BÀI 4: CÁCH DÙNG MẠO TỪ
Trước hết, chúng ta định nghĩa: Mạo từ là gì?
1. Định nghĩa
Mạo từ là tiếng đứng trước danh từ
đã có một tiếng khác hay một câu chỉ định rồi.
Ta có thể nói: Mạo từ: là cái nón, cái mũ, cái chụp lên trên.
Vậy, Mạo từ đứng trước danh từ nào? Mạo từ đứng trước:
* Danh từ có chỉ định:
bàn này, nón kia.
* Danh từ có túc từ chỉ định:
ghế gỗ, nhà tắm.
* Danh từ có mệnh đề chỉ định:
cái xe mà anh tặng cho nó đã bán rồi.
Mạo từ có những tiếng như: cái, những, các, liệt, chư.
Ví dụ:
- cái chén này,
- những giáo lý viên giỏi,
- các quyển sách mới mua,
- liệt vị anh hùng phương Bắc.
- chư thánh tử đạo Việt Nam.
Lưu ý: Riêng về mạo từ cái, chúng ta không nên lẫn lộn cái mạo từ với:
 cái loại từ, như: cái bàn, cái bút, những cái bút
 cái danh từ, như: con dại cái mang, nàng về nuôi cái cùng con.
 cái đại danh từ, như: cái này hỏng, đi nằm một cái đã.
 cái tĩnh từ, như: sông cái, đường cái, ngón tay cái.

Thứ đến, chúng ta tìm hiểu về
2. Công dụng của Mạo từ
Mạo từ có 3 công dụng:
Thứ nhất: Để chỉ số ít hay số nhiều
Thứ hai: Làm cho rõ cái nghĩa của tiếng danh từ.
Thứ ba: Làm cho người ta phải để ý vào những tiếng ấy.
Ví dụ 1:
- Không có mạo từ: Việc này lôi thôi lắm.
- Có mạo từ: Cái việc này lôi thôi lắm.
Trong ví dụ trên, danh từ việc không có mạo từ, thì nghĩa của tiếng ấy bình
thường như những tiếng khác ở trong mệnh đề. Trong ví dụ dưới, danh từ việc
có mạo từ cái đứng trước, làm cho người ta phải để ý vào tiếng ấy: Cái việc này
lôi thôi lắm.
Ví dụ 2:
- Không có mạo từ: Cái rổ đầy hoa
- Có mạo từ: Cái rổ đầy những hoa.
Trong ví dụ trên, danh từ hoa không có mạo từ, thì nghĩa của tiếng ấy bình
thường như những tiếng khác ở trong mệnh đề. Trong ví dụ dưới, danh từ hoa
có mạo từ những đứng trước, làm cho người ta phải để ý vào tiếng ấy: Cái rổ
đầy những hoa.
Mạo từ “những” đứng trước danh từ để chỉ số nhiều
Những bút mới mua
Những nhà có của
Những loài giá áo túi cơm sá gì (Truyện Kiều)

Thế nhưng, khi nào chúng ta dùng mạo từ “các”? khi nào dùng mạo từ
“những”?
3. Dùng “các” hay “những”?
Mạo từ các cũng dùng về số nhiều như tiếng những.
Tuy nhiên, Mạo từ các thường đứng trước danh từ chỉ người hay vật mà người
ta biết rồi và chỉ định trong trí não rồi, không cần phải chỉ rõ ở câu nói nữa.
Vì thế, người ta nói:
Các là mạo từ xác định
Ví dụ:
- Thưa các ngài
- Nó làm các việc trong nhà.
Còn Mạo từ những thường đứng trước danh từ chỉ người hay vật mà người ta
chưa biết hết và chưa được chỉ định hết trong trí não.
Vì thế, người ta nói:
Những là mạo từ phiếm định
Ví dụ:
- Phòng này dành cho những bạn thi lại.
- Nó ngủ trong những lúc cúp điện.
Trong một số trường hợp, chúng ta có thể dùng các hay những đều được, nhưng
thực ra cũng có sự phân biệt.
Ví dụ:
Xin mời các (những) bạn đến trước ngồi vào trong.
Cuối cùng, chúng ta tìm hiểu thêm về:
Tĩnh từ chỉ sự kính trọng

Trong Tiếng Việt, có nhiều tĩnh từ dùng để bày tỏ sự kính trọng đối với người
khác ở ngôi thứ II hoặc ngôi thứ III, như: Đức, hiền, quý, tôn, lương, thiện...
Ví dụ:
Đức hồng y, Đức cha,
hiền đệ, hiền thê;
quý cha, quý chức;
tôn sư, tôn huynh,
lương dân, lương y,
thiện nhân, thiện nam tín nữ…
Thêm một điều nữa: khi nào “quý” dùng cho số nhiều? khi nào “quý” dùng
cho số ít?
“Quý” số nhiều hay số ít?
Cách dùng tĩnh từ quý với nghĩa là tôn kính rất phổ biến.
1. Dùng ở số nhiều
Ví dụ:
- “Kính chào quý khán giả”
- “Kính thưa quý ông bà”
- “Kính mời quý khách”
- “Tạm biệt quý vị!”
2. Dùng ở số ít
Ví dụ:
- “Xin hỏi quý danh”
- “Có phải đây là quý tử?”
Kết luận

Tiếng “Quý” có thể dùng cho số ít và số nhiều,
nên khi chúng ta nói với nhiều người
cũng không cần thêm tiếng “các”.
Như thế, cụm từ “các quý vị” thì chữ “các” ở đây là thừa, không thể đi cùng
với từ “quý”, hai từ mang nghĩa “số nhiều” đi liền nhau, nghe rất chói tai.
Chỉ có thể là “các vị”, “quý vị”, “chư vị” hay “liệt vị” mà thôi.
BÀI TẬP
Các bạn điền vào chỗ trống 1 trong 3 từ sau:
a. các

b. quý

c. những

Câu số 1
1. Sau này, …… chủng sinh sẽ trở thành ……. linh mục, giám mục.
Đáp án là
1. Sau này, các chủng sinh sẽ trở thành những linh mục, giám mục.
Câu số 2
2. …… Thánh lễ Chúa nhật lúc 19g00 dành cho ……… ai chưa đi lễ sáng.
Đáp án là
2. Các Thánh lễ Chúa nhật lúc 19g00 dành cho những ai chưa đi lễ sáng.
Câu số 3
3. ….. chiều thứ Sáu trong mùa Chay đều có ngắm 15 sự thương khó.
Đáp án là
3. Các chiều thứ Sáu trong mùa Chay đều có ngắm 15 sự thương khó.
Câu số 4
4. Cha hạt trưởng và …… cha trong hạt đang tĩnh tâm mùa Chay.
Đáp án là

4. Cha hạt trưởng và quý cha trong hạt đang tĩnh tâm mùa Chay.
Câu số 5
5. Kính thưa ….. ông bà cố và ……. chức trong Hội đồng Mục vụ giáo xứ.
Đáp án là
5. Kính thưa quý ông bà cố và quý chức trong Hội đồng Mục vụ giáo xứ.
Câu số 6
6. Tham dự Thánh lễ có …… tu sĩ, …… khách mời và cộng đoàn giáo xứ.
Đáp án là
6. Tham dự Thánh lễ có quý tu sĩ, quý khách mời và cộng đoàn giáo xứ.
Câu số 7
7. Xin chân thành cảm ơn …… quan khách và …… ân nhân.
Đáp án là
7. Xin chân thành cảm ơn quý quan khách và quý ân nhân.
Câu số 8
8. Thưa … bạn, … bạn nào không đi học tối nay sẽ phải học bù vào tối mai.
Đáp án là
8. Thưa các bạn, những bạn nào không đi học tối nay sẽ học bù vào tối mai.

