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KIẾN THỨC CẦN NHỚ 

Tác dụng của dấu câu: 

- Dấu chấm: Dùng để hỏi kết thúc câu kể. 

- Dấu chấm hỏi: Dùng để hỏi kết thúc câu hỏi.  

- Dấu phẩy: Dùng để ngăn cách các ý và bộ phận trong câu. 

- Dấu chấm than: Dùng ở cuối những câu bộc lộ cảm xúc. 

- Dấu hai chấm:  

  + Dùng để đứng trước lời nói của một nhân vật (thường đi kèm với dấu ngoặc kép 

hoặc dấu gạch ngang).  

  + Dùng để liệt kê. 

  + Dùng để giải thích sự việc. 

                              Làm bạn với dấu câu 

                      Dấu câu phân biệt rạch ròi 

              Không dùng, chỉ có người lười nghĩ suy 

                      Dấu nào cũng có nghĩa riêng 

              Mỗi dấu đặt đúng vào nơi của mình 

                      Dấu phấy (,) thường thấy ai ơi 

              Tách biệt từng phần, chuyển tiếp ý câu 

                      Dấu chấm (.) kết thúc ý rồi 

               Giúp cho câu viết tròn câu rõ lời… 

                     Chấm than (!) bộc lộ cảm tình 

              Gửi gắm đề nghị, mong chờ, khiến sai 

                     Chấm hỏi (?) để hỏi bao điều 

              Hỏi người và cả hỏi mình tài ghê! 

                     Hai chấm (:) báo hiệu lời người 

               Còn là giải thích ý vừa nêu trên… 

                                                        (Thơ sưu tầm) 

A. Hoàn thành các yêu cầu sau: 

I. Thêm dấu câu phù hợp vào các câu sau: 

Câu 1. Để an ủi chim sơn ca cúc đã tỏa hương thơm ngào ngạt 

Câu 2. Ao hồ ruộng đồng ngập đầy nước vì mưa to 

Câu 3. Gà Rừng thông minh gan dạ nghĩ ra mẹo để cứu bạn 
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Câu 4. Các cháu thi đua học và hành để xứng đáng là cháu ngoan Bác Hồ 

Câu 5. Hội thi thể thao của trường em gồm có các môn cầu lông, bóng bàn, bóng đá. 

Câu 6. Do dịch bệnh Covid-19 bùng phát người dân ở Hà Nội phải thực hiện giãn cách 

xã hội trong ba tuần 

Câu 7. Hình ảnh Bác luôn hiện lên trong tâm trí bạn nhỏ tại vì bạn nhỏ nhớ Bác 

Câu 8.  

a) Do chăm chỉ Tấm đã hớt được đầy giỏ tép 

b) Anh Khoai đã lên rừng tìm cây tre trăm đốt vì tin lời phú ông 

Câu 9.  

a) Học sinh phải thường xuyên đọc sách để làm gì 

b) Vì sao mọi người thích tắm biển vào mùa hè 

Câu 10. Gia đình em gồm có bốn thành viên bố mẹ em và em gái. 

II. Hãy điền dấu phẩy hoặc dấu chấm vào trong đoạn văn sau rồi chép lại cho đúng 

chính tả: 

 Phong cảnh vùng này thật là đẹp trước mắt chúng tôi giữa hai dãy núi là nhà Bác 

với cánh đồng quê Bác nhìn xuống cánh đồng có đủ các màu xanh: xanh pha vàng của 

ruộng mía xanh rất mượt mà của lúa chiêm đương thời con gái xanh đậm của những 

rặng tre và rất nhiều màu xanh khác nữa. 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 

III. Cho đoạn văn sau: 

Bố đi công tác xa, thỉnh thoảng mới về, nhưng cứ đến mùa dâu chín, bà lại ngâm 

cho bố một hũ rượu. Nghe nói rượu dâu uống mạnh gân cốt. Có lần Tuấn hỏi bà  

“Bà ơi, bà chăm mấy gốc dâu để làm gì Bà có ăn quả đâu” Bà cười “Bà 

không ăn quả. Bà chỉ dùng lá thôi.” Tuấn vẫn chưa hết ngạc nhiên “Sao lại chỉ dùng 

lá ạ” Bà nội nhìn Tuấn bằng con mắt rất hiền “Để nuôi tằm, cháu à. Tằm nó ăn lá 

rồi nó sẽ nhả ra tơ.” “Ồ hóa ra là vậy ạ ” Tuấn thích thú hiểu ra. 

  Hãy điền dấu chấm hỏi, dấu hai chấm, dấu chấm than thích hợp vào ô trống 

trong đoạn văn trên. 

IV. Hãy đặt câu theo yêu cầu sau: 

1. Câu có sử dụng một dấu chấm, một dấu phẩy. 

…………………………………………………………………………………………… 

2. Câu có sử dụng một dấu chấm hỏi. 



 

…………………………………………………………………………………………… 

3. Câu có sử dụng một dấu hai chấm. một dấu chấm hỏi. 

…………………………………………………………………………………………… 

4. Câu có sử dụng dấu chấm than.  

…………………………………………………………………………………………… 

5. Câu có sử dụng hai dấu phẩy.  

…………………………………………………………………………………………… 


