
Kata Seru 

Keterangan : 
Kata seru digunakan untuk menyatakan perasaan seseorang sama ada gembira, geram, 
marah, hairan, sakit , takut dan sebagainya. 
 

Contoh: 
Ah – menyatakan penolakan atau rasa tidak setuju. 
Aduh – menyatakan perasaan sakit. 
Aduhai – menyatakan perasaan sedih atau rintihan. 
Am boi – menyatakan rasa kagum atau hairan 

Cis - untuk menyatakan perasaan marah , mencemuh atau marah bercampur jijik. 
Eh – perasaan hairan atau terkejut 
Hai – menyapa atau menarik perhatian 

Nah – untuk mempelawa seseorang menerima sesuatu 

Oh – menyatakan perasaan terkejut, hairan, sedih atau kecewa 

Wah – menyatakan perasaan kagum 

Wahai – perasaan sedih atau untuk menarik perhatian 

Contoh Ayat Yang Menggunakan Kata Seru  

 

Aduh, sakitnya tanganku! 

Aduh, sakitnya gigiku! 

Aduh, peningnya kepalaku ! 

Aduh, gatalnya tanganku ! 

Aduh, pedihnya luka jari aku ini !  

Aduh, sakitnya perut aku ini ! 

 

 

Aduhai, malang sungguh nasibku! 

Aduhai, keluarga itu sentiasa ditimpa nasib malang! 

Aduhai, malangnya mangsa banjir itu ! 

 

Eh, rupa-rupanya dialah yang membongkar rahsia itu! 

Eh, kamu rupa-rupanya yang mencuri pensel aku ! 

 

Oh, di sini kamu rupanya ! 

Oh, di sini rupa-rupanya awak sorokkan buku saya ! 

 



Ah, saya tetap tidak mengaku bersalah! 

Ah, alasan itu tidak dapat kuterima!  

 

Amboi, mahal betul kereta itu! 

Amboi, merahnya baju ini ! 

Amboi, cantiknya gadis ini ! 

Amboi, cantiknya bunga ini ! 

Amboi, cantik sungguh pakaian pengantin itu ! 

 

Wah, tingginya menara itu ! 

Wah, berani betul budak itu! 

Wah, cepatnya budak itu berlari ! 

Wah, hebat sungguh pahlawan it menunggang kuda liar yang baru ditangkapnya. 

 

Cis, berani dia menentangku! 

Cis, berani kamu menggangu adikku ! 

Cis, berani kamu menentang arahanku ! 

Cih, mereka tidak kenal siapa aku !  

 

Eh, kamu sudah sampai! 

Eh, tadi dia ads di sini!  

Eh, bagaimana pula awak dapat masuk sedangkan pintu bilik itu berkunci. 

 

Hai, diamlah sikit! 

Hai, sudah lama kita tidak bertemu! 

Hai, lama kita berjumpa ! 

Hai, mari kita ke kantin bersama-sama sekarang ! 

 

Syabas (Tahniah), kamu telah berjaya mengharumkan nama negara ! 

Syabas (Tahniah), kamu telah lulus dalam peperiksaan Bahasa Inggeris ! 

Syabas (Tahniah), kamu telah mendapat tempat pertama dalam kelas ! 

Syabas (Tahniah), kamu telah berjaya ! 

 

 

 



 

Latihan : 
Isi tempat kosong dengan jawapan yang paling sesuai. 

 

1   _____ , teriknya cahaya matahari sejak kebelakangan ini! 

A  oh 

B  cis 

C  nah 

D  syabas 

 

2  ______, kamu juga suka datang berenang di sini! 

A  Eh 

B  hai 

C  wahai 

D  Amboi 

 

3  ______ , cepatnya adik kamu mengira! 

A  hai 

B  wah 

C  aduh 

D  aduhai 

 

4  “ _____, berani kamu semua mengganggu keamanan kampung ini”  kata ketua kampung dengan 

marah. 

A  Amboi 

B  Cis 

C  Ah 

D Oh 

 

5  _____, cantik sungguh gaun yang dipakai oleh pengantin itu!  

A Eh 

B oh 

C aduhai 

D wah 

 

6  _____, malangnya mangsa kebakaran yang tinggal sehelai pinggang itu! 

A  aduhai 

B  aduh 

C  cis 

D  ah 

 

7  “ ____ , kumpulan kamu telah menjuarai pertandingan ini” kata Cikgu Kumaran kepada Malek dan 

kawan-kawannya. 

A  wahai 

B  syabas 

C  oh 

D nah 



 

8  _____, ambilah buku cerita yang kamu mahu! 

A  amboi 

B  hai 

C  nah 

D  eh 

 

9  “ _____ murid-murid, ingatlah pesanan kedua-dua orang tua kamu!” nasihat cikgu Mark. 

A  wahai 

B wah 

C hai 

D eh 

 

10  _____, sakitnya dahiku! 

A  aduh 

B  wah 

C aduhai 

D cis 

 

11 _____ , terimalah tumbukanku yang hebat ini! 

A  nah 

B  oh 

C  cis 

D  hai 

 

12  _____, Chee Han! Sudah lama tidak berjumpa dengan kamu. 

A  Nah 

B  Wahai 

C  Hai 

D  Amboi 

 

13  _____, susah betul soalan peperiksaan akhir tahun! 

A cis 

B oh 

C wah 

D syabas 

 

14  _____, aku tidak bersetuju dengan pendapat kamu itu! 

A  ah 

B  wah 

C  hai 

D  wahai 

 

15  ___, ramping ibu kamu, Zaleha! 

A  Amboi 

B  cis 

C  Aduhai 

D  Syabas 



 

16  ______, akhirnya kamu dinaikkan pangkat juga! 

A  Aduhai 

B  syabas 

C  hai 

D   Cis 

 

17  “ ________ anak didikku, amalkan ilmu yang telah kamu pelajari selama ini”, kata mahaguru itu. 

A  wah 

B  Wahai 

C  Oh 

D  ah 

 

18  _____, besarnya buah oren yang diimport ini! 

A  Ah 

B  Cis 

C  Nah 

D  Amboi 

 

19  _____, gatalnya tapak kakiku! 

A  Nah 

B  Wah 

C  Eh 

D  Aduh 

 

20  _____, rupa-rupanya kamu yang mengambil pensel saya! 

A  Oh 

B  Wah 

C  Syabas 

D  Aduhai 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Kata Tanya 

 

1. Kata Tanya digunakan untuk menanyakan sesuatu. 

 

2. Ayat untuk menanyakan sesuatu dan diakhiri oleh tanda Tanya (?) dalam tulisan. 

 

3. Contoh kata tanya dan penggunaannya dalam ayat: 

 

a)  Apa  

 

      - menanyakan benda atau haiwan 

 

      -Contoh:  Apakah pekerjaan ayah awak? 

 

                        Apakah yang ada di dalam kotak itu? 

 

  

 

b) Siapa  

 

      - menanyakan orang atau nama orang 

 

      - Contoh:  Siapakah nama adik kamu? 

 

                         Siapakah yang menelefon Encik Rosli tadi? 

 

  
 

c)  Mangapa  

 

       - menanyakan sebab  

 

       - Contoh:  Mengapakah kamu menangis? 

 

                          Mengapakah Julia tidak keluar makan? 

 

  



 

d)  Berapa 

 

        - menanyakah bilangan jumlah atau harga  

 

        - Contoh:  Berapakah harga baju itu? 

 

                           Berapakah jumlah biji ping pong di dalam kotak itu? 

 

  

  

e)  Bila  

 

        - menanyakan masa dan waktu 

 

        - Contoh:  Bilakah kamu akan bertolak ke Melaka? 

 

                           Bilakah dia akan sampai? 

 

  

 

f)  Di mana  

 

       - menanyakan tempat  

 

       - Contoh:  Di manakah letaknya Kedai Runcit Pak Amid? 

 

                          Di manakah kemalangan itu berlaku? 

 

  
 

g)  Bagaimana  

  

   

          - menanyakan sebab 

          - Contoh:  Bagaimanakah keadaan ibu kamu? 

 

                             Bagaimanakah caranya membuat kek lapis? 

 

  



 

  
 

4.  Ayat Tanya tanpa kata Tanya 

 

     a) Latihan sukan petang ini dibatalkan, Man? 

 

     b) Ayah kamu masih di luar Negara? 

 

     C) Hadiah pertama cabutan bertuah itu sebuah computer? 

 

  
 

5.  Ayat Tanya dengan kata Tanya 

 

     a)   i.  Bungkusan yang kamu terima itu apa? 

 

           ii.  Apakah bungkusan yang kamu terima itu? 

 

     b)   i.  Yang meminta kamu dating pada hari Sabtu ini siapa? 

 

           ii.  Siapakah yang meminta kamu dating pada hari Sabtu? 

 

     c)   i.   Rita dihantar guru ke klinik mengapa? 

 

           ii.  Mengapakah Rita dihantar guru ke klinik?  
 

  
 

6. Jika kata Tanya dikedepankan maka kata tanya itu disertai oleh partikel “-kah”  
 

LATIHAN KATA TANYA  

KATA TANYA 

Pilih jawapan yang paling sesuai . 

1. Cuba terangkan kepada saya, ____________ kamu menangis? 

           A adakah  C siapakah 

            B mengapakah  D bagaimanakah 

2. Tan, ___________ abang kamu hendak makan nasi goreng ini? 

         A apakah  C adakah 

        B manakah  D siapakah 



3. _________yang dibela oleh Pak Ali di dalam kandang itu? 

            A Apakah  C Siapakah 

           B Adakah  D Mengapakah 

4. __________yang merasmikan bangunan sekolah itu? 

             A Bilakah  C Bagaimanakah 

            B Siapakah  D Manakah 

5. Budak itu menyorokkan buku cerita Ahmad di _________? 

            A manakah  C apa 

            B mana  D siapakah 

6. Ayah kamu pergi ke Tawau ____________? 

           A berapa  C bila 

          B siapa  D bilakah 

7. Di ________ letaknya pejabat ayah Mei Leng? 

             A manakah  C berapakah 

             B mana  D apa 

8. “_________ yang menyebabkan Lim dan Rawi bergaduh? Tan atau Abu ?” Tanya Leman . 

             A Apakah  C Mengapakah 

             B Adakah  D Siapakah 

9. “_______ warna kereta abang kamu yang baru itu? ”Tanya Lan kepada Tina . 

            A Apakah  C Mengapakah 

            B Adakah  D Manakah 

10. _________ Kadir dikatakan sebagai kaki bangku oleh kawan-kawannya? 

         A Siapakah  C Mengapakah 

         B Bagaimanakah D Berapakah 

11. “Dari ___________ kamu mendengar berita itu, Norhana? 



        A siapakah  C bilakah 

       B berapakah  D manakah 

12. Yang berbaju kemeja kuning dan berseluar hitam itu ___________? 

         A mana  C bila 

       B kenapa  D siapa 

13. Najihah tergesa-tergesa untuk pulang ke rumahnya__________? 

         A kenapa C apa 

         B siapa  D bagaimana 

14. ___________ nama guru kamu yang tinggal di Sungai Chua, Kajang? 

       A Apakah  C Manakah 

      B Siapakah D Adakah 

15. _________ pertandingan melukis poster sempena hari ulang tahun kemerdekaan akan 

diadakan? 

A Bagaimanakah C Berapakah 

B Di manakah D Mengapakah 

16. _________yang sudi menjelaskan kepada saya,bagaimana kejadian itu boleh berlaku ? 

A Siapakah  C Mengapakah 

B Di manakah D Berapakah 

17. _________ Rosni digelar sebagai murai oleh kawan-kawannya? 

A Adakah  C Mengapakah 

B Siapakah  D Manakah 

18. “Mat, kamu akan ke Kuantan__________?” tanya Azrul kepada Mat. 

A apa   C siapa 

B bila   D berapa 

19. “_________ kamu lulus dalam ujian itu, Hakimi?” tanya ayah. 

A Apakah  C Mengapakah 



B Berapakah  D Adakah 

20. “________warna motosikal abang kamu yang baru itu?” tanya Fuad. 

A Apakah  C Adakah 

B Berapakah  D Bilakah 

 


