
 

 

MỞ RỘNG VỐN TỪ: NHÂN HẬU – ĐOÀN KẾT 

Bài 1: 

1. Từ “nhân hậu” có nghĩa là gì?  

A. Nhân hậu là trung hậu và có lòng thương người.  

B. Nhân hậu là ngay thẳng, trước sau như một.  

C. Nhân hậu là kết lại một khối thống nhất.  

D. Cả ba đáp án đều đúng.  

2. Trong các từ sau, từ nào có tiếng “nhân” không mang nghĩa là “người”?  

A. Nhân tài  

B. Nhân viên  

C. Công nhân  

D. Nhân quả  

3. Từ, cụm từ trái nghĩa với từ “nhân hậu” là:  

A. Độc ác  

B. Đôn hậu  

C. Hiền hậu  

D. Nhân từ  

4. Trong các từ sau, từ nào có tiếng “nhân” không có nghĩa là “người”?  

A. Nhân chứng  

B. Nhân viên  

C. Nhân loại  

D. Nguyên nhân  

5. Trong các từ sau, từ nào có tiếng “nhân” mang nghĩa là “người”?  

 A. Nhân ái  

B. Nhân từ  

C. Nhân dân  

D. Nhân nghĩa  



 

 

6. Trong các từ sau, từ nào có tiếng “nhân” mang nghĩa là “lòng thương người”? 

A. Công nhân  

B. Nhân loại  

C. Nhân ái  

D. Nhân viên  

7. Trong các từ sau, từ nào có tiếng “nhân” có nghĩa là “lòng thương người”?  

A. Bệnh nhân  

B. Nhân chứng  

C. Nhân hậu  

D. Nhân viên  

8. Trong các từ sau, từ nào có tiếng “nhân” không mang nghĩa là “lòng thương người”?  

 A. Nhân ái  

B. Nhân từ  

C. Nhân dân  

D. Nhân nghĩa  

9. Trong các từ sau, từ nào có tiếng “nhân” mang nghĩa là “cái sinh ra kết quả”?  

A. Nhân chứng  

B. Nhân quả  

C. Nhân hậu 

 D. Nhân tài  

10. Trong các từ sau, từ nào có tiếng “nhân” không mang nghĩa là “cái sinh ra kết quả”?  

A. Nhân tố  

B. Nhân đức  

C. Nguyên nhân  

D. Cả A và C  

Bài 2: 

1. Từ nào có tiếng “nhân” không giống nghĩa với tiếng “nhân” trong các từ còn lại?  



 

 

A. Nhân chứng  

B. Nhân dân  

C. Nhân loại  

D. Bất nhân  

2. Tiếng “nhân” trong câu “Là người hãy nên, cần, phải có lòng nhân - thứ duy nhất đem 

người đến với người” có nghĩa là gì?  

A. Nhân có nghĩa là người.  

B. Nhân có nghĩa là lòng thương người.  

C. Nhân có nghĩa là cái sinh ra kết quả.  

D. Tất cả đều đúng.  

3. Từ nào có tiếng “nhân” không giống nghĩa với tiếng “nhân” trong các từ còn lại?  

A. Nhân quả  

B. Nhân hậu  

C. Nguyên nhân  

D. Nhân tố  

4. Câu tục ngữ nào dưới đây không nói về lòng nhân hậu?  

A. Ở hiền gặp lành.  

B. Trâu buộc ghét trâu ăn 

C. Thương người như thể thương thân.  

D. Cả A, B và C đều đúng.  

5. Từ “đoàn kết” có nghĩa là gì?  

A. Đoàn kết là quyết tâm mạnh mẽ theo đuổi mục đích tốt đẹp.  

B. Đoàn kết là gắn bó, yêu thương giữa nhiều người với nhau.  

C. Đoàn kết là chăm lo, chú ý tới người nào đó.  

D. Đoàn kết là dám đương đầu với nguy hiểm để làm việc có ích.  

6. Trong các từ sau, từ nào có tiếng “đồng” mang nghĩa là “đứa trẻ”?  

A. Đồng ý  



 

 

B. Thần đồng  

C. Đồng hương  

D. Đồng niên  

7. Trong các từ sau, từ nào có tiếng “đồng” không mang nghĩa là “đứa trẻ”?  

A. Mục đồng  

B. Nhi đồng  

C. Đồng dao  

D. Đồng thanh  

8. Từ có tiếng “đồng” cùng nghĩa với tiếng “đồng” trong từ “thần đồng” là:  

A. Đồng chí  

B. Đồng đội  

C. Mục đồng  

D. Đồng minh  

9. Trong các từ sau, từ nào có tiếng “đồng” mang nghĩa là “cùng”?  

A. Nhi đồng  

B. Mục đồng  

C. Đồng dao  

D. Đồng ý  

10. Trong các từ sau, từ nào có tiếng “đồng” không mang nghĩa là “cùng”?  

A. Đồng hương  

B. Đồng bào  

C. Đồng minh  

D. Thần đồng  

Bài 3: 

1. Từ nào có tiếng “đồng” không giống nghĩa với tiếng “đồng” trong các từ còn lại?  

A. Đồng điệu  

B. Mục đồng  



 

 

C. Đồng nghĩa  

D. Đồng tình  

2. Trong các từ sau, từ nào có tiếng “đồng” mang nghĩa là “mảnh đất bằng phẳng”?  

A. Đồng bằng  

B. Mục đồng  

C. Đồng thanh  

D. Đồng phục  

3. Tiếng “đồng” có nghĩa gì trong thành ngữ “Đồng cam cộng khổ”?  

A. Cùng  

B. Mảnh đất bằng phẳng  

C. Đứa trẻ  

D. Một loại kim loại  

4. Câu thành ngữ nào dưới đây không nói về “tinh thần đoàn kết”?  

A. Đồng tâm hiệp lực.  

B. Đồng sức đồng lòng.  

C. Đồng diện bất đồng tâm.  

D. Đồng tâm nhất trí.  

Bài 4. . Cho các từ chứa tiếng nhân: nhân quả, nhân ái, nguyên nhân, nhân hậu, siêu 

nhân, nhân từ, nhân loại, nhân nghĩa, nhân tài, nhân viên, bệnh viên. 

Xếp các từ trên thành ba nhóm: 

a) Tiếng nhân có nghĩa là “người” 

b) Tiếng nhân có nghĩa là “lòng thương người” 

c) Tiếng nhân có nghĩa là “cái sinh ra kết quả” 

Bài 5. Chọn từ thích hợp trong các từ sau để điền vào chỗ trống: nhân chứng, nhân tâm, 

nhân ái, nhân lực, nhân tài. 

a) Giàu lòng … 

b) Trọng dụng … 



 

 

c) Thu phục … 

d) Lời khai của … 

e) Nguồn … dồi dào. 

Bài 6. Điền từ còn thiếu vào chỗ trống để hoàn chỉnh các câu tục ngữ nói về tinh thần 

đoàn kết dưới đây: 

a) Chị ngã … 

b) Anh em như thể chân tay 

Rách lành …  dở hay … 

c) Một cây làm chẳng nên non 

Ba chây … nên hòn núi cao. 

Bài 7. Tìm các từ cùng nghĩa, gần nghĩa và các từ trái nghĩa với từ hiền. 

Bài 8. Phân biệt nghĩa của hai từ sau bằng cách đặt câu với mỗi từ: đoàn kết, câu kết. 

Bài 9. Điền các từ còn thiếu vào chỗ trống để hoàn chỉnh thành ngữ nói về sự đoàn kết 

dưới đây, sau đó đặt câu với một thành ngữ. 

a) Đồng sức đồng … 

b) Đồng … nhất trí 

c) Đồng cam cộng … 

d) Đồng tâm hiệp … 



 

 

ĐÁP ÁN 

Bài 1: 

1. A 

2. D 

3. A 

4. D 

5. C 

6. C 

7. C 

8. C 

9. B 

10. B 

Bài 2: 

1. D 

2. B 

3. B 

4. B 

5. B 

6. B 

7. D 

8. C 

9. D 

10. D 

Bài 3: 

1. B 

2. A 

3. A 

4. C 

 

Bài 4. a) nhân loại, nhân tài, nhân viên, bệnh nhân, siêu nhân; 

b) nhân ái, nhân hậu, nhân từ, nhân nghĩa; 

c) nhân quả, nguyên nhân 

Bài 5. Ở từng chỗ trống, em lần lượt thử điền tường từ cho sẵn, nếu tạo ra tập hợp từ có 

nghĩa thì điền được. Từ cần điền 

a) nhân ái 

b) nhân tài 

c) nhân tâm 

d) nhân chứng 



 

 

e) nhân lực 

Bài 6. a) em nâng 

b) đùm bọc, đỡ đần 

c) chụm 

Bài 7. Từ cùng nghĩa, gần nghĩa với từ hiền: hiền đức, hiền hậu, hiền lành, hiền khô, hiền 

từ, lành, nhân hậu, nhân từ, … 

Từ trái nghĩa với từ hiền: ác, man rợ, tàn ác, tàn bạo, tàn nhẫn, tàn tệ, … 

Bài 8. Ví dụ: Đoàn kết là chìa khóa của thành công. 

Các lực lượng phản động câu kết với nhau để chống phá cách mạng. 

Bài 9. a) lòng 

b) tâm 

c) khổ 

d) lực 

Đặt câu: Tôi và anh ấy đã từng đồng cam cộng khổ trong những năm kháng chiến chống 

Pháp. 

 


