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CÂU  

HAI BỘ PHẬN CHÍNH 

Bài 1                                   

 

Ví dụ: 

a. Ba em 

b. làm vườn 

c. Ba em làm vườn. 

a và b: chưa thành câu 

c: đã thành câu 

 

          Ba em                         làm vườn 

 

         Ba em làm vườn. 

 

 

 

 

 

Một câu thường phải có đủ 2 bộ phận chính. 
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Bài tập: 

1. Điền thêm bộ phận thứ nhất cho thành câu 

a. ………………………….đang làm bài. 

b. ………………………….phụ mẹ lau bàn. 

c. ………………………….rất vui. 

d. ………………………….tập lái xe đạp. 

2. Điền thêm bộ phận thứ hai cho thành câu 

a. Lớp học của chúng em …………………….. 

b. Những giờ học của chúng em …………………. 

c. Bạn của em ……………………….. 

d. Cái bảng trong lớp học ………………………….. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Stage 1-2                                                                                           TV-NM  

August 2022                                                                                            

Bài 2 

CÂU  

HAI BỘ PHẬN CHÍNH 

 

Bộ phận chính thứ nhất của câu thường là bộ phận trả lời câu hỏi AI? 

                             

Ví dụ: 

Mẹ đang nấu cơm. 

Câu hỏi: AI đang nấu cơm? 

Trả lời: Mẹ 

Như vậy, “Mẹ” là bộ phận chính thứ nhất trong câu: “Mẹ đang nấu 

cơm.” 

Bài tập: 

 

Đặt câu hỏi để tìm bộ phận chính của câu (nhóm 2 học sinh) 

1. Bà nội cho em quả cam. 

2. Na đang chơi bóng chuyền. 

3. Chị Cún đang học bài. 

4. Hon đang vẽ tranh.  
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Bài 3 

CÂU  

HAI BỘ PHẬN CHÍNH 

 

 

Ví dụ: 

Hoa cúc vàng nở rộ. 

Câu hỏi: Trong câu nói đến cái gì? Trả lời: Hoa cúc vàng 

Như vậy, “Hoa cúc vàng” là bộ phận chính thứ nhất trong câu: “Hoa 

cúc vàng nở rộ.” 

Bài tập: 

 

Đặt câu hỏi để tìm bộ phận chính thứ nhất của câu (nhóm 2 học sinh) 

 

1. Cái áo thật đẹp. 

2. Con chim hót líu lo. 

3. Gà mẹ đi tìm mồi cho gà con. 

 

 

 

Bộ phận chính thứ nhất của câu còn là bộ phận trả lời câu hỏi: 

Trong câu nói đến cái gì? 
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Bài 4 

CÂU  

HAI BỘ PHẬN CHÍNH 

 

 

Ví dụ: 

Dì Mai đang làm bánh. 

Câu hỏi: Trong câu nói đến ai? Trả lời: Dì Mai 

Câu hỏi: Dì Mai làm gì? Trả lời: đang làm bánh 

Như vậy, “đang làm bánh” là bộ phận chính thứ hai trong câu:  

“Dì Mai đang làm bánh.” 

Bài tập: 

 

Đặt câu hỏi để tìm bộ phận chính thứ hai của câu (nhóm 2 học sinh) 

 

1. Mẹ đang nấu cơm. 

2. Bố đang làm vườn. 

3. Chị Hai đang quét nhà. 

 

Bộ phận chính thứ hai của câu thường là bộ phận trả lời câu hỏi: 

…. làm gì? 


