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ĐÓ NHÁ  

BÀI 1  

HỌC VỀ TỪ LOẠI – DANH TỪ 

 

1. Định nghĩa danh từ - Noun 

 

2. Phân loại danh từ - Noun 

2.1. Danh từ đơn 

  Cấu trúc danh từ đơn: 

 

 Chú ý: Cái đứng trứng sẽ bổ nghĩa cho cái đứng ngay sau nó 

 Ví dụ: My + very + white + Pen 

 Sẽ xảy ra một số trường hợp, khi thiếu mất một trong số các thành phần trên thì 

sao? Cụ thể, nếu: 

+ Thiếu Adj: Mạo từ + Adv +  Noun    SAI 

+ Thiếu Adv:   Mạo từ +     Adj + Noun    ĐÚNG 

+ Thiếu cả 2:  Mạo từ +           + Noun   ĐÚNG 

+ Thiếu hết:    Noun   ĐÚNG, nhưng nó sẽ chia 

thành N xác định hay không xác định 

 

 

 



2.2. Danh từ GHÉP 

 + Cấu trúc 1:   A of B 

 + Cấu trúc 2:   A, B, C and/ or/ but D 

3. Dấu hiệu nhận biết N 

Có 2 cách, đó là thông qua đuôi và thông qua vị trí đứng 

3.1. Nhận biết N thông qua đuôi – Hậu tố tạo danh từ: 

STT Hậu tố Hàm nghĩa VÍ DỤ 

 -acy 
Chỉ trạng thái, tình 

trạng, chất lượng 

Democracy /di'mɔkrəsi/ – dân 

chủ 

 
-ance 

-ence 
Chỉ sự vật, sự việc 

Performance /pə'fɔ:məns/ -sự 

biểu diễn 

Assistance /ə´sistəns/ sự giúp đỡ 

 -al 
Chỉ hành động, quá 

trình 
Survival /sə'vaivəl/ -sự sống sót 

 -age 
Chỉ trạng thái thêm vào 

động từ 

Shortage /´ʃɔ:tidʒ/- số lượng 

thiếu 

 -ant  Chỉ người Assistant – trợ lý 

 -ce   

 -cy   

 -dom 
Chỉ nơi chốn hay trạng 

thái tồn tại 
Freedom – tự do 

 -ee Chỉ người Employee – nhân viên 

 -ess Chỉ người Teacher 

 -er Giống cái, nữ 
Actress/'æktris// nữ diễn viên,  

countess ´kauntis/ nữ bá tước 

 -ing   

 -ism Chỉ giáo điều niềm tin 
Communism 'kɔmjunizm/ – Chủ 

nghĩa cộng sản 



 -ity 
Chỉ trạng thái, tình 

trạng, chất lượng 

Nationality ,næ∫ə'næliti/ – quốc 

tịch 

 -ist Chỉ người Artist /'ɑ:tist/– nghệ sĩ 

 -ian   

 -man Chỉ người Woman 

 -ment Chỉ sự vật, sự việc 
Agreement /ə'gri:mənt/ – sự 

đông ý 

 -ness Chỉ sự vật, sự việc Sadness /'sædnis/– nổi buồn 

 -or Chỉ người Editor /´editə/– Chủ bút 

 -ship Chỉ vị quan hệ 
Membership /'membəʃip/  thành 

viên 

 -sion Chỉ sự vật, sự việc Discussion /dis'kʌʃn/ thảo luận 

 -tion Chỉ sự vật, sự việc 
Completion kəm´pli:ʃən/-sự 

hoàn thành 

 -th Chỉ sự vật, sự việc Health  

 -ty Chỉ sự vật, sự việc Responsibility – trách nhiệm 

 -*y 
Trừ fy là V; _thy là tính 

từ, đuôi ly là trạng từ 
 

 -ure Chỉ sự vật, sự việc 
Closure /'klouʤə/ – sự bế mạc, 

Failure /'feɪljə(r)/– sự thất bại 

 

3.2. Thông qua vị trí đứng: 

 + Làm S và O 

 + Trước giới từ OF:  __________ + OF 

 + Sau giới từ :   Prep + _______ 

 + Sau mạo từ:   Mạo từ + ________ 

 + Sau danh từ:   N_ + Ns (N có thể bổ nghĩa cho N, với điều kiện N 

trước không có “s”) 

 + Sau các từ: Many/ a lot of/ lots of, plenty of  + N 


