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Giải Đố Vui Để Học Vùng San Diego - Xuân Kỷ Mão 1999 

Do Hiệp Hội Người Việt San Diego bảo trợ 

Bài Thi Bán Kết (23 tháng 1, 1999) 

 

(A) Việt Sử 

1. Hai bà Trưng tên thật là gì?  Ai là chị và ai là em? 

a) Trưng Thi và Trưng Sách. Trưng Thi là chị và 

Trưng Sách là em. 

b) Trưng Trắc và Trưng Nhị. Trưng Trắc là chị và 

Trưng Nhị là em. 

c) Thị Trinh và Nhụy Kiều.  Thị Trinh là chị và Nhụy 

Kiều là em. 

d) Sử sách không có ghi rõ. 

2. Hai bà Trưng đã nổi dậy chống lại quân nào? 

a) Nam Hán b) Đông Ngô  

c) Mông Cổ d) nhà Tống 

3. Hai bà Trưng lên ngôi đóng đô ở đâu? 

a) Mê Linh b) Phong Châu  

c) Cổ Loa  d) Hát Giang 

4. Hai bà Trưng tự tử chết ở đâu? 

a) sông Hát b) Mê Linh  

c) Cổ Loa  d) sông Bạch Đằng 

5. Dưới đời nhà Hán, ai làm Thái Thú nước ta? 

a) Hoằng Tháo b) Ô Mã Nhi  

c) Tôn Sĩ Nghị d) Tô Định 

6. Ai được gọi là "Nhụy Kiều Tướng Quân"? 

a) Hai bà Trưng   b) bà Triệu 

c) Kiều Công Tiễn  d) Dương Đình Nghệ 

7. Lý Nam Đế tên thật là gì? 

a) Lý Thái Tổ b) Lý Đế Nhân  

c) Lý Bôn  d) Lý Thường Kiệt 

8. Ngô Quyền lên ngôi năm nào? 

a) 571  b) 1257 

c) 939  d) 40 

9. Ngô Quyền đánh đuổi quân nào ra khỏi nước ta? 

a) Nam Hán b) Đông Ngô  

c) Mông Cổ d) b và c đều đúng 

10. Ai sau đây đã thắng trận ở sông Bạch Đằng? 

a) Lý Thường Kiệt  b) Ngô Quyền  

c) Trần Hưng Đạo  d) b và c đều đúng 

11. Ai đã dẹp loạn 12 sứ quân và thống nhất đất nước? 

a) Dương Đình Nghệ b) Đinh Bộ Lĩnh 

c) Đinh Liễn  d) b và c đều đúng 

12. Tên và thủ đô nước ta dưới thời Đinh Tiên Hoàng là 

gì? 

a) nước Đại Cồ Việt, thủ đô Hoa Lư  

b) nước Đại Việt, thủ đô Cổ Loa 

c) nước Việt Nam, thủ đô Hà Nội  

d) nước Đại Ngu, thủ đô Thăng Long 

13. Đời Lý Nhân Tôn đã có vị tướng tài nào giúp vua đem 

quân đi đánh nhà Tống? 

a) Lý Thái Tổ b) Lý Đế Nhân  

c) Lý Bôn  d) Lý Thường Kiệt 

14. Vua Trần Nhân Tôn mở Hội Nghị Diên Hồng để làm 

gì? 

a) cùng các tướng bàn việc đánh quân Nguyên (Mông 

Cổ) 

b) hỏi ý kiến các bô lão và sĩ phu việc nên hòa hay 

đánh với quân Nguyên (Mông Cổ) 
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c) cùng các quan soạn hịch kêu gọi quân dân một lòng 

chống quân Nguyên 

d) tất cả đều đúng 

15. "Nếu bệ hạ muốn hàng giặc thì xin hãy chém đầu thần 

trước."  Vị tướng nào đã nói câu trên? 

a) Trần Bình Trọng  b) Trần Hưng Đạo 

c) Lê Lai   d) Lê Lợi 

16. Vị phó tướng nào mới 16 tuổi đã đem quân đánh lại 

giặc Nguyên (Mông Cổ)? 

a) Trần Bình Trọng  b) Trần Hưng Đạo 

c) Trần Quốc Toản  d) Trần Khánh Dư 

17. Ai đã hai lần đánh đuổi quân Mông Cổ khỏi nước ta? 

a) Trần Bình Trọng  b) Trần Hưng Đạo 

c) Trần Quốc Toản  d) Trần Khánh Dư 

18. Vua Quang Trung tên thật là gì? 

a) Nguyễn Huệ  b) Lê Lợi  

c) Trần Quốc Tuấn  d) Ngô Quyền 

19. "Ta thà làm quỷ nước Nam chớ không thèm làm 

vương đất Bắc."  Vị tướng nào sau khi bị giặc Nguyên 

bắt và dụ hàng đã khẳng khái trả lời câu trên? 

a) Trần Bình Trọng  b) Trần Hưng Đạo 

c) Trần Quốc Toản  d) Trần Khánh Dư 

20. Ai 70 tuổi còn cầm quân ra trận đánh tan cuộc xâm 

lăng của Chiêm Thành? 

a) Lý Thái Tổ b) Lý Nam Đế  

c) Lý Bôn  d) Lý Thường Kiệt 

21. Các bô lão họp tại điện Diên Hồng: 

a) một lòng quyết chiến    

b) không thích đánh nhau 

c) thích hòa hơn chiến       

d) xin vua rút lui 

22. Khi nhắc đến "Cờ lau tập trận", em sẽ nghĩ đến ai? 

a) Dương Đình Nghệ b) Đinh Bộ Lĩnh  

c) Đinh Liễn  d) b và c đều đúng 

 

23. Lê Lợi có công gì với nước ta? 

a) Đánh quân Mông Cổ (Nguyên) 

b) Phụ giúp tướng Trần Nhật Duật đánh quân Nguyên 

c) Đánh quân Minh giành độc lập cho nước ta 

d) Dẹp tan quân Thanh xâm lăng nước ta 

24. Lê Lợi đã dựng cờ khởi nghĩa ở đâu và tự xưng là gì? 

a) ở Lam Sơn và xưng là Bình Định Vương 

b) ở Thăng Long và xưng là Lê Thái Tổ 

c) ở Diên Hồng và xưng là Vạn Thắng Vương 

d) ở Thăng Long và xưng là Bắc Bình Vương 

25. Ai đã dẹp thù nhà, hết lòng giúp vua chống giặc Mông 

Cổ? 

a) Trần Quốc Toản  b) Trần Hưng Đạo 

c) Nguyễn Trãi  d) Lê Lai 

26. Trần Bình Trọng là dòng dõi vua: 

a) Trần Thái Tôn  b) Trần Thánh Tôn 

c) Lý Thái Tổ  d) Lê Đại Hành 

27. Trong trận đánh Vân Đồn, quân ta 

a) dùng cọc nhọn đắm thuyền giặc  

b) đốt đồn trại của giặc Mông Cổ 

c) cướp thuyền lương thực của giặc  

d) thua phải rút lui về 

28. Ai đã lập kế trá hình để cứu Lê Lợi thoát khỏi vòng 

vây của giặc? 

a) Trần Quốc Toản  b) Trần Hưng Đạo 

c) Nguyễn Trãi  d) Lê Lai 

29. Vị quân sư tài giỏi nào đã giúp Lê Lợi đánh ngoại xâm 

dành độc lập cho nước ta? 

a) Trần Quốc Toản  b) Trần Hưng Đạo 

c) Nguyễn Trãi  d) Lê Lai 

30. Vua Quang Trung đã cho quân ăn Tết vào ngày nào 

trước khi đánh quân Thanh? 

a) mồng 1 Tết b) ngày 5 Tết  

c) 20 tháng Chạp d) 30 tháng Chạp 
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31. Cha của Nguyễn Trãi đã nói gì với ông khi bị quân 

Tàu bắt? 

a) phải ở lại lo trả thù nhà b) rửa hận nước 

c) theo ông đi qua Tàu    d) a và b đều đúng 

32. Tướng nhà Thanh là Tôn Sĩ Nghị bị vua Quang Trung 

đánh bại đã làm gì? 

a) thắt cổ tự vận tại gò Đống Đa  

b) chui vào ống đồng trốn về Tàu 

c) bỏ cả ấn tín chạy về nước  

d) xin đầu hàng 

33. Tướng nhà Thanh là Sầm Nghi Đống sau khi thua trận 

đã phải làm gì? 

a) thắt cổ tự vận tại gò Đống Đa  

b) chui vào ống đồng trốn về Tàu 

c) bỏ cả ấn tín chạy về nước  

d) xin đầu hàng 

 

(B) Địa Lý 

34. Nước Việt Nam nằm ở đâu trên thế giới? 

a) Đông Nam Á b) Nam châu Á  

c) Nam châu Mỹ d) Trung Đông Á 

35. Hình thể nước Việt Nam giống như thế nào? 

a) chữ C  b) California  

c) chữ S  d) a và b đều đúng      

36. Phía Bắc nước Việt Nam giáp với? 

a) Cam-pu-chia b) Lào  

c) Thái Lan d) Trung Hoa 

37. Phía Tây nước Việt Nam giáp với?  

a) Campuchia và Lào b) Vịnh Thái Lan  

c) Thái Bình Dương d) Trung Hoa 

38. Giáp với phía Đông của Việt Nam là gì? 

a) Campuchia và Lào b) Vịnh Thái Lan  

c) Thái Bình Dương d) Trung Hoa 

39. Giáp với phía Nam của Việt Nam là gì? 

a) Campuchia và Lào b) Vịnh Thái Lan  

c) Thái Bình Dương d) Trung Hoa 

40. Kể tên hai thành phố lớn của miền Bắc Việt Nam? 

a) Sài Gòn, Hà Nội  b) Hà Nội, Hải Phòng 

c) Huế, Đà Nẵng  d) Huế, Sài Gòn 

41. Kể tên hai thành phố lớn của miền Trung Việt Nam? 

a) Sài Gòn, Hà Nội  b) Hà Nội, Hải Phòng 

c) Huế, Đà Nẵng  d) Huế, Sài Gòn 

42. Kể tên thành phố lớn nhất của miền Nam Việt Nam? 

a) Sài Gòn  b) Huế  

c) Hải Phòng d) Hà Nội 

43. Thành phố Hà Nội được mệnh danh là gì? 

a) Ngàn năm văn vật b) Di tích cổ xưa  

c) Cố đô triều Nguyễn d) Hòn ngọc Viễn Đông 

44. Quốc gia nào sau đây không giáp với Việt Nam? 

a) Cam-pu-chia  b) Lào  

c) Thái Lan  d) Trung Hoa 

45. Thành phố nào sau đây là còn là một hải cảng lớn của 

miền Bắc Việt Nam? 

a) Hải Phòng  b) Đà Nẵng  

c) Cam Ranh  d) Hà Nội 

46. Thành phố Huế còn được gọi là Cố Đô Huế vì đã là 

kinh đô của các vua nhà nào? 

a) Tiền Lê   b) Trần  

c) Hậu Lê   d) Nguyễn 

47. Thành phố nào sau đây là thủ đô Việt Nam Cộng Hòa 

trước năm 1975? 

a) Hà Nội   b) Huế  

c) Sài Gòn   d) Cần Thơ 

48. Nước Việt Nam chạy dài từ? 

a) Ải Nam Quan đến Sài Gòn  

b) Hà Nội đến Sài Gòn 
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c) Sông Bến Hải đến Mũi Cà Mau  

d) Ải Nam Quan đến Mũi Cà Mau 

49. Nước sông Hồng vì có nhiều phù sa nên lúc nào cũng? 

a) đỏ đục  b) vàng và trong  

c) xanh rờn d) trong và sạch 

50. Kể tên hai con sông chính của miền Bắc? 

a) sông Gianh và sông Bến Hải  

b) sông Hồng và sông Thái Bình  

c) sông Cửu Long và sông Hồng  

d) sông Mã và sông Cả 

51. Tiền Giang và Hậu Giang là hai nhánh của sông gì? 

a) sông Đồng Nai  b) sông Thái Bình 

c) sông Cửu Long  d) sông Hồng 

52. Sông Sài Gòn là chi nhánh của sông gì? 

a) sông Đồng Nai  b) sông Thái Bình 

c) sông Cửu Long  d) sông Hồng 

53. Sông nào chia cắt đất nước thời Trịnh Nguyễn phân 

tranh? 

a) sông Bến Hải  b) sông Gianh  

c) sông Cửu Long  d) sông Hồng 

54. Ngọn núi nào cao nhất nước ta, thuộc miền nào? 

a) ngọn Bà Đen ở miền Nam  

b) ngọn Phan Si Păng ở miền Bắc 

c) Trường Sơn ở miền Trung  

d) Hoàng Liên Sơn ở miền Trung 

55. Ngọn núi cao nhất Việt Nam cao bao nhiêu? 

a) 3142 mét (10038 ft) b) 4132 mét (13556 ft) 

c) 2341 mét (7680 ft) d) 1432 mét (4698 ft) 

56. Núi Bà Đen thuộc tỉnh nào? 

a) Sài Gòn   b) Cần Thơ  

c) Tây Ninh  d) Bà Rịa 

57. Trong ba miền của Việt Nam, miền nào hẹp nhất? 

a) Bắc   b) Trung  

c) Nam   d) cả 3 giống nhau 

58. Đa số người Việt sống bằng nghề gì? 

a) Kỹ sư, Bác sĩ  b) Chăn nuôi, săn bắn 

c) đánh cá, nghề nông d) a và c đều đúng 

 

(C) Phong Tục 

59. Trầu Cau thường được dùng trong dịp nào? 

a) Tết Trung Thu  b) Tết Nguyên Đán 

c) cưới hỏi   d) ngày sinh nhựt 

60. Người ta thường ăn bánh dẻo và bánh nướng trong dịp 

nào? 

a) Tết Trung Thu b) Tết Nguyên Đán 

c) cưới hỏi  d) ngày sinh nhựt 

61. Bánh dày có hình gì và tượng trưng cho điều gì? 

a) hình tròn, tượng trưng cho vòm trời 

b) hình vuông, tượng trưng cho đất 

c) hình tròn, tượng trưng cho trái đất 

d) a và c đều đúng 

62. Bánh chưng có hình gì và tượng trưng cho điều gì? 

a) hình tròn, tượng trưng cho vòm trời 

b) hình vuông, tượng trưng cho đất 

c) hình tròn, tượng trưng cho trái đất 

d) a và c đều đúng 

63. Người Việt dùng hình ảnh vuông tròn của bánh dầy và 

bánh chưng để ví điều gì? 

a) công lao tổ tiên cha mẹ ví như trời đất 

b) tình nghĩa vợ chồng trọn vẹn 

c) tình nghĩa anh em đùm bọc nhau 

d) cả 3 đều đúng 

64. Tết Trung Thu còn được gọi là gì? 

a) Tết Nguyên Đán  b) Tết Nhi Đồng 

c) Hội chợ Tết  d) b và c đều đúng 

65. Tết Nguyên Đán là ngày nào trong âm lịch? 
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a) ngày  1 tháng Giêng âm lịch 

b) ngày  1 tháng Chạp âm lịch 

c) ngày rằm tháng 8 âm lịch 

d) ngày 23 tháng Chạp âm lịch 

66. Trẻ con thường cầm lồng đèn làm bằng tre và giấy 

kiếng mầu đi chơi và ca hát trong dịp nào? 

a) Tết Nguyên Đán  b) Tết Trung Thu 

c) Hội chợ Tết  d) đêm Giao Thừa 

67. Người Việt thường làm các loại thức ăn như bánh dày, 

bánh chưng, đưa hành, củ kiệu, mứt... vào dịp nào? 

a) Tết Nguyên Đán  b) Tết Trung Thu 

c) Hội chợ Tết  d) b và c đúng 

68. Em có biết Trung Thu là ngày nào trong âm lịch 

không? 

a) ngày  1 tháng Giêng âm lịch 

b) ngày  1 tháng Chạp âm lịch 

c) ngày rằm tháng 8 âm lịch 

d) Hội chợ Tết 

69. Người ta thường hay nói về chuyện gì trong dịp Tết 

Trung Thu? 

a) chuyện Sơn Tinh và Thủy Tinh 

b) chuyện Hằng Nga, chú Cuội và cây đa 

c) chuyện Mỵ Châu và Trọng Thủy 

d) chuyện sự tích bánh dày và bánh chưng 

70. Trong ngày Tết Nguyên Đán trẻ con thường gặp ông 

bà để làm gì? 

a) xin tiền  b) thăm viếng 

c) chúc tuổi thọ d) tặng quà 

71. Bánh Trung Thu là tên gọi chung cho các loại bánh 

nào? 

a) bánh dày và bánh chưng 

b) bánh ít và bánh tét 

c) bánh ngọt và kẹo mứt 

d) bánh dẻo và bánh nướng 

72. Trong ngày Tết Nguyên Đán người ta tránh làm những 

điều gì, tại sao? 

a) tránh làm và nói những điều xấu, điều bậy vì sợ sẽ 

xui và xấu cả năm 

b) tránh ra ngoài đường đi làm, đi học vì ngày Tết phải 

nghỉ ở nhà 

c) tránh đi đâu lâu vì ngày Tết phải ở nhà đợi khách 

đến thăm 

d) cả 3 đều đúng 

73. Tại sao người ta có tục đốt pháo trong ngày Tết? 

a) nghe cho vui  b) đuổi trừ ma quỷ 

c) để múa lân  d) mở cửa hàng 

 

 (D) Tục Ngữ, Ca Dao 

74. Câu ca dao nào sau đây nói lên công ơn cha mẹ? 

 

a) Bầu ơi thương lấy bí cùng, 

Tuy rằng khác giống nhưng chung một giàn. 

 

b) Cá không ăn muối cá ươn, 

Con cãi cha mẹ trăm đường con hư. 

 

c) Công cha như núi Thái Sơn, 

Nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra. 

 

d) Chiều chiều ra đứng ngõ sau, 

Trông về quê mẹ ruột đau chín chiều. 

 

75. Câu ca dao nào sau đây nói lên ích lợi của sự đoàn 

kết? 

 

a) Một cây làm chẳng nên non, 

 Ba cây chụm lại nên hòn núi cao. 

 

b) Ta về ta tắm ao ta, 

Dù trong dù đục ao nhà vẫn hơn. 

 

c) Nhiễu điều phủ lấy giá gương, 

Người trong một nước phải thương nhau cùng. 

 

d) Lời nói không mất tiền mua, 

Lựa lời mà nói cho vừa lòng nhau. 

 

76. Câu tục ngữ nào sau đây khuyên ta nên kiên nhẫn thì 

sẽ có ngày thành công? 

a) Đói cho sạch, rách cho thơm 

b) Gần mực thì đen, gần đèn thì sáng 

c) Có công mài sắt, có ngày nên kim 
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d) Vỏ quýt dầy, móng tay nhọn 

77. Câu "Uống nước nhớ nguồn" khuyên ta điều gì? 

a) Uống nước phải nhớ uống trên nguồn vì ở đó trong 

sạch hơn 

b) Hãy nhớ nguồn nước uống để lần sau trở lại uống 

nữa 

c) Hãy nhớ nguồn gốc mình là người Việt và biết ơn tổ 

tiên 

d) Uống nước phải biết nước đến từ đâu kẻo bị ngộ 

độc 

78. Hãy chọn một câu sau đây để điền vào chỗ trống của 

câu tục ngữ này cho đúng: 

" Đi một ngày đàng, ______________ "? 

a) học một ngàn khôn. 

b) học sẽ thành công. 

c) học thành người khôn. 

d) học một sàng khôn. 

79. Câu ca dao "Cá không ăn muối cá ươn, Con cãi cha 

mẹ trăm đường con hư" dạy ta: 

a) Phải cho cá ăn muối, cá lớn cũng như cá nhỏ, nếu 

không chúng nó sẽ bị ươn 

b) Con cãi cha mẹ một trăm lần mới là con hư 

c) Con mà không vâng lời chỉ bảo của mẹ cha thì thế 

nào cũng thành hư hỏng 

d) cả 3 câu trả lời trên đều đúng 

80. Câu tục ngữ "Gần mực thì đen, gần đèn thì sáng"  dạy 

ta: 

a) Đừng dùng bút mực đen vì dễ bị dơ tay 

b) Nếu lỡ viết mực đen rồi thì phải để gần đèn sáng mà 

đọc 

c) Gần người tốt thì trở nên tốt, gần người xấu thì sẽ 

lây tính xấu 

d) cả 3 câu trả lời trên đều đúng 

81. Câu tục ngữ "Đói cho sạch, rách cho thơm" có ý 

khuyên ta: 

a) Nên ăn mặc lịch sự khi đi ra ngoài đường 

b) Lúc đói thì nên ăn nhiều rau thơm 

c) Dù nghèo đói cũng không làm điều xấu để được 

hưởng lợi 

d) Dù đói rách cũng phải tắm cho sạch sẽ và xức nước 

hoa cho thơm 

82. Câu tục ngữ nào sau đây dạy chúng ta về lòng biết ơn? 

a) Nước chảy đá mòn b) Có chí thì nên 

c) Lá lành đùm lá rách d) Ăn quả nhớ kẻ trồng cây 

83. Hãy chọn các chữ sau đây để điền vào chỗ trống của 

câu tục ngữ này cho đúng: 

" Giấy rách  ______________ "? 

a) giữ lấy lề b) cũ lấy về 

c) giữ mang về d) bỏ bớt lề 

84. Câu tục ngữ nào sau đây khuyên ta đừng quên nguồn 

cội, tổ tiên, dân tộc của mình? 

a) Nước chảy đá mòn b) Uống nước nhớ nguồn 

c) Lá lành đùm lá rách d) Ăn quả nhớ kẻ trồng cây 

85. Câu ca dao "Lời nói không mất tiền mua, Lựa lời mà 

nói cho vừa lòng nhau" khuyên ta: 

a) Nên nghe lời cha mẹ, đừng cãi lại 

b) Nên lựa chọn và trả giá kỹ lưỡng khi mua lòng heo 

c) Nên ăn nói khéo léo, tránh làm mất lòng người khác 

d) Lời nói không tốn tiền để mua, nhưng phải chọn lựa 

thì mặc mới vừa 

86. Câu danh ngôn "Đường đi khó, không khó vì ngăn 

sông cách núi, mà khó vì lòng người ngại núi e sông"  

là của tác giả nào và khuyên chúng ta điều gì? 

a) Nguyễn Thái Học, khuyên chúng ta nên kiên nhẫn 

b) Nguyễn Thái Học, khuyên chúng ta nên xông pha 

c) Nguyễn Bá Học, khuyên chúng ta đừng nên nản chí 

khi gặp khó khăn 

d) Nguyễn Bá Học, dạy chúng ta cách leo núi vượt 

sông thế nào cho đỡ mệt 

 

(E) Ngữ Vựng & Văn Phạm 

87. Vợ của chú gọi là: 

a) cô b) dượng c) thím  d) dì 

88. Em gái của bố gọi là: 

a) cô b) dượng c) thím  d) dì 
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89. Mợ là: 

a) họ hàng bên nội  b) vợ của chú 

c) vợ của dượng  d) vợ của cậu 

90. Các đồ vật nào sau đây thường thấy trong phòng 

khách? 

a) Tủ áo, giường, chăn, đồng hồ 

b) Lược, chảo, máy truyền hình, đèn 

c) điện thoại, chăn, chảo, lược 

d) máy truyền hình, ghế, điện thoại, tranh 

91. Các đồ vật nào sau đây thường thấy trong phòng ngủ? 

a) Tủ áo, giường, chăn, đồng hồ 

b) Lược, chảo, máy truyền hình, đèn 

c) điện thoại, chăn, chảo, lược 

d) máy truyền hình, ghế, điện thoại, tranh 

92. Các đồ vật nào sau đây là dụng cụ học sinh? 

a) điện thoại, đồng hồ, viết chì 

b) tranh ảnh, đồng hồ, sách vở 

c) sách vở, giấy viết, bút 

d) giấy viết, máy truyền hình, điện thoại 

93. Kể theo thứ tự việc làm của những người sau đây:  

Tài xế, bác sĩ, họa sĩ, thầy giáo? 

a) chữa bệnh, lái xe, vẽ tranh, dạy học  

b) lái xe, chữa bệnh, vẽ tranh, dạy học 

c) vẽ tranh, dạy học, chữa bệnh, lái xe  

d) dạy học, lái xe, chữa bệnh, vẽ tranh 

94. Vật dùng để chứa đất trồng cây là : 

a) chậu cây b) vườn cây 

c) bình hoa d) cả 3 đều đúng 

95. Một số vật dùng để đựng thức ăn là : 

a) chén, bát b) muổng, đũa 

c) bát, đũa  d) cả 3 đều đúng 

96. Kể theo thứ tự vị của các thứ sau đây:  

Chanh, đường, muối, ớt? 

a) chua, ngọt, mặn, cay b) ngọt, mặn, chua, cay 

c) cay, chua, ngọt, mặn d) mặn, cay, chua, ngọt 

97. Nhờ cái gì mà con ong nó bay được? 

a) râu dài   b) nhiều chân 

c) thân mình nhỏ  d) đôi cánh 

98. Trên đầu con bò có cái gì? 

a) ngà b) đuôi c) lông d) sừng 

99. Gia súc là gì? 

a) các con vật thường được nuôi trong nhà 

b) các con vật thường được nuôi để giúp việc hoặc để 

giết lấy thịt ăn 

c) các con vật thường sống trong rừng núi, không cần 

ai nuôi 

d) các con vật nhỏ thường dùng để trang hoàng trong 

nhà 

100. Những con vật nào sau đây là gia cầm? 

a) mèo, chó, gà  b) gà, vịt, ngỗng 

c) trâu, bò, ngựa  d) khỉ, hổ, gấu 

101. Cờ quốc gia Việt Nam Cộng Hòa có những màu gì? 

a) nền xanh, sọc đỏ  b) nền vàng, sọc xanh 

c) nền vàng, sọc đỏ  d) nền đỏ, sọc vàng 

102. Chọn các chữ sau để điền vào chỗ trống cho hợp nghĩa 

câu 

"__________ xây những bức tường bằng gạch." 

a) Bác tài xế b) Bác thợ nề 

c) Bác sĩ  d) Bác họa sĩ 

103. Chọn các chữ sau để điền vào chỗ trống cho hợp nghĩa 

câu:  "__________ taxi lái xe rất cẩn thận." 

a) Bác tài xế b) Bác thợ nề 

c) Bác sĩ  d) Bác họa sĩ 

104. Chữ nào sau đây phản nghĩa với "Thành công"? 

a) Thất bại  b) Hèn nhát 

c) Cẩn thận d) Lười biếng 
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105. Chữ nào sau đây phản nghĩa với "Cẩu thả"? 

a) Thất bại  b) Hèn nhát 

c) Cẩn thận d) Lười biếng 

106. Chữ nào sau đây phản nghĩa với "Can đảm"? 

a) Im lặng  b) Hèn nhát 

c) Cẩn thận d) Lười biếng 

107. Chữ nào sau đây phản nghĩa với "Ồn ào"? 

a) Im lặng  b) Hèn nhát 

c) Cẩn thận d) Lười biếng 

108. Điền theo thứ tự các động từ cho hợp nghĩa các chữ 

sau: "Gà ___, ngựa ___, voi ___"? 

a) hí, rống, gáy b) gáy, hí, rống 

c) rống, gáy, hí d) gáy, rống, hí 

109. Chữ nào sau đây đồng nghĩa với "sung sướng"? 

a) nhà thương b) chăm chỉ 

c) thanh bình d) hạnh phúc 

110. Chữ nào sau đây đồng nghĩa với "bệnh viện"? 

a) nhà thương b) chăm chỉ 

c) thanh bình d) hạnh phúc 

111. Chữ nào sau đây đồng nghĩa với "siêng năng"? 

a) nhà thương b) chăm chỉ 

c) thanh bình d) hạnh phúc 

112. Các chữ nào sau đây không phải là các chữ phản nghĩa 

với nhau: 

a) khóc / cười b) khô / ướt  

c) ngày / trưa d) vui / buồn 

113. Các chữ nào sau đây không phải là các chữ đồng nghĩa 

với nhau: 

a) múa / hát b) nhìn / thấy 

c) ba má / bố mẹ d) xem / coi 

114. "Dữ tợn / hiền lành" là các chữ : 

a) đồng nghĩa b) phản nghĩa 

c) động từ  d) chỉ đồ vật 

115. "Nhanh nhẹn / mau lẹ" là các chữ : 

a) đồng nghĩa b) phản nghĩa 

c) động từ  d) chỉ đồ vật 

116. Danh từ là : 

a) tiếng để gọi người, vật, hay sự việc 

b) tiếng để chỉ việc làm hay hành động 

c) tiếng để chỉ tánh chất, thể, hay dáng 

d) tiếng phụ giúp nghĩa cho động từ hay tĩnh từ 

117. Chữ nào là động từ trong câu sau đây:  "Em đi học 

tiếng Việt ngày cuối tuần."? 

a) Em  b) đi 

c) tiếng Việt d) cuối 

118. Chữ nào là tĩnh từ trong câu sau đây: "Mẹ mặc áo đẹp 

quá." 

a) Mẹ b) mặc c) đẹp d) quá 

119. Chữ nào là trạng từ trong câu sau đây: "Mẹ mặc áo đẹp 

quá." 

a) Mẹ b) mặc c) đẹp d) quá 

120. Chọn chữ đúng nhất: 

a) sử dụng   b) xử dụng 

c) sữ dụng   d) xữ dụng 

 


