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ĐỘNG TỪ 

Bài 1: 

1. Từ nào dưới đây không phải là động từ?  

A.Đối đáp  

B.Đối thoại  

C.Tương đối  

D.Ứng đối  

2. Động từ được gạch chân trong câu: “Mặt trời rạng rỡ ấm áp ghé qua khung cửa sổ, 

vườn cây ăn quả trên con dốc phía dưới ngôi nhà trổ từng chùm hoa hồng phấn như 

hoa cô dâu, thu hút hàng đàn ong vo ve.” thuộc loại động từ nào?  

A.Động từ chỉ hoạt động  

B.Động từ chỉ trạng thái  

3. Có bao nhiêu động từ trong hai câu thơ dưới đây? “Lá rừng với gió ngân se sẽ Họa 

tiếng lòng ta với tiếng chim” (Hoàng Trung Thông)  

A. 1 động từ  

B. 2 động từ  

C. 3 động từ  

D. 4 động từ  

4. Động từ được gạch chân trong câu: “Từng bầy chim tung tăng ca hát trên những 

vách đá trong lúc lũ sóc nhảy nhót nô đùa.” thuộc loại động từ nào?  

A.Động từ chỉ hoạt động  

B.Động từ chỉ trạng thái  

5. Từ nào dưới đây không phải là động từ?  

A.Bàn chân  

B.Bàn bạc  

C.Bàn tán  

D.Bàn luận  

6. Động từ được gạch chân trong câu: “Cánh diều chao liệng trong gió.” thuộc loại 

động từ nào?  

 A.Động từ chỉ hoạt động  

B.Động từ chỉ trạng thái  

7.  Từ nào dưới đây không phải là động từ? 

A.Sum họp 

 B.Sum vầy  

C.Đoàn tụ  

D.Đoàn thể  

8. Đoạn thơ dưới đây có bao nhiêu động từ? “Chớp Rạch ngang trời Khô khốc Sấm 

Ghé xuống sân Khanh khách cười” (Trần Đăng Khoa) 

A. 1 động từ  

B. 2 động từ  

C. 3 động từ  

D. 4 động từ  

9. Động từ được gạch chân trong câu: “Tôi giống như một đứa trẻ đang chơi trốn tìm, 

với cảm giác cực kỳ căng thẳng, hồi hộp phấn khích nôn nao trong dạ dày; như một 

con cún đang cố xoay người vòng vòng, cố hất bằng được mấy con bọ chét ra khỏi 

người.” thuộc loại động từ nào?  
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A.Động từ chỉ hoạt động  

B.Động từ chỉ trạng thái  

10. Từ nào dưới đây là động từ?  

A.Yêu tinh  

B.Yêu thương  

C.Yêu quái  

D.Yêu ma  

Bài 2. Gạch dưới các động từ trong đoạn trích sau: 

Rồi đột nhiên, con Dế cụ húc toang vỏ đất mỏng, từ cái ngách bí mật vọt ra. Con Dế 

ngang bướng nhảy rúc vào đám cỏ. Ong xanh đã đuổi tới nơi. Ong xanh thò cái đuôi 

dài xanh lè xuống dưới mình Dế, nhắm trúng cổ họng Dế mà chích một phát. Dế đầu 

gục, râu cụp, đôi càng oải xuống. Bấy giờ, Ong mới buông Dế ra, rũ bụi, vuốt râu và 

thở. 

        (Theo Vũ Tú Nam) 

Bài 3. Trong hai từ đồng âm (là những từ đọc giống nhau nhưng nghĩa khác nhau) ở 

từng câu dưới đây, từ nào là động từ? 

a) Chúng ta ngồi vào bàn để bàn công việc. 

b) Bà ta đang la con la. 

c) Ruổi đậu mâm xôi đậu. Kiến bò đĩa thịt bò. 

d) Ánh nắng chiếu qua cửa sổ, lên cả mặt chiếu. 

Bài 4. Gạch dưới động từ trong các từ in nghiêng ở từng cặp câu dưới đây : 

a)  - Nó đang suy nghĩ. 

     - Những suy nghĩ của nó rất sâu sắc. 

b) - Tôi sẽ kết luận việc này sau. 

     - Kết luận của anh ấy rất rõ ràng. 

c) - Nam ước mơ trở thành phi công vũ trụ. 

    - Những ước mơ của Nam thật viển vông. 

Bài 5. Tìm những từ chỉ thời gian (đã, đang, sẽ, vẫn…) còn thiếu để điền vào chỗ 

trống: 

a) Lá bàng …… đỏ ngọn cây 

Sếu giang mang lạnh ………. bay ngang trời 

Mùa đông còn hết em ơi 

Mà con én ……… gọi người sang xuân 

        (Tố Hữu) 

b)    …… như xưa, vườn dừa quê nội 

       Sao lòng tôi bỗng thấy yêu hơn. 

     Ôi thân dừa …. … hai lần máu chảy 

       Biết bao đau thương, biết mấy oán hờn. 

      (Lê Anh Xuân) 

c) Thác Y-a-li là một thắng cảnh trên lưng chừng trời. Ở đây ………. có nhà máy 

thủy điện và ……….. là nơi nghỉ mát vô cùng hấp dẫn. 

                 (Thiên Lương) 
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