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Đố Vui Để Học
Lịch sử và Truyền thuyết thời đại Hùng Vương
Nhân ngày giỗ tổ Hùng Vương 1997, chương trình đố vui để học lần này gồm những câu hỏi
xoay quanh những sự kiện, nhân vật, truyền thuyết, sinh hoạt dân tộc trong giai đoạn lịch sử sơ khai
này. Cuộc thi đố vui sẽ gồm khoảng 15 câu hỏi. Mỗi câu trả lời đúng sẽ được 10 điểm. Các em sẽ có
30 giây để giải đáp mỗi câu hỏi. Các em chú ý nghe hết câu hỏi trước khi trả lời, nhất là những câu hỏi
gồm nhiều phần, vì đội nào bắt đầu trả lời trước khi chấm dứt câu hỏi sẽ bị mất quyền ưu tiên và đội
kia sẽ được trả lời trước. Trong trường hợp số điểm của hai đội ngang nhau, Ban Giám Khảo sẽ cho
ra một câu hỏi cuối để phân giải nhất nhì.

Câu hỏi ĐVĐH:
1. Câu hỏi thứ nhất gồm ba phần: Có bao nhiêu đời vua Hùng Vương, họ là gì? Xin cho biết
hiệu vị vua Hùng đầu tiên?

2. Gồm hai phần: theo truyền thuyết, Lạc Long Quân là con trưởng của ai? Lạc Long Quân
lấy ai làm vợ?

3. Vị vua đầu tiên của nước Việt Nam là ai? và lên ngôi năm nào? Vua đặt tên nước là gì?

4. Xin cho biết vì sao người Việt gọi mình là "Con Rồng Cháu Tiên"?

5. Xin cho biết những (ít nhất 3) nghề nghiệp chính của dân Việt vào thời này?

6. Cho biết Sự Tích Trầu Cau xảy ra vào đời vua Hùng thứ mấy? Cho biết những nhân vật
chính?

7. Cho biết ý nghĩa chính của Sự Tích Trầu Cau? Ngày nay ta vẫn dùng trầu cau trong dịp
nào?
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8. Theo truyền thuyết câu chuyện Phù Đổng Thiên Vương xảy ra vào thời vua Hùng thứ mấy?
Phù Đổng Thiên Vương sanh quán ở đâu? và chống giặc nào?

9. Cho biết hai ý nghĩa chính của câu chuyện Phù Đổng Thiên Vương?

10. Vào các đời vua Hùng, con trai của vua được gọi là gì? Con gái của vua được gọi là gi?

11. Em hãy cho biết đến năm nay là năm thứ mấy kể từ năm vua Hùng dựng nước Văn Lang?

12. Các em hãy cho biết vì sao chúng ta phải ghi nhớ ngày giỗ tổ Hùng Vương? Xin cho biết ba
lý do chính?
13. Nước ta vào đời vua Hùng Vương đặt đô ở đâu? Hiện nay có tên là gì?

14. Họ Hồng Bàng mất nước năm nào? và về tay ai?

15. Theo truyền thuyết câu chuyện Sơn Tinh Thủy Tinh xảy ra vào đời vua Hùng thứ mấy? Sơn
Tinh còn có một tên gọi khác là gì?

16. Xin cho biết núi Tản Viên nằm ở đâu?

17. Xin cho biết 2 ý nghiã chính của câu chuyện Sơn Tinh Thủy Tinh?

18. Câu chuyện bánh chưng bánh dầy xảy ra vào đời vua Hùng thứ mấy? Cho biết hai nhân vật
chính trong câu chuyện bánh chưng bánh dầy?

19. Cho biết ý nghĩa về vật liệu và hình thể của bánh chưng, bánh dầy?
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20. Cho biết hai lý do vì sao hằng năm Tết đến chúng ta đều thấy dân Việt làm bánh chưng, bánh
dầy? Có nên hay không nên giữ truyền thống này?

21. Phù Đổng Thiên Vương bay lên trời ở đâu? Nay còn những dấu vết gì?

22. Cho biết tên các nhân vật chính trong sự tích "Chữ Đồng Tử" và ý nghĩa của câu chuyện
này?

23. Cho biết vì sao người Việt thuở xưa có tục vẽ mình? Các em nghĩ sao về tục lệ vẽ mình?
(Chúng ta nên hay không nên giữ gìn tục lệ này)?

24. Cho biết quan văn, quan võ thời các vua Hùng Vương được gọi là gì?

25. Cho biết về địa lý nước Văn Lang đời Hùng Vương?

26. Đời Hùng Vương các vua, quan coi việc nước được đời cha truyền con nối, cho biết tục lệ này
được gọi là gì?

27. Cho biết từ "Bách Việt" nghĩa là gì? Nêu một sự tích liên quan đến hai chữ "Bách Việt"?

28. Cho biết tên nhân vật chánh trong sự tích trái dưa hấu (đỏ)? và ý nghĩa của câu chuyện này?

29. Họ Hồng Bàng kéo dài tất cả được khoảng bao nhiêu năm?

30. Dân Việt chọn ngày nào để giổ tổ Hùng Vương?

