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KIẾN THỨC CẦN NHỚ 

    1. Câu hỏi “Vì sao?/ Tại sao?” 

- Dùng để hỏi về nguyên nhân, lí do của một sự việc, hoạt động 

- Các từ để hỏi: Tại sao, vì sao, do đâu, làm sao… 

- Vị trí trong câu: cụm từ “tại sao, vì sao, do đâu, làm sao…” thường đứng ở vị trí 

đầu câu hoặc cuối câu hỏi. 

   2. Câu hỏi “Để làm gì?” 

- Dùng để hỏi về mục đích của một sự việc, hoạt động 

- Từ để hỏi: Để làm gì 

- Vị trí trong câu: Cụm từ “để làm gì” thường đứng ở vị trí cuối câu hỏi. 

    3. Câu hỏi “Khi nào?” 

- Dùng để hỏi về thời gian, thời điểm diễn ra hoạt động của một sự vật. 

- Các từ để hỏi: Khi nào, lúc nào… 

- Vị trí trong câu: đứng ở đầu hoặc cuối câu. 

    4. Câu hỏi “Ở đâu?” 

- Dùng để hỏi về địa điểm, nơi chốn của một sự vật. 

- Vị trí trong câu: thường ở cuối câu. 

   5. Câu hỏi “Bằng gì?” 

- Dùng để hỏi về cách thức hoặc phương tiện của một sự vật. 

- Các từ để hỏi: Bằng gì 

- Vị trí trong câu: đứng ở đầu hoặc cuối câu. 

A. Con hãy khoanh vào đáp án trước câu trả lời đúng 

Câu 1. Bộ phận in đậm trong câu “Ao hồ, ruộng đồng ngập đầy nước vì mưa to.” trả 

lời cho câu hỏi nào? 

A. Vì sao? B. Làm gì? C. Để làm gì? D. Ở đâu? 

Câu 2. Bộ phận in đậm trong câu “Để an ủi chim sơn ca, cúc đã tỏa hương thơm ngào 

ngạt.” trả lời cho câu hỏi nào? 

A. Vì sao? B. Làm gì? C. Để làm gì? D. Ở đâu? 

Câu 3. Từ chỉ thời gian phù hợp trong câu: “……cây cối đâm chồi nảy lộc” 
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CHUYÊN ĐỀ 3: ĐẶT VÀ TRẢ LỜI CÂU HỎI “VÌ SAO?” 

 “ ĐỂ LÀM GÌ?” “Ở ĐÂU?” “KHI NÀO?” “BẰNG GÌ?” 



 

A. Mùa xuân B. Mặt trời C. Trong vườn D. Hoa lá 

Câu 4. Bộ phận in đậm trong câu “Gà Rừng thông minh, gan dạ nghĩ ra mẹo để cứu 

bạn.” trả lời cho câu hỏi nào? 

A. Như thế nào? B.  Để làm gì? C. Khi nào? D. Ai? 
 

Câu 5. Bộ phận in đậm trong câu “Do dịch bệnh Covid-19 bùng phát, người dân ở Hà 

Nội phải thực hiện giãn cách xã hội trong ba tuần.” trả lời cho câu hỏi nào? 

Câu 6. Bộ phận trả lời cho câu hỏi “Để làm gì?” trong câu “Các cháu thi đua học và 

hành để xứng đáng là cháu ngoan Bác Hồ.”  là: 

A. Các cháu 

B. thi đua học và hành 

C. để xứng đáng là cháu ngoan Bác Hồ 

D. thi đua học và hành để xứng đáng là cháu ngoan Bác Hồ 

Câu 7. Bộ phận in đậm trong câu “Trên bầu trời, từng đàn chim bay lượn rộn ràng” trả 

lời cho câu hỏi nào? 

A. Là gì? B. Như thế nào? C. Ở đâu? D. Khi nào? 

Câu 8. Bộ phận trả lời cho câu hỏi “Khi nào?” trong câu “Vào mùa hè, hoa phượng 

nở ra những bông hoa như những ngọn lửa rực rỡ” là: 

A. Vào mùa hè B. Hoa phượng C. Nở D. Những ngọn lửa 

Câu 9. Bộ phận in đậm trong câu “Mẹ ru con bằng những điệu hát ru.” trả lời cho câu 

hỏi nào? 

A. Như thế nào? B. Để làm gì? C. Khi nào? D. Bằng gì? 

Câu 10. Bộ phận trả lời cho câu hỏi “Bằng gì?” trong câu “Nhân dân thế giới giữ gìn 

hoà bình bằng tình đoàn kết, hữu nghị.”  là: 

A. Nhân dân thế giới  

B. tình đoàn kết, hữu nghị 

C. giữ gìn hoà bình bằng tình đoàn kết, hữu nghị 

D. bằng tình đoàn kết, hữu nghị 

B. Làm các bài tập theo yêu cầu dưới đây: 

Bài 1. Đặt câu hỏi cho bộ phận được in đậm trong câu sau: 

a) Thứ sáu hàng tuần, em sẽ đọc một câu chuyện để viết nhật kí đọc.  

 .......................................................................................................................................  

b) Bác bảo chú cần vụ cuốn chiếc rễ đa lại, vùi hai đầu rễ xuống đất để nó mọc thành 

cây đa có vòm lá tròn. 

 .......................................................................................................................................  

c) Bác Hồ đã từng làm việc trong chiến khu Việt Bắc. 

A. Cái gì? B.  Để làm gì? C. Ở đâu? D. Do đâu? 



 

 .......................................................................................................................................  

d) Những ngôi nhà được làm bằng tranh tre. 

 .......................................................................................................................................  

e) Để cho cây mau lớn, ngày nào Nam cũng tưới nước. 

 .......................................................................................................................................  

Bài 2. Con hãy viết câu trả lời cho những câu hỏi sau: 

a) Loài chim làm tổ bằng gì? 

 .......................................................................................................................................  

b) Học sinh phải thường xuyên đọc sách để làm gì? 

 .......................................................................................................................................  

c) Khi nào ve kêu râm ran khắp khu phố? 

 .......................................................................................................................................  

d) Con thường đọc sách ở đâu? 

 .......................................................................................................................................  

e)  Chủ nhật tuần trước, lớp em đi thăm Ba Vì bằng gì? 

 .......................................................................................................................................  

Bài 3. Gạch dưới bộ phận trả lời cho câu hỏi Để làm gì? trong các câu sau: 

a) Tôi thường quét và lau nhà để ngôi nhà luôn sạch sẽ, thoáng mát. 

b)  Để giữ gìn sức khỏe, ông em thường dậy sớm tập thể dục. 

Bài 4. Điền bộ phận trả lời câu hỏi Vì Sao? Hoặc Bằng gì? vào chỗ trống trong những 

câu sau: 

a) Vì………………………………………nên mọi người trong nhà em gọi chú gà trống 

là chiếc đồng hồ báo thức. 

b) Bằng ……………………………………….., Nguyễn Ngọc Ký đã trở thành Nhà 

giáo ưu tú. 

c) Chúng em luôn cố gắng chăm ngoan, học tập tốt vì………………………………. 

d) Bác Hồ đã vượt qua muôn vàn khó khăn giành độc lập cho dân tộc vì……………… 

……………… 

Bài 5. Hãy viết từ 3-5 câu kể về buổi trực nhật lớp của em trong đó có câu trả lời cho 

câu hỏi Ở đâu?, Khi nào?. Gạch chân dưới câu văn đó. 



 

 

                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 

 

 


