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Câu 1: Tìm trong đoạn văn sau các từ láy và phân loại chúng 

 Mỗi ột chiếc lá rụng có linh hồn riêng, một tâm tình riêng, một cảm giác riêng. Có 
chiếc lá tựa mũi tên nhọn, tựa cành cây rơi cắm phậm xuống đất như cho xong chuyện. Có 
chiếc lá như con chim bị lảo đảo mấy vòng trên không, rồi cố gượng ngoi đầu lên, hay gữ 
thăng bằng cho chậm tới cái giây phải nằm phơi trên mặt đất. Có chiếng lá nhẹ nhàng, 
khoan khoái đùa bỡn, múa may với làn gió thoảng, như thầm bảo rằng sự đẹp của vạn vật 
chỉ ở hiện tại: cả một thời quá khứ dài dằng dặc của chiếc lá trên cành cây không bằng một 
vài giây bay lượn, nếu sự bay lượn ấy có vẻ đẹp nên thơ. Có chiếc lá sợ hãi, ngần ngại rụt 
rè rồi như gần tới mặt đất, còn cất mình muốn bay trở lại. Có chiếc lấy đầy âu yếm rơi bám 
vào một bông hoa thơm, hay đến mơn trớn một ngọn cỏ xanh mềm mại.  
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Câu 2: So sánh các từ ở cột A và B. Chỉ ra sự giống nhau và khác nhau giữa chúng 

A B 

(quả) đu đủ, chôm chôm, (con) b aba, 
cào cào, châu chấu 

Đo đỏ, vàng vàng, xanh xanh… 
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Câu 3: Tìm 5 từ láy theo mẫu sau “học hiếc” 

Hãy đặt câu với từng từ. Thử nhận xét về sự giống nhau về nghĩa giữa chúng.  
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Câu 4: Tìm một vài từ láy có ba, bốn tiếng 
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Câu 5: Viết một đoạn văn (từ 10 đến 12 câu) chủ đề tự chọn. Trong đó có sử dụng ít nhất 2 
từ láy. Gạch chân, nêu chú thích. Trả lời: 
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