
 

 

BỘ ĐỀ TRẮC NGHIỆM SỐ 1 MÔN VĂN 6 

Câu 1. Khái niệm chính xác và đầy đủ nhất về từ 

A. Từ là yếu tố ngôn ngữ có nghĩa. 

B. Từ là yếu tố ngôn ngữ nhỏ nhất được dùng tạo câu. 

C. Từ là yếu tố ngôn ngữ có nghĩa, dùng độc lập, để tạo câu. 

D. Từ được tạo thành từ một tiếng. 

Câu 2. Đơn vị cấu tạo từ là gì? 

A. Tiếng 

B. Từ 

C. Chữ cái 

D. Nguyên âm 

Câu 3. Từ tiếng Việt được chia làm mấy loại? 

A. 2 

B. 3 

C. 4 

D. 5 

Câu 4. Từ nha sĩ, bác sĩ, y sĩ, ca sĩ, dược sĩ, thi sĩ được xếp vào nhóm từ gì? 

A. Từ ghép đẳng lập 

B. Từ ghép chính phụ 

C. Từ đơn 

D. Từ láy hoàn toàn 

Câu 5. Cuộc chiến tranh giữa Sơn Tinh, Thủy Tinh có nguyên nhân chính từ đâu? 

A. Hùng Vương kén rể 

B. Vua Hùng đưa ra yêu cầu về lễ vật có lợi cho Sơn Tinh 

C. Sơn Tinh tài giỏi hơn Thủy Tinh 



 

 

D. Vì Sơn Tinh lấy được Mị Nương, còn Thủy Tinh thì không. 

Câu 6. Truyện Sơn Tinh, Thủy Tinh phản ánh hiện thực, mơ ước của người Việt 

trong công cuộc? 

A. Dựng nước 

B. Giữ nước 

C. Đấu tranh chống thiên tai 

D. Xây dựng nền văn hóa dân tộc 

Câu 7. Khi giải thích nghĩa của từ trung niên: người đã quá tuổi thanh niên nhưng 

chưa già, được giải thích theo cách nào? 

A. Dùng từ trái nghĩa với từ được giải thích 

B. Dùng từ đồng nghĩa với từ được giải thích 

C. Trình bày khái niệm mà từ biểu thị 

D. Miêu tả hành động kết hợp với trình bày khái niệm mà từ biểu thị. 

Câu 10. Sự kiện nào trong các sự việc dưới đây không có trong truyện Sơn Tinh, 

Thủy Tinh? 

A. Vua Hùng tổ chức kén rể cho công chúa 

B. Sơn Tinh, Thủy Tinh đến cầu hôn 

C. Thủy Tinh đến sau tức giận, đem quân đánh Sơn Tinh 

D. Lang Liêu làm bánh chưng, bánh giầy tế tiên Vương 

Câu 11. Nhận xét đúng về vai trò của nhân vật phụ trong tác phẩm tự sự? 

A. Đóng vai trò quan trọng trong việc thể hiện tư tưởng của tác phẩm 

B. Không góp vai trò gì trong tác phẩm 

C. Tuy có vai trò thứ yếu nhưng vô cùng cần thiết cho sự phát triển của truyện 

D. Quan hệ mật thiết với các nhân vật khác trong tác phẩm 

Câu 12. Em bé thông minh thuộc kiểu nhân vật nào trong truyện cổ tích? 

A. Nhân vật mồ côi, bất hạnh. 



 

 

B. Nhân vật thông minh. 

C. Nhân vật chịu nhiều thiệt thòi. 

D. Nhân vật có nhiều phẩm chất tốt đẹp, bên ngoài xấu xí. 

Câu 13. Cụm danh từ gồm mấy phần 

A. 2 phần 

B. 3 phần 

C. 4 phần 

D. 5 phần 

Câu 14. Cho câu sau: Mỗi chiếc lá rụng có một linh hồn riêng, một tâm tình riêng, 

một cảm giác riêng” có mấy cụm danh từ? 

A. 2 

B. 3 

C. 4 

D. 5 

Câu 15. Ngôi kể thứ 3 có tác dụng gì trong văn tự sự? 

A. Thuât sự việc khách quan hơn 

B. Thuật sự việc chủ quan hơn 

C. Thuật sự việc cụ thể, rõ ràng với từng nhân vật hơn 

D. Thuật sự việc dễ dàng hơn 

Câu 16. Thành phần trung tâm của cụm động từ “còn đang nô đùa trên bãi biển” 

là gì? 

A. Còn đang 

B. Nô đùa 

C. Trên 

D. Bãi biển 



 

 

Câu 17. Trong câu “Làng ấy về sau được gọi là làng Cháy”, đâu là chỉ từ? 

A. làng 

B. được 

C. làng Cháy 

D. ấy 

Câu 18. Cho đoạn văn sau: “Lúc đi bách bộ thì cả người tôi rung rinh một màu 

nâu bóng mỡ soi gương được rất ưa nhìn. Đầu tôi to và nổi lên từng tảng, rất 

bướng. Hai cái răng đen nhánh lúc nào cũng nhai ngoàm ngoạp như hai lưỡi liềm 

máy làm việc.” 

Có mấy tính từ trong đoạn trích trên? 

A. 4 

B. 5 

C. 6 

D. 7  

Câu 19. Tìm cụm tính từ được sử dụng trong câu sau: “Xong, nó vui vẻ chạy đi 

làm những việc bố mẹ tôi phân công, vừa làm vừa hát có vẻ vui lắm.” 

A. vui vẻ chạy đi. 

B. vừa làm vừa hát. 

C. vui lắm. 

D. không có cụm tính từ. 

Câu 20. Nhận xét không đúng về Thái y lệnh họ Phạm là? 

A. coi trọng y đức. 

B. đặt tính mệnh người dân lên trên tính mệnh mình. 

C. có trí tuệ trong phép ứng xử. 

D. sợ uy quyền của bề trên. 

--------------------HẾT--------------------- 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


