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Bài 1: Tìm 3 động từ: 

a. Chỉ hoạt động của miệng: ................................................................................. 

b. Chỉ hoạt động của tay: ...................................................................................... 

c. Chỉ trạng thái của mặt trời: .............................................................................. 

Bài 2: Tìm 5 động từ là từ đơn: 

a. Có âm đầu là c: ............................................................................................... 

b. Có vần uyên: ................................................................................................... 

Bài 3: Hãy xếp các động từ trong dãy sau vào hai nhóm: yêu thương, nói cười, thì 

thầm, im lặng, trầm ngâm, trò chuyện, hồi hộp, phấn khởi. 

- Động từ chỉ hoạt động: .................................................................................. 

- Động từ chỉ trạng thái: ................................................................................... 

Bài 4: Gạch dưới các động từ:  

a. Đám mây xốp trắng như bông, 

Ngủ quên dưới đáy hồ trong lúc nào. 

Nghe con cá đớp ngôi sao, 

Giật mình mây thức bay vào rừng xa. 

                                                                                  (Nguyễn Bao) 

b. Yếu Kiêu đến kinh đô Thăng Long yết kiến vua Trần Nhân Tông. 

Nhà vua: - Trẫm cho nhà ngươi nhận lấy một loại binh khí. 

Yết Kiêu: - Thần chỉ xin một chiếc dùi sắt. 

Nhà vua: - Để làm gì? 

Yết Kiêu: - Để dùi thủng chiến thuyền của giặc vì thần có thể lặn hàng giờ 

dưới nước. 
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c. Thần Đi-ô-ni-dốt mỉm cười ưng thuận. 

Vua Mi-đát thử bẻ một cành sồi, cành đó liền biến thành vàng. Vua ngắt một 

quả táo, quả táo cũng thành vàng nốt. Tưởng không có ai trên đời sung 

sướng hơn thế nữa! 

d. Đó là một buổi chiều mùa hạ có mây trắng xô đẩy nhau trên cao. Nền trời 

xanh vời vợi. Con chim sơn ca cất tiếng hót tự do, tha thiết đến nỗi khiến 

người ta phải ao ước giá mà mình có một đôi cánh. Trải khắp cánh đồng là 

nắng chiều vàng dịu và thơm hơi đất, là gió đưa thoang thoảng hương lúa 

ngậm đòng và hương sen. 

Bài 5: Gạch dưới động từ trong các từ in nghiêng ở dưới đây: 

a) Thợ xây làm việc trên giàn giáo. 

Đạo diễn đang dàn dựng vở kịch. 

b) Dế Mèn giấu rất kĩ, không để lại một dấu vết gì cả. 

c) Ông vừa giở tờ báo ra được một lát, đang đọc dở thì có khách. 

d) Nhà ấy nuôi chó dữ để giữ nhà. 

e) Tôi để cuốn sách ở trên bàn. 

Ông bố dắt con đến gặp thầy giáo để xin học. 

f) Bà trải chiếu, xếp lại gối cho Thanh nằm nghỉ. 

Nắm đã chiếu sáng lòa cửa biển. 

g) Ngôi nhà tựa vào nền trời sẫm biếc. 

Tàu dừa tựa chiếc lược chải vào mái tóc của mây trời. 

Bài 6: Chọn từ thích hợp trong ngoặc đơn điền vào chỗ trống. (đã, sẽ, đang, sắp) 

a) Tôi .......... đi trên đường thì gặp Lan. 

b) Mẹ .......... dặn dò cẩn thận nhưng nó lại quên mất. 

c) Bố hứa ........... mua cho tôi một chiếc trực thăng điều khiển từ xa nếu tôi đạt 

được danh hiệu học sinh giỏi. 

d) Mây đen kéo dến, trời ......... đổ cơn mưa 

 


