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*** 

 

A.  DÂN TỘC – QUỐC HIỆU – NGÔN NGỮ (10 CÂU HỎI) 

 

1. Việt Nam có bao nhiêu dân tộc? 

 

a. 44 

b. 45 

c. 54 

d. 55. 

 

* Đáp án: C 

(Căn cứ theo Danh mục các thành phần dân tộc Việt Nam năm 1979 và năm 1999, 

trên lãnh thổ Việt Nam có 54 thành phần tộc người cư trú, sinh sống) 

 

2. Tiếng nói của các dân tộc Việt Nam được chia theo mấy nhóm ngôn ngữ? 

 

a. 05 

b. 06 

c. 07 

d. 08 

 

* Đáp án: D 

- Gồm các nhóm: Việt – Mường, Tày – Thái, Môn – Khơme, Mông – Dao, Kađai, 

Nam Đảo, Hán, Tạng. 

 

3. Nhóm ngôn ngữ nào có nhiều thành phần tộc người nhất? 

 

a. Việt – Mường 

b. Môn – Khơme  

c. Nam Đảo  

d. Mông – Dao 

 

* Đáp án: B 



-  Nhóm ngôn ngữ Môn – Khơmer có 06 tiểu nhóm với 21 tộc người: Ba na, Brâu, 

Bru -Vân kiều, Chơ-ro, Co, Cơ-ho, Cơ-tu, Giẻ-triêng, Hrê, Kháng, Khmer, Khơ mú, 

Mạ, Mảng, M'Nông, Ơ-đu, Rơ-măm, Tà-ôi, Xinh-mun, Xơ-đăng, Xtiêng 

 

4. Dân tộc nào chiếm đa số trong cộng đồng các dân tộc Việt Nam? 

 

a. Kinh 

b. Hoa 

c. Chăm 

d. Mường 

 

* Đáp án: A 

- Theo số liệu thống kê năm 2009, người Kinh chiếm số lượng nhiều nhất trong cộng 

đồng các dân tộc sinh sống ở Việt Nam. Người Kinh có số lượng 73.594.527 người 

trên tổng số 85.846.997 của cả Việt Nam. 

 

5. Dân tộc Khmer sinh sống tập trung đông đảo nhất ở địa bàn nào của Việt 

Nam? 

 

a. Nam Trung Bộ 

b. Đông Nam Bộ 

c. Tây Nam Bộ 

d. Tây Nguyên 

 

* Đáp án: C 

- Vùng đồng bằng sông Cửu Long (Tây Nam Bộ) là nơi có người Khmer sinh sống 

đông đảo nhất ở Việt Nam. Theo số liệu thống kê về dân số và nhà ở năm 2009, vùng 

đồng bằng sông Cửu Long có 1.183.476 người; trong khi đó ở Đông Nam Bộ có 

72.796 người, Tây Nguyên có 2.436 người, Đồng bằng sông Hồng có 284 người) 

 

6. Dân tộc Chăm sinh sống tập trung ở các tỉnh nào sau đây: 

 

a. Quảng Bình, Quảng Trị 

b. Quảng Nam, Quảng Ngãi 

c. Ninh Thuận, Bình Thuận 

d. Bình Dương, Đồng Nai 

 

* Đáp án: C 

- Theo thống kê về dân số và nhà ở của Việt Nam năm 2009, dân số người Chăm tỉnh 

Ninh Thuận có 67.274 người, tỉnh Bình Thuận có 34.690 người. Đây là hai địa 

phương có số người Chăm đông đảo nhất. Tiếp theo đó là An Giang có số người 



Chăm là 14.209 người, Tp.Hồ Chí Minh có 7.819 người. Các tỉnh, thành còn lại có số 

người Chăm không nhiều.  

 

7. Trên địa bàn Tây Nguyên, dân tộc thiểu số bản địa nào có số người nhiều 

nhất? 

 

a. Cơ-ho 

b. Ba-na 

c. Ê-đê 

d. Gia Rai 

 

* Đáp án: D 

- Theo thống kê về dân số và nhà ở của Việt Nam năm 2009, cộng đồng người Gia 

Rai có số lượng nhiều nhất. Xếp thứ tự từ theo số lượng người của 4 dân tộc trên như 

sau: Gia Rai có 409.141 người, Ê-đê có 304.784 người, Cơ-ho có 145.993 người, Xơ-

đăng có 113.522 người. 

 

8. Tỉnh nào trong khu vực miền Đông Nam Bộ có người Xtiêng sinh sống tập 

trung nhiều nhất? 

 

a. Bình Phước 

b. Bình Dương 

c. Đồng Nai 

d. Tây Ninh 

 

* Đáp án: A 

- Theo thống kê về dân số và nhà ở của Việt Nam năm 2009, tỉnh Bình Phước có 

người Xtiêng nhiều nhất trong khu vực Đông Nam Bộ. Cụ thể như sau: Bình Phước 

có 81.708 người, tỉnh Bình Dương có 153 người, tỉnh Đồng Nai có 1.269 người, tỉnh 

Tây Ninh có 1.654 người. 

 

9. “Mương - Phai - Lái - Lin” là cách nói ngắn gọn, theo vần phản ánh hệ thống 

tưới tiêu (khai thác nguồn nước phục vụ sản xuất nông nghiệp) của cộng đồng 

các dân tộc vùng văn hóa nào ở Việt Nam? 

 

a. Vùng văn hóa Tây Nguyên 

b. Vùng văn hóa Tây Bắc 

c. Vùng đồng bằng Sông Hồng 

d. Vùng đồng bằng sông Cửu Long 

 

* Đáp án: B 



- Với đặc điểm địa hình tự nhiên của rừng núi Tây Bắc, các dân tộc ở đây đả sử dụng 

hệ thống tưới tiêu khá độc đáo: Lợi dụng độ dốc của dòng chảy, lấy đá ngăn suối làm 

nước dâng cao (Phai), trên Phai xẻ một đường dẫn nước chảy lớn vào cánh đồng 

(Mương), từ Mương xẻ những rãnh dẫn nước vào ruộng (Lái), cách lấy nước từ trên 

núi cao về ruộng thông qua nối những cây tre đục rỗng ruột (Lin). 

 

 

 

10. Thời nhà Hồ, quốc hiệu của Việt Nam lúc bấy giờ có tên là gì? 

 

a. Đại Cồ Việt 

b. Đại Việt 

c. Đại Ngu 

d. Đại Nam 

 

* Đáp án: C 

- Đại Ngu là quốc hiệu của Việt Nam thời nhà Hồ (1400 - 1407). Chữ Ngu (虞) có 

nghĩa là "sự yên vui, hòa bình", thời nhà Đinh, quốc hiệu là Đại Cồ Việt. Thời nhà Lý 

quốc hiêu là Đại Việt (kể từ năm 1054), thời nhà Nguyễn (triều vua Minh Mạng, năm 

1824), quốc hiệu là Đại Nam 

 

---oOo--- 

 

B.  TÍN NGƯỠNG, TÔN GIÁO, LỄ HỘI (15 CÂU HỎI) 

 

1. Tôn giáo nào sau đây được ra đời ở Việt Nam? 

 

a. Phật giáo 

b. Công giáo 

c. Cao Đài 

d. Tin Lành 

 

* Đáp án: C 

- Đạo Cao Đài được thành lập bởi ông Ngô Văn Chiêu, khai đạo ngày 18/11/1926 tại 

chùa Tư Lâm, tỉnh Tây Ninh). 

 

2. Đạo Công giáo được truyền vào Việt Nam thời gian nào? 

 

a. Thế kỷ XIII 

b. Thế kỷ XIV 

c. Thế kỷ XV 

d. Thế kỷ XVI 



 

* Đáp án: D 

- Đạo Công giáo được các giáo sĩ người Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha truyền vào Việt 

Nam năm 1533). 

 

3. Địa phương nào ở Việt Nam được xem là cái nôi phát triển của đạo Tin Lành? 

 

a. Hà Nội 

b. Đà Nẵng 

c. Thành phố Hồ Chí Minh 

d. Cần Thơ 

 

* Đáp án: B 

- Đạo Tin Lành được truyền bá vào Việt Nam cuối thế kỷ XIX do Hội Truyền giáo 

CMA thực hiện. Đà Nẵng được xem là cái nôi phát triển của đạo Tin Lành với việc 

hình thành cơ sở truyền giáo đầu tiên vào năm 1911) 

 

4. Luy Lâu là trung tâm Phật giáo ở Việt Nam thời kỳ đầu Công nguyên thuộc 

tỉnh nào sau đây? 

 

a. Bắc Ninh 

b. Quảng Ninh 

c. Bắc Giang 

d. Hà Giang 

 

* Đáp án: A 

- Luy Lâu thuộc tỉnh Bắc Ninh được xem là trung tâm Phật giáo lớn ở Việt Nam thời 

kỳ đầu Công nguyên – cùng với trung tâm Lạc Dương/Hà Nam và Bành Thành/Giang 

Tô của Trung Quốc). 

 

5. Ai là người sáng lập ra đạo Hòa Hảo (còn gọi là Phật giáo Hòa Hảo) ở Nam Bộ 

- Việt Nam? 

 

a. Giáo chủ Ngô Minh Chiêu 

b. Giáo chủ Huỳnh Phú Sổ 

c. Giáo chủ Đoàn Minh Huyên 

d. Giáo chủ Ngô Lợi 

 

* Đáp án: B 

 

- Giáo chủ Huỳnh Phú Sổ là người sáng lập đạo Hòa Hảo tại làng Hòa Hảo, huyện 

Chợ Mới, tỉnh An Giang vào ngày 15/5/1939. Giáo chủ Ngô Minh Chiêu sáng lập đạo 



Cao Đài, Giáo chủ Đoàn Minh Huyên sáng lập đạo Bửu Sơn Kỳ Hương, và Giáo chủ 

Ngô Lợi sáng lập đạo Tứ Ân Hiếu Nghĩa. 

 

6. Tín ngưỡng thờ Thiên Hậu thánh mẫu được truyền vào Việt Nam từ đâu? 

 

a. Nhật Bản 

b. Ấn Độ 

c. Trung Quốc 

d. Triều Tiên 

 

* Đáp án: C 

- Do nhóm cộng đồng người Hoa đến từ Trung Quốc. Bà Thiên Hậu - tên là Lâm 

Mặc, sinh năm 960, tại huyện Bồ Điền, tỉnh Phúc Kiến, Trung Quốc - là đối tượng 

giàu thần tích và linh ứng trong tín ngưỡng người Hoa. Theo truyền tụng, khi còn 

nhỏ, bà có tài tiên đoán chính xác về thời tiết giúp ngư dân đi biển. Sau khi mất, Bà 

hiển linh và cứu những thuyền bè lâm nạn. 

 

7. Di tích tháp Bà nổi tiếng ở thành phố Nha Trang thờ đối tượng nào? 

 

a. Bà Chúa Thai Sanh 

b. Nữ thần Po Ina Nagar 

c. Liễu Hạnh thánh mẫu 

d. Thiên Hậu thánh mẫu 

 

* Đáp án: B 

- Tháp Po Ina Nagar còn gọi là tháp Bà – thuộc phường Vĩnh Phước, thành phố Nha 

Trang. Đây là một quần thể tháp Chămpa. Niên đại xây dựng chưa xác định cụ thể, 

ước xây trước từ giữa cuối thế kỷ thứ VIII trở về trước. Tại tháp lớn nhất thờ Nữ thần 

Po Ina Nagar, được xem là Mẹ Xứ Sở của người Chăm. 

 

8. Tứ bất tử trong tín ngưỡng Việt Nam gồm những ai sau đây: 

 

a. Tản Viên Sơn Thánh, Thánh Gióng, Mẫu Liễu Hạnh, Bà Chúa Xứ 

b. Tản Viên Sơn Thánh, Trần Hưng Đạo, Mẫu Liễu Hạnh, Bà Chúa Xứ 

c. Tản Viên Sơn Thánh, Thánh Gióng, Chử Đồng Tử, Mẫu Liễu Hạnh 

d. Tản Viên Sơn Thánh, Thánh Gióng, Mẫu Liễu Hạnh, Bà Ngũ Hành 

 

* Đáp án: C 

- Tản Viên Sơn Thánh/Sơn Tinh là vị thần của núi Tản Viên/Ba Vì. Thánh Gióng/Phù 

Đổng Thiên Vương có tích truyện chống giặc Ân cùng ngựa sắt về trời. Chử Đồng Tử 

liên quan truyền thuyết Tiên Dung – Chử Đồng Tử. Mẫu Liễu Hạnh/ Mẫu Thiên có 

tích truyền là tiên nhà trời giáng trần). 



 

9. Câu ca dao: “Dầu ai đi ngược về xuôi. Nhớ ngày giỗ Tổ mùng Mười tháng Ba. 

Dầu ai buôn bán gần xa. Nhớ ngày giỗ Tổ tháng Ba thì về” nói về tín ngưỡng thờ 

ai? 

 

a. Thờ Vua Hùng 

b. Thờ An Dương Vương 

c. Thờ Trần Hưng Đạo 

d. Thờ Phù Đổng Thiên Vương 

 

* Đáp án: A 

- Tín ngưỡng thờ Vua Hùng. Từ năm 2001, Việt Nam đã pháp lý hóa việc thờ Tổ 

Hùng Vương vào ngày 10 tháng 3 âm lịch hằng năm. Lễ hội được tổ chức tại di tích 

Đền Hùng trên núi Nghĩa Lĩnh, thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ. 

 

10. Phái Thiền tông Trúc Lâm Yên Tử do vị vua nào sáng lập? 

 

a. Lý Nhân Tông (1072-1127) 

b. Lý Thánh Tông (1054-1072) 

c. Trần Nhân Tông (1278 – 1293) 

d. Trần Minh Tông (1214 – 1329) 

 

* Đáp án: C 

- Trần Nhân Tông là vị vua thứ ba của triều đại nhà Trần. Năm 1293, ông nhường 

ngôi cho con trai trưởng, làm Thái thượng hoàng. Ông đến núi Yên Tử tu hành và lập 

ra dòng phái Thiền tông Trúc Lâm. Ông được xem là tổ thứ nhất của dòng Thiền Việt 

Nam và được cung kính gọi là Phật hoàng. 

 

11. Đối tượng nào được thờ chính trong các đình làng ở Nam Bộ? 

 

a. Thần Tài 

b. Ông Địa 

c. Các nữ thần 

d. Thần Thành Hoàng 

 

* Đáp án: D 

- Thần Thành Hoàng bổn cảnh là đối tượng được thờ chính trong đình làng Nam Bộ. 

Thành Hoàng bổn cảnh là danh xưng chung chỉ vì thần cai quản, coi sóc dân làng. Có 

những con người có công với xư sở được dân chúng tôn làm phúc thần của làng xã, 

được triều đình phong kiến phong tặng danh hiệu. 

 

12. Lễ hội chọi trâu nổi tiếng ở Việt Nam diễn ra tại địa phương nào? 



 

a. An Giang 

b. Thái Bình 

c. Hải Phòng 

d. Quảng Ninh 

 

Đáp án: C 

- Lễ hội chọi trâu nổi tiếng ở Việt Nam được tổ chức ở Đồ Sơn, Hải Phòng vào tháng 

8 âm lịch. Dù thắng hay thua, sau khi kết thúc lễ hội, các trâu đều được mổ thịt tế lễ 

trời đất, cầu mùa màng thuận hoà. Người ta cũng tin rằng, nếu được ăn thịt trâu chọi 

trong dịp lễ hội, sẽ gặp nhiều điều may mắn. Qua nhiều vòng đấu, con trâu nào chiến 

thắng được đem ra làm thịt. 

 

13. Lễ hội đâm trâu (hiến sinh trâu) của đồng bào dân tộc thiểu số ở Việt Nam 

diễn ra chủ yếu ở địa bàn nào? 

 

a. Vùng Tây Nguyên 

b. Vùng Tây Bắc  

c. Vùng Việt Bắc 

d. Vùng Duyên Hải miền Trung 

 

Đáp án: A 

- Cộng đồng các dân tộc Tây Nguyên thường tổ chức lễ hội ăn mừng cơm mới. Trong 

lễ hội này, có nghi thức hiến tế bằng trâu để dâng cúng thần linh. Con trâu được cột 

dưới gốc cây nêu. Con trâu bị đâm chết, làm thịt để hiến tế thần linh và chia cho dân 

làng. 

 

14. Hát bả trạo – loại hình diễn xướng dân gian mang tính chất nghi lễ được 

thực hiện trong lễ hội nào sau đây? 

 

a. Lễ hội Katê (của người Chăm) 

b. Lễ hội Cầu Ngư (của người Kinh) 

c. Lễ hội Op-yang-va (ăn cơm mới của người Chơ-ro) 

d. Lễ hội Chrôi rumchek (cúng phước biển của người Khmer) 

 

* Đáp án: B 

- Hát bả trạo “bả: nắm chắc, trạo: mái chèo” - là loại hình diễn xướng hát múa có kết 

hợp âm nhạc dân gian của người Kinh sinh sống ven biển. Loại hình nghệ thuật này 

mang tính chất nghi lễ trong tín ngưỡng thờ Cá Ông, diễn ra trong lễ hội Cầu Ngư. 

 

15. Hầu đồng (lên đồng, hầu bóng) là nghi lễ trong tín ngưỡng nào ở Việt Nam? 

 



a. Thờ Phật 

b. Thờ Trời 

c. Thờ Mẫu 

d. Thờ Thần 

 

* Đáp án: C 

- Hầu đồng gồm lên đồng, hầu bóng cùng với hát chầu văn… là nghi lễ trong tín 

ngưỡng thờ Mẫu. Tín ngưỡng này phát triển mạnh trong các đền, phủ ở Miền Bắc 

Việt Nam. Các Mẫu thần được thờ gồm: Mẫu Thượng Ngàn, Mẫu Địa Phủ, Mẫu 

Thoải (Thủy), Mẫu Thượng Thiên. 

 

---oOo--- 

 

C.  DI SẢN VĂN HÓA (10 CÂU HỎI) 

 

1. Tính đến thời điểm năm 2014, Việt Nam có bao nhiêu di sản văn hóa phi vật 

thể được UNESCO công nhận là kiệt tác truyền khẩu và đại diện nhân loại? 

 

a. 07 

b. 08 

c. 09 

d. 10 

 

* Đáp án: B 

(Gồm:  Nhã nhạc cung đình Huế,  Không gian văn hóa Cồng chiêng Tây Nguyên,  

Dân ca Quan họ,  Ca trù,  Hội gióng tại đền Phù Đổng và đền Sóc - Hà Nội,  Hát 

Xoan,  Đờn ca tài tử Nam Bộ,  Tín ngưỡng thờ Hùng Vương) 

 

2. Địa phương nào ở Việt Nam có hai di sản văn hóa vật thể được UNESCO công 

nhận di sản văn hóa thế giới? 
 

a. Quảng Ngãi 

b. Quảng Nam 

c. Quảng Bình 

d. Thừa Thiên – Huế 

 

* Đáp án: B 

(Gồm Thánh địa Mỹ Sơn, Phố cổ Hội An) 

 

3. Di tích thành nhà Hồ (triều Hồ 1400 - 1407) được UNESCO công nhận là Di 

sản văn hóa thế giới vào thời gian nào? 

 



a. năm 2007 

b. năm 2009 

c. năm 2011 

d. năm 2013 

 

* Đáp án: C 

(Còn có tên là Tây Đô, Tây Kinh, An Tôn thuộc tỉnh Thanh Hóa, được cộng nhận vào 

ngày 27/6/2011) 

 

4. Cho đến thời điểm tháng 6/2014, Việt Nam có bao nhiêu di sản được UNESCO 

công nhận là Di sản tư liệu thế giới? 

a. 01 

b. 02 

c. 03 

d. 04 

* Đáp án: B 

(Mộc bản triều Nguyễn được công nhận vào ngày 31/7/2009, Bia Tiến sĩ Văn miếu 

Thăng Long được công nhận ngày 09/3/2010) 

 

5. Chùa Một Cột – công trình kiến trúc độc đáo của Việt Nam được xây dựng 

vào thời kỳ nào? 

 

a. Thời nhà Lý 

b. Thời nhà Trần 

c. Thời nhà Hậu Lê 

d. Thời nhà Hồ 

 

* Đáp án: A 

(Còn có tên gọi là chùa Diên Hựu, chùa Mật  được vua Lý Thái Tông/Lý Phật Mã 

khởi công xây dựng vào tháng 10 năm 1049/Kỷ Sửu) 

 

 

6. Quốc tử giám được xem là Trường Đại học đầu tiên của Việt Nam được xây 

dựng năm nào? 

 

a. năm 1067 

b. năm 1076 

c. năm 1167 

d. năm 1176 

 

* Đáp án: B 



Quốc tử giám được lập vào năm 1076 tại kinh thành Thăng Long vào thời vua Lý 

Nhân Tông. Ban đầu, trường chỉ dành riêng cho con vua và con các hoàng tộc, quý 

tộc và quan lại. Từ năm 1253, vua Trần Thái Tông cho mở rộng Quốc Tử giám và thu 

nhận cả con cái các nhà thường dân có sức học xuất sắc 

 

7. Truyền thuyết về Hồ Gươm gắn liền vị vua nào trong triều đại quân chủ 

phong kiến ở Việt Nam? 

 

a. Vua Ngô Quyền 

b. Vua Lý Thái Tổ (Lý Công Uẩn) 

c. Vua  Trần Thái Tông (Trần Cảnh) 

d. Vua Lê Thái Tổ (Lê Lợi) 

 

* Đáp án: D 

Gắn với truyền thuyết trả gươm của vua Lê Thái Tổ cho thần Kim Quy sau khi đánh 

thắng giặc Minh xâm lược. 

 

8.  Địa danh Phố Hiến trong câu ca “Thứ nhất Kinh Kỳ, thứ nhì Phố Hiến” hiện 

nay thuộc tỉnh nào của miền Bắc Việt Nam? 

 

a. Quảng Ninh 

b. Hưng Yên 

c. Nam Định 

d. Thái Bình 

 

* Đáp án: B 

- Kinh Kỳ là nói về thủ đô Thăng Long, Phố Hiến là thương cảng cổ sầm uất, trải dài 

trên tả ngạn sông Hồng vào  XXI – XVII. Phố Hiến nay thuộc tỉnh Hưng Yên. 

 

9. Làng nghề gốm danh tiếng Bát Tràng hiện nay thuộc địa phương nào của Việt 

Nam? 

 

a. Đồng Nai 

b. Thừa Thiên Huế 

c. Hà Nội 

d. Hải Dương 

 

* Đáp án: C 

- Hiện nay, làng nghề gốm Bát Tràng thuộc xã Bát Tràng, huyện Gia Lâm Hà Nội. 

Đây là nơi sản xuất gốm có từ thời nhà Trần. Từ năm 1949 về trước thuộc tỉnh Bắc 

Ninh, từ 1949 đến năm 1961 thuộc tỉnh Hưng Yên, từ năm 1961 về sau thuộc Hà Nội.  

 



10. Kinh thành Thăng Long – tiền thân của thủ đô Việt Nam hiện nay được xây 

dựng từ năm nào? 

 

a. Năm 938 

b. Năm 968 

c. Năm 980 

d. Năm 1010 

 

* Đáp án: D 

- Năm 1009, Lý Công Uẩn lên ngôi vua, lấy niên hiệu là Thuận Thiên, thiết lập triều 

đại của nhà Lý. Tháng 7/1010, Lý Công Uẩn dời đô từ Hoa Lư (miền núi non hiểm 

trở) về Thăng Long (trung tâm đồng bằng Bắc Bộ, trù phú, đông dân, tiềm năng kinh 

tế). Mốc thời gian này được xem là lịch sử ra đời của kinh thành Thăng Long.  

 

---oOo--- 

 

D.  GIÁO DỤC – XÃ HỘI – DANH NHÂN (7 CÂU HỎI) 

 

1. Hình thư - bộ luật đầu tiên trong lịch sử pháp chế Việt Nam được ban hành 

vào triều đại nào? 

 

a. Triều Tiền Lê 

b. Triều Hậu Lê 

c. Triều Trần 

d. Triều Lý 

 

* Đáp án: D 

- Năm 1042, dưới thời vua Lý Thái Tông (1028 - 1054) đã ban hành bộ Hình thư.  

Đây được xem là bộ luật thành văn đầu tiên đầu tiên của nhà nước quân chủ ở Việt 

Nam. 

 

2. Luật Hồng Đức được ban hành thời vua nào của triều Hậu Lê? 

 

a. Lê Thái Tổ / Lê Lợi (1428 – 1433) 

b. Lê Thái Tông / Lê Nguyên Long  (1433 – 1442) 

c. Lê Nhân Tông / Lê Bang Cơ (1442 – 1459) 

d. Lê Thánh Tông / Lê Tư Thành (1460 – 1497) 

 

* Đáp án: D 

-  Năm 1483, vua Lê Thánh Tông đã cho ban hành bộ luật thành văn hoàn chỉnh, 

được gọi là Quốc triều hình luật hay Bộ luật Hồng Đức. Bộ luật gồm 722 điều, 6 



quyển, 16 chương. Đây là công trình lập pháp lớn và tương đối hoàn chỉnh, đánh dấu 

một bước tiến quan trọng của Lịch sử pháp quyền trong lịch sử Việt Nam.  

 

3. Danh hiệu Trạng Nguyên có từ khoa thi nào lịch sử thi cử của các triều đại 

phong kiến của Việt Nam? 
 

a. Khoa thi Minh Kinh bác học năm 1075 thời Lý  

b. Khoa thi Thái học sinh năm 1232 thời Trần  

c. Khoa thi Đại tỉ năm 1246 thời Trần 

d. Khoa thi Hội năm 1396 thời Hồ 

 

* Đáp án: C 

- Năm 1246, nhà Trần mở khoa thi,  đặt lại thứ bậc trong Tam giáp so với kỳ thi trước 

đó. Theo cách đổi mới này, bậc Đệ nhất giáp có Tam khôi là Trạng Nguyên, Bảng 

nhãn và Thám hoa.  Như vậy, danh hiệu Trạng Nguyên bắt đầu có từ khoa thi này. Vị 

trang nguyên đầu tiên là Nguyên Quan Quang xã Tam Sơn, huyện Đông Ngàn (nay là 

huyện Tiên Sơn, tỉnh Bắc Ninh). 

 

4. Tác phẩm nào sau đây được xem là Bản Tuyên ngôn lần thứ nhất của Việt 

Nam: 

 

a. Bài thơ Nam Quốc Sơn Hà của Lý Thường Kiệt 

b. Bài Hịch tướng sĩ của Trần Hưng Đạo 

c. Bài Bình Ngô đại cáo của Nguyễn Trãi 

d. Bản Tuyên ngôn của Chủ tịch Hồ Chí Minh 

 

* Đáp án: A 

- Nội dung bài thơ gồm 4 câu: “Nam quốc sơn hà Nam đế cư.  Tuyệt nhiên định phận 

tại thiên thư.  Nhữ hà nghịch lỗ lai xâm phạm.  Nhữ đẳng hành khan thủ bại hử”.  

Dịch nghĩa: “Sông núi nước Nam vua Nam ở.  Rành rành định phận tại sách Trời.  

Cớ sao lũ giặc sang xâm phạm?  Chúng bay sẽ bị đánh tơi bời” được cho là của danh 

tướng Lý Thường Kiệt sáng tác, cho đọc tại đền Trương Hát để khích lệ tinh thần yêu 

nước, chiến đấu trong cuộc kháng chiến chống Tống xâm lược năm 1077.  Bài thơ 

này còn được gọi với cái tên là Bài thơ Thần với nghĩa trang trọng. 

 

5. Bộ quốc sử đầu tiên của Việt Nam “Đại Việt sử ký” do ai biên soạn? 

 

a. Ngô Sĩ Liên 

b. Lê Văn Hưu 

c. Mạc Đỉnh Chi 

d. Phan Phu Tiên 

 



* Đáp án: B 

- Năm 1272, nhà sử học Lê Văn Hưu soạn xong bộ Đại Việt sử ký, bộ quốc sử đầu 

tiên của nước ta. Ghi chép từ thời Triệu Vũ đến Lý Chiêu Hoàng, 30 tập. 

 

6. Nhân vật nào được xem là ông Tổ thuốc Nam của Việt Nam? 

 

a. Nguyễn Bá Tĩnh (Tuệ Tĩnh thiền sư) 

b. Lê Hữu Trác (Hải Thượng Lãn ông) 

c. Hoàng Đôn Hoài 

d. Nguyễn Hữu Đạo 

 

* Đáp án: A 

- Nguyễn Bá Tĩnh (Tuệ Tĩnh thiền sư), người tỉnh Hải Dương được phong là ông tổ 

ngành dược Việt Nam, người đầu tiên xây dựng truyền thống y dược học dân tộc với 

phương châm “Nam dược trị Nam nhân”. 

 

7. Khoa thi Nho học cuối cùng ở Việt Nam được tổ chức vào thời gian nào? 

 

a. 1889 

b. 1909 

c. 1919 

d. 1929 

 

* Đáp án: C 

- Ngày 28/12/1818, vua Khải Định ra Chỉ dụ bãi bỏ chế độ khoa cử ở Việt Nam.  

Ngày 01/4/1919, khoa thi Hội được tổ chức và ngày 15/5/1919, khoa thi Đình được tổ 

chức.  Như vậy, năm 1919 là năm diễn ra khoa thi cuối cùng theo truyền thống Nho 

học ở Việt Nam. 

 

---oOo--- 

 

E.  NGHỆ THUẬT DIỄN XƯỚNG DÂN GIAN (4 CÂU HỎI) 

 

1. Đàn tính là nhạc cụ tiêu biểu của dân tộc nào?  

 

a. Nùng 

b. Tày  

c. Thái 

d. Mông 

 

* Đáp án: B 

(Đàn tính là nhạc cụ dùng đệm trong hát then của dân tộc Tày) 



 

2. Hát dù kê là loại hình nghệ thuật độc đáo của dân tộc nào? 

 

a. Hoa 

b. Khmer 

c. Mạ 

d. Raglai 

 

* Đáp án: B 

- Là loại hình kịch hát truyền thống của nghệ thuật sân khấu hát và múa của người 

dân tộc Khmer. Còn có tên là Lo Khôn Ba sắc - nghĩa là kịch hát của người Khmer ở 

vùng sông Bassắc/ sông Hậu.  Hát bằng tiếng Khmer, hát với diễn tấu một số nhạc cụ, 

điệu múa phụ họa) 

 

3. Đờn ca tài tử là loại hình nghệ thuật được hình thành và phát triển ở vùng đất 

nào của Việt Nam? 

 

a. Tây Bắc 

b. Đông Bắc 

c. Trung Bộ 

d. Nam Bộ 

 

* Đáp án: D 

(Được hình thành đầu thế kỷ XX , duy trì và phát triển mạnh mẽ trong cộng đồng cư 

dân cho đên hiên nay. Năm 2013, loại hình di sản văn hóa này được UNESCO công 

nhận là di sản văn hóa phi vật thể đại , được duy trì ở Nam Bộ) 

 

4. Quan họ là loại hình dân ca ra đời và phát triển ở vùng đồng bằng nào của 

Việt Nam? 

 

a. Đồng bằng Sông Cửu Long 

b. Đồng bằng Khánh Hòa 

c. Đồng bằng Thanh Hóa  

d. Đồng bằng Sông Hồng 

  

* Đáp án: D 

- Dân ca quan họ ra đời ở vùng đồng bằng sông Hồng, chủ yếu ở vùng Kinh Bắc (tỉnh 

Bắc Giang, Bắc Ninh). Loại hình dân ca này được UNESCO công nhận là “Di sản 

văn hoá phi vật thể đại diện của nhân loại”. 

 

---oOo--- 

 



F.  DI CHỈ - LÀNG NGHỀ (4 CÂU HỎI) 

 

1. Các di chỉ thuộc văn hóa Sa Huỳnh được phân bố chủ yếu ở đâu? 

 

a. Miền Bắc 

b. Miền Nam 

c. Miền Trung 

d. Miền Tây 

 

* Đáp án: C 

Không gian văn hóa Sa Huỳnh phân bố trên địa bàn miền Trung từ Quảng Bình đến 

Bình Thuận (theo trục bắc – nam) và ven biển lên Tây Nguyên (theo trục đông – tây) 

 

2. Văn hóa Hòa Bình thuộc thời kỳ nào giai đoạn phát triền nào của xã hội 

nguyên thủy ở Việt Nam? 

 

a. Thời đại đá cũ 

b. Thời đại đá giữa 

c. Thời đại đá mới 

d. Thời đại đồ đồng (kim khí) 

 

* Đáp án: C 

Văn hóa Hòa Bình thuộc thời đại đồ đá mới, có niên đại khoảng 12.000 – 7.000 năm 

cách ngày nay. Các di chỉ tập trung ở vùng Tây Bắc và phía Bắc Trường Sơn 

 

3. Không gian văn hóa Đông Sơn được xác định trên phạm vi địa bàn nào? 

 

a. Từ biên giới Việt – Trung đến sông Gianh/Quảng Bình 

b. Cả vùng Tây Nguyên 

c. Từ sông Gianh/Quảng Bình đến Bình Thuận 

d. Từ tỉnh Đồng Nai đến tỉnh Cà Mau 

 

* Đáp án: A 

- Không gian văn hóa Đông Sơn có hàng trăm di tích với nhiều loại hình: cư trú, 

xưởng chế tác, mộ táng…) được phân bổ trên một vùng rộng lớn từ biên giới Việt – 

Trung đến bờ sông Gianh của Quảng Bình. 

 

 

 

4. Hình tượng con gì sau đây KHÔNG xuất hiện trên trống đồng Đông Sơn phát 

hiện ở Việt Nam? 

 



a. Con chim 

b. Con voi 

c. Con nai/hươu 

d. Con cóc 

 

Đáp án: B 

Trống đồng Đông Sơn là tên một loại trống tiêu biểu cho Văn hóa Đông Sơn (700 

TCN - 100) của người Việt cổ. Trên mặt một số loại trống đồng có xuất hiện hình 

tượng các con vật như chim, nai/hươu hay cóc, bò, KHÔNG có hình tượng con voi. 


