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BÉ VUI BÉ HỌC – KỲ THỨ I – NĂM 2008 
Tài liệu học thi vòng loại - cấp 2 (11 tuổi trở xuống) 

 
Chỉ dẫn:  
 
 1. Những câu hỏi ra thi sẽ nằm trong tài liệu này, ngoại trừ đánh vần. 

2. Thí sinh phải trả lời với một câu đầy đủ như câu trả lời đã cho thì mới được trọn điểm. Nếu chỉ trả lời với ý 
chính (với câu không đầy đủ) thì sẽ chỉ được một phần điểm.   
Thí dụ:  Hỏi: Ông nội là ai? 
 Trả lời: Ba của ba    - Chỉ được một phần điểm 
 Trả lời: Ông nội là ba của ba  - Được trọn điểm 

1. Đánh vần:  
 
- Bao gồm tất cả các vần và sẽ là chữ kép (hai chữ). 
- Quy luật: chỉ đọc tên chữ và dấu 

Thí dụ: 
 1. ÔNG NGOẠI: ô en nờ giê, en nờ giê o a i nặng 
 2. CHĂM CHỈ: xê hát á em mờ, xê hát i hỏi 

 
2. Gia đình 
 

1. Ông nội là ai? 
- Ông nội là ba của ba. 

2. Bà ngoại là ai? 
- Bà ngoại là mẹ của mẹ. 

3. Ai sinh ra bà nội? 
- Ông bà cố nội sinh ra ông bà nội 

4. Anh hai là anh thứ mấy trong nhà? 
- Anh hai là anh lớn nhất trong nhà. 

5. Con trưởng là người con thứ mấy? 
- Con trưởng là người con thứ nhất. 

6. Bà nội là ai? 
 - Bà nội là mẹ của ba 
7. Vợ của ông ngoại là ai? 
 - Vợ của ông ngoại là bà ngoại 
8. Em là gì của cô? 
 - Em là cháu của cô 
9. Em là gì của bác? 
 - Em là cháu của bác 
 

 
3. Tết Nguyên Đán 
 

10. Hãy kể tên một món mứt của ngày Tết Nguyên Đán? 
- Tên một món mứt của ngày Tết là mứt dừa, mứt gừng, mứt hột sen, mứt bí (chỉ kể một món) 

11. Hột dưa của ngày Tết là hột của dưa gì? 
- Hột dưa của ngày Tết là hột của dưa hấu 

12. Bánh tét và bánh chưng khác nhau thế nào? 
- Bánh chưng hình vuông và bánh tét hình ống (giống như cái ống). 

13. Khăn đóng được mang làm sao? 
- Khăn đóng được đội trên đầu. 

14. Câu chúc Tết “cung chúc tân xuân” có nghĩa là gì? 
- Cung chúc tân xuân có nghĩa là chúc mừng năm mới 

15. Hoa mai ngày Tết màu gì? 
 - Hoa mai ngày Tết màu vàng 

 
4. Màu sắc 
 

16. Hãy kể tên một loại màu đỏ? 
- Tên một loại màu đỏ là đỏ tươi, đỏ thẫm, đỏ rượu chát (chỉ kể một màu) 

17. Màu nâu lợt (nhạt) còn được gọi là gì? 
- Màu nâu lợt được gọi là màu cà phê sữa 

18. Màu xanh lá cây đậm còn được gọi là gì? 
- Màu xanh lá cây đậm còn được gọi là màu xanh rêu 
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5. Hương vị:  
  

19. Muối có vị gì?    
- Muối có vị mặn 
20. Đường có vị gì?    

- Đường có vị ngọt 
21. Cá có mùi gì?    

- Cá có mùi tanh 

22. Nước mắm có mùi gì? 
 - Nước mắm có mùi khắm 
23. Chanh có vị gì? 

- Chanh có vị chua 
24. Ớt có vị gì? 

- Ớt có vị cay 
 
6. Hình thể 
 

25. Hình chữ nhật có mấy cạnh? 
- Hình chữ nhật có 4 cạnh 

26. Trái trứng gà hình gì? 
- Trái trứng gà hình bầu dục 

27. Hình tam giác có mấy cạnh? 
 - Hình tam giác có 3 cạnh 
28. Đồng tiền 25 xu hình gì? 
 - Đồng tiền 25 xu hình tròn 

 
7. Món ăn 
 

29. Món nem nướng được làm bằng thịt gì? 
- Món nem nướng được làm bằng thịt heo 

30. Xôi gấc có màu gì? 
- Xôi gấc có màu đỏ 

31. Chả lụa và giò lụa khác nhau ở chỗ nào? 
- Chả lụa và giò lụa là một thứ 

32. Món canh chua thường được nấu với thịt gì? 
- Món canh chua thường được nấu với cá.  

33. Món chè có vị gì? 
 - Món chè có vị ngọt 
34. Món thịt kho trứng gồm có những gì? 
 - Món thịt kho trứng gồm có thịt heo và trứng 
35. Món cà ri có vị gì đặc biệt? 
 - Món cà ri có vị cay 
 

 
8. Thức uống:  
 

36. Cà phê sữa có màu gì? 
- Cà phê sữa có màu cà phê sữa 

37. Nước chanh có những vị gì? 
- Nước chanh có vị chua và ngọt 

38. Nước lã (lạnh) có vị gì? 
- Nước lã không có vị gì cả 

39. Trà phải pha với nước gì? 
 - Trà phải pha với nước nóng 
40. Nước cam màu gì? 
 - Nước cam màu vàng 
41. Sữa đậu nành được làm bằng gì? 
 - Sữa đậu nành được làm bằng đậu nành 

 
9. Rau:  
 

42. Rau đay được dùng nấu món gì? 
 - Rau đay được dùng nấu món canh 
43. Giá được làm từ đâu? 
 - Giá được làm từ đậu xanh  
44. Người ta nói “củ cà rốt” hay “trái cà rốt”? 
 - Người ta nói “củ cà rốt” 

45. Ngò có mùi gì? 
 - Ngò có mùi thơm 
46. Gừng có vị gì? 
 - Gừng có vị cay 
47. Khổ qua có vị gì? 
 - Khổ qua có vị đắng 

 
10. Đồ gia vị:  
 

48. Tại sao kẹo có vị ngọt?   
- Kẹo ngọt vì có đường 

49. Nước mắm có vị gì?   
- Nước mắm có vị mặn 

50. Tiêu có vị gì? 
- Tiêu có vị cay 

51. Nước mắm được làm bằng gì? 
- Nước mắm được làm bằng cá 

52. Dấm có vị gì? 
 - Dấm có vị chua 
53. Nước tương còn có tên là gì? 
 - Nước tương còn có tên là xì dầu 
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11. Trái cây:  
 

54. Có mấy loại chanh? Kể ra? 
- Có 2 loại chanh: chanh vàng và chanh 

xanh 
55. Khi nói tới nho, ta nói “nải nho” hay “chùm 
nho”? 

- Ta nói chùm nho 
56. Khi nói tới chuối, ta nói “nải chuối” hay “chùm 
chuối”? 

- Ta nói nải chuối 
57. Vỏ trái sầu riêng có những vật nhọn được gọi là 
gì? 

- Vỏ trái sầu riêng có gai 

58. Nải chuối lớn hay buồng chuối lớn? 
- Buồng chuối lớn 

59. Trái bưởi và trái cam, trái nào có vỏ dầy hơn? 
 - Trái bười có vỏ dầy hơn 
60. Trái xoài có mấy hột? 
 - Trái xoài có một hột 
61. Trái chôm chôm có mấy hột? 
 - Trái chôm chôm có một hột 
62. Trái bơ có mấy hột? 
 - Trái bơ có một hột 
63. Trái dứa còn có tên là gì? 
 - Trái dứa còn có tên là trái thơm 

 
12. Thân thể 
 

64. Người ta có mấy hàm răng? 
- Người ta có hai hàm răng 

65. Phần đóng mở của mắt gọi là gì? 
- Phần đóng mở của mắt gọi là mí mắt 

66. Người ta có mấy sống mũi? 
- Người ta có một sống mũi 

67. Gáy nằm ở đâu? 
- Gáy nằm ở phía sau cổ 

68. Ngón tay nhỏ nhất có tên là gì? 
- Ngón tay nhỏ nhất có tên là ngón út 

69. Ngón tay dài nhất có tên là gì? 
- Ngón tay dài nhất có tên là ngón giữa 

70. Cùi chỏ còn có tên là gì? 
- Cùi chỏ còn có tên là khuỷu tay 

71. Nhờ bộ phận nào mà em biết được vị mặn ngọt? 
 - Em biết vị mặn ngọt là nhờ lưỡi 
72. Em dùng bộ phận nào để biết mùi thơm? 
 - Em dùng mũi để biết mùi thơm 
73. Người ta có mấy cái cằm? 
 - Người ta có một cái cằm 

 
13. Thú vật 
 

74. Con chó làm gì khi thấy người lạ? 
- Con chó sủa khi thấy người lạ 

75. Con gà trống thường làm gì vào buổi sáng? 
- Con gà trống thường gáy vào buổi sáng 

76. Tiếng kêu lớn của cọp gọi là gì? 
- Tiếng kêu lớn của cọp gọi là gầm 

77. Tiếng kêu lớn của ngựa gọi là gì? 
- Tiếng kêu lớn của ngựa gọi là hí 

78. Ngựa chạy nhanh thì gọi là gì? 
 - Ngựa chạy nhanh thì gọi là phi 

79. Con gì có vảy? 
- Con cá có vảy 

80. Bờm là bộ phận của con gì? 
- Bờm là bộ phận của con ngựa 

81. Tiếng kêu lớn của voi gọi là gì? 
 - Tiếng kêu lớn của voi gọi rống 
82. Miệng của con vịt gọi là gì? 
 - Miệng của con vịt gọi là mỏ vịt 
83. Mũi của con voi gọi là gì? 
 - . Mũi của con voi là vòi voi 

 
14. Thiên nhiên: 
 

84. Nắng có từ đâu? 
- Nắng có từ mặt trời 

85. Mưa do đâu mà ra? 
- Mưa do mây đem tới 

86. Ở California, chỗ nào có tuyết? 
- Trên núi có tuyết 

87. Khi có mưa thì không khí khô hay ẩm? 
- Khi có mưa thì không khí ẩm 

88. Mặt trời mọc ở hướng nào? 
 - Mặt trời mọc ở hướng Đông 
89. Mặt trời lặn ở hướng nào? 
 - Mặt trời lặn ở hướng Tây 
90. Mùa nào trong năm lá cây rụng? 
 - Mùa Thu lá cây rụng 
91. Mùa nào lạnh nhất trong năm?   

- Mùa Đông lạnh nhất trong năm 
 
15. Đồ vật trong nhà 
 

92. Đèn trần nằm ở đâu? - Đèn trần nằm ở trên trần nhà. 
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93. Chén còn có tên là gì? 
- Chén còn có tên là bát 

94. Cái ấm dùng làm gì? 
- Ấm dùng để nấu nước 

95. Người ta dùng cái gì để chải đầu? 
- Người ta dùng cái lược để chải đầu 
 

96. Quạt máy chạy bằng gì? 

- Quạt máy chạy bằng điện 
97. Xà bông còn có tên là gì? 

- Xà bông còn có tên là xà phòng 
98. Nhà xe dùng để làm gì?    

- Nhà xe dùng để đậu xe 
99. Khi ăn cơm, người Việt Nam dùng gì để gắp đồ 
ăn? 
 - Người Việt Nam dùng đũa để gắp đồ ăn 

 
16. Trang phục 
 

100. Áo đầm là áo đàn bà hay đàn ông? 
- Áo đầm là áo của đàn bà 

101. Quần cụt còn có tên là gì? 
- Quần cụt còn có tên là quần đùi hoặc quần 

ngắn (chỉ trả lời một) 
102. Giầy cao gót là của đàn bà hay đàn ông? 

- Giầy cao gót là của đàn bà  
 

103. Bông tai được đeo ở đâu? 
 - Bông tai được đeo ở dái tai 
104. Nón lá làm bằng gì? 
 - Nón lá làm bằng lá 
105. Áo gì được dùng khi trời mưa? 
 - Áo mưa được dùng khi trời mưa 
106. Áo thun có mấy cái nút áo? 
 - Áo thun không có nút áo 

 
17. Nghề nghiệp 
 

107. Khi bị bịnh, em tới ai để được chữa? 
- Khi bị bịnh, em tới bác sĩ để được chữa 

108. Ai là người nhổ răng cho em? 
- Nha sĩ là người nhổ răng cho em 

109. Người lái xe buýt được gọi là gì? 
- Người lái xe buýt được gọi tài xế  

110. Người làm nghề trồng lúa được gọi là gì? 
- Người làm nghề trồng lúa được gọi là 

nông dân 

111. Người vẽ tranh được gọi là gì? 
- Người vẽ tranh được gọi là họa sĩ 

112. Người đi săn thú ở rừng được gọi là gì? 
 - Người đi săn thú ở rừng gọi là thợ săn. 
113. Người thợ sửa xe còn được gọi là gì? 
 - Người thợ sửa xe còn được gọi là thợ máy 

 

 
18. Đồng nghĩa:   
 

114. Đồng nghĩa với “té” là gì? 
 - Đồng nghĩa với té là ngã 
115. Đồng nghĩa với “lau” là gì? 
 - Đồng nghĩa với lau là chùi 
116. Đồng nghĩa với “bây giờ” là gì? 
 - Đồng nghĩa với bây giờ là lúc này 

117. Đồng nghĩa với “bệnh viện” là gì? 
 - Đồng nghĩa với bệnh viện là nhà thương 
118. Đồng nghĩa với “cái mền” là gì? 
 - Đồng nghĩa với cái mền là cái chăn 
119. Đồng nghĩa với “đợi” là gì? 
 - Đồng nghĩa với đợi là chờ 

 
19. Phản nghĩa:  
 

120. Phản nghĩa với “xấu xí” là gì? 
- Phản nghĩa với xấu xí là xinh xắn 

121. Phản nghĩa với “ồn ào” là gì? 
- Phản nghĩa với ồn ào là im lặng 

122. Phản nghĩa với “nhanh nhẹn” là gì? 
- Phản nghĩa với nhanh nhẹn là chậm chạp 

123. Phản nghĩa với “cẩn thận” là gì? 
- Phản nghĩa với cẩn thận là cẩu thả 

124. Phản nghĩa với “tiết kiệm” là gì? 
 - Phản nghĩa với tiết kiệm là hoang phí 
125. Phản nghĩa với “vui vẻ” là gì? 
 - Phản nghĩa với vui vẻ là buồn bã 
126. Phản nghĩa với “chăm chỉ” là gì? 
 - Phản nghĩa với chăm chỉ là lười biếng 

 

 
20. Ca dao, tục ngữ 
 

127. Em hãy đọc tiếp câu ca dao: “Lời nói không 
mất tiền mua,” 
 - Lựa lời mà nói cho vừa lòng nhau 

128. Em hãy đọc tiếp câu ca dao: “Em ngã thì chị 
phải nâng,” 
 - Đến khi chị ngã em bưng miệng cười. 
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129. Em hãy đọc tiếp câu ca dao: “Ai ơi chớ bỏ 
ruộng hoang,” 
 - Bao nhiêu tấc đất tấc vàng bấy nhiêu 
130. Em hãy đọc tiếp câu ca dao: Khôn ngoan đối 
đáp người ngoài, 

 - Gà cùng một mẹ chớ hoài đá nhau. 
131. Em hãy đọc tiếp câu ca dao: “Ai ơi chớ vội cười 
nhau,” 
 - Cười người hôm trước hôm sau người cười. 

 
21. Lịch sử 
  

a. Sự tích Con Rồng Cháu Tiên: 
 

 Theo tục truyền, Lạc Long Quân lấy bà Âu Cơ sinh ra một bọc có 100 trứng, và nở ra 100 người con. Lạc Long 
Quân là giống Rồng nên phải trở về biển và đem theo 50 con. Âu Cơ là giống Tiên nên phải đi lên núi và đem theo 50 con.  

Trước khi đi, Lạc Long Quân phong người con trưởng làm vua nước ta, tức là vua Hùng Vương thứ nhất, đặt tên 
nước là Văn Lang, đóng đô ở Phong Châu và truyền được 18 đời. 

Qua sự tích này, người Việt thường tự hào là con Rồng cháu Tiên và hàng năm lấy ngày 10 tháng 3 âm lịch làm 
ngày giỗ tổ Hùng Vương. 
 

132. Bà Âu Cơ đẻ ra bao nhiêu trứng? 
- Bà Âu Cơ đẻ ra 100 trứng 

133. Tại sao bà Âu Cơ phải trở về núi? 
- Vì bà là giống Tiên 

134. Vua Hùng Vương đầu tiên là ai? 
- Vua Hùng Vương đầu tiên là con trưởng của Lạc Long Quân và Âu Cơ 

135. Có bao nhiêu đời vua Hùng Vương? 
- Có 18 đời vua Hùng Vương 

136. Ngày giỗ tổ Hùng Vương là ngày nào? 
- Ngày giỗ tổ Hùng Vương là ngày 10 tháng 3 âm lịch 

137. Dưới đời các vua Hùng Vương, nước ta có tên là gì? 
 - Dưới đời các vua Hùng Vương, nước ta có tên là Văn Lang 

 
b. Sự tích bánh dầy, bánh chưng 
 
Vào dịp đầu xuân, vua Hùng Vương thứ 6 họp các con lại bảo rằng: 
- Người nào tìm được món ăn ngon và lạ để cúng tổ tiên thì ta sẽ truyền ngôi cho. 
Các người con đua nhau đi tìm của ngon vật lạ. Riêng người con út, tên là Tiết Liêu, tính tình thật thà không biết 

làm gì. Một hôm Tiết Liêu nằm mộng thấy một vị thần hiện ra và bảo: 
- Con hãy lấy gạo nếp làm một cái bánh hình tròn, tượng trưng cho Trời, gọi là bánh dầy, và một cái bánh hình 

vuông, tượng trưng cho Đất, gọi là bánh chưng. Những cái bánh này dâng cúng tổ tiên để ví công lao tổ tiên to lớn như 
Trời và Đất. 

Sau đó, Tiết Liêu đem bánh dâng vua cha và kể lại câu chuyện. Vua ăn bánh thấy thơm ngon bèn truyền ngôi cho Tiết 
Liêu. Từ đó dân ta có tục lệ làm bánh dầy, bánh chưng để cúng tổ tiên trong dịp Tết.  

  
138. Bánh chưng hình gì và tượng trưng cho cái gì? 

- Bánh chưng hình vuông và tượng trưng cho đất 
139.  Bánh dầy hình gì và tượng trưng cho gì? 

- Bánh dầy hình tròn và tượng trưng cho trời 
140. Dân ta dùng bánh dầy và bánh chưng để làm gì? 

- Để cúng tổ tiên vào ngày Tết. 
141. Tại sao dân ta dùng bánh dầy và bánh chưng để cúng tổ tiên? 

- Để ví công lao tổ tiên to lớn như Trời và Đất. 
142. Sự tích bánh dầy bánh chưng xảy ra vào đời vua Hùng Vương thứ mấy? 

 - Sự tích bánh dầy bánh chưng xảy ra vào đời vua Hùng Vương thứ 6. 
 

22. Địa lý Việt Nam 
 
 Nước Việt Nam có hình cong chữ S, nằm về phía Đông Nam Châu Á. 
 Phía Bắc giáp Trung Quốc 
 Phía Tây giáp Ai Lao và Cam Bốt 
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 Phía Đông giáp biển Thái Bình Dương 
 Phía Nam giáp vịnh Thái lan 
 Việt Nam chia ra làm 3 miền: Bắc, Trung, Nam. 
 Diện tích nước Việt Nam khoảng 330,000 cây số vuông (km2), tức khoảng 4/5 diện tích California. 
 Dân số Việt Nam khoảng 83 triệu người (theo thống kê năm 2005) 
  
 Các thành phố lớn của Việt Nam: 
 Miền Bắc có Hà Nội, Hải Phòng và Nam Định. 
 Miền Trung có Huế, Đà Nẵng và Nha Trang. 
 Miền Nam có Sài Gòn, Biên Hòa và Cần Thơ. 
 
143.  Nước Việt Nam nằm phía nào của Châu Á? 

- Nước Việt Nam nằm phía Đông Nam của 
Châu Á 
144. Nước Việt Nam hình cong chữ gì? 

- Nước Việt Nam hình cong chữ S. 
145. Phía Bắc,Việt Nam giáp nước nào? 

- Phía Bắc,Việt Nam giáp Trung Hoa. 
146. Phía Nam, Việt Nam giáp nước nào? 

- Phía Nam, Việt Nam giáp vịnh Thái Lan. 

147. Hà Nội là thành phố ở miền nào? 
- Hà Nội là thành phố ở miền Bắc. 

148. Huế là thành phố ở miền nào? 
- Huế là thành phố ở miền Trung. 

149. Sài Gòn là thành phố ở miền nào? 
- Sài Gòn là thành phố ở miền Nam.   

150. Phía Tây, Việt Nam giáp nước nào? 
- Phía Tây, Việt Nam giáp Ai Lao và Cam Bốt
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