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CÁCH VIẾT TÊN NGƯỜI, TÊN ĐỊA LÍ VIỆT NAM 

1. Điền tên người, tên địa lí thích hợp vào chỗ trống để hoàn chỉnh tên trường em, chỗ ở 

hiện tại của em và gia đình. 

a) Tên trường: Trưởng Tiểu học … 

b) Chỗ ở hiện tại: xã (phường) …………………., huyện (quận) …………..…, tỉnh 

(thành phố) …………………. 

2. Tìm và viết đúng tên người, tên địa lí Việt Nam mà em biết, trong đó: 

a) Tên người có 1 tiếng, 2 tiếng, 3 tiếng, 4 tiếng. 

………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………… 

b) Tên địa lí có 1 tiếng, 2 tiếng, 3 tiếng. 

………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………… 

3. Viết hoa cho đúng tên: 

a) Bốn vị anh hùng dân tộc trong lịch sử nước ta mà em biết. 

………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………… 

b) Bốn tác giả của các bài tập đọc trong sách giáo khoa Tiếng Việt 4 (SGK) là người Việt 

Nam. 

………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………… 

c) Bốn ca sĩ hoặc nhạc sĩ, diễn viên điện ảnh (Việt Nam) mà em yêu thích. 

………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………… 

4. Viết lại cho đúng các tên riêng trong đoạn thơ sau: 

Ai về thăm bưng biền đồng tháp 

Việt bắc miền Nam, mồ ma giặc pháp 

http://edufly.edu.vn/
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Nơi chôn rau cắt rốn của ta! 

Ai đi Nam – Ngãi, Bình – Phú, khánh hoa 

Ai vô phan rang, phan thiết 

Ai lên tây nguyên, công tum, đắc lắc 

Khu năm dằng dặc khúc ruột miền trung 

Ai về với quê hương ta tha thiết 

Sông hương, bến hải, cửa tùng… 

                                              Tố Hữu 

………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………… 

5. Viết tên địa lí những nơi mà em được đi tham quan, nghỉ mát cùng bố mẹ, hoặc em 

được biệt qua chương trình “Du lịch qua màn ảnh nhỏ” trên truyền hình. 

M: Sa Pa, Đồ Sơn 

………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………… 
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CÁCH VIẾT TÊN NGƯỜI, TÊN ĐỊA LÝ NƯỚC NGOÀI 

1. Trong từng tên người, tên địa lý nước ngoài dưới đây có mấy bộ phận tạo thành? 

a) Lép Tôn-xtôi, Tô-mát Ê-đi-xơn, Vla-đi-mia I-lích Lê-nin, Phri-đrích Ăng-ghen, Mi-

khai-in Va-xi-li-ê-vích Lô-mô-nô-xốp. 

………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………… 

b) Lốt Ăng-giơ-lét, Niu Di-lân, Pa-pua Niu Ghi-nê, Xanh Pê-téc-bua 

………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………… 

2. Viết lại các tên riêng dưới đây cho đúng rồi chia thành hai nhóm: 

- Các tên riêng được phiên âm theo âm Hán Việt. 

- Các tên riêng không phiên âm theo âm Hán Việt. 

Theo em, cách viết tên riêng trong hai nhóm này có gì khác nhau? 

bắc kinh, mạc tư khoa, mát xcơ va, tô ki ô, nhật bản, triều tiên, ác hen tin a, ăng gô la, 

môn ca đa, thượng hải, quảng châu 

………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………… 

3. Viết lại các tên riêng chưa đúng quy tắc dưới đây: 

Nhà thiên văn học ba-lan Cô Péc Ních; nhà bác học Ga Li Lê 

………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………… 
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