
 

 

 

KIẾN THỨC CẦN NHỚ 

1. Từ chỉ hoạt động, trạng thái 

     + Từ chỉ hoạt động: đi, đứng, chạy, nhảy …. 

     + Từ chỉ trạng thái: vui, buồn,… 

    2. Câu kiểu: “Ai làm gì?” 

    - Dùng để nói về họat động, trang thái của sự vật. 

    - Gồm hai bộ phận: 

    + Bộ phận thứ nhất: trả lời câu hỏi: Ai(cái gì, con gì?) 

    + Bộ phận thứ hai: trả lời cho câu hỏi: Làm gì?(có cụm từ chỉ hoạt động, trạng 

thái) 

A. Con hãy khoanh vào đáp án trước câu trả lời đúng 

Câu 1. Từ chỉ hoạt động của sự vật trong câu: “Đàn bò uống nước dưới sông” là: 

A. Đàn bò B. uống C. dưới sông D. nước 

Câu 2. Từ chỉ hoạt động của con vật trong câu: “Con trâu đen chân đi như đạp đất” 

là: 

A. đen      B. đất C. đi, đạp D. chân 

Câu 3. Câu nào sau đây không theo mẫu câu: “Ai làm gì?” 

A. Bố em làm công nhân. 

B. Những cậu bé bá vai nhau thì thầm đứng học. 

C. Lan Hương là học sinh giỏi của lớp. 

D. Con trâu đang cày ruộng. 

Câu 4. Từ nào sau đây không cùng nhóm với các từ còn lại? 

A. chạy B. nhảy C. bay     D. ngoan ngoãn 

Câu 5. Bộ phận in đậm trong câu “Cá heo gọi nhau quây đến quanh tàu như để chia 

vui.” trả lời cho câu hỏi nào? 

A. Là gì? B.  Làm gì? C. Thế nào? D. Để làm gì? 

Câu 6. Câu văn: “Bác Hồ đi khắp năm châu để tìm đường cứu dân, cứu nước.” 

thuộc kiểu câu nào? 

   A. Ai làm gì?      B. Ai thế nào?      C. Ai là gì?       D. Như thế nào? 

 

B. Làm các bài tập theo yêu cầu dưới đây 
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PHIẾU ÔN TẬP HÈ – MÔN TIẾNG VIỆT 

ÔN TẬP TỪ CHỈ HOẠT ĐỘNG, TRẠNG THÁI.  

                               CÂU KIỂU AI LÀM GÌ?  



 

Bài 1. Đặt câu hỏi cho bộ phận được in đậm trong câu sau: 

a) Mẹ đựng hạt giống đầy móm lá cọ, treo lên gác bếp để gieo cấy mùa sau. 

b) Chị tôi đan nón lá cọ, lại biết đan cả mành cọ và làn cọ xuất khẩu. 

c) Sóng biển vỗ vào mạn thuyền. 

 Bài 2. Gạch dưới các từ chỉ hoạt động, trạng thái trong những đoạn văn sau: 

          “Một buổi sáng mùa xuân, trăm hoa khoe sắc, gà con vui vẻ gọi vịt con ra vườn 

chơi. Gà con rủ vịt con bắt sâu bọ, côn trùng có hại cho cây cối. Nhờ có mỏ nhọn nên 

gà con mổ bắt sâu dễ dàng. Nhưng vịt con không có mỏ nhọn nên không thể nào bắt 

sâu được. Thấy thế gà con vội vàng chạy tới giúp vịt.” 

Bài 3. Gạch một gạch dưới bộ phận trả lời cho câu hỏi Ai(cái gì, con gì?), gạch hai 

gạch dưới bộ phận trả lời cho câu hỏi Làm gì? 

a) Đàn dê ăn cỏ trên cánh đồng. 

b) Cha tôi làm cho tôi chiếc chổi cọ để quét nhà, quét sân. 

Bài 4. Đặt 2 câu theo mẫu Ai làm gì?  

Bài 5. Hoàn thành sơ đồ tư duy dưới đây: 

 

               
               
               
               
               

               
               
               
               
               

               
               
               
               
               

               
               
               
               
               
               
               
               
               

Cá nước ngọt 

Cá nước mặn 
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TỪ NGỮ VỀ 

SÔNG, BIỂN 
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