHẠM VI VÀ NGỮ LIỆU NGHIÊN CỨU 

5.1. Đối tượng nghiên cứu 

Đối tượng nghiên cứu của đề tài là các từ ngữ về nghề chè trong tiếng Việt, gồm các từ ngữ 

chỉ nguồn gốc chè, phân loại chè, đặc điểm hình thái học và sinh vật học của cây chè, đặc điểm 

sinh thực của cây chè, đặc điểm sinh hoá, quy trình chăm sóc, nhân giống chè, các loại sâu bệnh, 

thu hái, chế biến, các loại sản phẩm chè,... 

5.2. Phạm vi nghiên cứu 

Nghiên cứu các từ ngữ về nghề chè trong tiếng Việt về đặc điểm cấu trúc, về các phương thức 

định danh của từ ngữ về nghề chè trong tiếng Việt. 

5.3. Ngữ liệu nghiên cứu 

Ngữ liệu nghiên cứu của đề tài là các từ ngữ về nghề chè rút ra từ: Các phiếu điều tra điền dã, 

ghi chép qua hỏi trực tiếp cộng tác viên, các chuyên gia về chè... của người nghiên cứu; Các tài 

liệu, sách báo chuyên môn nghiên cứu, tìm hiểu hiểu về chè ở Việt Nam; Các từ ngữ liên quan đến 
nghề chè trong các từ điển tiếng Việt; Các tác phẩm văn học về nghề chè (như truyện thơ, dân ca, 

câu đố, thành ngữ, tục ngữ…).  

6. NHỮNG ĐÓNG GÓP CỦA ĐỀ TÀI 

6.1. Đóng góp về lý luận 

Kết quả nghiên cứu của đề tài góp phần làm sáng rõ những đặc điểm của từ ngữ nghề 

nghiệp nói chung, từ ngữ nghề chè ở Việt Nam nói riêng trên các phương diện: đặc điểm cấu 

tạo, đặc điểm định danh. 

6.2. Đóng góp về mặt thực tiễn   

Kết quả nghiên cứu của đề tài có thể được sử dụng làm tài liệu giảng dạy về từ nghề nghiệp, 

biên soạn cẩm nang tra cứu về chè ở Việt Nam, biên soạn các sách quảng bá cho ngành chè và du 

lịch sinh thái về các ngành chè nổi tiếng ở Việt Nam. 
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7. BỐ CỤC CỦA ĐỀ TÀI 

Ngoài phần mở đầu, kết luận, tài liệu tham khảo, đề tài gồm 3 chương: 

CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÍ LUẬN VÀ CƠ SỞ THỰC TIỄN  

CHƯƠNG 2: ĐẶC ĐIỂM CẤU TẠO CỦA TỪ NGỮ NGHỀ CHÈ TRONG TIẾNG VIỆT  

CHƯƠNG 3: PHƯƠNG THỨC ĐỊNH DANH CỦA TỪ NGỮ NGHỀ CHÈ TRONG TIẾNG VIỆT  

8. DỰ KIẾN NHỮNG KẾT LUẬN, KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU CẦN ĐẠT ĐƯỢC 

- Đề tài cung cấp một hệ thống cơ sở lí luận khá đầy đủ và tường minh về định danh ngôn 

ngữ, đặc điểm từ ngữ nghề nghiệp để xác lập khung lí thuyết phục vụ mục đích và nội dung nghiên 

cứu của đề tài. 

- Dùng các phương pháp nghiên cứu đặc thù (như phương pháp điều tra điền dã, ghi chép thực 

địa, phương pháp thống kê, phân loại, phương pháp phân tích thành tố nghĩa, phương pháp miêu tả), đề 

tài  tiến hành khảo sát, thu thập, thống kê và phân loại một cách cụ thể, hệ thống số lượng các từ ngữ 

ngành chè, phân loại thành các tiểu trường và miêu tả đặc điểm cấu trúc của chúng. 

- Tiến hành nghiên cứu các phương thức định danh, các đặc trưng ngữ nghĩa thể hiện trong hệ 

thống các từ ngữ ngành chè, qua đó chỉ rõ đặc điểm cách định danh và đặc điểm ngữ nghĩa trường 

tên gọi của ngành chè. 

- Kết quả đề tài có thể sử dụng như là tài liệu tham khảo hữu ích cho sinh viên ngành Ngữ văn, 

đóng góp cho việc phát triển ngành chè Việt Nam, phục vụ cho việc biên soạn cẩm nang về chè, biên 

soạn các tài liệu nhằm bảo tồn các vùng chè cổ thụ, chè đặc sản và quảng bá du lịch sinh thái đến các 

địa danh chè nổi tiếng của Việt Nam. 

Chương 1: 

CƠ SỞ LÍ LUẬN VÀ CƠ SỞ THỰC TIỄN 

1.1. Một số vấn đề về từ và phương thức cấu tạo từ tiếng Việt 

1.1.1. Quan niệm về từ 

F. de Saussure đã từng nói: "Ngôn ngữ có tính chất kì lạ và đáng kinh ngạc là không có 
những thực thể thoạt nhìn có thể thấy ngay được, thế nhưng người ta vẫn biết chắc là những thực 

thể đó tồn tại, và chính sự giao lưu giữa những thực thể đó làm thành ngôn ngữ" [85, tr.187].  

Khi nghiên cứu đối tượng là từ, Đỗ Hữu Châu đã đưa ra định nghĩa về từ của tiếng Việt: “Từ 

của tiếng Việt là một hoặc một số âm tiết cố định, bất biến mang những đặc điểm ngữ pháp nhất 

định, nằm trong những kiểu cấu tạo nhất định, tất cả ứng với một kiểu ý nghĩa nhất định, lớn nhất 

trong tiếng Việt và nhỏ nhất để tạo câu" [21, tr.14]. Đây là định nghĩa về từ được nhiều người chấp 

nhận, chỉ ra được đặc điểm khái quát cơ bản của từ là: Vấn đề khả năng tách biệt của từ (tính độc lập 

của từ); Vấn đề tính hoàn chỉnh của từ (từ có vỏ âm thanh hoàn chỉnh, có nội dung). Chúng tôi dựa 

vào định nghĩa từ của Đỗ Hữu Châu làm cơ sở cho nghiên cứu của đề tài. 

1.1.2. Phương thức cấu tạo từ trong tiếng Việt 

a. Đơn vị cấu tạo từ 

Trong tiếng Việt, "các yếu tố cấu tạo từ là những hình thức ngữ âm có nghĩa nhỏ nhất - tức là 

những yếu tố không thể phân chia thành những yếu tố nhỏ hõn nữa mà cũng có nghĩa - được dùng 

để cấu tạo ra các từ theo các phương thức cấu tạo từ của tiếng Việt" [21, tr.25]. Yếu tố có đặc 

điểm và chức năng như trên được gọi là hình vị (morpheme). 

b. Phương thức cấu tạo từ: Phương thức cấu tạo từ là cách thức mà ngôn ngữ tác động vào 

các hình vị để cho ta các từ. Có thể hình dung như sau: 
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Hình vị 
 

Phương thức cấu tạo 
 

Từ 
  

c. Phân loại từ theo phương thức cấu tạo: Từ đơn, từ ghép, từ láy. 

1.2. Quan niệm về cụm từ  

Diệp Quang Ban cho rằng: "Cụm từ là những kiến trúc gồm hai từ trở lên kết hợp tự do với 

nhau theo những quan hệ ngữ pháp hiển hiện nhất định và không chứa kết từ ở đầu (để chỉ chức vụ 

ngữ pháp của kiến trúc này)" [5, tr.6]. Trong tiếng Việt có các loại cụm từ: cụm danh từ; cụm động 

từ; cụm tính từ; cụm số từ; cụm đại từ.  

1.3. Một số vấn đề về từ nghề nghiệp 

1.3.1. Khái niệm từ nghề nghiệp 

a. Quan niệm về từ nghề nghiệp của các tác giả nước ngoài   

b. Quan niệm về từ nghề nghiệp của các nhà Việt ngữ học  

Trong đề tài này chúng tôi chấp nhận quan niệm: từ nghề nghiệp là lớp từ bao gồm những 

đơn vị từ ngữ được dùng phổ biến trong phạm vi của những người cùng làm một nghề nào đó. Đó 

là những từ ngữ gọi tên đối tượng, sự vật của nghề nghiệp; công cụ, phương tiện, quá trình hoạt 

động, sản phẩm,...được sử dụng phổ biến trong nghề đó. 

1.3.2. Từ nghề nghiệp trong mối liên hệ với các từ khác 

a. Từ nghề nghiệp với từ vựng toàn dân 

b. Từ nghề nghiệp và từ địa phương 

c. Từ nghề nghiệp với thuật ngữ 

1.4. Vấn đề định danh 

1.4.1. Khái niệm định danh 

Định danh (nomination) là thuật ngữ có nguồn gốc từ tiếng La tin với nghĩa là tên gọi. Từ điển 

Bách khoa toàn thư [V.N Jarseva chủ biên, 1990] thì định danh là: "việc tổ chức các đơn vị ngôn ngữ 

mang chức năng gọi tên, nghĩa là phục vụ cho việc gọi tên và phân chia các khúc đoạn hiện thực và sự 

hình thành của những khái niệm tương ứng về chúng dưới hình thức của các từ, các tổ hợp từ, các 

thành ngữ và các câu" [132, tr. 336].  

Các tác giả công trình "Từ điển giải thích thuật ngữ ngôn ngữ học" cho rằng: “Định danh là 

sự cấu tạo các đơn vị ngôn ngữ có chức năng dùng để gọi tên, chia tách các đoạn của hiện thực 

khách quan trên cơ sở đó hình thành những khái niệm tương ứng về chúng dưới dạng các từ, cụm 

từ, ngữ cú và câu”. [129, tr. 65].  

1.4.2. Đơn vị định danh 

Trong đề tài, chúng tôi sử dụng khái niệm đơn vị định danh đơn giản (định danh cơ sở) và 

đơn vị định danh phức hợp để phân biệt các từ ngữ nghề chè với tư cách là các đơn vị định danh. 

1.4.3. Các nguyên tắc định danh và cơ chế định danh phức hợp 

a. Nguyên tắc định danh 

Đỗ Hữu Châu khẳng định: “Nguyên tắc tạo thành các tên gọi là nguyên tắc lí do nhưng 

nguyên tắc chi phối các tên gọi trong hoạt động bình thường của nó là nguyên tắc không có lí do” 

[21, tr.166].  
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b. Cơ chế định danh phức hợp 

Quá trình cấu tạo nên các đơn vị định danh phức hợp có cơ chế nhất định. Theo Hoàng Văn 

Hành, muốn xác định rõ cơ chế định danh cần phải làm rõ hai vấn đề cốt yếu là: a) Có những yếu 

tố nào tham gia vào cơ chế này và tư cách của mỗi yếu tố ra sao? b) Mối quan hệ tương tác giữa 

các yếu tố đó như thế nào mà khiến ta có thể coi đó là một cơ chế? [52, tr. 26] 

1.5. Khái quát về cây chè và lịch sử nghề trồng chè ở Việt Nam 

Chè là loài cây có lịch sử trồng trọt lâu đời nhất. Cây chè có tên khoa học là Camelia Sineusis, 

thuộc họ Theacae, khí hàn, vị khổ cam, không độc.. Cây chè Việt Nam đã có lịch sử phát triển hàng 

nghìn năm và trải qua nhiều giai đoạn. Chè là một thứ nước uống cần thiết của các tầng lớp nhân dân: 

nông dân (chè tươi, chè nụ), nhân dân lao động thành thị (chè tươi, chè xanh), các tầng lớp trên (chè chi, 

chè mạn, chè tàu).  

Tiểu kết 

Trong chương này, chúng tôi tập trung trình bày hai vấn đề lớn: 

Thứ nhất, trong Tổng quan tình hình nghiên cứu, chúng tôi đã điểm lại tình hình nghiên cứu 

liên quan đến đề tài. Từ đó, chúng tôi khẳng định đề tài không trùng lặp với các đề tài đã có. Khi 

triển khai, đề tài kế thừa các kết quả nghiên cứu đi trước để làm rõ đối tượng của mình. 

Thứ hai, trong Cơ sở lí luận liên quan đến đề tài, chúng tôi tập trung giới thiệu những vấn đề 

lí thuyết cơ bản của đề tài, đó là: Một số khái niệm và vấn đề liên quan đến từ, từ nghề nghiệp, vấn 

đề định danh và khái quát về lịch sử cây chè. Một số nội dung được chúng tôi hệ thống hóa chủ yếu 

như sau: 

Một là, những lí thuyết về từ, cụm từ,... được chúng tôi sử dụng trong việc khảo sát, phân tích, đánh giá 

các đối tượng một cách khách quan. 

Hai là, lí thuyết về từ nghề nghiệp sẽ giúp chúng tôi có định hướng rõ ràng trong việc 

thống kê, phân loại và miêu tả các từ ngữ nghề chè trong tiếng Việt. 

Ba là, lí thuyết về định danh sẽ cung cấp cho chúng tôi cách thức và hệ thống phương thức để 

triển khai đề tài  

Bốn là, những đặc điểm về cây chè và lịch sử vùng trồng chè sẽ cung cấp cho luận án cơ sở 

xác định giá trị văn hóa ẩn sau lớp từ ngữ nghề chè. Đây vừa là nội dung, vừa là mục đích triển 

khai để chỉ ra tầng nghĩa sâu của lớp từ ngữ nghề chè trong việc thể hiện vẻ đẹp văn hóa của người 

dân vùng trồng chè nói riêng và người dân Việt Nam nói chung. 

Từ cơ sở trình bày tổng thể về tổng quan tình hình nghiên cứu và lí thuyết liên quan đến giải quyết 

đề tài giúp chúng tôi có cái nhìn toàn diện và sâu sắc hõn những vấn đề thuộc từ ngữ nghề chè trong 

tiếng Việt Từ đó, chúng tôi có cơ sở để giải quyết đề tài và lí giải cẩn trọng và thấu đáo các đặc điểm 

của từ ngữ nghề chè trong tiếng Việt từ hình thức cho đến nội dung thể hiện, phản ánh. 

Chương 2: 

ĐẶC ĐIỂM CẤU TẠO CỦA TỪ NGỮ NGHỀ CHÈ 

TRONG TIẾNG VIỆT 

2.1. Dẫn nhập 

2.2. Đặc điểm cấu tạo của các từ ngữ nghề chè trong tiếng Việt 

2.2.1. Thống kê tư liệu  

Trong tổng số 1706 đơn vị từ ngữ nghề chè trong tiếng Việt mà chúng tôi thu thập được, 

chúng tôi tiến hành phân chia về phương diện cấu tạo như bảng biểu dưới đây: 
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Bảng 2.1: Từ ngữ nghề chè trong tiếng Việt 

xét theo hình thức cấu tạo 

TT Loại Số lượng Tỉ lệ (%) 

1 Từ 
172 

(10.08) 

Từ đơn 134 7,85 

Từ ghép 38 2,23 

2 Cụm từ 

 

1534 

(89.92) 

Cụm danh từ 1036 60,73 

Cụm động từ 309 18,11 

Cụm tính từ 189 11.08 

Tổng 1706 100% 

2.2.2. Đặc điểm của các từ ngữ nghề chè trong tiếng Việt có cấu tạo là từ 

2.2.2.1. Từ đơn 

Từ đơn được hiểu là những từ được cấu tạo bằng một hình vị. Tác giả Đỗ Hữu Châu đã nêu: 

“Về mặt ngữ nghĩa chúng không lập thành những hệ thống có một kiểu ngữ nghĩa chung. Chúng ta 

lĩnh hội và ghi nhớ nghĩa của từng từ một riêng rẽ. Kiểu cấu tạo không đóng vai trò gì đáng kể 

trong việc lĩnh hội ý nghĩa của từ”. [15, tr.39] 

Bảng 2.2: Từ ngữ nghề chè có cấu tạo là từ đơn 

TT Tiểu nhóm 
Số 

lượng 
Tỉ lệ Ví dụ 

1 Lớp từ chỉ bộ phận của cây chè 33 24,63 
hoa, lá, nhị, nụ, quả, hạt, thân, rễ, 

cọng, tôm, búp, ... 

2 
Lớp từ chỉ công cụ trồng và chăm 

sóc chè 
29 21,64 

cuốc, xẻng, xà bách, bồ, cào, dần, cở, 

phên, cưa, thạ,… 

3 Lớp từ chỉ dụng cụ thưởng trà 16 11,94 ấm (tích), chén, thìa, khay, cốc,… 

4 
Lớp từ chỉ thổ nhưỡng, hoạt động 

trồng và chăm sóc chè 
16 11,94 đất, mùn, bứng, đốn, tưới, vun, xới, … 

5 
Lớp từ chỉ dụng cụ thu hái và hoạt 

động chế biến chè 
12 8,95 

gùi, chảo, bếp, chần, nghiền, cán, rũ, 

tãi,  đảo, ép, vò, … 

6 
Lớp từ chỉ màu sắc, mùi vị của sản 

phẩm chè 
10 7,46 

xanh, đỏ, tím, đắng, chát, ngọt, 

thơm,… 

7 Lớp từ chỉ các loại bệnh của cây chè 10 7,46 chột, nấm, sẹo, thối, ghẻ,… 

8 Lớp từ chỉ côn trùng gây hại cho chè 8 5,97 dế, mối, nhện, sâu,… 

Tổng 134 100%  

Xem xét các từ đơn dùng để định danh nghề chè trong tiếng Việt, chúng tôi nhận thấy chúng 

đều bắt nguồn từ các danh từ chung chỉ giống, hoạt động, thuộc lớp từ vựng cơ bản, hầu hết có 

nguồn gốc thuần Việt. Các từ đơn này dùng để gọi tên sâu bệnh, thiết bị, công cụ thiết bị sản xuất, 

bộ phận của cây chè và các hoạt động sản xuất chè. Chỉ có một từ đơn có nguồn gốc Hán Việt chỉ 

"lá của cây chè đã sao, đã chế biến, để pha nước uống" (trà)[129, tr77] 
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2.2.2.2. Từ ghép 

Qua khảo sát và phân loại từ ngữ chỉ nghề chè trong tiếng Việt xét theo cấu tạo là từ ghép, 

chúng tôi thu được kết quả là 38 từ ghép, trong đó có: 31/ 1706 đơn vị là từ ghép chính phụ, 

chiếm 1,81% (hồng trà, bạch trà,…) và 7/1706 đơn vị là từ ghép đẳng lập (cành lá, vỏ 

thân,…), chiếm 0,41%. 

2.2.3. Đặc điểm của từ ngữ nghề chè trong tiếng Việt có cấu tạo là cụm từ 

Kết quả thống kê khảo sát cho thấy các sản phẩm chè có cấu tạo là cụm chiếm số lượng lớn, 

gồm 1534/1706 đơn vị, chiếm 89.92%. Trong đó, cụm danh từ có 1036/1706 đơn vị, chiếm 

60,73%; cụm động từ có 309/1706 đơn vị, chiếm 18,11%; cụm tính từ xuất hiện 189/1706 đơn vị, 

chiếm 11,08%. Hầu hết các cụm từ đều có cấu tạo theo cấu trúc chính phụ. Ví dụ: chè Tân Cương 

thượng hạng, chè kiến thiết,… 

Xét về số lượng các thành tố, cụm định danh nghề chè trong tiếng Việt gồm 8 nhóm: Trong 

đó, cụm định danh 3 thành tố chiếm tỉ lệ cao nhất. Kết quả cụ thể như sau: Cụm định danh 2 

thành tố: 468 đơn vị, chiếm 27,43%; Cụm định danh 3 thành tố: 700 đơn vị, chiếm 41,03%; 

Cụm định danh 4 thành tố: 245 đơn vị, chiếm 14,36%; Cụm định danh 5 thành tố: 73 đơn vị, 

chiếm 4,28%; Cụm định danh 6 thành tố: 36 đơn vị, chiếm 2,11%; Cụm định danh 7 thành tố: 6 

đơn vị, chiếm 0,35%; Cụm định danh 8 thành tố: 3 đơn vị, chiếm 0,01%; Cụm định danh 9 

thành tố: 3 đơn vị, chiếm 0,01%. 

Kết quả phân tích cho thấy: trong số 1534 cụm từ nghề chè trong tiếng Việt đại đa số đều là 

những cụm từ chính phụ có từ hai thành tố trở lên. Cụ thể: 

1/ Mô hình cấu tạo cụm có 2 thành tố: có 1 mô hình duy nhất. Các cụm từ 2 thành tố đều là các tổ 

hợp chính phụ với trật tự chính trước - phụ sau. Ví dụ: chè già, lá cá,… 

2/ Mô hình cấu tạo cụm từ 3 thành tố: cấu tạo theo 4 mô hình khác nhau. 

* Mô hình 3.1: Đây là mô hình cấu tạo của 532 cụm từ nghề chè (31,18%). Theo mô hình 

này, cụm từ có cấu trúc 2 bậc. Bậc 1: T3 phụ cho T2. Bậc 2: cả T2 và T3 phụ cho T1. Ví dụ : 

máy hái chè,… 

* Mô hình 3.2: Đây là mô hình có cấu trúc 2 bậc. Bậc 1: T2 phụ cho T3. Bậc 2: cả T2 và T3 

phụ cho T1. Có 105 cụm từ (6,16%) cấu tạo theo mô hình này. Ví dụ: bọ ba khoang, bọ hung 

ba sừng,… 

* Mô hình 3.3: Đây là mô hình có cấu trúc 2 bậc. Bậc 1: T2 phụ cho T1. Bậc 2: T3 phụ cho cả T1 và 

T2. Có 58 cụm từ (3,4%) có cấu tạo theo mô hình này. Ví dụ: cây gỗ nhỏ,.. 

* Mô hình 3.4: Là mô hình có cấu trúc 2 bậc. Bậc 1: T1 phụ cho T2. Bậc 2: T3 phụ cho cả 

T1 và T2. Chỉ có 5 cụm từ (0,29%) cấu tạo theo mô hình hai bậc này. Ví dụ: La Đình Trà cao 

cấp, Lan Đình trà nhài,… 

3/  Mô hình cấu tạo cụm từ 4 thành tố: Có 245 cụm từ 4 thành tố được cấu tạo theo 5 mô hình. 

* Mô hình 4.1: Đây là mô hình phổ biến nhất cụm từ 4 thành tố. Mô hình này có cấu trúc 2 bậc. Bậc 

1: T2 phụ cho T1, T4 phụ cho T3. Bậc 2: cả T3 và T4 phụ cho T1 và T2. Có 105 cụm từ (6,16%) có cấu 

tạo theo mô hình này. Ví dụ: chè trung du loại khá,… 

* Mô hình 4.2: Đây là mô hình có cấu trúc 3 bậc của 61 cụm từ (3,58%). Bậc 1: T4 phụ cho T3. 

Bậc 2: cả T3 và T4 phụ cho T2. Bậc 3: cả T2, T3, T4 phụ cho T1. Ví dụ: tán hình suốt chỉ,… 

* Mô hình 4.3: Là mô hình có cấu trúc 2 bậc. Bậc 1: T2 phụ cho T1, T4 phụ cho T3. Bậc 2: cả 

T3 và T4 phụ cho T1 và T2. Có 44 cụm từ (2,58%) được tạo thành theo mô hình này. Ví dụ: hom 

bánh tẻ loại B, phương thức canh tác áp dụng cơ giới,… 
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* Mô hình 4.4: Đây là mô hình có cấu trúc 3 bậc của 20 cụm từ (1,17%). Bậc 1: T3 phụ cho 

T2. Bậc 2: cả T2 và T3 phụ cho T1. Bậc 3: T4 phụ cho cả T1, T2 và T3. Ví dụ: chè nõn tôm 

Tân Cương,… 

* Mô hình 4.5: Đây là mô hình có cấu trúc 3 bậc và xuất hiện trong 15 cụm từ (0,88%). Bậc 1: T2 phụ 

cho T1. Bậc 2: T3 phụ cho T1 và T2. Bậc 3: T4 phụ cho cả T1, T2 và T3. Ví dụ: trà Tân Cương lai 
thượng hạng,… 

4/ . Mô hình cấu tạo cụm từ 5 thành tố: Có 73 cụm từ có 5 thành tố được cấu tạo theo 7 mô hình. 

* Mô hình 5.1: Đây là mô hình phổ biến nhất trong số 7 mô hình của cụm từ có 5 thành tố, sản 

sinh được 23 đơn vị (1,35%). Các thành tố trong mô hình này có quan hệ 3 bậc, trong đó bậc 1: T3 

phụ cho T2, T5 phụ cho T4. Bậc 2: T2, T3 phụ cho T1. Bậc 3: cả T4, T5 phụ cho cả T1, T2 và N3 .  

Ví dụ : sâu đục thân mình đỏ,… 

* Mô hình 5.2: Là mô hình có cấu trúc 3 bậc.  Bậc 1: T4 phụ cho T5, T3 phụ cho T2. Bậc 2: T2 

và T3 phụ cho T1. Bậc 3: T4, T5 phụ cho cả T1, T 2 và T3. Có 19 cụm từ được cấu tạo theo kiểu 

mô hình này (1,11%). Ví dụ: máy phân loại chè 4 tầng. 

* Mô hình 5.3: Là mô hình có cấu trúc 3 bậc. Bậc 1: T5 phụ cho T4, T2 phụ cho T1. Bậc 2: T3 

phụ cho cả T1 và T2. Bậc 3: T4 và T5 phụ cho cả T1, T2 và T3. Có 12 cụm từ (0,70%) được cấu 

tạo theo mô hình này. Ví dụ: chè sen Thái Nguyên hộp giấy,… 

* Mô hình 5.4: Là mô hình có cấu trúc 3 bậc. Bậc 1: T2 phụ cho T1, T4 phụ cho T3. Bậc 2: cả 

T3 và T4 phụ cho T1 và T2. Bậc 3:  T5 phụ cho cả T1, T2, T3 và T4. Có 8 cụm từ (0,47%) được 

tạo thành theo mô hình này. Ví dụ: trà Tân Cương hương sen thượng hạng. 

* Mô hình 5.5: Là mô hình có cấu trúc 3 bậc. Bậc 1: T5 phụ cho T4, T3 phụ cho T2. Bậc 2: cả T2 và 

T3 phụ cho T1. Bậc 3: T4, T5 phụ cho cả T1, T2 và  T3. Mô hình này xuất hiện trong 7 cụm từ 

(0,41%). Ví dụ: máy làm tỏi chè vò,… 

* Mô hình 5.6: Là mô hình có cấu trúc 3 bậc. Bậc 1: T4 phụ cho T5, T2 phụ cho T1. Bậc 2: cả T4 và 

T5 phụ cho T3. Bậc 3: cả T3, T4 và T5 phụ cho T1 và T2. Có 3 cụm từ (0,17%) được cấu tạo theo mô 

hình này. Ví dụ: lá cá có một tôm. 

* Mô hình 5.7: Là mô hình có cấu trúc 3 bậc. Bậc 1: T2 phụ cho T1, T5 phụ cho T4. Bậc 2: T4, 

T5 phụ cho T3. Bậc 3: cả T3, T4 và T5 phụ cho T1 và T2. Có 1 cụm từ (0,06 %) được tạo thành 

theo mô hình này. Ví dụ: chè Tân Cương hiệu con hạc,…   

5/ . Mô hình cấu tạo cụm từ 6 thành tố: Chúng tôi xác định được 36 cụm từ sáu thành tố được 

cấu tạo theo 5 mô hình sau đây: 

* Mô hình 6.1: Đây là mô hình có cấu trúc 4 bậc. Bậc 1: T3 phụ cho T2, T6 phụ cho T5. Bậc 2: 

T6, T5 phụ cho T4. Bậc 3: cả T4, T5 và T6 phụ cho  T2 và T3. Bậc 4: cả T2, T3, T4, T5, T6 phụ 

cho T1. Có 14 cụm từ (0,83%) cấu tạo theo mô hình  này. Ví dụ: khô lá chè hình bánh xe,… 

* Mô hình 6.2: Đây là mô hình có cấu trúc 3 bậc của 9 cụm từ (0,53%). Bậc 1: T6 phụ cho T5, 

T4 phụ cho T3, T2 phụ cho T1. Bậc 2:  T3 và T4 phụ cho T1 và T2. Bậc 3: T5, T6 phụ cho cả T1, 

T2, T3, T4. Ví dụ : bọ đỏ cánh cứng ãn lá,… 

* Mô hình 6.3: Là mô hình có cấu trúc 4 bậc. Bậc 1: T6 phụ cho T5, T2 và T3 có quan hệ đẳng 

lập với nhau. Bậc 2: T5, T6 phụ cho T4. Bậc 3: cả T4, T5, T6 phụ cho T2 và T3. Bậc 4: T2, T3, T4, 

T5, T6 phụ cho T1.  Có 6 cụm từ (0,35%) được cấu tạo theo mô hình này. Ví dụ: hệ thống lọc hút 

bụi nghiền chè,… 

* Mô hình 6.4: Là mô hình có cấu trúc 4 bậc. Trong đó, bậc 1: T5 phụ cho T6, T3 phụ cho T2; 

bậc 2: T4 phụ cho T2 và T3; bậc 3: T2, T3, T4 phụ cho T1; bậc 4: T5, T6 phụ cho cả T1, T2, T3, 

T4. Có 5 cụm từ (0,29%) được cấu tạo theo mô hình này. Ví dụ: máy sấy lại chè 200 vỉ,… 



9 
 

 

* Mô hình 6.5: Là mô hình có cấu trúc 3 bậc. Bậc 1: T6 phụ cho T5, T3 phụ cho T2. Bậc 2: T5, 

T6 phụ cho T4; T2, T3 phụ cho T1. Bậc 3: T4, T5, T6 phụ cho T1, T2 và T3. Có 2 cụm từ được tạo 

thành (0,12%). Ví dụ: nuôi cành chè thành hom giâm,… 

Cụm từ gọi tên nghề chè trong tiếng Việt gồm từ 7 thành tố trở lên có số lượng ít. 7 thành tố có 

4 cụm từ; 8 thành tố có 2 cụm từ; 9 thành tố có 2 cụm từ. 

2.2.4. Nhận xét chung về đặc điểm cấu tạo từ ngữ nghề chè trong tiếng Việt  

Trong số 172/1706 đơn vị ngôn ngữ gọi tên nghề chè trong tiếng Việt có cấu tạo là từ thì có 

134 đơn vị là từ đơn (chiếm 7,85%). Chúng không có mô hình cấu tạo.  Từ ghép có số lượng ít 

38 đơn vị (chiếm 2,23 %). Trong đó chủ yếu là các từ ghép có nguồn gốc Hán Việt cấu tạo theo 

mô hình phụ - chính; có 7 đơn vị là từ ghép đẳng lập. 
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Chương 3: 

ĐẶC ĐIỂM ĐỊNH DANH CỦA TỪ NGỮ NGHỀ CHÈ  

TRONG TIẾNG VIỆT 

3.1. Dẫn nhập 

3.2. Miêu tả đặc điểm định danh từ ngữ nghề chè trong tiếng Việt 

3.2.1. Miêu tả đặc điểm định danh của đơn vị định danh đơn giản (định danh cơ sở) 

Các đơn vị định danh đơn giản trong từ ngữ nghề chè đều là các đơn vị cơ sở để sản sinh các từ 

ngữ là đơn vị định danh phức hợp.  

Kết quả thu được như sau:  

Mô hình tổng quát 1: 

Thành tố chung giống/ loài/ thổ nhưỡng/ trồng 

và chăm sóc/ côn trùng/ sâu bệnh/ công cụ, máy móc 

 

Khảo sát 1706 đơn vị định danh, chúng tôi thu được các danh từ chung dùng để định danh 

như sau: 

Bảng 3.1: Biểu thức định danh dùng thành tố chung (cơ sở) 

TT Thành tố chung Ví dụ: 

1 Giống chè/ trà 

2 Bộ phận cây chè cành, lá, thân, búp, mầm, đọt, cuống, rễ, gốc, hoa, hạt, 

chồi, cậng, lóng,… 

3 Thổ nhưỡng, hoạt động trồng, 

chăm sóc và thu hái 

đất, bứng, tưới, hái, tỉa, giặm, đốn,... 

4 Côn trùng hại chè nhện, bọ, rầy, rệp, mối, dế, sên, sâu,… 

5 Bệnh chè bệnh, lở, thối (rễ, búp, cành), sùi (lá), trĩ,...  

6 Công cụ, máy móc lưới, liềm, sọt, gùi,... 

7 Dụng cụ thưởng trà chén, ấm, khay, thìa,… 

8 Thưởng trà chần, tráng, pha, … 
 

Trong định danh từ ngữ nghề chè, các danh từ chung phần lớn không hoạt động độc lập mà thường 

kết hợp với các đặc điểm riêng để tạo thành tổ hợp dùng để định danh (phương thức định danh phức).  

3.2.2. Miêu tả đặc điểm định danh của đơn vị định danh phức hợp 

Dựa trên kết quả khảo sát và phân tích về định danh phức hợp, định danh bậc 2 trong nghề 

chè, chúng tôi thu được các kết quả cụ thể như sau: 
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Bảng 3.2: Phương thức định danh phức (bậc hai) 

của từ ngữ nghề chè 

STT Giống/ loài/ loại 
 Dấu hiệu riêng 

(chỉ đặc điểm - X) 

1 Giống 

+ 

Hình dáng [X1] 

2 Bộ phận của cây chè 

3 Thổ nhưỡng, trồng, chăm sóc và thu hái Kích thước [X2] 

4 Côn trùng Màu sắc [X3] 

5 Bệnh 

6 Công cụ, máy móc Chức năng [X4] 

7 Địa danh trồng và cơ sở sản xuất/ phân 

phối 

Công dụng [X5] 

8 Dụng cụ pha trà Tên người/ vùng đất [X6]… 

9 Thưởng trà 

Sau đây, chúng tôi lần lượt trình bày các phương thức định danh bậc 2: 

3.2.2.1. Phương thức định danh các giống/loại/sản phẩm chè 

Khảo sát 1706 đơn vị định danh, chúng tôi xác định được 399/1706 đơn vị định danh, chiếm 21,98 

% có phương thức định danh dùng thành tố chỉ giống/ loại chè kết hợp với các dấu hiệu chỉ đặc điểm 

để định danh. 

Mô hình tổng quát 2: 

Thành tố chỉ giống/loại/sản phẩm + 
Dấu hiệu chỉ đặc điểm 

(hình dáng, kích thước, …) 

Nhận xét: 

Từ bảng số liệu trên, chúng tôi nhận thấy trong phương thức định danh kiểu này, mô hình định danh: 

thành tố chỉ giống/sản phẩm+ 1 dấu hiệu chỉ đặc điểm xuất hiện với tần số cao nhất (16 mô hình). Mô 

hình thành tố chỉ giống/sản phẩm + 2; 3 dấu hiệu chỉ đặc điểm xuất hiện với tần số thứ hai (5 - 6 mô 

hình). Mô hình thành tố chỉ giống/sản phẩm + 4 dấu hiệu chỉ đặc điểm xuất hiện với tần số thấp, chỉ có 

02 mô hình.  

Để minh chứng cho các mô hình định danh, chúng tôi đi vào sâu phân tích các đặc điểm nghĩa 

của một số mô hình cụ thể: 

Mô hình: giống/loại + kí hiệu + con số.  

Ví dụ: chè TRI 777, chè LDP1,…;  

3.2.2.2. Phương thức định danh cho các bộ phận trên cây chè 

Mô hình tổng quát 3:  

Thành tố chỉ bộ phận cây chè + 
dấu hiệu chỉ đặc điểm 

(hình dáng, kích thước, …) 

Những từ ngữ được định danh theo phương thức này xuất hiện 345/1706 đơn vị định danh 

chiếm tỷ lệ 20,22%.  

Nhận xét: Từ bảng kết quả, chúng tôi nhận thấy, phương thức định danh dùng thành tố chỉ tên 
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các bộ phận cây chè có 3 mô hình định danh. Trong đó, nhóm mô hình định danh: thành tố chỉ bộ 

phận  của cây chè + 1 dấu hiệu chỉ đặc điểm có 7 mô hình định danh và nhóm mô hình thành tố chỉ 

bộ phận của cây chè + 2 đặc điểm có 5 mô hình định danh. Nhóm mô hình định danh gồm: thành tố 

chỉ bộ phận của cây chè + 3 dấu hiệu chỉ đặc điểm xuất hiện 2 mô hình. Minh chứng cho các mô 

hình định danh trên, chúng tôi đi vào sâu phân tích các đặc điểm nghĩa của một số mô hình cụ thể: 

Mô hình:  bộ phận + vị trí. Ví dụ: mầm đỉnh, mầm ngủ,… 

3.2.2.3. Phương thức định danh cho thổ nhưỡng, hoạt động trồng, chăm sóc và thu hái 

Mô hình tổng quát 4:  

Thành tố chỉ thổ nhưỡng, trồng, 

chăm sóc và thu hái 
+ 

Dấu hiệu chỉ đặc điểm 

(hình dáng, kích thước, …) 

Những từ ngữ được định danh theo phương thức này xuất hiện 309/1706 đơn vị định danh 

chiếm tỷ lệ 18,11 %. 

Nhận xét: Từ bảng số liệu trên, chúng tôi nhận thấy phương thức định danh xuất hiện với tần số 

cao nhất là phương thức: Thành tố chỉ thổ nhưỡng, trồng, chăm sóc và thu hái + 2 thành tố chỉ đặc 

điểm (23 mô hình). Đây cũng là mô hình có số lượng nhiều nhất trong từ ngữ nghề chè. Các mô hình 

định danh khác có số lượng ít hơn: thành tố chỉ thổ nhưỡng, trồng, chăm sóc và thu hái + 1 thành tố 

chỉ đặc điểm (10 mô hình); thành tố chỉ thổ nhưỡng, trồng, chăm sóc và thu hái  + 3/ 4 thành tố chỉ 

đặc điểm (3 mô hình). Để minh chứng cho các mô hình định danh, chúng tôi đi vào sâu phân tích các 

đặc điểm nghĩa của một số mô hình cụ thể: 

Mô hình: chăm sóc + cách thức/ tính chất. Ví dụ: đốn đau, đốn trẻ lại,... 

3.2.2.4. Phương thức định danh cách bảo quản/ chế biến  

Phương thức định danh dùng thành tố chỉ cách bảo quản/ chế biến được sử dụng khá nhiều trong từ 

ngữ nghề chè ở Việt Nam. Theo khảo sát và phân loại, chúng tôi thấy có 205/1706 đơn vị, chiếm 

12,02%. 

 Mô hình tổng quát 5:  

Thành tố chỉ cách bảo quản/ chế biến + dấu hiệu chỉ đặc điểm/ hoạt động 

Nhận xét: Từ bảng số liệu, chúng tôi nhận thấy phương thức định danh theo mô hình này xuất 

hiện với tần số cao nhất là phương thức: cách bảo quản/ chế biến + 2 dấu hiệu có số lượng nhiều 

nhất (5 mô hình); cách bảo quản/ chế biến + 1 dấu hiệu đứng thứ hai (4 mô hình), không xuất hiện 

phương thức cách bảo quản/ chế biến + 3 dấu hiệu ở nội dung này. Có một duy nhất của phương 

thức cách bảo quản/ chế biến + 4 dấu hiệu. Chúng tôi sẽ miêu tả nghĩa một số mô hình tiêu biểu: 

Mô hình: cách chế biến + tính chất. Ví dụ: hong xanh, héo nhẹ,… 

3.2.2.5. Phương thức định danh các loại côn trùng, sâu bọ hại chè 

Mô hình tổng quát 6:  

Thành tố chỉ côn trùng + 
Dấu hiệu chỉ đặc điểm 

(hình dáng, kích thước, …) 

Những từ ngữ được định danh theo phương thức này xuất hiện 91/1706 đơn vị định danh chiếm 

tỷ lệ 5,33%.  

Nhận xét: Các từ ngữ được định danh theo đặc điểm màu sắc đều thuộc từ loại danh từ. Điều 

này thể hiện sự tri giác cụ thể, cách phản ánh sự vật, hiện tượng gần gũi, dễ nhớ và cụ thể. Tên gọi 

bộ phận cây chè không được định danh theo cách này. 



13 
 

 

Để minh chứng cho các mô hình định danh, chúng tôi đi vào sâu phân tích các đặc điểm nghĩa 

của một số mô hình cụ thể: 

Mô hình: côn trùng + cách thức + bộ phận cây chè + giống. Ví dụ: mọt đục cành chè,.. 

3.2.2.6. Phương thức định danh các bệnh của cây chè  

Mô hình tổng quát 7:  

Thành tố chỉ bệnh trên cây chè + 
Dấu hiệu chỉ đặc điểm 

(hình dáng, kích thước, …) 

Những từ ngữ được định danh theo phương thức này xuất hiện 54/1706 đơn vị định danh chiếm 

tỷ lệ 3,17 %.  

Nhận xét: Từ bảng số liệu trên, chúng tôi nhận thấy phương thức định danh theo mô hình này 

có 2 có 2 nhóm. Các mô hình của 2 nhóm này có số lượng không chênh nhau nhiều. Xuất hiện với 

tần số gần như nhau là 3-4 mô hình.  

Để minh chứng cho các mô hình định danh, chúng tôi đi vào sâu phân tích các đặc điểm nghĩa 

của một số mô hình cụ thể: 

Mô hình: bệnh + tính chất của bệnh + bộ phận cây mắc bệnh + màu sắc/ hình dạng biểu hiện của 

bệnh. Ví dụ: khô lá chè hình bánh xe,… 

3.2.2.7. Phương thức định danh công cụ sản xuất/ chế biến chè  

Mô hình tổng quát 8:  

Thành tố chỉ tên công cụ sản xuất/ chế biến + 
Dấu hiệu chỉ đặc điểm 

(hình dáng, kích thước, …) 

Những từ ngữ được định danh theo phương thức này xuất hiện 132/1706 đơn vị định danh 

chiếm tỷ lệ  7,74%.  

Nhận xét: Công cụ, thiết bị chế biến sản phẩm chè chiếm số lượng nhiều trong từ ngữ nghề chè. 

Riêng các loại máy móc để chế biến ra các loại chè khác nhau, phong phú và đa dạng: chảo gang, 

máy tách tạp chất chè…Trong đó riêng máy vò có: máy vò mở, máy vò ép,…Hay tủ sấy thì có tủ 

sấy giữ hương chè 14 tầng,… 

Mô hình: công cụ + phương thức hoạt động + đối tượng/bộ phận chịu tác động +  trạng thái của 

đối tượng. Ví dụ: máy nghiền chè già,… 

3.2.2.8. Phương thức định danh dụng cụ pha trà và cách thức thưởng trà 

Mô hình tổng quát 9:  

Thành tố chỉ dụng cụ và cách thức, 

hương vị thưởng trà 
+ 

Dấu hiệu chỉ đặc điểm 

(hình dáng, kích thước,..) 

Những từ ngữ được định danh theo phương thức này xuất hiện 171/1706 đơn vị định danh 

chiếm tỷ lệ 10,02 %.  

Mô hình: dụng cụ + chất liệu/ tên riêng. Ví dụ: chén tống, chén quân (chén tốt); Mô hình: số lượng 

+ cách thức. Ví dụ: Độc ẩm, đối ẩm,… 

Tiểu kết 

Chương 3 đã trình bày và làm rõ đặc điểm định danh của 1706 từ ngữ nghề chè trong tiếng 

Việt theo phương diện đặc điểm định danh: 1. Các đơn vị định danh đơn giản chiếm 10,08% tổng 
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số lượng từ ngữ nghề chè trong tiếng Việt. Chúng tôi đã xác định được 9 phương thức định danh cơ 

sở/ 2. Từ ngữ nghề chè trong tiếng Việt được tạo thành từ phương thức phức gồm 9 nhóm với 45 

đặc trưng (dấu hiệu) được lựa chọn làm cơ sở định danh. Kết quả cho thấy, trong hai phương 

thức định danh trên, phương thức định danh phức phức được sử dụng nhiều, số lượng từ ngữ 

nhiều hơn phương thức ghép, gồm 1534 đơn vị, chiếm 89,92%. 

 

KẾT LUẬN 

Nghiên cứu đề tài “Nghiên cứu đặc điểm cấu tạo và phương thức định danh của hệ thống từ 

ngữ nghề chè trong tiếng Việt”, chúng tôi rút ra một số kết luận như sau: 

1. So với thuật ngữ, từ nghề nghiệp ít được các nhà ngôn ngữ học quan tâm nghiên cứu hơn, 

nhất là nghiên cứu từ nghề nghiệp của từng nghề cụ nghể cụ thể, từ bình diện đặc điểm cấu trúc, 

đặc điểm ngữ nghĩa, đặc trưng định danh của hệ thống từ ngữ nghề nghiệp. Mặt khác, quan niệm từ 

nghề nghiệp cũng chưa thực sự thống nhất. Tuy nhiên, những kết quả nghiên cứu mà chúng tôi đã 

trình bày trong đề tài bước đầu cho thấy vai trò, giá trị của từ nghề nghiệp nói chung, từ ngữ nghề 

chè nói riêng trong quan hệ gắn bó thống nhất với vốn từ của ngôn ngữ dân tộc. 

2. Từ ngữ nghề chè trong tiếng Việt khá phong phú, 1706 từ ngữ nghề chè trong tiếng Việt đã 

được thu thập và nghiên cứu. Từ ngữ nghề chè trong tiếng Việt không chỉ được sử dụng bó hẹp 

trong phạm vi cư dân của các vùng trồng chè ở nước ta. Chúng là những từ ngữ quen thuộc với 

toàn thể mọi người, được sử dụng rộng rãi trong phạm vi toàn xã hội. Đây là đặc điểm khác biệt 

lớn nhất của từ ngữ nghề chè tiếng Việt (với tư cách là một hệ thống từ ngữ nghề nghiệp) so với 

nhiều hệ thống từ nghề nghiệp của nhiều làng nghề truyền thống ở nước ta. Một số lượng lớn đơn 

vị từ ngữ nghề được nhiều người biết đến do tính chất thông dụng, quen dùng, mang tính toàn dân. 

Tuy vậy, cũng có một số từ ngữ nghề chè trong tiếng Việt có nguồn gốc từ lớp từ địa phương nên 

chỉ những người làm nghề chè của địa phương đó mới hiểu được, người ngoài nghề khó hiểu, thậm 

chí không hiểu, nếu là người không có chuyên môn về chè.  
3. Có 172 đơn vị có cấu tạo là từ, chiếm 10,08% trong tổng số 1706 từ ngữ nghề chè đước thu 

thập và khảo sát. Trong đó, từ đơn có 134 đơn vị, chiếm 7,85% (134/1706) và từ ghép là 38 đơn vị, 

chiếm 2,23% (38/1706).  Về cấu tạo, từ ngữ nghề chè trong tiếng Việt gồm có từ đơn, từ ghép  và 

cụm từ, trong đó cụm từ có số lượng lớn nhất. Các loại từ ngữ trên xuất hiện không đồng đều ở các 

lớp từ được nghiên cứu. Do quan niệm chặt và hẹp về từ ghép nên số lượng các đơn vị từ vựng chỉ 

nghề chè là từ (gồm từ đơn và từ ghép) không nhiều (172 từ, chiếm 10,08%), còm lại là cụm từ 

(1534 đơn vị, chiếm 89,92%). Các từ đơn đều là từ đơn đơn âm, không xuất hiện từ đơn đa âm 

trong từ ngữ nghề chè. Các từ đơn này chủ yếu là từ thuần Việt. Các từ ghép (38 từ) hầu hết là từ 

ghép chính phụ: 31 từ, chiếm 1,81%, được cấu tạo theo mối quan hệ phụ trước chính sau. Từ ghép 

đẳng lập chỉ có 07/38 đơn vị, chiếm 0,41%. Về mặt từ loại, từ ngữ nghề chè trong tiếng Việt có cấu 

tạo là từ chủ yếu là danh từ và động từ dùng để gọi tên sự vật, đồ vật, máy móc, các bộ phận của 

cây chè, các loại đất, giống chè, sâu bệnh, sản phẩm chè và các hoạt động chãm sóc, thu hái, chế 

biến, phân phối, thýởng thức chè. 

Các đơn vị định danh nghề chè trong tiếng Việt có cấu tạo là cụm từ chiếm số lượng lớn, với 

1534 đơn vị (1534/1706), chiếm 89,92%. Dựa trên số lượng thành tố tham gia cấu tạo cụm từ, chúng 

được chia thành các kiểu loại: cụm từ hai thành tố; cụm từ ba thành tố; cụm từ bốn thành tố; cụm từ 

năm thành tố; cụm từ sáu thanh tố; v.v…Trong đó, cụm từ ba thành tố có số lượng nhiều nhất với 700 

đơn vị, chiếm 41,03%; cụm từ gồm hai thành tố có 468 đơn vị, chiếm 27,43%; cụm từ có từ sáu thành 

tố trở lên chỉ chiếm một số lượng rất nhỏ. 

Về mặt từ loại, cụm danh từ chiếm số lượng lớn (79,18 %), cụm động từ chỉ chiếm 10,02% và 

cụm tính từ có tỷ lệ không đáng kể: 0,72 %.  
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Về mặt nguồn gốc, có số lượng nhiều nhất vẫn là cụm từ được tạo nên bằng các thành tố 

thuần Việt, sau đó là thành tố Hán Việt và cuối cùng là các thành tố Ấn Âu. Sự kết hợp của các 

thành tố này rất phong phú. Các thành tố thuần Việt kết hợp với nhau tạo thành cụm định danh 

thuần Việt. Các thành tố Hán Việt kết hợp với nhau tạo thành cụm từ Hán Việt. Ngoài ra nhiều cụm 

từ được tạo bởi ghép lai bằng sự kết hợp của các thành tố khác nguồn gốc với các kiểu trật tự khác 
nhau: thuần Việt - Hán Việt, Hán Việt - thuần Việt, thuần Việt - Hán Việt - Ấn Âu. Các cụm từ 

được tạo theo lối ghép lai là các cụm từ xuất hiện hậu kì, được tạo trên cơ sở các ngữ tố được mượn 

Hán hoặc ngôn ngữ Ấn Âu, khi chè Việt Nam được sản xuất bằng những kĩ thuật hiện đại, sản 

phẩm đa dạng với chất lượng cao, nhiều mẫu mã, thương hiệu chè nổi tiếng được xuất khẩu sang 

nhiều nước trên thế giới. 

4. Về cách thức định danh, 1706 từ ngữ nghề chè trong tiếng Việt được định danh theo đơn vị 

định danh đơn giản và đơn vị định danh phức hợp. Các từ nghề chè - đơn vị định danh đơn giản - 

được tạo bởi những đơn vị tối giản về mặt hình thái cấu trúc (một hình vị đối với từ đơn, một số 

hình vị đối với từ ghép gọi tên các đối tượng của nghề chè trong tiếng Việt), mang nghĩa đen, được 

dùng làm cơ sở để tạo ra các đơn vị định danh khác. Các đơn vị định danh đơn giản chiếm 10,08% 

tổng số lượng từ ngữ nghề chè trong tiếng Việt được luận án thu thập và xử lí. Tất cả các cụm từ 

nghề chè trong tiếng Việt có cấu tạo là các đơn vị định danh phức hợp đều được tạo nên bằng con 

đường hình thái cú pháp: sử dụng từ hai đơn vị có nghĩa trở lên và quan hệ nội tại của các thành tố 

cấu tạo mỗi cụm từ là quan hệ chính phụ. Trong đó, việc quy loại hệ thống khái niệm của nghề chè 

biểu thị ở thành tố chính, việc khu biệt các cụm từ bằng các đặc trưng định danh là chức năng của 

thành tố phụ. Các đặc trưng (dấu hiệu) định danh được lựa chọn để làm cơ sở gọi tên rất phong 

phú. Tất cả các đặc trưng được lựa chọn để định danh cụm từ nghề chè đều là các đặc trýng bản 

chất nhất của các đối tượng trong nghề chè. Từ ngữ nghề chè trong tiếng Việt được tạo thành từ hai 

phương thức: phương thức định danh đơn giản (định danh cơ sở) và phương thức định danh phức. 

Phương thức phức gồm 9 nhóm với 45 đặc trưng (dấu hiệu) được lựa chọn làm cơ sở định danh. 

Kết quả cho thấy, trong hai phương thức định danh trên, phương thức định danh phức được sử 

dụng nhiều, gồm 1534 đơn vị, chiếm 89,92%. 

Do khuôn khổ của đề tài, chúng tôi chưa có điều kiện nghiên cứu kĩ vấn đề hội nhập nghề chè 

cũng như tương tác nghề chè của người Việt với các dân tộc khác trên thế giới. Tác giả đề tài xem 

đây là nhiệm vụ tiếp tục trong tương lai. Tuy nhiên, những kết quả nghiên cứu của đề tài có thể 

cung cấp tư liệu về từ ngữ nghề nghiệp, chỉ ra những đặc điểm cấu tạo và các phương thức định 

danh của một ngành nghề lâu đời, truyền thống ở Việt Nam.  
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