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BÉ VUI BÉ HỌC – KỲ THỨ II – NĂM 2009 
Tài liệu học thi cấp 2 
 
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: Người sinh ra ba   - Chỉ được một phần điểm 

  Trả lời: Ông nội là người sinh ra ba  - Được trọn điểm 
 
1. Đánh vần:  

 
- Bao gồm tất cả các vần và sẽ là chữ kép (hai chữ). 
- Quy luật đánh vần: 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. Cơ thể: 
 

1. Cơ thể người ta chia ra làm mấy phần? Hãy kể ra. 
- Cơ thể người ta chia ra làm 3 phần là: Đầu, mình và tay chân 

2. Nhờ bộ phận nào mà người ta thấy được mọi vật? 
- Nhờ có mắt ta thấy được mọi vật. 

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

4. Em dùng  bộ phận nào để biết mùi thơm? 
- Em dùng mũi để biết mùi thơm 

5. Nhờ  phần nào của thân thể mà ta biết được nóng, lạnh, trơn, nhám? 
- Nhờ có da ta biết được nóng, lạnh, trơn, nhám 

6. Nhờ  bộ phận nào mà ta biết được vị cay, đắng? 
- Nhờ lưỡi ta biết vị cay, đắng 

7. Nhờ đâu  bộ phận nào mà ta nghe đươc tiếng nói, âm nhạc? 
- Nhờ có tai ta nghe được tiếng nói và âm nhạc. 

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

9. Em có mấy cái thái dương? 
- Em có hai cái thái dương 

10. Người ta đội nón ở đâu? 
- Người ta đội nón trên đầu 

11. Miệng của người ta còn được gọi là gì? 
- Miệng còn được gọi là mồm 

12. Em dùng  bộ phận nào để nhai  thức ăn? 
- Em dùng răng để nhai  thức ăn 

13. Người ta đi bằng  bộ phận nào? 
- Nguời ta đi bằng đôi chân 
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14. Ngón chân lớn nhất có tên là gì? 
- Ngón chân lớn nhất là ngón chân cái 

15. Phần nối liền cái đầu và thân mình là cái gì? 
- Phần nối liền đầu và thân mình là cái cổ. 

 
3. Gia đình: 

 
16. Ông nội là ai? 

- Ông nội là người sinh ra ba 
17. Anh của ba em gọi là gì? 

- Anh của ba em gọi là bác 
18. Em của ba em gọi là gì? 

- Em của ba em gọi là chú 
19. Vợ của chú em gọi là gì? 

- Vợ của chú em gọi là thím 
20. Cô là gì của ba? 

- Cô là chị hay em gái của ba 
21. Chị và em gái của mẹ em gọi là gì? 

- Chị và em gái của mẹ em gọi là dì 
22. Chồng của cô và dì em gọi là gì? 

- Chồng của cô và dì em gọi là dượng 
23. Người anh lớn nhất trong gia đình gọi là gì? 

- Người anh lớn nhất trong gia đình giọi là anh cả hoặc anh hai. 
24. Người con lớn nhất trong gia đình gọi là gì? 

- Người con lớn nhất trong gia đình gọi là con trưởng 
25. Người con nhỏ nhất trong gia đình gọi là gì? 

- Người con nhỏ nhất trong gia đình gọi là con út 
26. Em gọi con của các cậu, dì là gì ? 

- Em gọi con của các cậu, dì là anh chị em họ ngoại 
27. Em gọi con của các bác, chú, cô là gì? 

- Em gọi con của các bác, chú, cô là anh,chị, em họ nội 
28. Em cho biết  bên nội gồm những ai? 

- Bên nội gồm: Ông bà nội, bác trai bác gái, chú thím,Cô dượng, anh chị  em họ nội 
29. Em cho biết  bên ngoại gồm những ai? 

- Bên ngoại gồm: Ông bà ngoại, cậu mợ, dì dượng, anh chị em họ ngoại 
30. Em là gì của ông bà nội? 

- Em là cháu nội của ông bà nội 
31. Em là gì của ông bà ngoại? 

- Em là cháu ngoại của ông bà ngoại 
32. Chị lớn nhất nhà gọi là gì? 

- Chị lớn nhất nhà gọi là chị cả hay chị hai 
 
4. Y phục: 
 

33. Em cài nút áo vào chỗ nào? 
- Em cài nút áo vào khuy. 
 



BAN ĐẠI DIỆN CÁC TRUNG TÂM VIỆT NGỮ NAM CALIFORNIA 

BÉ VUI BÉ HỌC – KỲ THỨ II – 2009   3 

34. Áo thun có mấy nút áo? 
- Áo thun không có nút 

35. 39. Em “mặc” nón hay “đội” nón? 
- Em đội nón 

36. Khi trời mưa em dùng gì để che mưa? 
- Khi trời mưa em dùng dù, nón hoặc áo mưa để che mưa (chỉ cần trả lời một ) 

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

38. Mùa Đông người ta thường mặc áo gì? 
- Mùa Đông người ta thường mặc áo ấm. 

39. Mang một người trên lưng goi là bưng hay cõng? 
- Gọi là cõng 

40. Quần tây có túi không? 
- Quần tây có túi 

41. Quần lót có túi không ? 
- Quần lót không có túi 

42. Nón lá làm bằng gì? 
- - Nón lá làm bằng lá 

43. Em mang vớ vào đâu? 
- Em mang vớ vào bàn chân 

44. Dây chuyền được đeo ở đâu? 
- Dây chuyền được đeo quanh cổ 

45. Áo gì được dùng khi trời mưa? 
- Áo mưa được dùng khi trời mưa 

46. Áo quần do nhiều người mặc giống nhau gọi là gì? 
- Gọi là đồng phục 

  
5. Ở trong nhà: 
 

47. Cái giường dùng để làm gì? 
- Giường dùng để ngủ 

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

49. Khi ăn cơm, người Việt Nam dùng gì để gắp đồ ăn? 
- Người Việt Nam dùng đũa để gắp đồ ăn 

50. Em dùng cái gì để đánh răng? 
- Em dùng bàn chải đánh răng để đánh răng 

51. Em đánh răng với gì mỗi buổi sáng? 
- Em đánh răng với kem đánh răng. 

52. Cái ghế dùng làm gì? 
- Ghế dùng để ngồi 

53. Đồ dùng để làm sạch bụi trong nhà gọi là gì? 
- Gọi là máy hút bụi. 

54. Phòng khách dùng để làm gì? 
- Phòng khách dùng để tiếp khách 

55. Vật dùng để chỉ ngày, tháng, năm gọi là gì? 
- Lịch năm. 
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56. Nệm thường được để ở đâu? 
- Nệm được trải trên giường ngủ. 

57. Vật dùng để chiên cá gọi là gì? 
- Cái chảo 

58. Muốn thức ăn không hư, ta để ở đâu? 
- Trong tủ lạnh 

59. Cái nệm còn có tên là gì? 
- Cái nệm còn có tên cái đệm 

60. Cái chén còn được gọi là gì? 
- Cái chén còn được gọi là cái bát 

. 
6. Ngày tháng: 
 

61. Em đi học vào những ngày nào? 
- Em đi học vào ngày thứ Hai, thứ Ba, thứ Tư, thứ Năm và thứ Sáu 

62. Em đi học Việt Ngữ vào  ngày nào? .     
- Em đi học Việt Ngữ vào ngày Thứ Bảy hoặc Chủ Nhật ((chi trả lời một) 

63. Một năm có mấy tháng? 
- Một năm có 12 tháng 

64. Tháng 12 có ngày lễ lớn tên là gì? 
- Tháng 12 có lễ lớn là Lễ Giáng Sinh 

65. Lễ Giáng Sinh nhằm ngày nào? 
- Lễ Giáng Sinh  nhằm ngày 25 tháng 12 Dương lịch. 

66. Tháng Ba có ngày lễ lớn của dân tộc Việt Nam tên là lễ gì? 
- Tháng Ba có lễ lớn là Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương 

67. Giỗ Tổ Hùng Vương ngày nào? 
- Giỗ Tổ Hùng Vương ngày mồng mười tháng 3 Âm Lịch. 

68. Một ngày một đêm có mấy giờ? 
- Một ngày một đêm có 24 giờ 

69. Một giờ có mấy phút? 
- Một giờ có 60 phút. 

70. Một phút có mấy giây? 
- Một phút có 60 giây 

71. Ngày đầu năm âm lịch là ngày lễ gì của dân tộc Việt Nam? 
- Ngày Tết Nguyên Đán 

72. Tháng 12 Âm lịch gọi là gì? 
- Tháng 12 Âm Lịch  gọi là tháng chạp. 

73. Tháng 01 Âm lịch gọi là gì? 
- Tháng 01 Âm lịch gọi là tháng giêng. 

74. Tết Nguyên Đán nhằm ngày nào của năm Âm lịch 
- Tết Nguyên Đán nhằm ngày mồng một tháng giêng Âm lịch. 

75. Tháng 2 có mấy ngày? 
- Tháng 2 có 28 ngày, năm nhuận có 29 ngày. 

76. Tháng 01 có mấy ngày? 
- Tháng 01 có 31 ngày. 

77. Hôm nay là ngày mấy? 
- Hôm nay là ngày…..tháng…..năm….. 
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7. Thiên nhiên: 

 
78. Một năm có mấy mùa? 

- Một năm có bốn mùa 
79. Em hãy kể tên bốn mùa trong năm? 

- Tên bốn mùa trong năm là: Mùa Xuân, mùa Hạ, mùa Thu, mùa Đông 
80. Trong năm lá cây rụng vào mùa nào? 

- Lá rụng vào mùa Thu 
81. Sau mùa Đông là mùa nào? 

- Sau mùa Đông là mùa Xuân 
82. Tuyết rơi vào mùa nào? 

- Tuyết rơi vào mùa Đông 
83. Tuyết có màu gì? 

- Tuyết màu trắng 
84. Mùa nào lạnh nhất trong năm? 

- Mùa Đông lạnh nhất trong năm 
85. Mùa nào nóng nhất trong năm? 

- Mùa Hạ nóng nhất trong năm 
86. Mưa lớn nước ngập đường sá, nhà cửa gọi là gì? 

- Mưa lớn nước ngập đường sá, nhà cửa gọi là Lụt 
87. Em thường thấy gì khi trời bão? 

- Khi trời bão có mưa và gió 
88. Vì sao ban đêm trời tối? 

- Ban đêm trời tối vì không có  mặt trời 
89. Ánh sáng ban ngày từ đâu mà có? 

- Ánh sáng ban ngày có từ mặt trời 
90. Tia sáng xẹt trên bầu trời khi trời mưa gọi là gì? 

- Tia sáng xẹt trên bầu trời khi trời mưa gọi là chớp. 
91. Tiếng nổ lớn trên bầu trời khi trời mưa gọi là gì?  

- Tiếng nổ lớn khi trời mưa gọi là sấm 
92. Mặt trăng chiếu sáng vào ban ngày hay ban đêm? 

- Mặt trăng sáng vào ban đêm 
93. Núi và đồi, cái nào cao hơn? 

- Núi cao hơn đồi 
94. Phía Tây California giáp với Tiểu Bang nào? 

- Phía Tây của California giáp  biển Thái Bình Dương. 
95. Nước Việt Nam ở hướng nào của Châu Á? 

- Nước Việt Nam ở Đông Nam Châu Á 
 

8. Phong tục:  
 
96. Hoa mai thường trưng bày trong ngày Tết có màu gì? 

- Hoa mai thường trưng bày trong ngày Tết có màu vàng 
97. Câu “cung chúc tân xuân” có nghĩa là gì? 

- Cung chúc tân xuân có nghĩa là chúc mừng năm mới 
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98. Hột dưa ngày Tết là hột dưa gì? 
- Hột dưa ngày tết là hột dưa hấu 

99. Bao lì xì màu gì? 
- Bao lì xì màu đỏ 

100. Các em thường làm gì khi được ông bà, cha mẹ lì-xì ? 
- Em cám ơn và chúc Tết ông bà, cha mẹ. 

101. Bánh chưng làm bằng gạo gì? 
- Bánh chưng làm bằng gạo nếp 

102. Mứt có vị gì? 
- Mứt có vị ngọt 

103. Củ Kiệu dùng làm gì? 
- Củ Kiệu dùng làm dưa món 

104. Củ Kiệu có màu gì? 
- Củ Kiệu có màu trắng 

105. Ngày tết của trẻ em gọi là gì? 
- Ngày tết của trẻ em gọi là Tết Tung Thu 

106. Ngày nào là ngày Tết Trung Thu? 
- Tết Trung Thu ngày rằm tháng Tám Âm Lịch        

107. Ngày lễ, Tết thường có một đoàn múa có đầu Lân biểu diễn  gọi là gì? 
- Múa Lân 

108. Hãy kể tên loại bánh dành riêng cho tết Trung Thu? 
- Bánh Trung Thu. 

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

110. Mặt trăng đêm Tết Trung Thu hình gí? 
- Mặt trăng đêm Tết Trung Thu hình tròn   

111. Tết Trung Thu còn gọi là gì? 
- Tết trung thu còn gọi là Tết Nhi Đồng 

112. Bánh dẻo cứng hay mềm? 
- Bánh dẻo thì mềm 

 
9. Màu sắc:  
 

113. Tóc người Việt Nam màu gì? 
- Tóc người Việt Nam màu đen      

114. Hoa hồng  màu gì? 
- Hoa hồng có nhiều màu 

115. Lá cờ Việt Nam Cộng Hòa có mấy màu? Hãy kể ra. 
- Lá cờ Việt Nam Cộng Hòa có 2 màu đó là màu vàng và màu đỏ 

116. Lá cờ Việt Nam Cộng Hòa có 3 sọc màu gì? 
- Lá cờ Việt Nam Cộng Hòa có ba sọc màu đỏ 

117. Đèn màu gì thì em được băng qua đường? 
- Đèn màu xanh thì được băng qua đường 

118. Trái Cam chín có màu gì? 
- Trái cam màu vàng cam 

119. Trái chuối chín màu gì? 
- Trái chuối chín màu vàng 
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120. Nước biển màu gì? 
- Nước biển màu xanh dương 

121. Tuyết màu gì? 
- Tuyết màu trắng 

122. Em hãy cho biết 3 màu chính là màu nào? 
- Ba màu chính là màu xanh, màu đỏ và màu vàng 

123. Sợi mì của món mì xào có màu gì? 
- Sợi mì màu vàng 

124. Sợi bún có màu gì? 
- Sợi bún màu trắng 

125. Muối có màu gì? 
- Muối màu trắng 

126. Trái xoài chín màu gí? 
- Trái xoài chín màu vàng 

127. Trái dưa hấu chín màu gì? 
- Trái dưa hấu chín màu xanh 

 
10. Hương  vị:  

 
128. Đường có vị gì 

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

- Cá có mùi tanh 
130. Dấm có vị gì? 

- Dấm có vị chua 
131. Nước biển có vị gì?  

- Nước biển có vị mặn 
132. Mồ hôi có vị mặn hay ngọt?  

- Mồ hôi có vị mặn    
133. Chanh có vị ngọt hay chua? 

- Chanh có vị chua   
134. Nếu không tắm mỗi ngày, em sẽ có mùi gì?  

- Nếu không tắm mỗi ngày, em sẽ có mùi hôi  
135. Ớt có vị gì?  

- Ớt có vị cay 
136. Tương ớt ăn Phở có vị gì?  

- -Tương ớt ăn phở có vị cay 
137. Nước hoa có mùi gì? 

- Nước hoa có mùi thơm 
138. Rác có mùi gì? 

- Rác có mùi thối (thúi) 
139. Thức ăn bị thiu, có mùi gì? 

- Thức ăn bị thiu, có mùi hôi. 
140. Bún bò Huế có vị gì đặc biệt? 

- Bún bò Huế có vị cay. 
141. Món cà ri có vị gì? 

- Cà ri có vị cay 
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11. Hình thể:  

 
142. Hình  vuông có mấy cạnh dài? Mấy cạnh ngắn?    

- Hình vuông có 4 cạnh bằng nhau 
143. Bánh chưng hình gì?    

- Bánh chưng hình vuông 
144. Quả cam hình gì?    

- Quả cam hình tròn 
145. Hình tam giác có mấy cạnh? 

- Hình tam giác có 3 cạnh 
146. Bánh xe đạp hình gì? 

- Bánh xe đạp hình tròn 
147. Hình ngũ giác có mấy cạnh 

- Hình ngũ giac có năm cạnh 
148. Em hãy nêu tên một  vật có hình tròn. 

- Bánh xe. Quả bóng tròn. Quả Địa Cầu ( chi cần nêu lên một ) 
149. Màn ảnh Ti vi có hình dáng như thế nào?  

- Màn ảnh Ti Vi hình chữ nhật  
150. Trái banh có hình gì? 

- Trái banh hình tròn 
151. Phản nghĩa với “lùn” là gì? 

- Phản nghĩa với lùn là cao 
152. Bánh Trung Thu hình gì? 

- Bánh Trung Thu hình vuông hay hình tròn 
153. Hình chữ nhật có mấy cạnh dài? 

- Hình chữ nhật có hai cạnh dài 
154. Hình chữ nhật có mấy cạnh ngắn? 

- Hình chữ nhật có hai cạnh ngắn 
155. Trứng gà có hình gì? 

- Trứng gà có hình bầu dục 
 
12. Món ăn: 

 
156. Hãy kể tên một món cháo?    

- Cháo gà, cháo trắng, cháo cá (chỉ trả lời một món) 
157. Chả lụa còn có tên là gì?    

- Chả lụa còn có tên là giò lụa 
158. Trong cháo trắng có thịt gì? 

- Cháo trắng không có thịt. 
159. Tô phở tái có thịt gì? 

- Tô phở tái có thịt bò 
160. Chả giò được chiên hay xào? 

- Chả giò được chiên 
161. Chả cá được chiên hay luộc? 

- Chả cá được chiên 
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162. Chả bò làm bằng thịt gì? 
- Chả bò làm bằng thịt bò 

163. Cơm nấu bằng gạo nếp gọi là gì? 
- Cơm nấu bằng gạo nếp gọi là xôi 

164. Xôi có màu đỏ gọi là gì? 
- Xôi có màu đỏ gọi là xôi gấc 

165. Em cho biết bánh tráng làm bằng gi? 
- Bánh tráng làm bằng bột gạo . 

166. Món bún mắm và rau là món ăn của miền nào của Việt Nam 
- Món bún mắm và rau là món ăn của miền Nam 

167. Nước mắm được làm từ thứ gì? 
- Nước mắm được làm từ cá 

168. Nước chấm dùng khi ăn chay có tên là gì? 
- Nước chấm dùng khi ăn chay có tên là xì dầu hoặc nước tương. 

169. Dầu ăn dùng để làm gì? 
- Dầu ăn dùng để chiên hoặc xào hoặc trộn xà lách (chỉ kể một thứ) 

 
13. Thức uống: 
 

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

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

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

173. Sữa tươi dùng thường ngày là sữa của con vật gì? 
- Là sữa của con bò 

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

175. Nước chanh gồm có những  gì? 
- Nước chanh gồm có : nước, chanh và đường 

176. Sữa đậu nành được làm từ thứ gì? 
- Sữa đậu nành được làm bằng đậu nành 

177. Nước sinh tố được làm bằng thứ gì? 
- Nước sinh tố được làm bằng trái cây 

178. Nước mía được làm từ thứ gì? 
- Nước mía được ép từ cây mía 

179. Phải pha trà với nước gì 
- Trà phải pha bằng nước sôi. 

180. Hãy kể tên một loại nước uống của Việt Nam vừa ngọt vừa mặn ? 
- Loại nước uống của Việt Nam vừa ngọt vừa mặn là nước chanh muối 

181. Hãy kể tên 3 loại nước giải khát thông dụng? 
- Tên 3 loại nước giải khát thông dụng là nước trà, nước chanh, nước cam,  
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14. Rau quả: 
 

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

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

184. Trước khi ăn chuối phải làm gì?      
- Trước khi ăn chuối phải lột vỏ (hoặc bóc vỏ) 

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

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

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

188. Trái táo đỏ có vị gì? 
- Trái táo đỏ có vị ngọt 

189. Trái cam và trái bưởi, trái nào nhỏ hơn? 
- Trái cam nhỏ hơn trái bưởi 

190. Trái đào có mấy hột? 
- Trái đào có một hột 

191. Vỏ trái quít dày hay mỏng? 
- Vỏ quít mỏng 

192. Vỏ trái bưởi dày hay mỏng? 
- Vỏ bưởi dày 

193. Trái ổi có mấy hột? 
- Trái ổi có nhiều hột 

194. Cùi dừa nằm bên ngoài hay bên trong trái dừa? 
- Cùi dừa nằm bên trong trái dừa 

195. Người ta nói “chùm nho” hay “nải nho”? 
- Chùm nho 

196. Người ta nói “chùm chuối” hay “nải chuối” ? 
- Người ta nói nải chuối 

197. Hãy kể một món nấu với rau muống? 
- Rau muống xào, rau muống luộc, canh rau muống (chỉ kể một) 

 
15.Thú vật: 

 
198. Mèo là thú rừng hay thú nhà?  

- Mèo là thú nhà 
199. Con ngỗng và con vịt, con nào lớn hơn? 

- Con ngỗng lớn hơn con vịt 
200. Con voi có mấy cái vòi? 

- Con voi có một cái vòi 
201. Con rắn có mấy cái chân? 

- Con rắn không có chân. 
202. Con giun sống ở đâu? 

- Con giun sống ở dưới đất 
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203. Con gì hay đậu lên thức ăn? 
- Con ruồi hay đậu lên thức ăn 

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

205. Chó sói là thú rừng hay thú nhà? 
- Chó sói là thú rừng 

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

207. Con mèo thích bắt con gì? 
- Con mèo thích bắt chuột 

208. Con mèo kêu làm sao? 
- Mèo kêu meo meo 

209. Con chó sủa làm sao? 
- Chó sủa gâu gâu 

210. Ngựa kêu lớn thì gọi là gì? 
- Ngựa kêu lớn thì gọi là hí 

211. Ngựa chạy nhanh thì gọi là gì? 
- Ngựa chạy nhanh thì gọi là ngựa phi 

212. Con heo sống ở rừng thì gọi là gì? 
- Con heo sống ở rừng thì gọi là heo rừng 

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

214. Miệng của con gà gọi là gì? 
- Miệng của con gà gọi là mỏ 

 
16. Nghề nghiệp: 
 

215. Khi bị bịnh, em  ai chữa bệnh  cho em? 
- Khi bị bịnh, em đến bác sĩ để được chữa 

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

217. Thầy giáo còn được gọi là gì? 
- Thầy giáo còn được gọi là giáo sư hoặc giáo viên 

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

219. Người làm nghề trồng lúa được gọi là gì? 
- Người làm nghề trồng lúa được gọi là nông dân 

220. Người thợ xây tường được gọi là gì? 
- Người thợ xây tường được gọi là thợ nề 

221. Người thợ đóng bàn ghế được gọi là gì? 
- Người thợ đóng bàn ghế được gọi là thợ mộc 

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

223. Người lính cứu hỏa thì làm gì? 
- Người lính cứu hỏa lo chữa lửa 

224. Nhiệm vụ của người cảnh sát  làm gì? 
- Nhiệm vụ của người cảnh sát là giữ gìn trật tự công cộng 
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225. Người thợ sửa xe còn được gọi là gì? 
- Người thợ sửa xe còn được gọi là thợ máy 

226. Khi muốn gắn thêm đèn cho sáng nhà, em cần thợ gì? 
- Em cần thợ điện 

227. Một người có tài làm thơ thì được gọi là gì? 
- Một người có tài làm thơ thì được gọi là thi sĩ 

  
16. Đồng nghĩa: 
 

228. Đồng nghĩa với buộc là gì? 
- Đồng nghĩa với buộc là cột hoặc thắt 

229. Đồng nghĩa với “dư” là gì? 
- Đồng nghĩa với dư là thừa 

230. Đồng nghĩa với “lau” là gì? 
- Đồng nghĩa với lau là chùi 

231. Đồng nghĩa với “cái phễu” là gì? 
- Đồng nghĩa với cái phễu là cái quặng 

232. Đồng nghĩa với “bây giờ” là gì? 
- Đồng nghĩa với bây giờ là lúc này 

233. Đồng nghĩa với “bệnh viện” là gì? 
- Đồng nghĩa với bệnh viện là nhà thương 

234. Đồng nghĩa với “bế mạc” là gì? 
- Đồng nghĩa với bế mạc là kết thúc 

235. Đồng nghĩa với “cái mền” là gì? 
- Đồng nghĩa với cái mền là cái chăn 

236. Đồng nghĩa với “đồng ý” là gì? 
- Đồng nghĩa với đồng ý là chấp thuận 

237. Đồng nghĩa với “đợi” là gì? 
- Đồng nghĩa với đợi là chờ 

238. Đồng nghĩa với “máy bay” là gì? 
- Đồng nghĩa với máy bay là phi cơ 

239. Đồng nghĩa với “tiệm ăn” là gì? 
- Đồng nghĩa với tiệm ăn là nhà hàng 

240. Đồng nghĩa với “cẩn thận” là gì? 
- Đồng nghĩa với cẩn thận là kỹ lưỡng.  

  
17. Phản nghĩa: 
 

241. Phản nghĩa với “đẹp” là gì? 
- Phản nghĩa với đẹp là xấu 

242. Phản nghĩa với “nhớ” là gì? 
- Phản nghĩa với nhớ là quên 

243. Phản nghĩa với “đen” là gì? 
- Phản nghĩa với đen là trắng 

244. Phản nghĩa với “thông minh” là gì? 
- Phản nghĩa với thông minh là ngu dốt 
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245. Phản nghĩa với “sạch” là gì? 
- Phản nghĩa với sạch là bẩn (hoặc dơ) 

246. Phản nghĩa với “vui” là gì? 
- Phản nghĩa với vui là buồn 

247. Phản nghĩa với “sống” là gì? 
- Phản nghĩa với sống là chết 

248. Phản nghĩa với “chua” là gì? 
- Phản nghĩa với chua là ngọt 

249. Phản nghĩa với “cao” là gì? 
- Phản nghĩa với cao là thấp 

250. Phản nghĩa với “sớm” là gì? 
- Phản nghĩa với sớm là muộn (trễ) 

251. Phản nghĩa với “tối” là gì? 
- Phản nghĩa với tối là sáng 

252. Phản nghĩa với “ghét” là gì? 
- Phản nghĩa với ghét là thương 

253. Phản nghĩa với “ít” là gì? 
- Phản nghĩa với ít là nhiều 

254. Phản nghĩa với “cạn” là gì? 
- Phản nghĩa với cạn là sâu 

255. Phản nghĩa với “nhanh” là gì? 
- Phản nghĩa với nhanh là chậm 

256. Phản nghĩa với “nổi” là gì? 
- Phản nghĩa với nổi là chìm 

  
18. Ca dao, tục ngữ: 
 

257. Câu tục ngữ: “Kiến tha lâu, đầy tổ” nói lên đức tính gì? 
- Câu tục ngữ: “Kiến tha lâu, đầy tổ” nói lên đức tính Tính kiên nhẫn 

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

259. Câu tục ngữ: “Cái nết đánh chết cái đẹp” có ý nghĩa như thế nào? 
- Câu tục ngữ: “Cái nết đánh chết cái đẹp” ý nói tính nết quan trọng hơn sắc đẹp bề ngoài 

260. Câu tục ngữ: “Ăn quả nhớ kẻ trồng cây” nói lên đức tính gì? 
- Câu tục ngữ: “Ăn quả nhớ kẻ trồng cây” nói lên đức tính nhớ ơn người đã giúp đỡ mình. 

261. Em hãy đọc tiếp câu tục ngữ: “Gần mực thì đen,”  
- Gần đèn thì sáng 

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

263. Em hãy đọc tiếp câu ca dao: “Bầu ơi thương lấy bí cùng,” 
- Tuy rằng khác giống nhưng chung một giàn. 

264. Em hãy đọc tiếp câu ca dao: “Ta về ta tắm ao ta,” 
- -Dù trong dù đục, ao nhà vẫn hơn 

265. Em hãy đọc tiếp câu ca dao: “Một cây làm chẳng nên non,” 
- - Ba cây chụm lại thành hòn núi cao.  
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266. Câu tục ngữ: “Thất bại là mẹ thành công” khuyên ta điều gì? 
- Câu tục ngữ: “Thất bại là mẹ thành công” khuyên ta đừng nản lòng khi thất bại, hãy cố gắng làm 

việc sẽ thành công. 
267. Em hãy đọc tiếp câu ca dao: “Khôn ngoan đối đáp người ngoài,” 

- Gà cùng một mẹ chớ hoài đá nhau 
268. Em hãy đọc tiếp câu ca dao:”Đi một ngày đàng” 

- Học một sàng khôn 
269. Câu tục ngữ: “Đi một ngày dàng, học một sàng khôn” khuyên ta điều gì? 

- Câu tục ngữ: “Đi một ngày dàng, học một sàng khôn” khuyên ta hãy tiếp xúc rộng rãi sẽ học được 
nhiều điều hay 

270. Em hãy đọc tiếp câu ca dao: “Học ăn, học nói” 
- Học gói, học mở 

271. Em hãy đọc tiếp câu ca dao: “ Yêu nên tốt” 
- Ghét nên xấu 

272. Câu tục ngữ: “Ăn chắc mặc bền” có nghĩa là gì? 
- Câu tục ngữ: “Ăn chắc mặc bền” có nghĩa là cần ở phẩm chất . 

 
19. Học đường: 
 

273. Ai dạy cho em biết đọc, biết viết…? 
- Thầy/Cô giáo dạy cho em biết đọc, viết….. 

274. Người có quyền lớn nhất trong trường học gọi là gì? 
- Người có quyền lớn nhất trong trường học gọi là Hiệu Trưởng. 

275. Tài liệu chính để dạy và học gọi là gì? 
- Tài liệu chính để dạy và học gọi là sách Giáo khoa. 

276. Ngày bắt đầu một năm học mới gọi là ngày gì? 
- Là ngày Khai trường hoặc Khai giảng. 

277. Chức vụ của thầy giáo phụ trách về kỷ luật cho nhà trường gọi là gì? 
- Chức vụ của thầy giáo phụ trách về kỷ luật cho nhà trường gọi là GiámThị. 

 
20. Lịch sử Việt Nam: 
 

278. Tên đầu tiên của nước Việt Nam là gi? 
- Tên đầu tiên của nước Việt Nam là Văn Lang. 

279. Vị vua đầu tiên của Việt Nam là ai? 
- Vị vua đầu tiên của Việt Nam là Vua Hùng Vương thứ nhất. 

280. Có mấy đời vua Hùng Vương? 
- Có 18 đời Vua Hùng Vương 

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

282. Bánh chưng hình gì và tượng trưng cho cái gì? 
- Bánh chưng hình vuông và tượng trưng cho đất 

283. Bánh dầy hình gì và tượng trưng cho gì? 
- Bánh dầy hình tròn và tượng trưng cho trời 

284. Dân ta dùng bánh dầy và bánh chưng để làm gì? 
- Để cúng tổ tiên vào ngày Tết. 

285. 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. 
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286. Vị vua nào thuở nhỏ dùng cờ lau tập trận? 
- Vua Đinh Tiên Hoàng thuở nhỏ dùng cờ lau tập trận. 

287. Hai người phụ nữ cùng làm vua của nước Việt Nam là ai? 
- Hai người phụ nữ cùng làm vua  của nước Việt Nam là Trưng Trắc và Trưng Nhị 

 
21. Địa lý Việt Nam: 
  

288. Nước Việt Nam nằm phía nào của Châu Á? 
- Nước Việt Nam nằm phía Đông Nam của Châu Á 

289. Nước Việt Nam có hình chữ gì? 
- Nước Việt Nam có hình chữ S. 

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

291. Phía Nam, Việt Nam giáp nước nào? 
- Phía Nam, Việt Nam giáp vịnh Thái Lan. 

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

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

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

295. Diện tích nước Việt Nam là bao nhiêu? 
- Diện tích nước Việt Nam là 330,000 km2 (ki lô mét vuông) 

296. Dân số Việt Nam khoảng bao nhiêu? 
- Dân số Việt Nam khoảng 83 triệu người 

297. Hãy kể tên ba thành phố lớn ở ba miên Nam, trung , Bắc Việt Nam ? 
- Tên ba thành phố lớn ở ba miên Nam, trung , Bắc Việt Nam là Sài Gòn , Huế và Hà Nội 

 
22. Ôn Vần: 
 

- ACH, ÊCH   - Đọc sách, đói rách, con êch, xốc xếch, lệch lạc… 
- ICH, ÊNH  - Lịch sử, nghịch ngợm, Bệnh nhân, vểnh tai…. 
- IÊC,IÊP.IÊT - Chiếc xe, điếc tai, làm việc, tiếp khách, nghề nghiệp, nhiệt độ 
- IÊM,IÊN, IÊU - Tìm kiếm, điểm tâm, biên nhận, triển lãm, hiếu thảo, triệu phú. 
- YÊU,OAC - Yểu điệu, yết hầu. Khoác áo,khoác lác…. 
- OAT, OĂT,OAN - Sinh hoạt, sột soạt, thoăn thoăt, hoàn toàn, ngoan ngoãn… 
- OĂM, OĂN,OAM - Sâu hoắm, băn khoăn, khoẻ khoắn, xồm xoàm… 
- OAI, OAY,OAO - Thoải mái, phía ngoài,loay hoay, nước xoáy, ngoáo ộp… 
- OEN, OET - Đôi khoen, xoèn xoẹt, toe toét, đục khoét, loè loẹt… 
- UÊCH, UYA, UYNH - Rỗng tuêch, khuếch đại, thức khuya,phụ huynh,luýnh quýnh. 
- UYT, UYU,UYCH - Xuýt xoa, xe buýt, khúc khuỷu, khuỷu tay, huých nhau… 
- UÂT, UÂY, UYÊN - Kỷ luật, mỹ thuật, quầy hàng, ngoe nguẩy, khuyến khích, khuyên bảo, Nguyễn Huệ... 
- UYÊT, IÊNG - Tuyết rơi, kiểm duyệt, tiếng Việt, vây kiểng, chiêng trống… 
- UÔNG, ƯƠNG - Rau muống, buồng chuối, nhà trường, phần thuởng… 
- OANG,OĂNG - Hoang dại, chớp nhoáng, hoảng sợ ,liếng thoắng… 
- OANH, OACH - Chim oanh, tung hoành, kế hoạch, hoạch định 
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23. Câu đố thông minh 
 

1. Một năm chỉ có một ngày, 
Họ hàng sum họp, mọi nhà đều vui. 

Là gì? 
      - (ngày mồng một Tết) 
 
2. Nóng nực thì ghét đuổi tôi. 

Đến khi trời lạnh. Lôi tôi lại gần. 
Là cái gì? 

          - (cái lò sưởi) 
 
3.  Một cột mà chốt tứ bề 
       Khi đi thì mở, khi về cấm cung. 

- (cái dù) 
 
4. Trên trời cò giếng nước trong, 
      Con kiến chẳng lọt, con ong chẳng vào. 

   Là quả gì? 
              - (quả dừa) 
 
5. Bầy gà ăn tại núi cao. 
        Đêm thì lao xao, ngày thì cút mất. 

    Là gì? 
             - (sao trên trời) 
 
6. Cái gì mà thuộc về mình, 
         Mình lại ít dùng thiên hạ dùng luôn 

    Là cái gì? 
             - (tên của mỗi người) 
 
7. Một mẹ mà đẻ bốn con. 
         Con thì ba tuổi, mẹ còn có hai. 

    Là cái gì? 
             - (ngón tay cái) 

 


