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BÉ VUI BÉ HỌC – KỲ THỨ I – NĂM 2008 
Tài liệu học thi vòng loại - cấp 1 (9 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: Ai sinh ra ba? 
 Trả lời: Ông bà nội   - Chỉ được một phần điểm 
 Trả lời: Ông bà nội sinh ra ba  - Được trọn điểm 

1. Đánh vần 
 Các loại vần 2 và 3 âm như: hoa, còi, cuối, khoai. 
 Quy luật: chỉ đọc tên chữ và dấu 
 Thí dụ:  - HOA: hát o a 
  - CÒI: xê o i huyền 
  - CUỐI: xê u ô i sắc 
 
2. Ngày tháng 
 

1. Một tuần có mấy ngày? 
 - Một tuần có bảy ngày 
2. Một năm có bao nhiêu tuần lễ? 
 - Một năm có 52 tuần lễ 
3. Một năm có bao nhiêu tháng? 
 - Một năm có 12 tháng 

4. Tháng 12 có lễ lớn tên là gì? 
 - Tháng 12 có lễ lớn là Lễ Giáng Sinh 
5. Sau tháng Ba là tháng mấy? 
 - Sau tháng Ba là Tháng Tư 
 

 
3. Thiên nhiên, phương hướng:  
 

6. Mặt trời mọc ở hướng nào? 
 - Mặt trời mọc ở hướng Đông 
7. Mặt trời lặn ở hướng nào? 
 - Mặt trời lặn ở hướng Tây 
8. Mùa nào trong năm lá cây rụng? 
 - Lá cây rụng vào Mùa Thu  
9. Sau mùa Đông là mùa nào? 
 - Sau mùa Đông là mùa Xuân 
10. Mùa nào lạnh nhất trong năm?   

- Mùa Đông lạnh nhất trong năm 

11. Nắng có từ đâu? 
 - Nắng có từ mặt trời 
12. Núi và đồi, cái nào cao hơn?   

- Núi cao hơn đồi 
13. Tuyết có màu gì? 

- Tuyết có màu trắng 
14. Mặt trăng hiện ra vào ban ngày hay ban đêm? 

- Mặt trăng hiện ra vào ban đêm 
15. Mùa nào nóng nhất trong năm? 

- Mùa Hạ nóng nhất trong năm 
 
4. Gia đình 
 

16. Ai sinh ra ba?     
- Ông bà nội sinh ra ba 

17. Đồng nghĩa với mẹ là gì?    
- Đồng nghĩa với mẹ là má  

18. Con lớn nhất trong nhà gọi là gì?   
- Con lớn nhất trong nhà là con trưởng 

19. Con nhỏ nhất trong nhà gọi là gì? 
- Con nhỏ nhất trong nhà là con út 

20. Ai sinh ra mẹ? 
- Ông bà ngoại sinh ra mẹ 

21. Anh lớn nhất nhà gọi là gì? 
 - Anh lớn nhất nhà là anh cả hoặc anh hai (chỉ trả 
lời một) 
22. Chị lớn nhất nhà gọi là gì? 
 - Chị lớn nhất nhà là chị cả hoặc chị hai (chỉ trả 
lời một) 
23. Em nhỏ nhất nhà gọi là gì? 
 - Em nhỏ nhất nhà là em út 
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5. Tết Nguyên Đán 
 

24. Hãy kể tên một loại bánh ngày Tết?   
- Tên một loại bánh ngày Tết là bánh chưng, bánh 

tét (chỉ kể một thứ) 
25. Hoa mai ngày Tết màu gì? 

- Hoa mai ngày Tết màu vàng 
26. Hãy kể tên một loại mứt của ngày Tết? 

- Tên một loại mứt ngày Tết là mứt dừa, mứt 
hột sen, mứt gừng (chỉ kể một thứ) 

27. Mứt có vị gì? 
 - Mứt có vị ngọt 
28. Hột dưa ngày Tết màu gì? 
 - Hột dưa màu đỏ 
29. Bao lì xì màu gì? 
 - Bao lì xì màu đỏ 

 
6. Tết Trung Thu 
 

30. Bánh Trung Thu ngọt hay mặn?   
- Bánh Trung Thu ngọt  

31. Mặt trăng ngày Tết Trung Thu hình gì?  
- Mặt trăng ngày Tết Trung Thu hình tròn   

32. Tết Trung Thu còn gọi là gì? 
- Tết Trung Thu còn gọi là Tết Nhi Đồng 

 

 
7. Màu sắc 
 

33. Trái cà chua màu gì?    
- Trái cà chua màu đỏ 

34. Lá cây màu gì?    
- Lá cây màu xanh lá cây 

35. Răng màu gì? 
- Răng màu trắng 

36. Máu có màu gì? 
- Máu màu đỏ 

37. Môi màu gì? 
- Môi màu hồng  

38. Trái Cam có màu gì?  
- Trái cam màu vàng 

 
8. Hương vị:   
 

39. Muối có vị gì?    
- Muối có vị mặn 

40. Đường có vị gì?    
- Đường có vị ngọt 

41. Cá có mùi gì?    
- Cá có mùi tanh 

42. Nước mắm có mùi gì? 
- Nước mắm có mùi khắm 

43. Dấm có vị gì? 
- Dấm có vị chua 

44. Nước biển có vị gì?  
- Nước biển có vị mặn 

45. Ớt có vị gì?  
- Ớt có vị cay 

 

 
9. Hình thể, hình dáng 
 

46. Hình vuông có mấy cạnh?    
- Hình vuông có 4 cạnh 

47. Bánh chưng hình gì?    
- Bánh chưng hình vuông 

48. Quả cam hình gì?    
- Quả cam hình tròn 

49. Bánh xe đạp hình gì? 
- Bánh xe đạp hình tròn 

50. Đồng nghĩa với “lùn” là gì? 
- Đồng nghĩa với lùn là thấp 

51. Gầy còn gọi là gì? 
- Gầy còn gọi là ốm 

52. Trái banh hình gì? 
- Trái banh hình tròn 

 

 
10. Món ăn 
 

53. Món cà ri có vị gì? 
 - Cà ri có vị cay 
54. Chả bò làm bằng thịt gì? 
 - Chả bò làm bằng thịt bò 
55. Sợi bún có màu gì? 
 - Sợi bún màu trắng 

56. Bún bò Huế có vị gì đặc biệt? 
- Bún bò Huế có vị cay 

57. Chả giò được chiên hay xào? 
 - Chả giò được chiên 
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11. Rau:  
 

58. Rau muống màu gì? 
 - Rau muống màu xanh lá cây 
59. Giá có màu gì? 
 - Giá màu trắng 
60. Người ta nói “củ tỏi” hay “cục tỏi”? 
 - Củ tỏi 

61. Ngò có mùi gì? 
 - Ngò có mùi thơm 
62. Gừng có vị gì? 
 - Gừng có vị cay 
 

 
12. Đồ gia vị:  
 

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

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

65. Tiêu có vị gì? 
- Tiêu có vị cay 

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

 
13. Thức uống:  
 

67. Nước cam có màu gì?    
- Nước cam màu vàng 

68. Nước lạnh có vị gì?    
- Nước lạnh không có vị gì 

69. Cà phê đen có màu gì?    
- Cà phê đen màu đen 

70. Sữa đậu nành được làm bằng gì? 
 - Sữa đậu nành được làm từ đậu nành 

 
14. Trái cây:  
 

71. Ruột trái dưa hấu màu gì?    
- Ruột trái dưa hấu màu đỏ 

72. Trái bơ có mấy hột?     
- Trái bơ có một hột 

73. Trái nhãn có mấy hột? 
- Trái nhãn có một hột 

74. Trái xoài có mấy hột? 
- Trái xoài có một hột 

75. Trái mít có mấy hột? 
- Trái mít có nhiều hột 

76. Trái táo đỏ có vị gì? 
 - Trái táo đỏ có vị ngọt 
77. Trái đào có mấy hột? 
 - Trái đào có một hột 
 

 
15. Đồ vật trong nhà 
 

78. Cái giường dùng để làm gì?   
- Cái giường dùng để ngủ 

79. Nhà xe dùng để làm gì?    
- Nhà xe dùng để đậu xe 

80. Khi ăn cơm, người Việt Nam dùng gì để gắp đồ 
ăn?  

- Người Việt Nam dùng đũa để gắp đồ ăn 
81. Em dùng cái gì để đánh răng? 

- Em dùng bàn chải đánh răng để đánh răng 

82. Cái ghế dùng làm gì? 
 - Ghế dùng để ngồi 
83. Cái nệm còn có tên là gì? 
 - Cái nệm còn có tên cái đệm 
84. Tại sao gọi là phòng khách? 
 - Vì được dùng để tiếp khách 
85. Cái chén còn được gọi là gì? 
 - Cái chén còn được gọi là cái bát 

 
16. Thân thể 
 

86. Người ta có mấy con mắt?    
- Người ta có hai con mắt 

87. Em dùng gì để biết mùi thơm?   
- Em dùng mũi để biết mùi thơm 

88. Bàn chân có mấy ngón?    
- Bàn chân có năm ngón 

89. Em nghe bằng gì? 
- Em nghe bằng hai tai 

90. Người ta đội nón ở đâu? 
 - Người ta đội nón ở trên đầu 
91. Người ta đi bằng gì? 
 - Nguời ta đi bằng đôi chân 
92. Em có mấy cái cằm? 
 - Em có một cái cằm 
93. Em có mấy cái trán? 
 - Em có một cái trán 
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94. Người ta dùng cái gì để vác đồ nặng? 
 - Người ta dùng vai để vác đồ nặng 
95. Ngực nằm bên trên hay bên dưới bụng? 
 - Ngực nằm bên trên bụng. 

96. Người tay mang đồng hồ đeo tay ở đâu? 
 - Người ta mang đồng hồ đeo tay ở cổ tay 
 

 
17. Trang phục 
 

97. Quần đùi là ngắn hay dài? 
- Quần đùi là quần ngắn 

98. Nhẫn thường được đeo ở đâu? 
- Nhẫn thường được đeo ở ngón tay 

99. Áo thun có mấy cái nút áo? 
- Áo thun không có nút áo 

100. Người ta thường mặc áo lạnh vào mùa nào? 
     - Người ta thường mặc áo lạnh vào mùa 

Đông 

101. Quần tây có túi không? 
 - Quần tây có túi 
102. Quần lót có túi không? 
 - Quần lót không có túi 
103. Áo gì được dùng khi trời mưa? 
 - Áo mưa được dùng khi trời mưa 
 

 
18. Thú vật 
 

104. Mèo là thú rừng hay thú nhà? 
- Mèo là thú nhà 

105. Con ngỗng và con vịt, con nào lớn hơn? 
- Con ngỗng lớn hơn con vịt 

106. Con voi có mấy cái vòi? 
- Con voi có một cái vòi 

107. Con rắn có mấy cái chân? 
- Con rắn không có chân. 

108. Con giun sống ở đâu? 
- Con giun sống ở dưới đất 

109. Con gì hay đậu lên thức ăn? 
- Con ruồi hay đậu lên thức ăn 

110. Chó là thú rừng hay thú nhà? 
 - Chó là thú nhà 

111. Chó sói là thú rừng hay thú nhà? 
 - Chó sói là thú rừng 
112. Con chó làm gì khi thấy người lạ? 
 - Chó sủa khi thấy người lạ 
113. Con mèo thích bắt con gì? 
 - Con mèo thích bắt chuột 
114. Con mèo kêu thế nào? 
 - Mèo kêu meo meo 
115. Con chó sủa thế nào? 
 - Chó sủa gâu gâu 
116. Cọp còn được gọi là gì? 
 - Cọp còn gọi là hổ 
 

 
19. Đồng nghĩa 
 

117. Đồng nghĩa với “đẹp” là gì? 
 - Đồng nghĩa với đẹp là xinh 
118. Đồng nghĩa với “la” là gì? 
 - Đồng nghĩa với la là hét 
119. Đồng nghĩa với “ly” là gì? 
 - Đồng nghĩa với ly là ca hoặc cốc (chỉ trả lời 
một thứ) 
120. Đồng nghĩa với “thương” là gì? 
 - Đồng nghĩa với thương là yêu 
121. Đồng nghĩa với “trái banh” là gì? 
 - Đồng nghĩa với trái banh là trái bóng 

122. Đồng nghĩa với “tôi” là gì? 
 - Đồng nghĩa với tôi là tui 
123. Đồng nghĩa với “trái” là gì? 
 - Đồng nghĩa với trái là quả 
124. Đồng nghĩa với “bẩn” là gì? 
 - Đồng nghĩa với bẩn là dơ 
125. Đồng nghĩa với “lớn” là gì? 
 - Đồng nghĩa với lớn là to 
126. Đồng nghĩa với “cà rem” là gì? 
 - Đồng nghĩa với cà rem là kem 

 
20. Phản nghĩa 
 

127. Phản nghĩa với “đẹp” là gì? 
 - Phản nghĩa với đẹp là xấu 
128. Phản nghĩa với “nhớ” là gì? 
 - Phản nghĩa với nhớ là quên 
129. Phản nghĩa với “đen” là gì? 
 - Phản nghĩa với đen là trắng 
130. Phản nghĩa với “giỏi” là gì? 
 - Phản nghĩa với giỏi là dở 

 
131. Phản nghĩa với “sạch” là gì? 
 - Phản nghĩa với sạch là bẩn (hoặc dơ) 
132. Phản nghĩa với “vui” là gì? 
 - Phản nghĩa với vui là buồn 
133. Phản nghĩa với “sống” là gì? 
 - Phản nghĩa với sống là chết 
134. Phản nghĩa với “chua” là gì? 
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 - Phản nghĩa với chua là ngọt 
 
135. Phản nghĩa với “cao” là gì? 

 - Phản nghĩa với cao là thấp 
136. Phản nghĩa với “ít” là gì? 
 - Phản nghĩa với ít là nhiều 

 
21. Ca dao, tục ngữ 
 

137. Câu ca dao: “Một cây làm chẳng nên non, ba cây chụm lại nên hòn núi cao” khuyên ta điều gì? 
 - Chúng ta hãy đoàn kết. 

138. Câu tục ngữ: “Cái nết đánh chết cái đẹp” có nghĩa là gì? 
  - Tính nết quan trọng hơn sắc đẹp bề ngoài 
139. Câu tục ngữ: “Ăn quả nhớ kẻ trồng cây” nói lên đức tính gì? 
  - Lòng biết ơn 
140. Câu tục ngữ: “Kiến tha lâu, cũng đầy tổ” nói lên đức tính gì? 

 - Tính kiên nhẫn 
141. Em hãy đọc tiếp câu ca dao: “Công cha như núi thái Sơn,” 
  - Nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra. 

 
22. Cách đặt câu hỏi 
 

142. Em hãy đặt câu hỏi cho câu trả lời sau đây: Dạ, em khỏe. 
 - Em khỏe không? 

143. Em hãy đặt câu hỏi cho câu trả lời sau đây: Dạ, em không đói. 
  - Em có đói bụng không? 
144. Em hãy đặt câu hỏi cho câu trả lời sau đây: Dạ, em muốn xem ti vi. 
  - Em có muốn xem ti vi không? 
145. Em hãy đặt câu hỏi cho câu trả lời sau đây: Nhà em ở Quận Cam. 

 - Nhà em ở đâu? 
146. Em hãy đặt câu hỏi cho câu trả lời sau đây: Em học ở trường Lincoln 
  - Em học ở đâu? 
147. Em hãy đặt câu hỏi cho câu trả lời sau đây: Em sinh ở Mỹ 
  - Em sinh ở đâu? 
148. Em hãy đặt câu hỏi cho câu trả lời sau đây: Em tên là Nam. 
  - Em tên gì? 
149. Em hãy đặt câu hỏi cho câu trả lời sau đây: Em đang học bài 
  - Em đang làm gì? 
150. Em hãy đặt câu hỏi cho câu trả lời sau đây: Em có 3 anh chị em. 

 - Nhà em có mấy anh chị em? 
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