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                                                          ====== 
            Thứ ba, ngày 18 tháng 02 năm 2020. 

 

 

I - GHI NHỚ:  

Dựa vào đặc điểm cấu tạo, câu có thể chia ra thành câu đơn và câu ghép. 

1. Câu đơn: Xét về cấu tạo chỉ gồm một nòng cốt câu (bao gồm 2 bộ phận 

chính là CN và VN). 

2. Câu ghép: Là câu do nhiều vế ghép lại. Mỗi vế câu ghép thường có cấu tạo 

giống một câu đơn (có đủ CN, VN \) và thể hiện một ý có quan hệ chặt chẽ với ý 

của những vế câu khác. 

Có 2 cách nối các vế câu trong câu ghép: 

- Cách 1: Nối bằng các từ có tác dụng nối. 

- Cách 2: Nối trực tiếp (không dùng từ nối). Trong trường hợp này, giữa 

các vế câu cần có dấu phẩy, dấu chấm phẩy hoặc dấu hai chấm. 

II - BÀI TẬP THỰC HÀNH: 

Bài 1: Hãy cho biết các câu trong đoạn văn sau là câu đơn hay câu ghép. Gạch 1 

gạch dưới chủ ngữ 2 gạch dưới vị ngữ. 

Đêm xuống, mặt trăng tròn vành vạnh. Cảnh vật trở nên huyền ảo. Mặt 

ao sóng sánh, một mảnh trăng bồng bềnh trên mặt nước.  

( câu………………..……………….) 

Bài 2: Phân các loại câu dưới đây thành 2 loại: Câu đơn và câu ghép. Tìm CN và 

VN của chúng. (Gạch 1 gạch dưới chủ ngữ 2 gạch dưới vị ngữ). 

a) Mùa thu năm 1929, Lý Tự Trọng về nước, được giao nhiệm vụ làm liên 

lạc, chuyển và nhận thư từ, tài liệu trao đổi với các đảng bạn qua đường tàu biển. 

( câu…………………….) 

b) Lương Ngọc Quyến hi sinh nhưng tấm lòng trung với nước của ông còn 

sáng mãi. ( câu…………………….) 

 

 

 

 

 

 

            
          

PHÒNG GD&ĐT TP CÀ MAU 

TIỂU HỌC LÊ QUÝ ĐÔN 

====== 
Họ và tên: __________________________ 

Lớp: ____________ 

Chúc các em làm bài thật tốt và nhận 
được nhiều phiếu thưởng nhé! 


