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DANH TỪ 

Bài 1: 

1. Từ nào dưới đây là danh từ?  

A.Tin tưởng  

B. Niềm tin  

C. Tin cậy  

D.Tin dùng  

2. Hai câu thơ dưới đây có bao nhiêu danh từ? “Lông vàng mát dịu/ Mắt đen sáng 

ngời” (Phạm Hổ)   

A. 2 danh từ  

B. 3 danh từ  

C. 4 danh từ  

D. 5 danh từ  

3. Danh từ được gạch chân trong câu: “Mưa xối xuống đồi như có hàng triệu bàn 

chân nhỏ xíu đang đạp xuống.” thuộc loại nào dưới đây?  

A. Danh từ chỉ người. 

 B. Danh từ chỉ vật. 

C. Danh từ chỉ hiện tượng.  

D. Danh từ chỉ khái niệm.  

4. Từ nào dưới đây không phải là danh từ?  

A.Gian dối  

B.Trần gian  

C.Dân gian  

D.Thời gian  

5. Từ nào dưới đây là danh từ?  

A. Cao sang  

B. Cao quý  

C. Cao nguyên  

D. Cao cả  

6. Từ nào dưới đây không phải là danh từ?  

A. Nhân dân  

B. Công nhân  

C. Mỹ nhân  

D. Nhân từ  

7. Từ nào dưới đây là danh từ? 

A. Chân thành 

B. Chân chính  

C. Chân thật  

D. Chân lí 

8. Từ nào dưới đây không phải là danh từ?  

A.Phấn khởi    

B.Son phấn  

C.Phấn sáp  

D.Phấn rôm  
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9. Từ được gạch chân trong câu “Tiếng chim sơn ca hót tít trên cao, và tất cả 

những màu sắc, âm thanh thấm vào lòng như những giọt sương mai, khơi lên 

một niềm vui thanh thản khiến người ta muốn dậy ngay, làm việc và sống hòa 

thuận với tất cả mọi sinh vật xung quanh mình.” là danh từ chỉ:  

A. Danh từ chỉ vật.  

B. Danh từ chỉ hiện tượng.  

C. Danh từ chỉ người. 

 D. Danh từ chỉ khái niệm.  

10. Từ nào dưới đây là danh từ?  

A. Chỉ bảo  

B. Bảo ban  

C. Bảo vật  

D. Dạy bảo  

Bài 2. Cho các từ sau: bác sĩ, nhân dân, hi vọng, thước kẻ, sấm, văn học, cái, thợ 

mỏ, mơ ước, xe máy, sóng thần, hòa bình, chiếc, mong muốn, bàn ghế, gió mùa, 

truyền thống, xã, tự hào, huyện, phấn khởi. 

a)Xếp các từ trên vào 2 nhóm: danh từ và không phải danh từ. 

b)Xếp các danh từ tìm được vào các nhóm sau: 

- Danh từ chỉ người: bác sĩ,... 

- Danh từ chỉ vật: thước kẻ, ... 

- Danh từ chỉ hiện tượng: sấm, ... 

- Danh từ chỉ khái niệm: văn học, ... 

- Danh từ chỉ đơn vị: cái, ... 

………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………… 

Bài 3. Tìm các danh từ trong đoạn văn sau: 

Mùa xuân/ đã/ đến/. Những/ buổi chiều/ hửng ấm/, từng/ đàn/ chim én/ từ/ dãy  núi/ 

đằng xa/ bay/ tới/, lượn vòng/ trên/ những/ bến đò/ đuổi nhau/ xập xè/ quanh/ những/ 

mái nhà/. Những/ ngày/ mưa phùn/, người ta/ thấy/ trên/ mấy/ bãi soi/ dài/ nổi lên/ ở/ 

giữa/ sông/, những/ con/ giang/, con/ sếu/ cao/ gần/ bằng/ người/, theo nhau/ lững 

thững/ bước/ thấp thoáng/ trong/ bụi mưa/ trắng xóa/... 

(Theo Nguyễn Đình Thi) 

………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………… 
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………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………… 

Bài 4.Tìm danh từ chung và danh từ riêng trong đoạn văn sau: 

Ôm/ quanh/ Ba Vì/ là/ bát ngát/ đồng bằng/, mênh mông/ hồ/ nước/ với/ những/ Suối 

Hai/, Đồng Mô/, Ao Vua/... nổi tiếng/ vẫy gọi/. Mướt mát/ rừng/ keo/ những/ đảo/ Hồ/ 

đảo/ Sếu/... xanh ngát/ bạch đàn/ những/ đồi/ Măng/, đồi/ Hòn/... Rừng/ ấu thơ/, rừng/ 

thanh xuân/... Tiếng/ chim/ gáy/, khi/ gần/ khi/ xa/ như/ mở rộng/ mãi/ ra/ không gian/ 

mùa thu/ xứ/ Đoài/. 

                                 Võ Văn Trực 

………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………… 

Bài 5. Viết lại các cụm từ sau cho đúng quy tắc viết hoa danh từ riêng: 

- xã kim liên, huyện nam đàn, tỉnh nghệ an 

- sông cửu long, núi ba vì, chùa thiên mụ, cầu hàm rồng, hồ hoàn kiếm, đèo hải vân, 

bến nhà rồng 

- qua đèo ngang, tới vũng tàu, đến cầu giấy, về bến thủy 

………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………… 
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