
Thứ ……ngày  …..tháng….. năm 2021 

PHIẾU ÔN TẬP CUỐI HỌC KÌ II  

MÔN: TIẾNG VIỆT 

CHUYÊN ĐỀ 3: ÔN TẬP VỀ DẤU HAI CHẤM, DẤU NGOẶC KÉP 

Họ và tên học sinh: ………………………………………………Lớp: 4.......... 

Nhận xét: ……………………………………………………………………… 

KIẾN THỨC CẦN NHỚ 

1. Dấu hai chấm (: ): 

 + Dùng để báo hiệu cho bộ phận đứng sau nó là lời nói của một nhân vật 

VD: Mẹ hỏi: 

- Hôm nay con được mấy điểm? 

+ Hoặc dùng để báo hiệu bộ phận đứng sau là lời giải thích cho bộ phận đứng 

trước. 

VD: Rồi những cảnh tuyệt đẹp của đất nước hiện ra: cánh đồng với những đàn trâu 

thung thăng gặm cỏ; dòng sông với những đoàn thuyền ngược xuôi. 

2. Dấu ngoặc kép “…”: 

+ Thường dùng để dẫn lời nói trực tiếp của nhân vật. 

VD: Mẹ hỏi: “ Hôm nay con được mấy điểm?” 

- Dùng để đánh dấu những từ ngữ được dùng với nghĩa đặc biệt. 

VD: Cả bầy ong cùng xây tổ. Con nào cũng hết sức tiết kiệm “ vôi vữa” 

 

BÀI TẬP 

Câu 1:  Điền dấu hai chấm vào chỗ thích hợp:  

a. Ông Hòn Rấm cười bảo 

  -  Sao chú mày nhát thế? 

b. Vùng Hòn với những vòm lá của đủ các loại cây trái mít, dừa, cau, lê ki ma, 

măng cụt sum sê, nhẫy nhượt. 

c. Mẹ bảo em con được điểm 10 mẹ sẽ có thưởng. 

d. Ông lão nghe xong, bảo rằng con đi chặt đủ 100 đốt tre, mang về đây cho ta. 

e. Vườn nhà em có nhiều loài hoa hoa hồng, hoa cúc, hoa nhài. 
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Câu 2: Khoanh tròn vào dấu hai chấm trong các câu sau và viết tiếp vào câu trả 

lời để nói rõ tác dụng của từng dấu hai chấm trong các câu đó: 

a) Chó Sói choàng dậy tóm được Sóc, định ăn thịt. Sóc bèn van xin: 

- Xin ông thả cháu ra. 

Dấu hai chấm trong câu trên có tác dụng báo hiệu bộ phận đứng sau nó là 

…………………………………………………………………....……..……………… 

b) Người con gái vẫn còn sống mãi trong bài hát ngợi ca như một kỉ niệm rưng rưng: “ 

Mùa hoa lê-ki-ma nở, quê ta miền đất đỏ”. 

Dấu hai chấm trong câu trên có tác dụng: 

…………………………………………………………………………………………… 

c) Vùng Hòn với đủ những vòm lá của đủ các loại cây trái: mít, dừa, mãng cầu, măng 

cụt, sum sê. 

Dấu hai chấm trong câu trên có tác dụng báo hiệu bộ phận đứng sau nó là  

…………………………………………………………………………………………… 

d) Một hôm, biển động, sóng đánh giữ ốc không bò đi đâu được, đành nằm một chố ao 

ước: “Giá mình có được tám cẳng, hai càng như Cua.” 

Dấu hai chấm trong câu trên có tác dụng: 

…………………………………………………………………………………………… 

Câu 3: Điền dấu ngoặc kép vào đúng chỗ và nêu tác dụng của nó:  

a. Bụt đưa hai tay chỉ vào cây tre mà đọc: Khắc xuất! Khắc xuất! 

 Dấu ngoặc kép trong câu trên có tác dụng: 

………………………………………………………………………………………….. 

b. Dứt tiếng hô: Phóng! của mẹ, cá chuồn con bay vút lên như một mũi tên.  

Dấu ngoặc kép trong câu trên có tác dụng: 

………………………………………………………………………………………….. 

c. – Cóc Tía, con đọc lại cho cả lớp nghe bài Luân lí  kì trước đi!  

Dấu ngoặc kép trong câu trên có tác dụng: 

………………………………………………………………………………………….. 

d. Chú Trọng được mọi người gọi là ông đắp đá vá trời.  

Dấu ngoặc kép trong câu trên có tác dụng: 

………………………………………………………………………………………….. 

e. Trời vừa tạnh, Ễnh Ương ngồi vắt vẻo trên một bụi cây, thích thú gào váng lên: Đẹp! 

Đẹp!, rồi nhảy tòm xuống nước. …………………………………… 
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Dấu ngoặc kép trong câu trên có tác dụng: 

………………………………………………………………………………………….. 

 


