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 Lý thuyết 

STT Dấu câu Tác dụng Ví dụ 

1 
Dấu hai 

chấm 

Báo hiệu bộ phận đứng sau nó là lời 

nói trực tiếp của nhân vật (được dùng 

để phối hợp với dấu ngoặc kép hay dấu 

gạch đầu dòng) 

Nó tò mò nhìn lá non: 

- Bạn ở đâu đến vậy? 

Báo hiệu bộ phận đứng sau nó là lời 

giải thích cho bộ phận đứng trước 

Ông bố vẫn mải mê với những con số: Ông 

đang phải kiểm tra sổ sách. 

2 
Dấu ngoặc 

kép 

Dẫn lời nói trực tiếp của nhân vật hoặc 

của người nào đó 
Mẹ về khen bé: “Cô tiên xuống trần” 

Đánh dấu những từ ngữ được dùng với 

ý nghĩa đặc biệt 

Một sớm, thằng Hùng, mới “nhập cư” vào 

xóm tôi, dắt chiếc xe đạp gần hết hơi ra 

tiệm sửa xe của bác Hai. 

3 
Dấu gạch 

ngang 

Đánh dấu chỗ bắt đầu lời nói của nhân 

vật trong đối thoại 

Một chị phụ nữ nhìn tôi cười, hỏi: 

- Em là con nhà ai mà đến giúp chị chạy 

muối thế này? 

Đánh dấu phần chú thích 

Một lần, bác sĩ Ly – một người nổi tiếng 

nhân từ - đến thăm bệnh cho ông chủ quán 

trọ. 

Đánh dấu các ý trong một đoạn liệt kê 

Danh từ được chia thành 2 loại, bao gồm: 

- Danh từ chung 

- Danh từ riêng 
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Bài tập vận dụng 

Bài 1: Nối ví dụ tương ứng với tác dụng của dấu hai chấm 

 

Bài 2: Điền từ thích hợp vào chỗ trống 

đoạn văn, trọn vẹn, dẫn lời nói trực tiếp, dấu hai chấm 

Dấu ngoặc kép thường được dùng để trích ………………..… của nhân vật hoặc của người nào đó. Nếu lời 

nói trực tiếp là một câu ……………………….…. hoặc một ………………….. thì trước dấu ngoặc kép ta 

phải dùng thêm ……………………….. 

Bài 3: Em hãy sử dụng dấu hai chấm để viết lại các câu sau: 

a. Trên sân trường có rất nhiều loại cây khác nhau cây phượng, cây bàng, cây xà cừ, cây bằng lăng và cả cây 

sấu. 

............................................................................................................................................................................  

............................................................................................................................................................................  

............................................................................................................................................................................  
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b. Vừa bước vào lớp, thầy giáo đã hỏi chúng tôi các em đã hoàn thiện bài tập về nhà cả rồi chứ? 

............................................................................................................................................................................  

............................................................................................................................................................................  

............................................................................................................................................................................  

Bài 4: Nối các câu văn chứa dấu gạch ngang với tác dụng tương ứng 

 

Bài 5: Chỉ ra tác dụng của dấu ngoặc kép trong các trường hợp sau: 

a. Thổi cơm, nấu nước, bế em 

Mẹ về khen bé: “Cô tiên xuống trần” 

............................................................................................................................................................................  

............................................................................................................................................................................  

............................................................................................................................................................................  

............................................................................................................................................................................  
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b. Có bạn tắc kè hoa 

Xây “lầu” trên cây đa 

Rét, chơi trò đi trốn 

Đợi ấm trời mới ra 

............................................................................................................................................................................  

............................................................................................................................................................................  

............................................................................................................................................................................  

............................................................................................................................................................................  
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  HƯỚNG DẪN GIẢI CHI TIẾT 

THỰC HIỆN: BAN CHUYÊN MÔN LOIGIAHAY.COM 

Bài 1: Nối ví dụ tương ứng với tác dụng của dấu hai chấm 

 

Phương pháp: 

Em đọc kĩ các ví dụ để nối cho phù hợp. 

Lời giải chi tiết: 
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Bài 2: Điền từ thích hợp vào chỗ trống 

đoạn văn, trọn vẹn, dẫn lời nói trực tiếp, dấu hai chấm 

Dấu ngoặc kép thường được dùng để trích …… của nhân vật hoặc của người nào đó. Nếu lời nói trực tiếp 

là một câu ……. hoặc một ….. thì trước dấu ngoặc kép ta phải dùng thêm …… 

Phương pháp: 

Em đọc kĩ và điền từ phù hợp vào chỗ chấm để nói lên tác dụng của dấu ngoặc kép. 

Lời giải chi tiết: 

Dấu ngoặc kép thường được dùng để trích dẫn lời nói trực tiếp của nhân vật hoặc của người nào đó. Nếu lời 

nói trực tiếp là một câu trọn vẹn hoặc một đoạn văn thì trước dấu ngoặc kép ta phải dùng thêm dấu hai 

chấm. 

Bài 3: Em hãy sử dụng dấu hai chấm để viết lại các câu sau: 

a. Trên sân trường có rất nhiều loại cây khác nhau cây phượng, cây bàng, cây xà cừ, cây bằng lăng và cả 

cây sấu. 
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b. Vừa bước vào lớp, thầy giáo đã hỏi chúng tôi các em đã hoàn thiện bài tập về nhà cả rồi chứ? 

Phương pháp: 

Em đọc kĩ hai câu và sử dụng dấu hai chấm vào những vị trí phù hợp để viết lại câu. 

Lời giải chi tiết: 

a. Trên sân trường có rất nhiều loại cây khác nhau: cây phượng, cây bàng, cây xà cừ, cây bằng lăng và cả cây 

sấu. 

b. Vừa bước vào lớp, thầy giáo đã hỏi chúng tôi: “Các em đã hoàn thiện bài tập về nhà cả rồi chứ?” 

Bài 4: Nối các câu văn chứa dấu gạch ngang với tác dụng tương ứng 

 

Phương pháp: 

Em đọc kĩ các câu văn và xác định tác dụng của dấu gạch ngang được sử dụng trong câu đó. 

Lời giải chi tiết: 
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Bài 5: Chỉ ra tác dụng của dấu ngoặc kép trong các trường hợp sau: 

a. Thổi cơm, nấu nước, bế em 

Mẹ về khen bé: “Cô tiên xuống trần” 

b. Có bạn tắc kè hoa 

Xây “lầu” trên cây đa 

Rét, chơi trò đi trốn 

Đợi ấm trời mới ra 

Phương pháp: 

Em đọc kĩ các câu thơ và xác định tác dụng của dấu ngoặc kép được sử dụng ở đó. 

Lời giải chi tiết: 

a. Dấu ngoặc kép được dùng để dẫn lời nói của mẹ với bé. 

b. Dấu ngoặc kép được dùng để đánh dấu từ ngữ được dùng với nghĩa đặc biệt (từ lầu được dùng với nghĩa là 

tổ của tắc kè hoa) 


