
WEEK 1- PERIOD 1

ÔN TẬP VỀ ĐẠI TỪ NHÂN XƯNG (PRONOUN)

1. Đại từ nhân xưng là gì? 
Để hiểu hơn về đại từ, hãy xem ví dụ dưới đây.

Huy is a boy. Huy is 12 years old. Huy lives in Danang.

Câu hỏi 1: Nhìn vào các câu trên, em thấy có vấn đề gì?
 Đáp án: Từ Huy bị lặp lại tới 3 lần, dẫn đến đoạn văn bị dài dòng, lủng củng…

Câu hỏi 2: Để giải quyết vấn đề lặp từ trên, ta có thể làm cách nào?

 Đáp án: Ta có thể thay từ ‘Huy’ ở hai câu phía sau bằng đại từ nhân xưng ‘He’.    
Huy is a boy. He is 12 years old. He lives in Danang.

Câu hỏi 3: Từ ví dụ trên, các em hãy thử nêu lên định nghĩa của đại từ nhân xưng.

 Đáp án: Đại từ nhân xưng là những từ được dùng để thay thế cho các danh từ
đã được nhắc tới, với mục đích khiến cho câu văn của em trở nên mạch lạc, 
ngắn gọn, dễ hiểu hơn.

2. Các loại đại từ nhân xưng trong tiếng Anh.
Có hai loại đại từ nhân xưng mà các em thường gặp trong tiếng Anh. 
- Đại từ nhân xưng chủ ngữ (Subject Pronoun): thay thế cho các danh từ ở vị trí chủ 

ngữ. 
Vd: Huy is tall. Huy is smart. => Huy is tall. He is smart.                           (Ở đây, 
đại từ He thay thế cho danh từ riêng Huy đang làm chủ ngữ ở câu thứ hai).

- Đại từ nhân xưng tân ngữ (Object Pronoun): Thay thế cho những danh từ ở vị trí tân 
ngữ. 
Vd: Huy is friendly. I like Huy. => Huy is friendly. I like him.     (Ở đây, đại từ Him 
thay thế cho danh từ riêng Huy đang làm tân ngữ ở câu thứ hai.)

Ngôi
Đại từ chủ ngữ

(Subject Pronoun)
Đại từ tân ngữ

(Object Pronoun)
Nghĩa

I ít I Me Tôi
I nhiều We Us Chúng tôi/ta
II ít You You Bạn
II nhiều You You Các bạn



III ít
He Him Anh ấy
She Her Cô ấy
It It Nó

III nhiều They Them Họ

BÀI ÔN TẬP VỀ ĐẠI TỪ NHÂN XƯNG (PRONOUN)

Bài 1: 

a) Bạn James đang kể chuyện về bản thân và gia đình bạn ấy. Hãy điền những đại 
từ nhân xưng chủ ngữ (I/he/she…) vào chỗ trống.

b) Bây giờ hãy điền những đại từ nhân xưng tân ngữ (me/him/her…) vào chỗ 
trống.

ĐÁP  ÁN

1. I 
2. I
3. They
4. She
5. He
6. It



7. Him
8. Me
9. Them
10.It

BÀI TẬP VỀ NHÀ

Bài 1:Bây giờ hãy điền những đại từ nhân xưng tân ngữ hoặc đại từ nhân xưng chủ
ngữ vào chỗ trống.

Bài 2: Nhìn vào bức tranh bên dưới và điền những đại từ nhân xưng thích hợp vào chỗ
trống.




