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Câu 1: Trong các từ in đậm sau, từ nào là trợ từ?
a.Tôi thở hồng hộc, trán đẫm mồ hôi và khi trèo lên xe, tôi ríu cả chân lại.
b.Các em dừng khóc. Trưa nay, các em được về nhà cơ mà. Và cả ngày mai được nghỉ cả
ngày nữa.
c. Ngay tôi cũng không biết phải nói gì.
d. Tôi có ngay cái ý nghĩ vừa non nớt, vừa ngây thơ này: chắc chỉ những người thạo mới
cầm nổi bút thước.
e. Nó đưa cho tôi mỗi 5000 đồng
g. Mỗi người nhận 5000 đồng
Câu 2: Chọn từ mỗi hoặc những để điền trong các câu sau:
a.Tôi còn …. 5 tiếng để làm bài tập. Gì mà chẳng kịp.
b. Tôi còn …. 5 tiếng để làm bài tập. Làm sao mà kịp.
Chỉ ra sự khác nhau giữa hai từ trên
Câu 3: Viết đoạn văn ngắn có dùng trợ từ
Câu 4: Tìm các thán từ trong các câu sau và cho biết chúng được dùng để làm gì?
a. Này, bảo bác ấy có trốn đi đâu thì trốn.
b. Gõ đầu roi xuống đất, cai lệ thét bằng giọng khàn khàn của người hút nhiều xái cũ:
- Thằng kia! Ông tưởng mày chết từ đêm qua rồi, còn sống đấy à? Nộp tiền sưu! Mau!
c. Khốn nạn! Nhà cháu đã không có, dẫu ông có chửi mắng cũng đến thế thôi. Xin ông
trông lại!
d. Chao ôi, có biết đâu rằng: hung hăng, hống hách, láo chỉ tổ đem thân mà trả nợ cho
những cử chỉ ngu dại của mình thôi
e. Em hơ đôi day trên que diêm sáng rực như than hồng. Chà! Ánh sáng kì dị làm sao!
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f. Chú trải sau bức tranh do Mèo vẽ ra trước mặt bố tôi. Đến lượt bố tôi ngây người ra như
không tin vào mắt mình […]
- Ôi, con đã cho bố một bất ngờ quá lớn.
g. Haha! Một lưỡi gươm!
Câu 5: Dựa vào các câu ở bài tập 3, hãy cho biết cảm xúc mà các thán từ sau có thể dùng
để biểu thị: Khốn nạn!, Chao ôi!, Chà!, Ôi!, Haha!
Câu 6: Trong các câu sau, câu nào có từ này được dùng như thán từ? Chỉ ra sự khác nhau
trong cách dùng từ ở các câu đó.
a. Này, em không thể để chúng nó yên được à?
b. Em quẹt que diêm thứ ba. Bỗng em thấy hiện ra một cây thông Nô-en. Cây này lớn
và trang trí lộng lẫy hơn cây mà em đã được thấy năm ngoái qua cửa kính một nhà
buôn giàu có.
c. Này, lão kia! Trâu của lão cày một ngày được mấy đường?
d. Thế xin hỏi cụ câu này đã.
GỢI Ý ĐÁP ÁN
Câu 1: Trợ từ là b,c,e
Câu 2:
- Mỗi: chỉ có rất ít
- Những: chỉ còn rất nhiều
Câu 3: Tự viết đoạn văn
Câu 4:
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.

Này: dùng để gọi
Thằng kia: gọi
Khốn nạn: Bộc lộ cảm xúc
Chao ôi: Bộc lộ cảm xúc
Chà: Bộc lộ cảm xúc
Ôi: Bộc lộ cảm xúc
Haha: Bộc lộ cảm xúc

Câu 5:
- Khốn nạn: Đau đớn, éo le trước ngàng trái cuộc đời
- Chao ôi: bộc lộ sự ân hận
- Chà: Ngạc nhiên, hạnh phúc
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- Ôi: ngạc nhiên bất ngờ
- Haha: sung sướng bất ngờ
Câu 6: Thán từ là câu a,c
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