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TIẾNG VIỆT SƠ CẤP CHO NGƯỜI NƯỚC NGOÀI - 

NHÓM TỪ CHỈ SỐ LƯỢNG TUYỆT ĐỐI 

Huỳnh Công Hiển1 

Tóm tắt  

Nhóm từ chỉ số lượng tuyệt đối với 4 từ đại diện là “tất cả”, “mọi”, 

“cả” và “suốt” cùng với cấu trúc “nào… cũng” và “gì… cũng” nằm trong 

chương trình tiếng Việt sơ cấp dành cho các học viên người nước ngoài. 

Bằng việc phân tích các đặc trưng ngữ nghĩa và các khả năng kết hợp của 

mỗi từ trong nhóm, bằng việc xác định một hướng tiếp cận, một hướng khai 

triển và xây dựng hệ thống bài tập, bài viết hy vọng giúp các học viên có khả 

năng sử dụng chuẩn xác nhóm từ này trong tiếng Việt. 

Từ khoá: từ chỉ số lượng, tất cả, mọi, cả, suốt 

1. ĐẶT VẤN ĐỀ 

1.1. Để biểu thị một số lượng tuyệt đối, trong ngôn ngữ nói chung 

và trong tiếng Việt nói riêng, người ta có thể dùng một số từ hoặc một 

vài cấu trúc ngữ pháp chuyên biệt nào đó. Chúng tôi tạm gọi một số từ 

hoặc một vài cấu trúc chuyên biệt thực hiện chức năng trên trong tiếng 

Việt là Nhóm từ chỉ số lượng tuyệt đối. Trong chương trình tiếng Việt 

sơ cấp, bao gồm 2 quyển, dành cho người nước ngoài (giáo trình hiện 

hành đang dùng tại khoa Việt Nam học, Trường Đại học Khoa học Xã 

hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh), các từ 

đại diện cho nhóm này bao gồm: tất cả / mọi / cả / suốt / …nào… 

cũng… / …gì… cũng…, và được giảng dạy ở bài 10, bài 11 của quyển 

số 1 [5] và bài 8 của quyển số 2 [6]. 

 Có một điều làm băn khoăn trong chương trình trên là cấu trúc 

“…nào… cũng…” và “…gì… cũng…” được dạy ở bài 10 và bài 11 

thuộc quyển số 1, và các từ “tất cả”, “cả”…, mãi đến bài 8 của quyển 

số 2 mới được dạy. Chúng tôi nghĩ, thứ tự này thật sự không lô-gích, 

cả về sự tiếp nhận tri thức lẫn tiến trình giảng dạy, nó thật sự gây 
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không ít khó khăn cho giáo viên đứng lớp. Đưa những nội dung này 

vào trong vài bài liên tiếp nhau với thứ tự của “tất cả”, “cả”, “suốt” 

đứng trước “nào… cũng”, “gì… cũng” như chúng tôi đã làm thử 

nghiệm ở [4], sẽ hợp lý hơn về cả 2 phương diện trên, và cũng tỏ ra dễ 

dàng và hữu hiệu hơn trong thực tế giảng dạy. 

1.2. Việc sử dụng đúng, sử dụng chuẩn xác nhóm từ này đối với 

học viên người nước ngoài, hoàn toàn không đơn giản. Có điều là, 

trong giao tiếp tiếng Việt hàng ngày, sự không chuẩn xác trong việc 

sử dụng nhóm từ này hình như không gây ra một hậu quả gì nghiêm 

trọng (ai cũng đoán được họ muốn nói gì), có chăng chỉ là một vài cái 

cười cảm thông cho những cái lỗi tự nhiên của người nước ngoài nói 

tiếng Việt. Có lẽ cũng chính vì lý do đó, cái lý do sai cũng chẳng chết 

ai, mà khá nhiều học viên không mấy tập trung và nhiệt tình lắm 

trong việc thực tập sử dụng đúng nhóm từ này. 

 Những lỗi thường gặp nhất ở họ là sự không phân biệt giữa “cả” 

và “tất cả”, giữa “tất cả” và “mọi”, giữa “cả” và “suốt, sự chuyển đổi 

ít thành công sang các cấu trúc “nào… cũng…” hay “gì… cũng…”. 

 Bài viết này, với tư cách là một nghiên cứu ứng dụng, tập trung 

vào địa hạt thực hành tiếng, đặt ra các mục đích sau đây: 

 - Ở góc độ khoa học, chúng tôi muốn xác định những nét khu 

biệt về nghĩa và các khả năng kết hợp khác nhau giữa các từ trong 

nhóm này; 

 - Từ đó, ở góc độ thực hành tiếng và ở góc độ sư phạm, chúng 

tôi đề nghị một cách tiếp cận, một hướng khai triển và các cách luyện 

tập để hướng đến mục đích giúp các học viên người nước ngoài sử 

dụng chuẩn xác nhóm từ này trong tiếng Việt. 

2. SỰ PHÂN BIỆT GIỮA CÁC TỪ 

2.1. “Tất cả” và “Cả” 

2.1.1. Nếu như “cả” biểu thị cho một tập hợp có “số lượng thành 

phần đến mức tối đa, không sót một thành phần nào” [7: 95], thì “tất 

cả” biểu thị cho một số lượng tối đa các phần tử của tập hợp đó. 
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Chính điều này quy định đặc trưng riêng của mỗi từ trong khả năng 

kết hợp. 

Dù “tất cả” và “cả”, về nguyên tắc, đều kết hợp với danh từ, 

nhưng do mối quan hệ về “tập hợp” và “các phần tử” nên, nếu gọi A 

là danh từ biểu thị một tập hợp nào đó và “a” là danh từ biểu thị cho 

phần tử của tập hợp đó, thì sự kết hợp phải là: 

“cả + A” / “tất cả + các + a” 

trong đó, “A” là một tập hợp chứa đựng các phần tử nhỏ bên trong 

là “a”. 

Nếu “lớp” là một tập hợp chứa đựng các phần tử nhỏ bên trong là 

“sinh viên”: 

(1)  Ngày mai, cả lớp tôi sẽ đi Vũng Tàu. 

(2) Ngày mai, tất cả các sinh viên trong lớp tôi đều sẽ đi Vũng Tàu. 

 Nghĩa của (1) và (2) tương đương nhau. Trong khi đó, (3) hoàn 

toàn không thể chấp nhận được. 

(3)  Ngày mai, tất cả lớp tôi sẽ đi Vũng Tàu.  (-) 

 Thế nhưng, chính (3) lại là câu mà các giáo viên đứng lớp tiếng 

Việt cho người nước ngoài thường xuyên nghe từ miệng các học viên. 

2.1.2.Có một số điểm cần chú ý trong kết hợp “tất cả + các + 

danh từ”: 

 ● Kết hợp này, có khi đảm nhận chức năng chủ ngữ của câu ((4) 

và (5)), có khi đảm nhận chức năng bổ ngữ của câu ((6) và (7)). 

(4)  Tất cả các bạn trong lớp tôi đều không đồng ý với ý kiến này. 

(5)  Tất cả các thành phố ở Việt Nam đều có nhiều xe máy. 

(6) Cô ấy muốn ăn thử tất cả các món ăn Việt Nam. 

(7)  Tôi thích tất cả các sinh viên trong lớp tôi. 

Sự kết hợp đầy đủ và chuẩn mực nhất cho cả 2 vị trí chủ ngữ và 

bổ ngữ là: 
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“Tất cả + các + dt + đều + đgt/tt” 

“CN + đgt/tt + tất cả + các + dt” 

(dt: danh từ / đgt: động từ / tt: tính từ / CN: chủ ngữ) 

Chúng ta sẽ còn trở lại những vấn đề liên quan đến chức năng này 

trong phần sau khi nói về sự chuyển đổi sang cấu trúc “nào… 

cũng…”. 

 ● Kết hợp “tất cả + các + danh từ” tương đương với kết hợp “tất 

cả + mọi + danh từ” trong mọi trường hợp. Trong cách dùng quen 

thuộc lâu nay, khi danh từ là “người”, “nơi”, “việc”, “thứ” hoặc là các 

từ chỉ thời gian như “giờ”, “phút”, “giây”, “ngày”, “tháng”, “năm”…, 

“mọi” thường được ưu tiên hơn để thay cho “các” trong kết hợp trên. 

“Tất cả + mọi + dt + đều + đgt / tt” 

“CN + đgt / tt + tất cả + mọi + dt” 

(8)  Tất cả mọi người Hàn Quốc đều thích Kim Chi. 

(9)  Cô ấy đã mua tất cả mọi thứ mà anh đã nói. 

(10)  Tôi muốn gặp cô ấy tất cả mọi ngày trong tuần. 

2.1.3. Trong quan hệ giữa một tập hợp A và các phần tử a1, a2, 

a3,… của chính A, “cả” kết hợp được với A, không thể kết hợp với a, 

trong khi đó, “tất cả” kết hợp được với a, không thể kết hợp với A. 

(11)  Cả các bạn trong lớp tôi đều không đồng ý với ý kiến này.(-) 

(12)  Cả các thành phố ở Việt Nam đều có nhiều xe máy.   (-) 

(13)  Cô ấy muốn ăn thử cả các món ăn Việt Nam.    (-) 

(14)  Tôi thích cả các sinh viên trong lớp tôi.     (-) 

Đồng thời, cũng với quan hệ giữa tập hợp và phần tử, “tất cả” kết 

hợp được với “các”, “cả” không thể kết hợp được với “các”. Cũng 

chính với quan hệ này, để tạo thói quen cho người học, người dạy có 

thể cho họ luyện tập chuyển đổi qua lại giữa “tất cả” và “cả”, chẳng 

hạn chuyển đổi qua lại giữa (10) và (15) 
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(10)  Tôi muốn gặp cô ấy tất cả mọi ngày trong tuần. 

(15)  Tôi muốn gặp cô ấy cả tuần.  

2.2. “Tất cả” và “Mọi” 

 Sự phân biệt giữa “tất cả” và “mọi” đơn thuần chỉ là về khả 

năng kết hợp.  

Như ở mục 2.1.2, “mọi” có thể thay cho vị trí của “các” trong kết 

hợp “tất cả + các + danh từ”. Trong sự thay thế này, do “tất cả” và 

“mọi” có sự tương đương về nghĩa, nên sự có mặt của “tất cả” trong 

kết hợp “tất cả + mọi + danh từ” rõ ràng là không bắt buộc.  

(8)  Tất cả mọi người Hàn Quốc đều thích Kim Chi. 

(16)  Mọi người Hàn Quốc đều thích Kim Chi. 

(9)  Cô ấy đã mua tất cả mọi thứ mà anh đã nói. 

(17)  Cô ấy đã mua mọi thứ mà anh đã nói. 

Sự không có mặt của “tất cả” trong (16) và (17) so với (8) và (9) 

hoàn toàn không gây ra vấn đề gì. 

Mặt khác, cũng chính sự thay thế về mặt vị trí này làm cho “mọi” 

kết hợp được trực tiếp với danh từ biểu thị phần tử mà không cần 

thông qua “các” và không được thông qua “các”, trong khi “tất cả” 

phải thông qua “các” mới kết hợp được với danh từ biểu thị phần tử. 

(6)  Cô ấy muốn ăn thử tất cả các món ăn Việt Nam. 

(18)  Cô ấy muốn ăn thử tất cả mọi món ăn Việt Nam. 

(19)  Cô ấy muốn ăn thử mọi món ăn Việt Nam. 

(20)  Cô ấy muốn ăn thử mọi các món Việt Nam.    (-) 

(21)  Cô ấy muốn ăn thử tất cả món ăn Việt Nam.    (-) 

2.3. “Cả” và “Suốt” 

2.3.1. Trong phương diện tương đồng về nghĩa giữa “cả” và 

“suốt”, nếu như sự kết hợp giữa “cả” với danh từ không có sự hạn chế 
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nào thì trước hết, trong cách dùng thông thường, “suốt” thường chỉ kết 

hợp với danh từ chỉ thời gian. 

(15)  Tôi muốn gặp cô ấy cả tuần.  

(22)  Tôi muốn gặp cô ấy suốt tuần.  

(1)  Ngày mai, cả lớp sẽ đi Vũng Tàu. 

(23)  Ngày mai, suốt lớp sẽ đi Vũng Tàu.      (-) 

Trong khi (15) và (22) có sự tương đồng về nghĩa thì (1) và (23) 

không hề có sự tương đồng đó, và hơn nữa, (23) hoàn toàn không 

dùng được. 

2.3.2. Trong trường hợp “suốt” kết hợp được với một danh từ 

không phải chỉ thời gian thì sự kết hợp giữa “cả” và “suốt” với cùng 

một danh từ đó vẫn có một độ chênh về nghĩa. 

(24)  Cả con đường này không có một tiệm cà phê nào cả. 

(25)  Trên cả con đường này, không có nhà hàng nào tôi không biết. 

(26)  Suốt con đường này không có một tiệm cà phê nào cả. 

(27)  Anh ta có kế hoạch đi du lịch cả Việt Nam.  

(28)  Anh ta có kế hoạch đi du lịch suốt Việt Nam. 

Với ý nghĩa của “suốt”, người ta luôn cảm thấy sự hiện diện của 

một dòng chảy thời gian khởi nguồn từ điểm đầu và kết thúc ở điểm 

đích trong một thời gian, một quá trình hay một khoảng cách nào đó 

đang được nói đến. Điều này không tồn tại trong nghĩa của “cả”. Do 

vậy, độ chênh chúng tôi vừa nói làm thành một sự phân biệt nghĩa 

giữa “cả” và “suốt”.  

Như vậy, muốn hay không muốn thể hiện dòng chảy của thời 

gian là lý do chọn lựa trong việc dùng “cả” hay “suốt” khi kết hợp với 

cùng một danh từ. Mặt khác, trong một ngữ cảnh mà không tài nào 

hình dung được cái dòng chảy của thời gian thì không thể nào kết hợp 

được với “suốt”. 
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(29)  Ông bác sĩ thăm khám cả cơ thể của bệnh nhân. 

(30)  Ông bác sĩ thăm khám suốt cơ thể của bệnh nhân. 

(31)  Cú đụng xe hôm qua làm hư cả chiếc xe máy này. 

(32)  Cú đụng xe hôm qua làm hư suốt chiếc xe máy này.   (-) 

Với (29), chúng ta thấy ông bác sĩ không bỏ sót một bộ phận nào 

của cơ thể trong việc thăm khám bệnh nhân. Với (30), chúng ta tưởng 

tượng được sự tuần tự từ đầu đến chân trong việc thăm khám cơ thể 

bệnh nhân của ông bác sĩ. Với (31), chúng ta thấy không bộ phận nào 

của chiếc xe máy mà không bị hư. Với (32), trong một cú tông mạnh 

tức thời, chúng ta không tài nào phân đoạn được thời gian của quá 

trình làm hư xe máy từ đầu đến đuôi trong thực tế, và vì vậy, (32) 

không dùng được. 

3. “… NÀO / GÌ CŨNG…” HAY “… NÀO / GÌ… CŨNG…” 

3.1.Nguyên tắc chuyển đổi 

3.1.1. Để chỉ một số lượng tuyệt đối, ngoài việc dùng phương tiện 

từ vựng như dùng nhóm từ biểu thị số lượng tuyệt đối, tiếng Việt còn 

có thề sử dụng một sự kết hợp cố định, thường gọi là cấu trúc ngữ 

pháp, để biểu thị ý nghĩa đó. Chúng tôi muốn nói đến 2 cấu trúc 

thường dùng là “nào… cũng…” và “gì… cũng…”. 

(2)  Ngày mai, tất cả các sinh viên trong lớp tôi đều sẽ đi Vũng Tàu. 

(33)  Ngày mai, sinh viên nào trong lớp tôi cũng sẽ đi Vũng Tàu. 

(7)  Tôi thích tất cả các sinh viên trong lớp tôi. 

(34)  Sinh viên nào trong lớp tôi, tôi cũng thích. 

Trong ý nghĩa biểu đạt về số lượng tuyệt đối, có sự tương 

đương giữa (2) và (33), giữa (7) và (34), chỉ có phương tiện thực 

hiện là khác nhau. 

3.1.2. Đến đây, chúng ta trở lại với mục 2.1.2. Với vị trí là chủ 

ngữ và bổ ngữ của “tất cả”, chúng ta có hai kết hợp: 
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“Tất cả + các + dt + đều + đgt/tt” 

“CN + đgt/tt + tất cả + các + dt” 

Về cơ bản, nguyên tắc chuyển đổi qua lại từ “tất cà” sang “nào… 

cũng…” được mô hình hóa như sau: 

- Khi “tất cả” là chủ ngữ: 

“Tất cả + các + dt + đều + đgt / tt” ⇔ “dt + nào cũng + đgt/tt” 

- Khi “tất cả” là bổ ngữ: 

“CN + đgt/tt + tất cả + các + dt”   

⇔ “dt + nào + CN + cũng + đgt/tt” 

 Vì vậy, khi chuyển đổi qua lại giữa “tất cả” và “nào… cũng”, 

người ta có thể chọn lựa cách chuyển đổi thích hợp tùy thuộc vào 

danh từ có số lượng tuyệt đối nằm ở vị trí chủ ngữ (chuyển đổi qua lại 

giữa (2) và (33)) hay bổ ngữ (chuyển đổi qua lại giữa (7) và (34)). 

3.2. Việc chọn lựa “nào… cũng” hay “gì… cũng” 

Do khả năng kết hợp giữa danh từ với “nào” và “gì” có khác nhau 

nên tùy danh từ, việc chọn dùng “nào… cũng” hay “gì… cũng” phải 

được quyết định bởi khả năng này. 

Sự khác biệt giữa “gì” và “nào”, học viên đã được học trước khi 

đến với nội dung này trong chương trình tiếng Việt sơ cấp. Có thể tiến 

hành ôn tập lại một chút cho học viên để thực hiện được sự chuyển 

đổi này. 

+ “gì” kết hợp được với cả động từ và danh từ, “nào” chỉ kết hợp 

được với danh từ, không kết hợp được với động từ. 

dt + gì? / đgt + gì? / dt + nào? / đgt + nào? 

+ Khi cả 2 kết hợp “dt + gì?” và “dt + nào?” đều đúng, ưu tiên 

dùng “nào” cho những ngữ cảnh mang tính chất lựa chọn. 

+ Trong cách nói thông thường, “gì” không kết hợp được với các 

danh từ chỉ thời gian (ngày / tháng / năm…), chỉ người (người / sinh 

viên / giáo viên…), chỉ nơi (nước / thành phố / khu vực…). 
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(6)  Cô ấy muốn ăn thử tất cả các món ăn Việt Nam. 

(35)  Món ăn Việt Nam gì cô ấy cũng muốn ăn thử. 

(36)  Món ăn Việt Nam nào cô ấy cũng muốn ăn thử. 

Sự chuyển đổi qua lại giữa (6) với (35) và (36) đều được. 

(2)  Ngày mai, tất cả các sinh viên trong lớp tôi đều sẽ đi Vũng Tàu. 

(33)  Ngày mai, sinh viên nào trong lớp tôi cũng sẽ đi Vũng Tàu. 

(37)  Ngày mai, sinh viên gì trong lớp tôi cũng sẽ đi Vũng Tàu. (-) 

 Sự chuyển đổi qua lại giữa (2) và (33) thì được, nhưng giữa (2) và 

(37) thì không được. 

4. XÂY DỰNG HỆ THỐNG BÀI TẬP 

4.1.Bài tập chuyển đổi qua lại 

● Cho học viên thực tập chuyển đổi qua lại giữa “tất cả” và 

“cả” trên nền của sự ý thức về quan hệ giữa tập hợp và phần tử của 

tập hợp đó. 

Trong sự chuyển đổi từ “tất cả” sang “cả”, người làm đã biết các 

phần tử của tập hợp trong “tất cả…” nên việc còn lại chỉ là tìm tập 

hợp chứa đựng các phần tử đó để kết hợp nó với “cả”. Chẳng hạn, cho 

(2) rồi yêu cầu chuyển đổi sang (1), hay cho (38) 

(38)  Tất cả mọi người trong gia đình cô ấy đều bị bệnh này. 

để yêu cầu chuyển sang (39) 

(39)  Cả gia đình cô ấy đều bị bệnh này 

Trong sự chuyển đổi từ “cả” sang “tất cả”, người làm đã biết một 

tập hợp trong “cả…” nên việc còn lại chỉ là tìm các phần tử được 

chứa đựng trong tập hợp đó để kết hợp nó với “tất cả”. Chẳng hạn, 

cho (1) rồi yếu cầu chuyển sang (2), hoặc cho (39) rồi yêu cầu chuyển 

sang (38). 
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● Cho học viên thực tập chuyển đổi qua lại giữa “tất cả” và 2 

cấu trúc “nào… cũng” hoặc “gì… cũng” bằng sự vận dụng mô hình 

ở 3.1.2. 

Trong sự chuyển đổi từ “tất cả” sang “nào… cũng” hoặc “gì… 

cũng”, người làm đã biết danh từ trong “tất cả…”, đồng thời cũng đã 

biết “tất cả…” đang đảm nhận vị trí chủ ngữ hay bổ ngữ, nên việc còn 

lại chỉ là căn cứ vào khả năng kết hợp của danh từ đó với “gì” hoặc 

“nào” mà chọn cấu trúc tương ứng. Chẳng hạn, cho (2) rồi yêu cầu 

chuyển đổi sang (33), cho (6) rồi yêu cầu chuyển sang (35) hoặc (36), 

hay cho (40): 

(40)  Anh ấy luôn uống cà phê ở tiệm đó vào tất cả các buổi sáng 

rồi yêu cầu chuyển sang (41) 

(41)  Sáng nào anh ấy cũng luôn uống cà phê ở tiệm đó. 

Trong sự chuyển đổi từ “nào… cũng” hay “gì… cũng” sang “tất 

cả”, người làm đã biết danh từ đồng thời cũng đã biết nó đang đảm 

nhận vị trí chủ ngữ hay bổ ngữ, nên việc còn lại chỉ là căn cứ vào mô 

hình để chon cách dùng “tất cả” theo cấu trúc tương ứng. Chẳng hạn, 

cho (33) rồi yêu cầu chuyển đổi sang (2), cho (35) hay (36) rồi yêu 

cầu chuyển sang (6), hay cho (41) rồi yêu cầu chuyển sang (40). 

4.2. Bài tập phân biệt “tất cả” / “cả” / “mọi” / “suốt” 

Như đã phân tích ở các mục 2.1, 2.2, 2.3, ngoài các đặc trưng về 

nghĩa, sự phân biệt dễ thấy nhất giữa chúng là khả năng kết hợp. Do 

vậy, các bài tập trắc nghiệm chọn a/b/c/d là sự lựa chọn thích hợp 

nhất. Học viên sẽ căn cứ vào sự tồn tại của các đơn vị từ vựng trên 

nền của một câu cho trước, rồi bằng vào việc hiểu rõ về đặc trưng ngữ 

nghĩa và khả năng kết hợp của mỗi từ trong nhóm, sẽ tìm ra được một 

phương án đúng. 

● Phân biệt “tất cả”, “cả’ và “mọi” 

(42)  Tôi không muốn gặp …… các sinh viên trong lớp anh ấy. 

  ⓐ tất cả  ⓑ cả  ⓒ mọi  ⓓ a/b/c đúng 
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(43)  Anh ấy biết ……… người trong gia đình tôi. 

  ⓐ tất cả  ⓑ cả  ⓒ mọi  ⓓ a/b/c đúng 

(44)  Anh ấy biết ……… gia đình tôi. 

  ⓐ tất cả  ⓑ cả  ⓒ mọi  ⓓ a/b/c đúng 

Người học sẽ chọn phương án “a” ở (42) vì với “các”, chỉ “tất cả” 

kết hợp được còn “cả” và “mọi” không kết hợp được. Người học sẽ 

chọn phương án “c” ở (43) vì với “người” có tư cách là một phần tử 

và không có “các”, chỉ “mọi” kết hợp được, còn “tất cả” và “cả” 

không kết hợp được. Người học sẽ chọn phương án “b” ở (44) vì với 

“gia đình” có tư cách của một tập hợp chứ không phải là phần tử, chỉ 

“cả” kết hợp được, còn “tất cả” và “mọi” kết hợp không được. 

● Phân biệt “cả” và “suốt” 

(45)  Anh ta mệt mỏi vì ……… đêm qua không ngủ. 

  ⓐ cả   ⓑ suốt  ⓓ a/b đúng 

(46)  Cô ta ngủ vùi ……… đoạn đường từ Sài Gòn ra Phan Thiết. 

  ⓐ cả   ⓑ suốt  ⓓ a/b đúng 

(47)  Anh định mua ……… gian hàng này à? 

  ⓐ cả   ⓑ suốt  ⓓ a/b đúng 

Người học sẽ chọn phương án “c” ở (45) và (46) vì “cả” và 

“suốt” tương đương về nghĩa. Người học sẽ chọn phương án “a” ở 

(47) vì trước hết, “gian hàng” không phải là một danh từ chỉ thời gian, 

đồng thời, không hề có sự hiện diện của một dòng chảy thời gian nào 

cả đối với gian hàng. 

● Phân biệt “tất cả” / “mọi’ / “cả” / “suốt” 

(48)  Nó muốn khám phá ……… các huyện ngoại thành của Sài Gòn. 

  ⓐ tất cả  ⓑ cả  ⓒ mọi  ⓓ suốt 
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(49)  Bố mẹ hy sinh cho con ……… cuộc đời 

  ⓐ cả  ⓑ suốt  ⓒ mọi  ⓓ a/b đúng 

(50)  Cô ấy chăm sóc tôi ……… mặt trong cuộc sống. 

  ⓐ cả  ⓑ suốt  ⓒ mọi  ⓓ b/c đúng 

Tổng hợp các giai đoạn luyện tập trước, người học sẽ không còn 

khó khăn lắm khi chọn phương án “a” ở (48), “d” ở (49) và “c” ở (50). 

5. KẾT LUẬN 

- Nhóm từ chỉ số lượng tuyệt đối với 4 từ đại diện là “tất cả”, 

“mọi”, “cả” và “suốt” cùng với cấu trúc “nào… cũng” và “gì… cũng” 

nằm trong chương trình tiếng Việt sơ cấp dành cho các học viên người 

nước ngoài. Bằng việc phân tích các đặc trưng ngữ nghĩa và các khả 

năng kết hợp của mỗi từ trong nhóm, chúng tôi hy vọng các học viên 

nắm bắt được vấn đề, từ đó, có khả năng sử dụng chuẩn xác nhóm từ 

này trong tiếng Việt. 

- Dĩ nhiên, để biểu đạt ý nghĩa về số lượng tuyệt đối, tiếng Việt 

không phải chỉ có ngần ấy từ và cấu trúc. Thế nhưng, các phương 

tiện từ vựng khác như toàn bộ, toàn thể, hết, hết thảy… lại không 

nằm trong chương trình tiếng Việt sơ cấp nên chúng không nằm 

trong sự khảo sát của bài viết này. Đến trình độ cao hơn, học viên 

sẽ tiếp xúc với các phương tiện biểu đạt mới mà chính những hiểu 

biết cơ bản ở trình độ này sẽ giúp họ có một nền tảng vững chắc để 

tiếp nhận cái mới. 
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