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***** Phần trong ngoặc vuông [ ... ] là phần giải thích thêm hoặc ghi chú ***** 
 
 
 

 
Câu hỏi thử (không tính điểm): 
gồm ba phần:  (1) Có bao nhiêu đời vua Hùng 
Vương, (2) họ là gì?  (3) Xin cho biết hiệu vị 
vua Hùng đầu tiên? 
 
Có 18 đời Hùng Vương, từ Hùng Vương thứ nhất 
đến Hùng Vương thứ 18. 
Dòng họ Hồng Bàng. 
Vị vua Hùng đầu tiên là Hùng Lang, nối ngôi 
Lạc Long Quân, lấy hiệu là Hùng Quốc Vương. 
 [Dòng vua đầu tiên (Hồng Bàng) của Việt Nam 
gồm 20 đời:  Kinh Dương Vương, Lạc Long 
Quân, và 18 đời Hùng Vương (thứ 1 đến thứ 
18).] 
 
 
 
Câu 1-40:  Phần thi ĐVĐH năm ngoái (1999) 
 
 
1. Trong bài ca dao Mẹ Ru Con sau đây: 

Mẹ em đi chợ Đàng trong, 
Mua em cây mía vừa cong vừa dài. 
Mẹ em đi chợ Đàng ngoài, 
Mua em cây mía vừa dài vừa cong. 
 
Câu hỏi có hai phần:   
(1) Em cho biết bài ca dao nói về thời điểm 
nào trong lịch sử Việt Nam, và  
(2) giải thích Đàng trong và Đàng ngoài ? 

 
 
2. Ca dao có câu: 

Nhà Bè nước chảy chia hai, 
Ai về Gia Định, Đồng Nai thì về. 
 

Câu hỏi có hai phần:   
(1) Hai câu ca dao nói về những địa danh ở 
miền nào của nước Việt, và  
(2) Em hãy giải thích hai câu ca dao này. 

 
 
3. Câu ca dao: 

Đâu là núi Ngự sông Hương, 
Đâu là cội rễ quê hương nước nhà. 
 
Chỉ về những địa danh ở đâu trên đất Việt? 

 
 
4. Ca dao có câu: 

Gió đưa cành trúc la đà, 
Tiếng chuông Trấn Vũ, canh gà Thọ 
Xương. 
Mịt mù khói tỏa ngàn sương, 
Nhịp chày Yên Thái, mặt gương Tây hồ. 
 
Câu hỏi có hai phần:  (1) Các câu ca dao 
trên kể đến những địa danh nào?  và (2) 
Những địa danh này thuộc miền nào trên 
đất nước Việt Nam? 

 
 
5. Thành ngữ có câu:  Núi Tản, non Nùng.  

Những địa danh này ở đâu? 
 
 
6. Câu ca dao:    

Hôm nay ăn mía Triệu Tường, 
Đợi mắm Nam ', đợi đường Phú Yên. 
Chỉ về những địa danh ở đâu trên đất nước 
Việt Nam? 
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7. Trong câu ca dao:  

Núi Truồi ai đắp mà cao, 
Sông Gianh ai xới ai đào mà sâu? 
Núi Truồi ở đâu, và sông Gianh ở đâu? 

 
 
8. Giải thích câu tục ngữ sau đây:  "Phúc đức 

tại mẫu." 
 
 
9. Trong câu ca dao: 

Con mèo mà trèo cây cau, 
Hỏi thăm chú chuột đi đâu vắng nhà. 
(1) đã dùng đến mỹ từ pháp nào?  (2) giải 
thích mỹ từ pháp đó là gì? 

 
 
10. Câu hỏi sau có hai phần về mỹ từ pháp:   

(1) Ngoa Ngữ là phép gì?  (2) Cho thí dụ? 
 
 
11. Câu hỏi sau có ba phần về mỹ từ pháp:   

(1) Thậm Xưng là phép gì?  
(2) Cho thí dụ?   
(3) Cách Thậm Xưng khác với Ngoa Ngữ 
như thế nào? 

 
 
12. Hai câu thơ sau đây của bà Huyện Thanh 

Quan đã dùng những mỹ từ pháp nào, giải 
thích những phép đó?  
Lom khom dưới núi tiều vài chú, 
Lác đác bên sông chợ mấy nhà. 

 
 
13. Ta có tục đưa ông Táo về trời vào dịp nào, 

ngày tháng nào trong năm âm lịch? 
 
 
14. Tại sao ngày Tết (Nguyên Đán) ta có tục cữ 

quét nhà hốt rác đổ đi, hay chỉ quét từ 
ngoài vào trong nhà? 

 
 
15. Tại sao ngày Tết (Nguyên Đán) ta thích 

cắm cành hoa đào trong nhà? 
 
 

16. Câu hỏi có hai phần:  (1) Hai bà Trưng tên 
thật là gì?  (2) Ai là chị và ai là em? 

 
 
17. Câu hỏi có ba phần:  (1) Ai đã dẹp loạn 12 

sứ quân và thống nhất đất nước?  (2) Sau 
đó, người đã đặt tên nước ta là gì ?  (3) Và 
đặt  thủ đô ở đâu? 

 
 
18. Tướng Trần Bình Trọng khi bị giặc Nguyên 

bắt và dụ hàng đã khẳng khái trả lời như 
thế nào? 

 
 
19. "Nếu bệ hạ muốn hàng giặc thì xin hãy 

chém đầu thần trước."  Vị tướng nào đã nói 
câu trên? 

 
 
20. Câu hỏi có hai phần:  (1) Vua Trần Nhân 

Tôn mở Hội Nghị Diên Hồng để làm gì? (2) 
Các bô lão họp tại điện Diên Hồng đã trả 
lời vua thế nào? 

 
 
21. Câu hỏi có ba phần:  (1) Bánh dày có hình 

gì và tượng trưng cho điều gì?  (2) Bánh 
chưng có hình gì và tượng trưng cho điều 
gì?  (3) Người Việt dùng hình ảnh của bánh 
dầy và bánh chưng để ví (so sánh) điều gì ? 

 
 
22. Em hãy cho thí dụ câu ca dao nào nói lên 

công ơn cha mẹ? 
 
 
23. Nguyễn Bá Học có câu danh ngôn nào để 

khuyên chúng ta đừng nên nản chí khi gặp 
khó khăn? 

 
 
24. Chữ nào là tĩnh từ và chữ nào là trạng từ 

trong câu sau đây: "Ngày Tết, Mẹ mặc áo 
đẹp quá."? 

 
 
25. Em hãy cho thí dụ câu ca dao hay tục ngữ 

nào khuyên ta đừng quên nguồn cội, tổ 
tiên, dân tộc của mình? 
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26. Trong ngày Tết Nguyên Đán người ta tránh 

làm những điều gì, tại sao? 
 
 
27. Thành phố nào là thủ đô Việt Nam Cộng 

Hòa trước năm 1975 ? 
 
 
57. Ngọn núi nào cao nhất nước ta,  (2) thuộc 

miền nào? (3) cao bao nhiêu? 
 
 
29. Em hãy kể ranh giới nước Việt Nam (giáp 

với những nơi nào) ? 
 
 
30. Em hãy kể tên hai con sông lớn ở miền 

Nam nước Việt Nam ? 
 
 
31. Câu hỏi có hai phần:  (1) Thành phố Huế 

còn được gọi là gì và (2) tại sao? 
 
 
32. Câu hỏi có hai phần:  Trong họ hàng (1) 

Thím là ai? (2) và Mợ là ai? 
 
 
33. Vua Quang Trung đã cho quân ăn Tết vào 

ngày nào trước khi đánh quân Thanh? 
 
 
34. Kể tên hai con sông chính của miền Bắc 

Việt Nam? 
 
 
35. Câu hỏi có 3 phần: (1) Lê Lợi đã dựng cờ 

khởi nghĩa ở đâu?  (2) tự xưng là gì ?  (3) 
và để chống lại ai? 

 
 
36. Đánh vần chữ sau đây: "sung sướng" 
 
37. Đánh vần chữ sau đây: "siêng năng" 
 
38. Cho biết chữ phản nghĩa với "Cẩu thả" ? 
 
 

39. Em hãy kể tên tháng đầu tiên và tháng cuối 
cùng của năm âm lịch? 

 
 
40. Câu tục ngữ "Đói cho sạch, rách cho 

thơm" có ý khuyên ta điều gì ? 
 
 
Câu 41-60:  Câu hỏi bổ túc thi ĐVĐH 2000 
 
41. (1) Vị vua đầu tiên của nước Việt Nam là 

ai?  (2) lên ngôi năm nào?  
(3) Vua đặt tên nước là gì? 

 
 
42. Xin cho biết vì sao người Việt gọi mình là 

"Con Rồng Cháu Tiên"? 
 
 
43. Cho biết  (1) Sự Tích Trầu Cau xảy ra vào 

thời nào?  (2) Ý nghĩa chính của Sự Tích 
Trầu Cau?  (3) Ngày nay ta vẫn dùng trầu 
cau trong dịp nào? 

 
 
44. Theo truyền thuyết  câu chuyện Phù Đổng 

Thiên Vương  (1) xảy ra vào thời vua Hùng 
thứ mấy?  (2) Phù Đổng Thiên Vương sanh 
quán ở đâu?  và (3) giúp vua chống giặc 
nào?  (4) Cho biết hai ý nghĩa chính của 
câu Chuyện Phù Đổng Thiên Vương? 

 
 
45. Cho biết (1) từ "Bách Việt" nghĩa là gì?  

(2) Nêu một sự tích liên quan đến hai chữ 
"Bách Việt"? 

 
 
46. Cho biết về địa lý nước Văn Lang đời Hùng 

Vương? 
 
 
47. Cho biết những (ít nhất 3) nghề nghiệp 

chính của dân Việt vào thời Hùng Vương? 
và dẫn chứng bằng phong tục, truyền 
thuyết, sinh hoạt dân tộc trong giai đoạn 
lịch sử sơ khai này? 
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48. Bà Triệu Thị Trinh đã nói gì với anh là 
Triệu Quốc Đạt khi quyết đứng lên chống 
lại sự đô hộ của quân Tàu? 

 
 
49. Ngoài tên Việt Nam, nước ta còn đã từng có 

những tên khác.  Hãy cho biết ít nhất 3 tên 
khác? 

 
 
50. Tục ngữ có câu "Hai [mươi] mốt Lê Lai, 

hai [mươi] hai Lê Lợi".  Giải thích câu ấy 
(cho biết Lê Lai là ai? đã làm gì? ...) 

 
 
51. Câu hỏi sau có hai phần.  Trong câu ca 

dao: 
Đường vô xứ Nghệ quanh quanh, 
Non xanh nước biếc như tranh họa đồ. 
(1) giải thích xứ Nghệ? 
(2) cho biết thuộc miền nào trên đất Việt? 

 
 
52. Câu hỏi sau có hai phần.  Trong câu ca 

dao: 
Sông Gầm, sông Chảy, sông Lô, 
Sông Đà, sông Đáy chảy vô sông Hồng. 
Thái Bình chi nhánh có ba, 
Sông Cầu, sông Lục, cùng là sông Thương. 
(1) cho biếr các sông này thuộc miền nào 
trên đất Việt? 
(2) giải thích 4 câu ca dao trên 

 
 
53. Hai câu thơ: 

Bãi Ba Động nước xanh cát trắng, 
Ao Bà Om thắng cảnh miền Tây. 
(1) Chỉ thắng cảnh của tỉnh nào? 
(2) Cho biếr thuộc miền nào trên đất Việt? 

 
 
54. Câu ca dao sau đây chỉ về sự việc gì xảy ra 

trong lịch sử Việt Nam: 
Tiếc thay cây quế giữa rừng, 
Để cho thằng Mán, thằng Mường nó leo. 

 
 
55. (1) Thế nào là mỹ từ pháp tượng thanh. 

(2) Cho ít nhất 2 thí dụ? 
 

 
56.  (1) Thế nào là (tán) thán từ.  

 (2) Cho một thí dụ. 
 
 
57. Không kể những dấu giọng, tiếng Việt (1) 

có bao nhiêu nguyên âm, (2) kể ra. 
 
 
58. Cao nguyên trung phần Việt Nam thường 

được gọi là "Cao nguyên đất đỏ", tại sao? 
 
 
59. Trong câu ca dao sau: 

Chiều chiều ra đứng ngõ sau, 
Trông về quê mẹ ruột đau chín chiều. 
Giải thích  (1) "Ruột đau chín chiều" là 
đau làm sao?  (2) ý nghĩa câu ca dao? 
 

60. Câu ca dao sau dạy em điều gì: 
Bầu ơi thương lấy bí cùng, 
Tuy rằng khác giống, nhưng chung một 
giàn. 

 
 


