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Câu 1: Tìm và chỉ ra các thành phần biệt lập trong các ngữ liệu dưới đây: 

a. Anh con trai, rất tự nhiên như với một người bạn đã quen thân, trao bó hoa đã cắt 

cho người con gái, và cũng rất tự nhiên, cô đỡ lấy. 

(Nguyễn Thành Long) 

b. Ơi con chim chiền chiện 

Hót chi mà vang trời. 

(Thanh Hải) 

c. Bỗng nhận ra hương Ổi 

Phả vào trong gió se 

Sương chùng chình qua ngõ 

Hình như thu đã về. 

(Hữu Thỉnh) 

d. – Than ôi! Thời oanh liệt nay còn đâu? 

(Thế Lữ) 

e. Thì ra anh ta mới lên nhận việc, sống một mình trên đỉnh núi, bốn bê chỉ cây cỏ và 

mây mù lạnh lẽo, chưa quen, thèm người quá, anh ta kiếm kê dừng xe lại để gặp 

chúng tôi, nhìn trông và nói chuyện một lát. 

(Nguyễn Thành Long) 

Câu 2: Tìm thành phần gọi – đáp trong bài ca dao sau và cho biết lời gọi – đáp đó hướng 

đến ai. 

Cày đồng đang buổi ban trưa, 

Mồ hôi thánh thót như mưa ruộng cày. 

Ai ơi bưng bát cơm đầy, 

Dẻo thơm một hạt, đắng cay muôn phần. 

Câu 3:  Tìm thành phần phụ chú trong các trường hợp sau và cho biết ý nghĩa của chúng. 

a. Buổi mai hôm ấy, một buổi mai đầy sương thu và gió lạnh,mẹ tôi âu yếm nắm tay 

tôi dẫn đi trên con đường làng dài và hẹp. 

(Thanh Tịnh) 

b.  Em để nó ở lại – Giọng em ráo hoảnh – Anh phải hứa với em không bao giờ để 

chúng nó ngồi cách xa nhau. 

(Khánh Hoài) 
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GỢI Ý ĐÁP ÁN 

Câu 1:  

a. “Rất tự nhiên như với một người bạn đã quen thân”, “và cũng rất tự nhiên” 

b. Ơi 

c. Bỗng/ Hình như. 

d. Than ôi 

e. Thì ra 

Câu 2:  

Ai ơi: Lời gọi đáp hướng tới tất cả những con người được sử dụng thành quả lao động 

của người nông dân. Đây là lời nhắn gửi, sống biết trân trọng hạt gạo và giá trị lao động. 

Câu 3: 

a. Một buổi mai đầy sương thu và gió lạnh: cụ thể hoá vẻ đẹp của thiên nhiên, tạo ấn 

tượng về thời gian mơ mộng, nên thơ. 

b. Giọng em ráo hoảnh: cụ thể sắc thái hoá cảm xúc của em. 
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