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Bài 1: Phân chia các câu dưới đây thành hai loại: câu đơn và câu ghép. Em dựa 

vào đâu để phân chia như vậy? 

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. 

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

mãi. 

c) Mấy con chim chào mào từ hốc cây nào đó bay ra hót râm ran. 

    d) Những thửa ruộng đỏ quạch và trời rét quá lâu  

Bài 2:  

a) Vạch ranh giới giữa các vế câu trong từng câu ghép tìm được ở bài 1. Xác 

định chủ ngữ, vị ngữ trong từng vế câu. 

b) Có thể tách mỗi vế câu ghép tìm được ở bài 1 thành một câu đơn được 

không? Vì sao? 

Bài 3: Tìm câu ghép trong đoạn văn dưới đây. Xác định các vế câu trong từng câu 

ghép: 

(1) Chị Nhà Trò đã bé nhỏ lại gầy yếu quá, người bự những phấn, như mới lột. 

(2) Chị mặc áo thâm dài, đôi chỗ chấm điểm vàng, hai cánh mỏng như cánh 

bướm non, lại ngắn chùn chùn. (3) Hình như cánh yếu quá, chưa quen mở, 

mà chi dù có khỏe cũng chẳng bay được xa. 

Bài 4: Tìm chủ ngữ, vị ngữ trong mỗi vế câu ghép sau: 

a) Con gấu càng leo lên cao thì khoảng cách giữa nó với tôi càng gần lại. 

b) Nắng trưa đã rọi xuống đỉnh đầu mà rừng sâu vẫn ẩm lạnh, ánh nắng lọt 

qua trong xanh. 

c) Trần Thủ Độ có công lớn, vua cũng phải nể. 

d) Rừng khộp hiện ra trước mắt chúng tôi, lá úa vàng như cảnh mùa thu. 

Bài 5: Chọn A, B hay C? 

a. Câu “Bạn ấy học giỏi, hát hay và còn rất chăm chỉ làm việc” có: 
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A. 2 vế câu                           B. 3 vế câu                              C. Cả A và B đều sai 

b. Câu “Khi ông mặt trời thức dậy, mẹ lên rẫy, em đến trường” có: 

A. 1 vế câu                           B. 2 vế câu                              C. 3 vế câu 

c. Câu “Trong căn phòng rộng rãi, anh ấy say sưa làm việc” có: 

A. 1 vế câu                           B. 2 vế câu                              C. Cả A và B đều sai 

d. Câu “Bạn ấy cố gắng học giỏi để bố mẹ bạn ấy vui” có: 

A. 1 vế câu                           B. 2 vế câu                              C. 3 vế câu 

Bài 6: Thêm một vế câu vào chỗ trống để tạo thành câu ghép: 

a) Cuộc họp tạm thời bị hoãn................................................................................ 

b) Lan đã tiến bộ rất nhiều .................................................................................... 

c) .............................................................còn bố em là bộ đội. 

d) .............................................................nhưng Nam vẫn đến lớp. 

Bài 7: Viết đoạn văn tả ngoại hình một ca sĩ hoặc một diễn viên mà em thích, trong 

đoạn văn có sử dụng câu ghép. 
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