
A. Câu 1 : (Toán Học) Vào thời điểm 8 giờ đúng thì kim giờ với
kim phút tạo thành với nhau một góc bao nhiêu ? (biết rằng
góc nhỏ hơn góc bẹt)
Đáp án : 120 độ

Câu 2 : (Hoá Học) Kim loại nào có nhiều nhất trong đất sét ?
Đáp án : Nhôm (Al)

Câu 3 : (Lịch Sử) Đền Voi Phục trấn phía Tây Hà Nội thờ ai ?
Đáp án : Linh Lang đại vương.

Câu 4 : (Địa Lý) Sông Amur có tên khác là gì ?
Đáp án : Hắc Long Giang

Câu 5 : (Thể Thao) Thành phố đầu tiên ở Châu Á tổ chức
Olympic là thành phố nào ?
Đáp án : Tokyo

Câu 6 : (Vật Lý) Các loại sóng điện từ có bước sóng từ 0,001
m trở lên thì được gọi tên chung là gì ?
Đáp án : Sóng vô tuyến.

Câu 7 : (Công Nghệ Thông Tin) Trong một hệ thống mạng LAN
, thiết bị quan trọng nhất giúp tất cả các máy có thể kết nối
với nhau , thường có nhiều cổng nối với người sử dụng để gắn
máy tính và các thiết bị ngoại vi . Thiết bị đó gọi là gì ? Đáp án
: Hub

Câu 8 : (Xã Hội) Tên của danh hoạ nào được dùng đặt cho phi
trường quốc tế ở Roma - Ý ?
Đáp án : Leonardo da Vinci

Câu 9 : (Thiên Văn) Con người khi vượt qua tầng nào của khí
quyển mà không đeo bình dưỡng khí thì nguy hiểm đến tính
mạng ?
Đáp án : Tầng đối lưu

Câu 10 : (Văn Học) Bối cảnh của tiểu thuyết “Chuông nguyện
hồn ai” của nhà văn Mỹ Ernest Hemingway là đất nước nào ?



Đáp án : Tây Ban Nha

Câu 11 : (Tiếng Anh) who was the first man to walk on the
Moon ?
Đáp án : Neil Amstrong

Câu 12 : (Sinh Học) Trứng của loài chim nào to nhất ?
Đáp án : Đà điểu

B. Câu 1 : (Vật Lý) Để cho hiệu suất của động cơ nhiệt càng
lớn thì nhiệt độ nguồn nóng (T1) và nhiệt độ nguồn lạnh (T2)
phải như thế nào ?
A. T1 càng thấp và T2 càng lớn
B. T1 càng lớn và T2 càng thấp
C. T1 càng thấp và T2 càng thấp
D. T1 càng lớn và T2 càng lớn
Đáp án : B. T1 càng lớn và T2 càng thấp

Câu 2 : (Nghệ Thuật) Bài hát "Một đời người, một rừng cây" là
của nhạc sĩ ?
A. Trần Hoàn
B. Hoàng Việt
C. Trần Long Ẩn
D. Phạm Minh Tuấn
Đáp án : C. Trần Long Ẩn

Câu 3 : (Công Nghệ Thông Tin) Mạng Internet do ai làm chủ ?
A. Hãng Microsoft
B. Các tập đoàn CNTT lớn trên thế giới
C. Chính phủ Mỹ
D. Không có ai làm chủ
Đáp án : D. Không có ai làm chủ

Câu 4 : (Toán Học) Trong các tập hợp số sau, tập hợp nào là
tập con của các tập còn lại
A. tập hợp số tự nhiên
B. tập hợp số nguyên
C. tập hợp số hữu tỉ
D. tập hợp số vô tỉ



E. không có đáp án nào đúng
Đáp án : E. không có đáp án nào đúng. Vì số tự nhiên , số
nguyên, số hữu tỉ không phải tập con của tập hợp số vô tỉ, và
số vô tỉ cũng không phải tập con của các tập trên.

Câu 5 : (Thiên Văn) Ba ngôi sao sáng nhất của 3 chòm sao tạo
thành Tam Giác Mùa Hè
A. Thiên Ưng, Thiên Cầm, Thiên Nga
B. Thiên Ưng, Tráng Sĩ, Đại Hùng
C. Đại Hùng, Tiểu Hùng, Tráng Sĩ
D. Thiên Cầm, Tráng Sĩ, Đại Hùng
Đáp án : A. Thiên Ưng, Thiên Cầm, Thiên Nga

Câu 6 : (Địa Lý) Bãi biển Thiên Cầm nổi tiếng của nước ta là
của tỉnh nào ?
A. Quảng Bình
B. Thanh Hoá
C. Hà Tĩnh
D. Đà Nẵng
Đáp án : C. Hà Tĩnh

Câu 7 : (Lịch Sử) Lá cờ đỏ sao vàng xuất hiện lần đầu tiên ở
đâu ?
A. Cuộc khởi nghĩa Bắc Sơn
B. Cuộc khởi nghĩa Nam Kỳ
C. Binh biến Đô Lương
D. Tất cả đều sai
Đáp án : B. Cuộc khởi nghĩa Nam Kỳ

Câu 8 : (Tiếng Anh) Life is just one trouble...........another

A. after
B. beyond
C. in
D. to

Đáp án : A. after

Câu 9 : (Hoá Học) Trong các liên kết quan trọng sau đây, cái



nào cần ít năng lượng hơn cả để làm đứt ?
A. Các tương tác kỵ nước
B. Các liên kết cộng hóa trị
C. Các liên kết hydrod
D. Các liên kết ion
Đáp án : C. Các liên kết hydrod

Câu 10 : (Xã Hội) Quan hệ ngoại giao giữa Việt Nam và Nga
được thiết lập từ năm nào
A. 1940
B. 1950
C. 1960
D. 1970
Đáp án : B. 1950

Câu 11 : (Văn Học) "Điện giật, dùi đâm, dao cắt, lửa nung
Không giết được em người con gái anh hùng"
Đây là những câu thơ miêu tả ai?
A. Nguyễn Thị Định
B. Chị Út Tịch
C. Chị Lí
D. Chị Sứ
Đáp án : C. Chị Lí

Câu 12 : (Sinh Học) Bậc phân loại nào sau đây bao gồm tất cả
các bậc phân loại khác được nêu dưới đây :
A. Động vật có dây sống
B. Động vật xương sống
C. Lưỡng cư
D. Thú
Đáp án : A. Động vật có dây sống

13. + Nghệ Thuật : (25s) Vở nhạc kịch đầu tiên của Việt Nam
có tên là gì ? (10 điểm) Tác giả là ai ?
Đáp án : Vở nhạc kich Cô Sao, Tác giả Đỗ Nhuận

14. Văn Học : (30s) 2 bài thơ của Bác Hồ là "Mới ra tù, tập leo
núi" và "Lên núi" (Đăng Sơn). Có miêu tả chung một hình ảnh
của thiên nhiên. Hãy chỉ ra 2 câu thơ ấy trong 2 bài trên ?



Đáp án : hình ảnh "núi đỡ mây, mây ấp núi"
- "Mới ra tù, tập leo núi" : Vân ủng trùng sơn, sơn ủng vân
(Núi ấp ôm mây, mây ấp núi)
- "Lên núi" : Vạn trùng sơn ủng vạn trùng vân (Vạn trùng núi
đỡ vạn trùng mây)

15. + Xã Hội : (25s) Trên Tháp Bút ở Hồ Gươm có đề dòng chữ
gì ? (10 điểm) Ý nghĩa của dòng chữ đó ?
Đáp án : "Tả thiên thanh" - viết lên trời xanh

16. + Lịch Sử : (30s) Năm nào được coi là mốc đánh dấu Việt
Nam thoát khỏi ách đô hộ 1000 năm Bắc thuộc ? (10 điểm) Sự
kiện đó là sự kiện gì ?
Đáp án : Năm 938 - Ngô Quyền đánh tan quân Nam Hán

17. + Địa Lý : (30s) Cây cầu nào là cầu treo dây văng hai trụ
đầu tiên ở Việt Nam ? (10 điểm) Nối liền 2 tỉnh nào ?
Đáp án : Cầu Mỹ Thuận - nối liền 2 tỉnh Tiền Giang và Vĩnh
Long

18. + Công Nghệ Thông Tin : (30s) Khi sử dụng Microsoft
Word với bộ mã Unicode, đôi khi các chữ có dấu bị nhảy cách
làm bạn rất khó chịu . Hãy nêu cách khắc phục tình trạng này
Đáp án : Bạn chỉ cần vào Tools > Options > Edit. Tại thẻ Edit,
bạn bỏ dấu tích ở bảng Use smart copy and paste, sau đó nhấn
OK. Lỗi cách chữ khó chịu sẽ lập tức biến mất.
26. Bộ câu hỏi thứ hai mươi sáu (18)
A. Câu 1 : (Tiếng Anh) who's author of "The Old man and The
Ocean"?
Đáp án : Ernest Hemingway

Câu 2 : (Thiên Văn) Ngọn núi cao nhất trên Sao Kim (Venus)
tên là gì ? Đáp án : Maxwell

Câu 3 : (Lịch Sử) Địa phương nào trong cả nước giành chính
quyền đầu tiên trong Cách Mạng Tháng 8/1945 ?
Đáp án : Thái Nguyên

Câu 4 : (Văn Học) Cuốn nhật kí “Mãi mãi tuổi hai mươi” của



Nguyễn Văn Thạc do ai sưu tầm và giới thiệu ?
Đáp án : Đặng Vương Hưng

Câu 5 : (Xã Hội) Di sản nào của Việt Nam được Unesco công
nhận là di sản văn hoá phi vật thể năm 2005 ?
Đáp án : Cồng Chiêng

Câu 6 : Những cái tên : Giáng Son, Bảo Lan, Lan Hương, Hồng
Ngọc và Thuỳ Linh là những thành viên của nhóm nhạc nào ?
Đáp án : N Ă M D Ò N G K Ẻ

Câu 7 : Nguyễn Văn Tài là tên thật của nhà văn nào ?
Đáp án : Kim Lân

Câu 8 : Nước nào không bị chiến tranh ngoại xâm kể từ năm
1515 ?
Đáp án : Thụy Sĩ

Câu 9 : Trong Win XP, theo mặc định màn hình Desktop, có
một cảnh bãi biển của Việt Nam. Cho biết tên Bãi Biển ?
Đáp án : Bãi Biển Lăng Cô. Hình có 3 cây dừa.

Câu 10 : Năm 1918, ai là người một tay sáng lập "Thanh niên
tu tấn hội" ở Huế ?Đáp án : Trần Phú

Câu 11 : Tên của hợp kim dùng để sản xuất máy bay ?
Đáp án : Dura (lấy tên từ thành phố Duren)
Câu 12 : Quốc ca không có lời thì được gọi là gì ?
Đáp án : Quốc thiều
13. Lịch Sử & Địa Lý : (30s) Thành phố nào có ba tên gọi đi
vào lịch sử ? (10 điểm) Nằm ở quốc gia nào ? (10 điểm)
Đáp án : Thành phố Istanbul thuộc vùng tây bắc Thổ Nhĩ Kỳ đã
ba lần thay tên đổi chủ. Ban đầu, trong thời Hy Lạp nó được
đặt tên là Byzance, sau chuyển thành Constantinople ở thời La
Mã và Istanbul cái tên thứ 3 của "ông chủ" Thổ Nhĩ Kỳ.
14. Vật Lý : (35s) Theo quan niệm cũ e là điện tích nguyên tố
đúng hay sai ? Tại sao ?
Đáp án : Sai vì điện tích nguyên tố là điện tích không thể chia
nhỏ được nữa nhưng ngày nay người ta đã tìm ra các quark (6



loại) có điện tích +-1.e/3; +-2.e/3.
15. Văn Học : (30s) Một tác giả của Việt Nam đã từng miêu tả
2 tiếng đàn của 2 người con gái trong 2 tác phẩm của ông như
tiếng hạc, tiếng khoan !!! Ông là ai ? (10 điểm) , 2 người con
gái đó là những ai ?
Đáp án : Ông là Nguyễn Du - 2 người con gái đó là Thúy Kiều
(Truyện Kiều) và Nàng Cầm (Long Thành cầm giả ca)
16. Tiếng Anh : (30s) Who is the first American woman
astronaut ? When did she make her space mission ?
Đáp án : Sally K. Ride / Jun. 18, 1983

17. Thể Thao & Nghệ Thuật : (30s) Trong trận chung kết cúp
C1 Châu Âu (1998 - 1999), đội bóng nào đã bị dẫn trước tới
90' thi đấu và lật ngược lại được tình thế 2-1 và vô địch ? (10
điểm) Cầu thủ nào ghi bàn quyết định cho đội ?
Đáp án : Manchester United thắng Bayern Munich 2 - 1 ,
Solskajer người Nauy biệt danh "sát thủ có khuôn mặt trẻ thơ"
đã ghi bàn ấn định tỉ số giúp MU vô địch.

18. Xã Hội : (30s) Từ thửơ dựng nước cho đến nay, dân tộc ta
đã có 3 bản tuyên ngôn độc lập. Hãy cho biết tên của chúng
kèm theo tên tác giả của những "bản tuyên ngôn độc lập" đó
?Đáp án :
- Nam Quốc Sơn Hà - Lý Thường Kiệt
- Bình Ngô Đại Cáo - Nguyễn Trãi
- Tuyên ngôn độc lập - Hồ Chí Minh
1. Tỉnh cực bắc của nước ta là tỉnh nào?
Đáp án: Hà Giang
2. Tỉnh nào của nước ta có diện tích lớn nhất?
Nghệ An
3. Địa y là dạng cộng sinh của..... và .....
Nấm mốc và tảo
4.Ếch hô hấp bằng .... và bằng ......
Da và Phổi
5.Cá heo định hướng bằng cơ quan nào?
Mũi
6. Darwin, tác giả cuốn "Nguồn gốc các loài" là người nước
nào?
Anh



7. Triều đại nhà Nguyễn có bao nhiêu đời vua?
13
8. Trong số 3 anh em nhà Tây Sơn, ai là người lên ngôi Hoàng
đề đầu tiên?
Nguyễn Nhạc
9. Đã trải qua bao nhiêu đời tổng thống Hoa Kỳ trong suốt
cuộc kháng chiến chống Mỹ (1954-1975)?
5
10. Ai là chủ tịch đầu tiên của Hội Liên hiệp Thanh niên Việt
Nam?
Nguyễn Chí Thanh
11. Sự tích sông Hương gắn với tên loài cây nào?
Thạch Xương Bồ
12. Trang từ điển bách khoa mở lớn nhất trên mạng có tên là
gì?
Wikipedia
13. Có bao nhiêu loại hàng hóa đã được phú ông đem ra gạ đổi
chiếc quạt mo của thằng Bờm?
6
14. Ca sĩ nào đã hát bài Bonjour Việt Nam đầu tiên?
Phạm Quỳnh Anh
15. Trên bàn phím máy tính có bao nhiêu phím chức năng bắt
đầu bằng chữ F?
12
16. Địa chỉ trang web của Đại học Khoa học Huế là gì?
www.husc.edu.vn
17. Tên tiếng Anh của cuốn hồi ký nổi tiếng của cựu Tổng
thống Mỹ Bill Clinton là gì?
My Life
18. Một dặm (mile) bằng bao nhiêu km?
1,6
19. Một inch bằng bao nhiêu cm?
2,54
20. Hóa chất nào thường được cấp phát cho người dân vùng lũ
để khử trùng nước uống?
Cloramin B
21. Sử dụng 2 bóng đèn 50 W mắc song song sẽ tiêu thụ hết
bao nhiêu kWh trong 20 giờ?
1 kWh

http://www.husc.edu.vn/


22. Trong một bảng đấu gồm 5 đội bóng sẽ có bao nhiêu trận
đấu cả thảy?
10
23. Có 1000 thí sinh thi vào ngành Hóa học, Trường đại học
khoa học, chỉ tiêu tuyển sinh là 100. Một thí sinh trúng tuyển
đã vượt qua ít nhất là bao nhiêu thí sinh?
900
24. Hóa chất nào thường dùng làm chất chống đông mủ cao su
tự nhiên?
Amoniac
25. Vitamin nào trong số các vitamin A, B1, B6, B12, C tan
được trong dầu mỡ?
A
26. Số vòng quay của chiếc kim dài đồng hồ gấp bao nhiêu lần
số vòng quay của chiếc kim ngắn trong một ngày đêm?
24
27. Trong 1 năm dương lịch, có bao nhiêu tháng có 30 ngày?
4
28. Quốc hiệu nước ta vào thời Lê Lợi lên ngôi là gì?
Đại Việt
29. Tên giải thể thao khu vực Đông Nam Á giành cho người
khuyết tật gọi là gì?
ParaSeagames
30. Tác phẩm đầu tay của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn là gì?
Ướt Mi
31. Bản tin dự báo thời tiết trên VTV thường chia nước ta làm
mấy khu vực?
7
32. Tên viết tắt của Bộ Giáo dục-Đào tạo theo tiếng Anh là gì?
MOET
33. Từ tiếng Anh nào chỉ hiện tượng Trái Đất nóng lên?
global warming
34. Một từ tiếng Anh chỉ hiện tượng vừa sương vừa khói?
Smog
35. Hiện tượng thiên văn xảy ra khi Mặt Trăng nằm giữa Mặt
Trời và Trái Đất gọi là gì?
nhật thực
36. Hành tinh nào gần Mặt trời nhất?
Sao Thuỷ



37. Hành tinh nào gần Trái đất nhất?
Sao Kim
38. Hố Maria (hố sâu nhất thế giới) thuộc đại dương nào?
Thái Bình Dương
39. Việt Nam đã được UNESCO công nhận bao nhiêu di sản của
thế giới?
7
40. Sông Mê Kông chảy qua bao nhiêu quốc gia?
06 (Trung Quốc, Lào, Myanma, Thái Lan, Campuchia, Việt
Nam)
41. Công thức hoá học của rubi (hồng ngọc) là gì?
Al2O3 (corinđon)
42. Hai câu thơ nổi tiếng về Huế: “Sông Hương hoá rượu ta
đến uống/ Ta tỉnh đền đài ngả nghiêng say” là của ai?
Nguyễn Trọng Tạo
43. Hai câu thơ nổi tiếng viết về Sông Hương: “Con sông dùng
dằng con sông không chảy/ Sông chảy vào lòng nên Huế rất
sâu” là của nhà thơ nào?
Thu Bồn
44. Tranh Đông Hồ là sản phẩm tranh dân gian Việt Nam của
Làng Mái thuộc tỉnh nào ?
Bắc Ninh
45. Cây gì có nguồn gốc từ sa mạc Châu Phi, hiện ở nước ta chỉ
có duy nhất ở Huế ?
bao báp
46. Tác giả của thuyết tương đối Anh-xtanh là người nước nào?
Đức
47. Một cái giếng sâu 10m, dưới đáy giếng có một con ếch.
Ban ngày nước giếng dâng 3m và ban đêm nước giếng rút
xuống 2m. Hỏi đến ngày thứ mấy thì con ếch ra khỏi miệng
giếng.
8
48. Hãy điền cụm từ còn thiếu vào câu sau:
"Thương anh em cũng muốn vô
Sợ ..........................., sợ phá Tam Giang"
chuông nhà Hồ
49. Hệ đầm phá lớn nhất Đông Nam Á tên là gì?
Tam Giang-Cầu Hai
50. Quốc gia nơi cừu Dolly được nhân bản thành công?



Scotland (hoặc Vương quốc Anh)
51. Ngày Việt Nam gia nhập tổ chức thương mại thế giới
(WTO)?
07/11/2006
52. Có 1 xấp tiền xu, tổng 13 đồng, 2 người A và B lấy lần
lượt, mỗi lần có thể lấy 1 hoặc 2 đồng, quy định, người lấy
được đồng cuối cùng sẽ thắng. A lấy trước, hỏi lần đầu A lấy
bao nhiêu đồng xu để đảm bảo thắng cuộc?
1
53. Trong các hình có cùng chu vi, hình nào có diện tích lớn
nhất?
Hình tròn
54. Có 4 chữ số 5, hãy sử dụng các phép toán cộng, trừ, nhân,
chia sao cho kết quả của phép tính là 30
5*(5+5/5)
55. Ai là người sáng lập ra môn Hình giải tích
Descartes (René Descartes)
56. Tìm số có hai chữ số, biết nếu đổi chữ số hàng chục và
hàng đơn vị của nó thì bằng giá trị số ban đầu tăng thêm 9.
45 (54 = 45 + 9)
57. Tìm số có hai chữ số, biết chữ số hàng chục là 4 và nếu đổi
chữ số hàng chục và hàng đơn vị của nó thì bằng giá trị số ban
đầu tăng thêm 1/5.
45 (54 = 45 + 9)
58. Việt Nam đạt bao nhiêu huy chương tại Olympic Bắc Kinh
2008?
1
59. “Vạn Niên là Van Niên nào/ Thành xây xương lính, hào đào
máu dân”
Hai câu thơ trên đề cập đến việc xây lăng của vị vua nào?
Tự Đức
60. “ Kim Luông có gái mỹ miều/Trẫm thương, trẫm nhớ trầm
liều trẫm đi”
Hai câu thơ nhắc đến vị vua nào của Triều Nguyễn.
Thành Thái
61. “Đường Phượng bay mù không lối về”
Đường Phượng bay trong đoạn nhạc trên trong bài hát Mưa
Hồng của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn, hiện nay là đường nào ở TP
Huế?



Đoàn Thị Điểm
62. 'Từ ngày thất thủ kinh đô
Ông Tây giăng dây thép, họa địa đồ nước Nam”
Ngày thất thủ kinh đô đề cập trong câu thơ trên là ngày tháng
âm lịch nào?
23 tháng 05 (5/7/1885)
63. Tên miền các trang web của Việt Nam có đuôi là .vn, của
Nhật Bản có đuôi là .jp. Vậy các trang web của nước Đức có
đuôi là gì?
.de
64. Cố đô Hoa Lư thuộc tỉnh?
Ninh Bình
65. Đỉnh núi cao nhất Việt Nam là?
Phan-xi-păng
66. Đại La là tên cũ của?
Hà Nội
67. Tên Hà Nội có từ thời vua nào?
Minh Mạng
68. Festival Huế được tổ chức vào tháng 6/2008 là festival lần
thứ bao nhiêu đươc tổ chức ở Huế?
5
69. Quần thể di tích Huế được công nhận là di sản văn hóa thế
giới năm nào?
1993
70. Khu phố cổ Hội An được xây dựng từ thế kỷ?
16
71. Đảo lớn nhất Việt Nam là đảo gì?
Phú Quốc
72. Quần thể thánh địa Mỹ Sơn thuộc tỉnh nào?
Quảng Nam
73. Thành Cổ Loa có hình dáng của cái gì?
Vỏ ốc
74. Những trang đầu trong nhật ký của Bác sĩ Đặng Thùy Trâm
được viết vào tháng năm nào?
4/1968
75. Tác giả tập truyện ngắn Cánh đồng bất tận là ai?
Nguyễn Ngọc Tư
76. Hợp chất nào trong máu giúp vận chuyển oxy đến các tế
bào?



Hemoglobin
77. Nhân vật lịch sử nào đã có câu nói đầy nghĩa khí “Ta thà
làm ma nước Nam chứ không thèm làm vương đất Bắc”?
Trần Bình Trọng
78. Khí tạo ra trong quá trình khai thác dầu mỏ thường gọi là
khí gì?
Khí đồng hành
79. Theo nghi thức ngoại giao, khi các nguyên thủ quốc gia
tiếp khách, khách sẽ ngồi phía tay trái hay tay phải của chủ?
tay phải
80. Huấn luyện viên nào đã dẫn dắt đội tuyển bóng đá nam
nước ta tại SEAGAMES 17 (Thái Lan)?
Weigang
81. Tên con sông dài nhất châu Á ?
Dương Tử hay Trường Giang
82. Vận tốc ánh sáng trong không khí là bao nhiêu?
3 x 108 m/s
83. Ở người có bao nhiêu cặp nhiễm sắc thể?
23
84. Bộ xương cá Voi lớn nhất Đông Nam Á hiện được lưu giữ ở
đâu?
Bình Thuận
85. Ai là tác giả câu nói nổi tiếng: “Tôi tư duy, vậy thì tôi tồn
tại”?
Descartes (Đề các)
86. Bây giờ là mấy giờ biết rằng: Giờ đó sẽ bằng khoảng thời
gian còn lại từ giờ đến giữa trưa tăng thêm 2/5 khoảng thời
gian từ nửa đêm đến bây giờ.
Đáp án : 7h30 (x =(12-x) +2/5x)
87. Đi xe lửa từ TPHCM ra Hà Nội thì hết 2 ngày (48 tiếng).
Mỗi ngày, ở TPHCM có 3 chuyến xe lửa chạy ra HN và ở HN
cũng có 3 chuyến xe lửa chạy ra TPHCM tại cùng thời điểm (8
tiếng 1 chuyến kể cả ngày lễ).
A ở TPHCM, muốn đi xe lửa ra Hà Nôi. Hỏi trong chuyến đi đó,
K sẽ gặp bao nhiêu chuyến xe lửa đi ngược chiều?
11 chuyến
88. Nhà thơ Hàn Mặc Tử đã từng rao bán thứ gì trong thơ
mình?
Trăng



89. Lò phản ứng hạt nhân duy nhất ở Việt Nam nằm ở tỉnh nào
?
Lâm Đồng
90. Tổng sản phẩm quốc dân được kí hiệu là gì?
GNP
91. Tổng sản phẩm quốc nội được kí hiệu là gì?
GDP
92. Ozôn có mặt chủ yếu trong tầng gì của khí quyển?
Bình lưu
93. Cửa khẩu Tịnh Biên thuộc tỉnh nào của Việt Nam?
An Giang
94. Các đại dương chiếm bao nhiêu % diện tích bề mặt Trái
Đất: 61, 71 hay 81%?
71%
95. Hiện tượng thiên văn xảy ra khi Trái Đất nằm giữa Mặt
Trăng và Mặt Trời gọi là gì?
nguyệt thực
96. Văn bản ghi các luật lệ, quy định trong làng xã ngày xưa ở
Việt Nam gọi là gì?
Hương ước
97. Tác giả của tác phẩm “Mật mã Da Vinci”?
Dan Brown
98. Từ nào trong tiếng Việt có nhiều chữ cái nhất?
Nghiêng (7 chữ)
99. Hành tinh nào thuộc hệ Mặt trời được đặt tên theo tên của
Vua các vị thần trong thần thoại Hy Lạp ?
Sao Mộc (hoặc Jupiter)
100. Nơi nào trên bề mặt Trái đất không xảy ra hiện tượng
bão?
Xích đạo
1. Thuốc nổ được phát minh bởi?
Nobel
2.Đất nước 'Triệu Voi' là nước nào?
Lào
3. Huyền Trang, nhà sư Trung Quốc đã hành hương sang Ấn
Độ lấy kinh sống trong triều đại nào?
Nhà Đường
4. Ngày Đông chí là ngày thuộc tháng mấy Âm lịch?
Tháng 11



5. Đại dương nào giáp các châu Á, Mỹ, Đại Dương?
Thái Bình Dương
6. Vị vua nào sống thọ nhất ở Trung Quốc ?
A. Tần Thủy Hoàng B. Phổ Nghi C. Càn Long D. Khang Hy
Đáp án : C. Càn Long
7. Hoa hồng là quốc hoa của nước nào?
Bungari
8. Quốc gia thấp nhất so với mặt biển?
Hà Lan
9. Địa danh núi Bà Đen thuộc tỉnh nào?
Tây Ninh
10. Họa sỹ Van Gogh là người nước nào?
Hà Lan
11. Chức năng chính của website google.com là
A. Nghe nhạc trực tuyến B. Tra tự điển miễn phí
C. Tìm kiếm thông tin trực tuyến D. Cung cấp software miễn
phí
12. Số nào tiếp theo trong dãy số sau: 1, 2, 3, 5, 8, 13, .....?
A. 15 B. 18 C. 21 D. 24
13. ″Anh sẽ là dòng sông để em là biển rộng...″ là đoạn lời
trong bài hát nào?
Lối nhỏ vào đời
14. Nhà tài trợ chính cho đội tuyển Manchester United trong
năm 2008 là...?
AIG
15. Sự tích Cao Nguyên Langbiang kể về mối tình của đôi tình
nhân nào ?
chàng Lang và nàng Biang
16. If four kittens can eat four mice in four seconds, how many
mice can twelve kittens eat in twelve seconds?
36
17. Cao Bá Quát suốt đời chỉ biết cúi đầu trước loài hoa gì?
Mai
18. Nhà Toán Học Turing là người nước nào ?
A. Anh B. Pháp C. Italia D. Tây Ban Nha
A. Anh.
19. What has three hands but only one face?
A clock
20. Who is closer to you, your mom or your dad?



Mom
21. Con sông nào dài nhất châu Âu?
Sông Danuýt
22. Borodino, trận đánh dấu bước ngoặt thất bại của Napoleon
I ở Châu Âu diễn ra ở đâu?
Nga
23. Ngọc Hân công chúa là con vua nào?
Lê Hiển Tông
24. Người quyết định rời đô từ Hoa Lư tới Thăng Long là ai?
Lý Thái Tổ
25. Vĩ tuyến 17 chạy ngang qua địa phận tỉnh nào của nước
ta?
Quảng Trị
26. Bài thơ Tống biệt hành của Thâm Tâm nhắc đền mùa nào
trong năm?
Mùa hạ
27. Ai là người phát minh ra máy tính quay tay đầu tiên của
nhân loại
Blaise Pascale
28. ″Nhà hát của nhũng giấc mơ″ là tên gọi của sân vận động
nào?.
Old Trafford
29. Pices là tên chòm sao nào trong 12 cung Hoàng đạo theo
quan niệm phương Tây?
Song ngư
30. Đất nước nào là nơi tập trung các di tích văn hoá của người
Inca?
Peru
31. What goes up when the rain comes down?
An umbrella
32. Đồng EURO chính thức trở thành đồng tiền lưu hành duy
nhất ở khu vực sử dụng đồng tiền chung châu Âu từ ngày?
1.1.2002
33. Người ta thường xác định tuổi của ngựa dựa vào...?
Răng
34. Giấy được làm từ đâu?
Gỗ thân mềm
35. Số Pi được dùng để tính chu vi hình gì?
Hình Tròn



36. Nã Phá Luân là một cách phiên âm để gọi...?
Napoleon
37. Câu nói : “Hãy cho tôi một điểm tựa, tôi sẽ nhất bổng trái
đất lên” là của nhà Toán học nào?
Acsimet
38. Nhà toán học đầu tiên của Việt NAm là ai?
Vũ Hữu
39. Trong thuật ngữ tin học, Floopy Disk có nghĩa là gì?
Đĩa mềm
40. Khi bị ong đốt, người ta thường dùng gì để bôi vào vết
thương ?
Vôi
41. Giải thưởng cao nhất trong Toán học là giải thưởng gì ?
Fields.
42. Hành tinh duy nhất trong hệ mặt trời không lấy tên của
các vị thần là hành tinh nào?
Trái đất
43. Casablanca là thành phố du lịch nổi tiếng của nước nào?
Ma-rốc (Marocco)
44. Trong 8 quẻ của Kinh Dịch, quẻ Ly có nghĩa là gì?
Lửa
45. Heritage là tạp chí độc quyền của hãng nào?
Hàng Không Việt Nam
46. Năm nào không phải là năm nhuận:?
A. 1980 B. 1994 C. 2000 D. 2008
B. 1994.
47. Hành tinh nào bé nhất trong hệ mặt trời?
Thiên vương tinh
48. Nhân vật Cầu Thiên Xích trong bộ truyện Thần Điêu Đại
Hiệp của Kim Dung sử dụng vật gì làm vũ khí?
Hạt táo
49. Định lý toán học nào đã được phóng ra ngoài vũ trụ?
Pitago (Pithagore)
50. Ai là người Việt Nam đầu tiên bay vào vũ trụ?
Phạm Tuân
51. Hội chứng viêm đường hô hấp cấp SARS xuất hiện đầu tiên
vào năm 2002 tại tỉnh và quốc gia nào?
Quảng Đông-Trung Quốc
52. Rừng cây lá kim xứ lạnh còn được gọi là gì ?



Rừng Taiga
53. Ai là người được tặng Huân chương Sao Vàng đầu tiên ở
nước ta?
Chủ tịch Tôn Đức Thắng
54. Từ các số 2, 3, 7, 8 có thể thành lập được bao nhiêu số
chính phương có ba chữ số?
0
55. Hành tình nào đuợc tìm ra nhờ tính toán lý thuyết
Hải tinh vương
56. Có bao nhiêu Quốc Gia ở Đông Nam Á hiện nay vẫn còn
vua trị vì ?
3
57. Điền từ gì vào chỗ trống trong đoạn thơ sau?
Màu …..không xanh./ Màu ……tím ngát.
Hương ……không nồng. / Hương …… thanh thanh
Thời gian
58. Để tìm được tiếp tuyến của đường cong tại một điểm, ta
phải sử dụng phép tính nào ?
Vi phân (đạo hàm).
59. Đơn vị tính độ phân giải màn hình là gì ?
Pixel
60. Ai là tác giả của “ Lịch triều hiến chương loại chí”?
Phan Huy Chú
61. Kênh đào nôi giữa Đại Tây Dương và Ấn Độ Dương?
kênh đào Suez (Xuyê)
62. Công thức của muối ăn là gì?
NaCl
63. Đảo nào lớn nhất Địa Trung Hải?
Sicily
64. Đại diện cao nhất của chính phủ lâm thời vào tiếp nhận lễ
thoái vị của vua Bảo Đại tại Huế là ai?
A- Tôn Đức Thắng B- Nguyễn Lương Bằng C- Trần Huy Liệu D-
Cù Huy Cận
B
65. Ai là tác giả của bài hát “Bài ca xây dựng”?
Hoàng Vân
66. Một người nông dân có một con cừu. Lần đầu tiên con cừu
đẻ 1 con cừu con. Mỗi năm sau đó lại đẻ một con. Qua 3 năm
cừu con lại bắt đầu đẻ và tiếp tục một năm sau đó như mẹ. Hỏi



9 năm sau kể từ khi con cừu đầu tiên bắt đầu đẻ, anh nông
dân có tất cả bao nhiêu con cừu, nếu không có con nào bị chết
và tất cả cừu con đều là "female" ?
60 con
67. Bức hoạ "Thiếu nữ bên hoa huệ" là tác phẩm của ai ?
Hoạ sĩ Tô Ngọc Vân.
68. Kim loại dẫn điện mạnh nhất ?
Bạc (Ag).
69. Hãy cho biết số ở "_" là gì : G D F H B <-> 7 4 6 _ 2 ?
8 (các số thứ tự chữ cái).
70. Quốc hiệu nước ta dưới thời vua An Dương Vương là gì?
Âu Lạc
71. Loài vật nào thường được dùng để vận chuyển hàng hóa ở
Thái Lan ?
Voi
72. Finding the money is just one of the problems ..... in
buying a house.
A. invested B. mixed C. joned D. involved
D. involved
73. Thành phố nào được gọi là thủ đô ánh sáng?
Paris
75. Hồ nào sâu nhất thế giới?
Hồ Baican
76. Tác giả cuốn “Dư địa chí”?
Nguyễn Trãi
77. Trong thần thoại Hy Lạp, vị thần khổng lồ có tên là gì?
Titan
78. Lễ hội Canaval là lễ hội nổi tiếng ở quốc gia nào ?
Brazil.
79. Trong các đại lượng sau, đại lượng nào là vô hướng ?
A. Cường độ dòng điện B. Công của lực điện trường C. Công
suất dòng điện D. Cảm ứng từ
C. Công suất dòng điện.
80. Khẩu hiệu của thương hiệu Cà phê Trung Nguyên là gì?
Khơi nguồn sáng tạo
81. Vị vua cuối cùng của Việt Nam là Bảo Đại có tên thật là gì?
Nguyễn Phúc Vĩnh Thụy
82. Con gì ngơ ngác đạp trên lá vàng khô trong thơ của Lưu
Trọng Lư?



Con nai
83. Anh Kim Đồng tên thật là gì?
Nông Văn Dền
84. .Quỹ đạo của các hành tinh quanh mặt trời là đường gì (có
hình)
A. Hyperbol B. Parabol C. Tròn D. Elip
D. Elip
85. Biết ngày 20/11/1995 là thứ hai. Tính xem ngày
20/11/1996 là thứ mấy
Thứ 4
86. Quốc gia nào có diện tích nhỏ nhất thế giới?
Vatican
87. Một cái giếng sâu 12m, dưới đáy giếng có một con ếch.
Ban ngày nước giếng dâng 3m và ban đêm nước giếng rút
xuống 2m. Hỏi đến ngày thứ mấy thì con ếch ra khỏi miệng
giếng.
10
88. Có 1 xấp tiền xu, tổng 14 đồng, 2 người A và B lấy lần
lượt, mỗi lần có thể lấy 1 hoặc 2 đồng, quy định, người lấy
được đồng cuối cùng sẽ thắng. A lấy trước, hỏi lần đầu A lấy
bao nhiêu đồng xu để đảm bảo thắng cuộc?
2
89. Có 4 chữ số 5, hãy sử dụng các phép toán cộng, trừ, nhân,
chia sao cho kết quả của phép tính là 30
5*(5+5/5)
90. Tìm số có hai chữ số, biết chữ số hàng chục là 4 và nếu đổi
chữ số hàng chục và hàng đơn vị của nó thì bằng giá trị số ban
đầu tăng thêm 1/5.
45 (54 = 45 + 9)
91. Các nhà giả kim thuật thời Tây Âu Trung Cổ đã dùng biểu
tượng của hành tinh nào để ký hiệu đồng?
Sao Kim
92. "Trí tưởng tượng còn quan trọng hơn cả kiến thức".Đây là
câu nói của ai ?
Einstein
93. Bức hoạ ″Maja khoả thân″ của họa sĩ nào?
Francisco Goya
94. Tìm số khác những số còn lại nhất
A. 4082 B. 8729 C. 4205 D. 6524



D. 6524
95. Địa đạo Vĩnh Mốc nằm ở tỉnh nào ?
Quảng Trị
96. What can't be used unless broken?
Eggs
97. Đại dương nào nhỏ nhất thế giới?
Bắc Băng Dương
98. “ Kim Luông có gái mỹ miều/Trẫm thương, trẫm nhớ trầm
liều trẫm đi”
Hai câu thơ nhắc đến vị vua nào của Triều Nguyễn.
Thành Thái
99. Sự tích sông Hương gắn với tên loài cây nào?
Thạch Xương Bồ
100.Hai câu thơ nổi tiếng về Huế: “Sông Hương hoá rượu ta
đến uống/ Ta tỉnh đền đài ngả nghiêng say” là của ai?
Nguyễn Trọng Tạo
15. Bộ câu hỏi thứ mười lăm (23)
A. Câu 1 : (Hoá Học) Ngành công nghiệp sản xuất thủy tinh
gọi là gì ?
Đáp án : CN Silicat
Câu 2 : (Văn Học) "Bỉ Vỏ" là tác phẩm của ai ?
Đáp án : Nguyên Hồng
Câu 3 : (Xã Hội) Lễ hội té nước ở Myanma được diễn ra vào
tháng mấy trong năm ?
Đáp án : tháng 4

Câu 4 : (Toán Học) Tổng của hai số dương bằng tổng các
nghịch của chúng , vậy tích của hai số dương đó bằng bao
nhiêu ?
Đáp án : 1.
Câu 5 : (Sinh Học) Từ ARN --> ADN gọi là quá trình gì ?
Đáp án : sao mã ngược

Câu 6 : (Thể Thao & Nghệ Thuật) Đội vô địch bóng đá nam tại
Olympic Athens 2004 là đội tuyển nào ?
Đáp án : Argentina

Câu 7 : (Lịch Sử) Theo dã sử,vị vua nào được trạng Lợn cứu
thoát trong lúc kinh sư nổi loạn ?



Đáp án : Lê Thánh Tông

Câu 8 : (Vật Lý) Đơn vị đo của từ thông trong hệ SI ?
Đáp án : Wb (vêbe)

Câu 9 : (Công Nghệ Thông Tin) Đối với Microsoft Word thì
phím tắt nào cho phép bạn mở hộp thoại Find and Replace ?
Đáp án : phím tắt F5

Câu 10 : (Địa Lý) Cung Điện Mùa Đông nằm ở thành phố nào
của nước Nga ?
Đáp án : Saint - Peterburg (tên cũ là Leningrat)

Câu 11 : (Thiên Văn) Chòm sao nào có hình chữ cái W ?
Đáp án : Chòm Thiên Hậu (Cassiopeia)

B. Câu 1 : (Sinh Học) Từ một tế bào hồng cầu ban đầu, sau 1h
có thể tạo ra bao nhiêu tế bào con ?
A. 16
B. 32
C. 64
D. Đáp án khác
Đáp án : D. Đáp án khác (Hồng cầu không phân chia)

Câu 2 : (Lịch Sử) Trong chiến dịch Đông - xuân (1953-1954),
quân Pháp đã lên “kế hoạch Na-va” và chúng đã mở màn kế
hoạch này bằng 1 chiến dịch mang tên 1 loại chim:
A. Bồ câu
B. Đại bàng
C. Hải âu
D. Cú mèo
Đáp án : C. Hải âu

Câu 3 : (Thiên Văn) Ánh sáng Mặt Trời phản xạ từ Thiên Vương
Tinh có màu gì ?
A. Màu vàng
B. Màu đỏ
C. Màu xanh biếc
D. Màu tím



Đáp án : C. Màu xanh biếc (do khí quyển chứa nhiều khí
Metan)

Câu 4 : (Văn Học) Ai đã nói:”Ngôn ngữ là yếu tố đầu tiên của
văn học” ?
A. M.Gorki
B. Lênin
C. Bác Hồ
D. Puskin
Đáp án : A. M.Gorki

Câu 5 : (Xã Hội) Nước Cộng Hoà Dân Chủ Nhân Dân Trung Hoa
hiện nay có bao nhiêu dân tộc ?
A. 46
B. 56
C. 66
D. 76
Đáp án : B. 56

Câu 6 : (Địa Lý) Kinh tuyến 0 độ và vĩ tuyến 0 độ giao nhau ở
châu lục nào ?
A. Châu Á
B. Châu Âu
C. Châu Mỹ
D. Châu Phi
Đáp án : D. Châu Phi

Câu 7: (Vật Lý) Con vật gì đã giúp nhà bác học Vonta phát
minh ra pin ?
A. Con muỗi
B. Con ruồi
C. Con gà
D. Con chó
áp án : A. Con muỗi

Câu 8 : (Toán Học) Dân tộc đầu tiên tính số pi đến 4 chữ số
thập phân là :
A. Babylon
B. Trung Hoa.



C. Aztec.
D. Hy Lạp
Đáp án : B. Trung Hoa

Câu 9 : (Hoá Học) Chất nào không cùng nhóm trong các chất
sau : Naptalen, bồ tạt, Iốt, băng khô ?
A. Naptalen
B. Bồ tạt
C. Iốt
D. Băng khô
Đáp án : B. Bồ tạt (Naptalen, Iốt, Băng khô - CO2 rắn là
những chất rắn có tính thăng hoa)
10. Thiên Văn : (30s) Vì sao Sao Thổ lại có nhiều vành ?
Đáp án : Các vành trên Sao Thổ được tạo thành bởi hàng tỉ tỉ
khối băng có đường kính không quá vài met

11. + Vật Lý : (30s) Kết luận sau đây là đúng hay sai : Thuỷ
tinh không dẫn điện ?
Đáp án : Sai vì thuỷ tinh chỉ không dẫn điện ở nhiệt độ thường
còn ở nhiệt độ cao thuỷ tinh lại trở thành chất dẫn điện.

12. + Văn Học : (25s) Hai câu thơ sau trong bài "Bình Ngô Đại
Cáo" của Nguyễn Trãi : " .......Thằng nhãi con Tuyên Đức động
binh không ngừng Đồ nhút nhát Thạnh, Thăng đem dầu chữa
cháy...... "Hãy cho biết "Tuyên Đức" , "Thạnh", "Thăng" ở đây
có nghĩa là ai ?
Đáp án : - Tuyên Đức : là vua nhà Minh mới lên ngôi, con nhỏ
tuổi nhưng y quyết đánh bại quân ta, nên lại cho quân sang
tiếp viện - Thạnh, Thăng : Mộc Thạnh và Liễu Thăng, hai tên
tướng đem viện binh sang.
16. Bộ câu hỏi thứ mười sáu (12)
A.1. Sông Hương được đặt tên là do con sông có mùi hương
của một loài cây, hãy cho biết loài cây đó tên gì ?
Đáp án : Thạch Bồ Xương.

2. Khi dùng Internet Explorer lướt Web , muốn mở trang Web
ở dạng lớn cả màn hình (Full Screen) ta nhấn phím tắt nào ?
Đáp án : F11.



Câu 3 : (10 chữ cái) Ai là người sáng tác kịch nói đầu tiên của
Hà Nội ?
Đáp án : Vũ Đình Long (với vở "Chén thuốc độc")

Câu 4 : (9 chữ cái) Bộ trưởng Quốc gia giáo dục đầu tiên của
Việt Nam là ai ?
Đáp án : Vũ Đình Hoè

Câu 5 : (10 chữ cái) Ai là người đã viết chiếu tức vị cho vua
Quang Trung ?
Đáp án : Ngô Thì Nhậm

Câu 6 : (10 chữ cái) Tên khai sinh của nhà văn Nam Cao là gì
?
Đáp án : Trần Hữu Trí.

Câu 7 : (8 chữ cái) Tiểu thuyết nổi tiếng nào của Ngô Tất Tố
trình bày về chế độ khoa cử một cách tỉ mỉ ?
Đáp án : Lều chõng

Câu 8 : (8 chữ cái) 3 mối quan hệ : vua tôi, cha con, vợ chồng
được gọi là gì ?
Đáp án : Tam cương

9. Hãy kể tên "Thăng Long tứ Trấn" và trấn giữ các phía nào
của Hà Nội ? Đáp án :
- Đền Quán Thánh (phía Bắc).
- Đền Kim Liên (phía Nam).
- Đền Bạch Mã (phía Đông).
- Đền Voi Phục (phía Tây).

10. Có bao nhiêu CLB đang chơi ở La Liga (Tây Ban Nha) chưa
từng bị xuống hạng ? Đó là những đội nào ?
Đáp án : Có 3 CLB : Athletic Bilbao + Real Madrid +
Barcelona.

11. Hãy ghép những ca khúc sau đúng với những tác giả :
A. Em ơi, Hà Nội phố !
B. Hà Nội đêm trở gió



C. Hướng về Hà Nội
D. Mong về Hà Nội
E. Nhớ mùa thu Hà Nội

1. Dương Thụ
2. Hoàng Dương
3. Phú Quang
4. Trịnh Công Sơn
5. Trọng Đài.
Đáp án : A3 - B5 - C2 - D1 - E4.
+ Em ơi, Hà Nội phố ! - Phú Quang
+ Hà Nội đêm trở gió - Trọng Đài
+ Hướng về Hà Nội - Hoàng Dương
+ Mong về Hà Nội - Dương Thụ
+ Nhớ mùa thu Hà Nội - Trịnh Công Sơn.

12. Năm 1784, Nguyễn Huệ đã đánh tan "Tứ Chiêu" của nước
Xiêm (Thái Lan) sang xâm lược nước ta. Bạn hãy cho biết "Tứ
Chiêu" gồm những Chiêu nào ? Đáp án : - Chiêu Nam Cốc
(Nguyễn Ánh). - Chiêu Thùy Biện. - Chiêu Tăng. - Chiêu
Sương.

17. Bộ câu hỏi thứ mười bảy (15)
Câu 1 : (Thiên Văn) 7/2/1969, thiên thạch nặng khoảng 1 tấn
(Chihuahua) rơi xuống bề mặt Trái Đất tại địa phận quốc gia
nào ?
Đáp án : Mexico.

Câu 2 : (Xã Hội) Năm 2004, bức tượng Davis của Michellangelo
tròn bao nhiêu tuổi ?
Đáp án : 500 năm.

Câu 3 : (Sinh Học) Một dãy nhiều sinh vật có quan hệ dinh
dưỡng với nhau gọi là gì ?
Đáp án : Chuỗi thức ăn.

Câu 4 : (Hoá Học) Cách duy nhất để tách riêng các khí trong
hỗn hợp các khí trơ là gì ?
Đáp án : Chưng cất phân đoạn.



Câu 5 : (Địa Lý) Địa danh "Đồi gió hú" thuộc quốc gia nào ?
Đáp án : Kazakhtan
Câu 6 : (Công Nghệ Thông Tin) Trong Window Explore hay My
Computer , muốn đổi tên một thư mục (Rename) ta nháy vào
thư mục và nhấn phím tắt nào ?
Đáp án : F2.

Câu 7 : (7 chữ cái) Từ này trong tiếng Hy Lạp có nghĩa là "cuộc
sống" ?
Đáp án : Vitamin

Câu 8 : (12 chữ cái) Tên thật của nhà văn Kim Lân ?
Đáp án : Nguyễn Văn Tài

Câu 9 : (8 chữ cái) Tỉnh nào có nhiều quận, huyện nhất cả
nuớc ?
Đáp án : Thanh Hoá

10. (5 chữ cái) Bút danh của nhà thơ nào lấy từ tên ngọn núi
và dòng sông quê ông ?
Đáp án : Tản Đà (núi Tản Viên và sông Đà)

11 : (9 chữ cái) Hai câu đối sau được treo trên đền thờ của ai
?
"Công đáo vu kim, bất đán Trần gia nhị bách tải. Luận định
thiên cổ, kỳ tại Nam thiên đệ nhất lưu"
Đáp án : Trần Thủ Độ

12: (3 chữ cái) Đội tuyển nam và đội tuyển nữ của nuớc nào
đều từng vô địch World Cup ?
Đáp án : Đức

13 : (8 chữ cái) Một tác phẩm của nhạc sĩ Hoàng Việt, mang
đậm màu sắc của núi rừng với những giai điệu trữ tình.
Đáp án : Nhạc rừng

14. Xã Hội : (30s) Hãy cho biết 3 vị vua nào được nhắc đến
trong câu sau :



"Một nhà sinh được 3 vua, vua sống vua chết vua thua chạy
dài"?
Ðáp án :
- Vua sống : Vua Đồng Khánh.
- Vua chết : Vua Dục Đức.
- Vua thua chạy dài : Vua Hàm Nghi.

15. Hãy ghép các đèo sau giữa các tỉnh thành :
A. Đèo Hải Vân
B. Đèo Cả
C. Đèo Ngang
D. Đèo Cù Mông
1. Quảng Bình và Hà Tĩnh
2. Phú Yên và Khánh Hoà
3. Thừa Thiên Huế và Đà Nẵng
4. Bình Định và Phú Yên
Ðáp án : A3 - B2 - C1 - D4.
Đèo Hải Vân : Thừa Thiên Huế và Đà Nẵng
Đèo Cả : Phú Yên và Khánh Hoà
Đèo Ngang : Quảng Bình và Hà Tĩnh
Đèo Cù Mông : Bình Định và Phú Yên.
18. Bộ câu hỏi thứ mười tám (18)
Câu hỏi 1: Bài hát “Tình Ca” của Hoàng Việt nhắc đến mùa nào
trong năm ?
đáp án : mùa xuân

Câu 2 : (Văn Học) Ai là tác giả của "Thuỷ Hử" ?
Đáp án : Thi Nại Am

Câu 3 : (Sinh Học) Bậc phân loại cao nhất trong hệ thống phân
loại sinh giới ?
Đáp án : Giới

Câu 4 : (Lịch Sử) Doanh Chính là tên thật của Vua nào ?
Đáp án : Tần Thủy Hoàng

Câu 5 : (Địa Lý) Thành phố Tokyo còn có tên gọi khác là gì ?
Đáp án : Edo



Câu 6 : (Thiên Văn) Bầu khí quyển Mặt Trăng của chúng ta có
chứa 4 nguyên tố chính là : Helium, Neon, Hydro và ... ?
Đáp án : Argon

Câu 7 : (Xã Hội) Napoleon Bonaparte sợ nhất con vật gì ?
Đáp án : Con mèo

Câu 8 : (Hoá Học) Hợp chất duy nhất của Vàng (Au) trong tự
nhiên ?
Đáp án : Vàng telua

Câu 9 : (Văn Học) Tác phẩm "Lộc Đỉnh Ký" của Kim Dung diễn
ra vào triều đại nào của Trung Quốc ? A. Triều Tống B. Triều
Nguyên C. Triều Minh D. Triều Thanh
Đáp án : D. Triều Thanh (đời vua Khang Hy)

Câu 10 : (Lịch Sử) Chùa nào được Lý Nam Đế cho xây sau khi
lên ngôi hoàng đế năm 544 ? A. Chùa Trấn Quốc B. Chùa Một
Cột C. Chùa Tây Phương D. Chùa Tứ Pháp
Đáp án : A. Chùa Trấn Quốc

11. Toán Học) Các số nguyên tố dạng (2^p - 1) với p là số
nguyên tố được gọi là : A. Số nguyên tố Ferma B. Số nguyên
tố Euler C. Số nguyên tố Mersenne D. Số nguyên tố Gauss
Đáp án : C. Số nguyên tố Mersenne

Câu 12 : (Địa Lý) Châu lục nào có nhiều Quốc Gia nhất ? A.
Châu Âu B. Châu Á C. Châu Phi D. Châu Mỹ
Đáp án : C. Châu Phi

Câu 13 : (Sinh Học) Đơn vị sinh thái nào bao gồm cả các yếu
tố vô sinh ? A. Quần xã B. Hệ sinh thái C. Quần thể D. Loài
Đáp án : B. Hệ sinh thái

Câu 14 : (Vật Lý) Giả sử trên bầu trời có các ngôi sao có màu
sáng vàng, đỏ, xanh và Mặt Trời. Bạn hãy ước lượng xem cái
nào có nhiệt độ cao hơn ? A. Mặt Trời B. Ngôi sao màu sáng
vàng C. Ngôi sao màu sáng đỏ D. Ngôi sao màu sáng xanh
Đáp án : D. Ngôi sao màu sáng xanh (ở nhiệt độ càng cao,



miền phát sáng của vật càng mở rộng về vùng có bước sóng
ngắn của quang phổ liên tục - Các ngôi sao có màu sáng xanh
có nhiệt độ cao hơn nhiệt độ của Mặt Trời)

Câu 15 : (Thiên Văn) Một ngày trên sao Thủy dài bằng khoảng
bao lâu trên Trái Đất ? A. 1 tháng B. 6 tháng C. 1 năm D. 2
năm
Đáp án : B. 6 tháng

16. Lịch Sử : (25s) Thời kỳ từ năm 220 - 280 ở Trung Quốc
được gọi là thời kỳ nào ? (5 điểm) Gồm những nước nào ?
Đáp án : Thời kỳ "Tam Quốc". Gồm : Ngụy, Thục, Ngô.

17. + Nghệ Thuật : (25s) Bạn hãy sắp xếp các liên hoan phim
sau theo trình tự thời gian diễn ra trong năm :
A. Oscar
B. Venice
C. Berlin
D. Cannes
Đáp án : C - A - D - B. - LHP Berlin : tháng 2 - LHP Oscar :
tháng 3 - LHP Cannes : tháng 5 - LHP Venice : tháng 9

18. + Xã Hội : (25s) Trong danh sách các tỉnh thành của Việt
Nam được sắp xếp theo chữ cái đầu tiên thì tỉnh nào đứng đầu
tiên ? (10 điểm) tỉnh nào đứng cuối cùng ?
Đáp án : - Đầu tiên : An Giang - Cuối cùng : Yên Bái
3. + Thiên Văn : (30s) Một năm vũ trụ dài khoảng bao nhiêu
và được tính toán như thế nào ?
Đáp án : Một năm vũ trụ là thời gian Mặt Trời quay xung
quanh tâm Thiên Hà của chúng ta, khoảng 225 triệu năm
19. Bộ câu hỏi thứ mười chín (21)
A.Câu 1 : Tác giả của cuốn :”Tuổi thơ dữ dội” là ai ?
Đáp án : Phùng Quán

Câu 2 : (Lịch Sử) Vị hoàng đế nào duy nhất của nước ta 2 lần
lên ngôi vua ?
Đáp án : Lê Thần Tông (Lê Duy Kỳ)

Câu 3 : (Văn Học) Người đặt nền móng cho văn chương hiện



đại Trung Quốc ?
Đáp án : Lỗ Tấn

Câu 4 : (Địa Lý) Đèo nào ngăn cách hai tỉnh Bình Định và Gia
Lai ?
Đáp án : Đèo An Khê

Câu 5:(Thể Thao)Cầu thủ giữ kỷ lục ghi nhiều bàn thắng nhất
trong lịch sử các vòng chung kết Euro là ai ?
Đáp án : Michael Platini

Câu 6 : (Tiếng Anh) Who's South Africa president in 1995 ?
Đáp án : Nelson Mandela

Câu 7 : (Công Nghệ Thông Tin) Trong Microsoft Word, muốn
lưu lại tài liệu với tên khác (Save As) ta nhấn phím nào ?
Đáp án : F12

Câu 8 : (Vật Lý) Đây là biểu thức tính lực gì ? F = q*[v*B] / e
Đáp án : Lực Lorentz (trong hệ tuyệt đối Gauss - còn trong hệ
SI thì F = q*[v*B] )

B. Câu 1 : (Địa Lý) Thủ đô của Canada là:
A. Toronto
B. Vancouver
C. Montreal
D. Ottawa
Đáp án : D. Ottawa

Câu 2 : (Thiên Văn) Từ năm 1978 đến năm 1999, hành tinh
nào ở xa Mặt Trời nhất ?
A. Sao Diêm Vương
B. Sao Thiên Vương
C. Sao Hải Vương
D. Sao Thổ
Đáp án : C. Sao Hải Vương

Câu 3 : (Nghệ Thuật) Trong các loại Đàn sau , loại đàn nào
được xếp vào Bộ dây trong dàn nhạc Giao Hưởng ?



A. Đàn GhiTa
B. Đàn Violon
C. Đàn Piano
D. Cả 03 loại Đàn
Đáp án : B. Đàn Violon

Câu 4 : (Toán Học) Ai là người đầu tiên sử dụng ký hiệu "vô
cùng" ?
A. Wallis
B. Newton
C. Descartes
D. Euler
Đáp án : A. Wallis

Câu 5: (Sinh Học) Bậc cấu trúc nào quan trọng nhất trong
phân tử protein ?
A. Cấu trúc bậc 1
B. Cấu trúc bậc 2
C. Cấu trúc bậc 3
D. Cấu trúc bậc 4
Đáp án : A. Cấu trúc bậc 1

Câu 6 : (Vật Lý) Ai là tạo ra hồ quang điện đầu tiên ?
A. Einstein
B. Rutherford
C. Davy
D. Faraday
Đáp án : C. Humphry Davy (1802)

Câu 7 : (Văn Học) "Văn chương không phải là một cách đem
đến cho người đọc sự thoát ly hay sự quên" - là khái niệm của
ai ?
A. Thạch Lam
B. Nam Cao
C. Ngô Tất Tố
D. Tô Hoài
Đáp án : A. Thạch Lam

Câu 8 : (Lịch Sử) Ai là chủ tịch quốc hội đầu tiên của nước



CHXHCN Việt Nam ?
A. Nguyễn Văn Linh
B. Trường Chinh
C. Lê Duẩn
D. Đỗ Mười
Đáp án : B. Trường Chinh

9. Nhà du hành vũ trụ đầu tiên đặt chân lên mặt trăng?
Đáp án : Neil Armstrong

10. Xã Hội : (25s) ADB là viết tắt của tổ chức nào ? (10 điểm)
Trụ sở đặt tại đâu ?
Đáp án : Ngân hàng phát triển châu Á, trụ sở tại Manila,
Philipines

11. Văn Học : (30s) Tác phẩm “Bảo kính cảnh giới 43 của
Nguyễn Trãi nói về mùa nào ? Nêu 2 hình ảnh trong bài cho
biết lý do vì sao ?
Đáp án : Mùa hè với 2 hình ảnh hoa lựu và hoa sen, là hai loài
hoa đặc trưng của mùa hè

12. Lịch Sử : (25s) Sắp xếp các chiến dịch lịch sử sau theo
trình tự thời gian : A. Tây Bắc B. Hồ Chí Minh C. Biên Giới D.
Điện Biên Phủ E. Việt Bắc
Đáp án : E - C - A - D - B (Việt Bắc (1947) - Biên Giới (1950) -
Tây Bắc (1952) - Điện Biên Phủ (1954) - Hồ Chí Minh (1975) )
13. Địa Lý : (25s) Sắp xếp các tỉnh sau theo thứ tự từ Bắc vào
Nam : A. Hà Nam B. Hà Nội C. Hà Giang D. Hà Tây E. Hà Tĩnh
Đáp án : C - B - D - A - E (Hà Giang - Hà Nội - Hà Tây - Hà
Nam - Hà Tĩnh)
Câu 1: Ai là tác giả bài thơ “Tiếng chổi tre”?
ĐA: Tố Hữu

Câu 2: Ai được coi là người sáng lập ra nhà Trần?
ĐA: Trần Thủ Độ

Câu 3: Con sông nào dài nhất châu Âu?
ĐA: Sông Danuýt

Câu 4: Địa danh núi Bà Đen thuộc tỉnh nào?



ĐA: Tây Ninh

Câu 5: Ai là tác giả bài thơ “Sông núi nước Nam” (Nam quốc sơn
hà)?
ĐA: Lý Thường Kiệt

Câu 6: Đền Bát Đế thờ 8 vị vua nhà Lý thuộc tỉnh nào?
ĐA: Bắc Ninh

Câu 7: Hai đứa trẻ đi bắt dế mèn tên là gì?
ĐA: Nhớn và Bé

Câu 8: Sau khi được tự do từ bọn nhà trẻ, Dế Mèn đã giúp ai đầu
tiên?
ĐA: Chị Nhà Trò

Câu 9: Ai là người đặt tên Thái Bình Dương?
ĐA: Fernando Magellan- Bồ Đào Nha

Câu 10: Ai là người đầu tiên đặt chân lên cực Bắc?
ĐA: Robert Peary- Hoa Kỳ

Câu 11: Con trai của vua Hùng được gọi là gì?
ĐA: Quan Lang
Câu 12: Việt Nam là thành viên thứ bao nhiêu của Liên hợp
quốc?
ĐA: 149

Câu 13: Tản Viên, Chử Đồng Tử, Thánh Gióng. Liễu Hạnh có đặc
điểm gì chung?
ĐA: đều là “tứ bất tử”

Câu 14: Con sông nào ngắn nhất thế giới?
ĐA: Sông D

Câu 15: Bức tượng khổng lồ Rhodes (The Colossus) là một
trong 7 kỳ quan của thế giới cổ đại được xây dựng mô phỏng
theo vị thầnnào của Hy Lạp cổ đại?
ĐA: Helios

Câu 16: Cái tên “Chiếc gương khổng lồ soi chung 3 châu lục” là
địa danh nào?
ĐA: Địa trung hải



Câu 17: Đất nước nào là nơi tập trung cácdi tích văn hoá của
người Inca?
ĐA: Peru

Câu 18: Sa mạc nào khô hạn nhất thế giới?
ĐA: Atacama

Câu 19: Casablanca là thành phố du lịch nổi tiếng của nước
nào?
ĐA: Ma-rốc (Marocco)

Câu 20: Giai đoạn phục hưng là từ thế kỷ thứ mấy?
ĐA: 15 đến 16

Câu 21: Hồ nào lớn nhất châu Phi?
ĐA: hồ Victoria

Câu 23: Văn học của quốc gia nào được xem là cái nôi của nền
văn học?
ĐA: Hy lạp

Câu 24: Đảo nào lớn nhất Địa Trung Hải?
ĐA: Sicily

Câu 25: Câu nói này là của ai: “Đầu tôi chưa rơi, xin bệ hạ đừng
lo” là của ai?
ĐA: Trần Thủ Độ

Câu 26: Tên tác giả của binh pháp “Binh thư yếu lược”?
ĐA: Trần Hưng Đạo

Câu 27: Chiến thắng lớn lao của quân Tây Sơn năm 1875 ở Đàng
Trong là chiến thắng gì?
A- Hạ thành Quy Nhơn
B- Chiếm đất Gia Định
C- Đánh bại quân Xiêm ở Rạch Gầm- Xoài Mút
D- Giải phóng Quảng Ngãi- Phú Yên
ĐA: C

Câu 28: Khi mới thành lập, Đảng Cộng Sản Việt Nam có tên là
gì?

Câu 29: Mặt trận Việt Minh có tên đầy đủ là gì?
ĐA: Việt Nam độc lập đồng minh



Câu 30: Đại diện cao nhất của chính phủ lâm thời vào tiếp nhận
lễ thoái vị của vua Bảo Đại tại Huế là ai?
A- Tôn Đức Thắng
B- Nguyễn Lương Bằng
C- Trần Huy Liệu
D- Cù Huy Cận
ĐA: B

Câu 31: Đường mòn Hồ Chí Minh có số hiệu là?
A- 159
B- 359
C- 559
D- 759
ĐA: C

Câu 32: Lá cờ đỏ sao vàng lần đầu tiên xuất hiện ở khởi nghĩa
nào?
ĐA: Nam kỳ

Câu 33: Ánh sáng tù Mặt trời tới trái đất mất bao nhiêu phút?
ĐA: 8 phút

Câu 34: Ai là tác giả của bài hát “Bài ca xây dựng”?
ĐA: Hoàng Vân

Câu 35: Bác Hồ tìm ra con đường cứu nước vào năm nào?
ĐA: 1920

Câu 36: Nền kinh tế lớn thứ 4 hiện nay là nước nào?
ĐA: Trung Quốc

Câu 37: Ngôi chùa nào tại Hà Nội có nghĩa là “Bông sen vàng”?
ĐA: Chùa Kim Liên

Câu 38: Thế vận hội Olympic năm 2008 tổ chức vào thời gian
nào?
ĐA: 8h sáng ngày 8 tháng 8

Câu 39: Ai là người tìm ra châu Mỹ?
ĐA: Columbo

Câu 40: Tỉnh nào có diện tích lớn nhất Việt Nam?
ĐA: Nghệ An



Câu 41: Tỉnh nào có diện tích nhỏ nhất VN?
ĐA: Bắc Ninh

Câu 42: Hồ nào sâu nhất thế giới?
ĐA: Hồ Baican

Câu 43: Dãy núi nào dài nhất thế giới?
ĐA: Dãy Anđét
Câu 44: Thành phố nào ô nhiễm nhất thế giới?
ĐA: Mexico City

Câu 45: Con vật nào to nhất?
ĐA: Cá voi xanh

Câu 46: Loài thú duy nhất nào biết đẻ trứng?
ĐA: Thú mỏ vịt

Câu 47: Ngọn núi cao nhất Đông Nam Á nằm ở nước nào?
ĐA: Mi-an-ma

Câu 48: Singapore có bao nhiêu hòn đảo?
ĐA: 60

Câu 49: Tác giả cuốn “Dư địa chí”?
ĐA: Nguyễn Trãi

Câu 50: Tổ chức thương mại thế giới WTO thành lập vào thời
gian nào?
ĐA: 1-1-1995

Câu 51: Tổ chức tiêu chuẩn quốc tế ISO được viết tắt từ ngôn
ngữ nào? Anh- Pháp- Đức- La tinh?
ĐA: La tinh

Câu 52: Hiện nay LHQ có bao nhiêu nước thành viên?
ĐA: 192

Câu 53: Trong thần thoại Hy Lạp, vị thần khổng lồ có tên là gì?
ĐA: Titan

Câu 54: Loại gió nào thổi từ áp cao cận chí tuyến về áp thấp
xích đạo?
ĐA: Gió tín phong



Câu 55: Bảng tuần hoàn có tất cả bao nhiêu nguyên tố hoá học?
ĐA: 109

Câu 56: Đặng Thái Sơn được giải nhất piano quốc tế Chopin vào
năm nào?
ĐA: 1980

Câu 57: Ai được coi là nhà thơ của cây đàn Piano?
ĐA: Chopin

Câu 58: Chuồn chuồn có bao nhiêu răng?
ĐA: 16 răng

Câu 59: Động nào dài nhất VN?
ĐA: Phong Nha- Kẻ Bàng

Câu 60: Số báo đầu tiên của tờ Thanh Niên ra vào thời gian
nào?
21-6-1925

Câu 61: Mác Tuên là nhà thơ của dòng sông nào?
ĐA: Mix-xi-xi-pi

Câu 62: Bộ phim nào đã mang về cho đạo diễn Lý An danh hiệu
đạo diễn xuất sắc nhất tại giải Oscar 2006?
ĐA: Brokeback Moutain

Câu 63: Danh hiệu Á khôi 1 cuộc thi Hoa hậu hoàn vũ 2006
thuộc về quốc gia nào?
ĐA: Nhật Bản

Câu 64: Nếu mỗi vĩ tuyến cách nhau 1 độ thì trên bề mặt quả
địa cầu có bao nhiêu vĩ tuyến?
ĐA: 181

Câu 65: Người Ai cập cổ xưa gọi vua là Paraon, paraon có nghĩa
là gì?
ĐA: Ngôi nhà lớn

Câu 66: Trong thời kì chiếm hữu nô lê, ở các quốc gia phương
Tây chủ nô gọi nô lệ là gì?
ĐA: Những công cụ biết nói



Câu 67: Thời gian VN gia nhập Asean?
ĐA: 28-7-1995

Câu 68: Loại cỏ nào đã cứu sống Dế Mèn và Dế Trũi khỏi chết
đói sau những ngày lênh đênh trên sông nước?
ĐA: Cỏ nước

Câu 69: What is the word? It symbol is # and abbreviate to No.
ĐA: Number

Câu 70: Bán kính đường tròn qua đỉnh 5 ngôi sao bằng mấy lần
chiều dài và chiều rộng của lá cờ?
ĐA: 1/3 và 2/9

Câu 71: Ai là người đầu tiên vẽ quốc kỳ VN?
ĐA: thầy giáo Nguyễn Hữu Tiến

Câu 72: Người ta viết 1975BC thì BC có nghĩa là gì?
ĐA: Before Chist (Trước Công nguyên)

Câu 73: Tại sao sao chổi lại có đuôi?
ĐA: Do áp suất của gió mặt trời

Câu 74: Cấu tạo chủ yếu của sao chổi?
ĐA: Băng

Câu 75: Tại tâm cảu mặt trời có PƯ tổng hợp hạt nhân chuyển
hoá Hiđrô thành chất nào?
ĐA: Hêli

Câu 76: Trong những người sau đây, người nào không phải là 1
trong tứ đại mỹ nhân của Trung QUốc?
A- Tây Thi
B- Điêu Thuyền
C- Triệu Cơ
D- Vương Chiêu Quân
ĐA: C

Câu 77: Đến thế kỷ XVII nhờ có nhà vật lý nổi tiếng nào người
ta mới biết trên võng mạc có ‘điểm mù’?
ĐA: Etmơ Mariot

Câu 78: Ngôi sao nào mang tên của vị thần đưa tin trong thần
thoại Hy Lạp?



ĐA: Mercury

Câu 79: Loại vật liệu người ta thường dùng trong công nghiệp
sản xuất thuỷ tinh?
ĐA: Cát trắng
Câu 80: Thiết bị dùng đo lượng mưa trên mặt đất gọi là gì?
ĐA: Vũ kế (Thùng đo mưa)

Câu 81: Công nghệ nào của thập kỷ 60 của máy tính làm đã làm
chốn gọn hơn, nhanh hơn, nhỏ hơn, rẻ hơn?
ĐA: Công nghệ bán dẫn

Câu 82: Con đường đi từ Đại Tây Dương qua địa trung hải đến
Ấn Độ qua biển nào?
ĐA: Biển Đỏ

Câu 83: Sư phụ của Tôn ngộ không thường gọi cậu ta là gì?
ĐA: Tôn hành giả

Câu 84: Thầy trò đường tăng phải trải qua bao nhiêu kiếp nạn?
ĐA: 89

Câu 85: Cầu thủ ghi được nhiều bàn thắng nhất trong các vòng
CK World Cup là ai?
ĐA: Ronaldo (15 bàn)

Câu 86: Thủ đô nào ở châu Âu nằm trên 96 hòn đảo được nối với
nhau bởi gần 300 cây cầu?
ĐA: Amxtecdam

Câu 87: Ngày 25/4/1953, giới sinh học kinh ngạc vì một phát
kiến vĩ đại. Đó là một công trình ngắn nhất chỉ có vẻn vẹn 900
từ in đúng một trang trên tạp chí Tự nhiên. Bài báo mang tên
“Cấu trúc phân tử của các axit nucleic”. Ai là người đã viết bài
báo đó?
ĐA: Oatxon và Cric

Câu 88: Từ thời thanh niên, ông đã được coi là một nhà thơ nổi
tiếng tiên đoán sẽ trở thành “người khổng lồ của tương lai”.
Sau khi mất người ta coi như “mặt trời của thi ca đã tắt”. Ông là
ai?
ĐA: Pushkin

Câu 89: Trong số 12 vị thần chủ chốt của đỉnh Olympia có một



nữ thần được sinh ra một cách kỳ lạ, từ vầng trán của cha mình.
Đó là vị thần nào?
ĐA: Athena

Câu 90: Ngày 25/10, quân khởi nghĩa đã tấn công cung điện
mùa đông- nơi ẩn náu cuối cùng của chính phủ tư sản, cách
mạng tháng 10 Nga đã thắng lợi vĩ đại. Sự kiện đó diễn ra ở
th.phố nào?
ĐA: Petrograt
Câu 91: Tên một bài thơ của Nguyễn Khuyến được gieo bằng
vần ao: Trời thu xanh ngắt mấy tầng cao- Cành trúc lơ phơ gió
hắt hiu.
ĐA: Thu vịnh

Câu 92: Hai chiến trận ở châu Âu cách nhau 10 năm có liên
quan tới số phận của một vị tướng nổi tiếng, một đã mang tên
tuổi ông đến đỉnh cao của vinh quang-một đã kết thúc sự
nghiệp của ông một cách thê thảm. Ông là ai?
ĐA: Napoleong

Câu 93: Đại dương nào nhỏ nhất thế giới?
ĐA: Bắc Băng Dương

Câu 94: Nguyễn Trãi liên quan tới vụ án nổi tiếng nào?
ĐA: Lệ Chi Viên

Câu 95: Trên tay của Lý Công Uẩn khi sinh ra đã có 4 chữ son,
đó là 4 chữ nào?
ĐA: Sơn hà xã tắc

Câu 96: Bộ luật đầu tiên của nước ta?
ĐA: Hình thư- Lý Thái Tông

Câu 97: Vị vua nào trị vì ngắn nhất nước ta? Thời gian bao lâu?
ĐA: Dục Đức- 3 ngày

Câu 98: Ai là người đổi tên nước ta thành Đại Cổ Việt?
ĐA: Đinh Tiên Hoàng- Đinh Bộ Lĩnh

Câu 99: Ranh giới 2 miền Đàng trong- đàng ngoài thời chiến
tranh Trịnh- Nguyễn?
ĐA: Sông Gianh

Câu 100: Nước thứ 3 trên thế giới đã đưa người nước đó vào



không gian?
ĐA: Trung QUốc

Câu 101: Hai tình nào của VN ko có 1 ngọn núi nào?
ĐA: Thái Bình, Hưng Yên

Câu 102: Vợ của Tôn Trung Sơn là ai?
ĐA: Tống Khánh Linh

Câu 103: Phần mềm Vietkey do ai viết?
ĐA: Đặng Minh Tuấn

Câu 104: Người Trung Quốc đầu tiên bay vào không gian?
ĐA: Dương Lợi Vĩ

Câu 105: Vị tổng thống đầu tiên của nước Nga?
ĐA: Enxin

Câu 106: Tuyến đường sắt cao nhất thế giới nằm ở nước nào?
ĐA: Trung Quốc

Câu 107: EU có bao nhiêu thành viên?
ĐA: 25
Câu 108: Tên viết tắt của quy chế thương mại bình thường vĩnh
viễn của Mỹ trao cho các nước?
ĐA: PNTR
Câu 109: Bàn đồ đầu tiên của nước ta?
ĐA: Hồng Đức

Câu 110: Đồng tiền đầu tiên của nước ta xuất hiện từ thời nhà
nào?
ĐA: Triều Đinh

Câu 111: Tác phẩm “Giã từ vũ khí” đạt giải Noben văn học năm
1953 là của ai?
ĐA: Hemingway

Câu 112: Là một tiểu thuyết của nhà văn Sơn Tùng viết về Bác
Hồ từ lúc sinh ra cho đến lúc đi tìm đường cứu nước?
ĐA: Búp sen xanh

Câu 113: Thủ đô của Bruney?
ĐA: Bát đa- xê ri- bê ga oan



Câu 114: Hành tinh to nhất trong HMT?
ĐA: Mộc tinh

Câu 115: Vùng trồng dâu nuôi tằm lớn nhất nước ta?
ĐA: Tây Nguyên

Câu 116: Khủng long xuất hiện vào kỷ nào?
ĐA: Kỷ Permain

Câu 117: Sao chổi nào có chu kỳ gần mặt trời của nó khoảng 76
năm?
ĐA: Halley

Câu 118: Ngoài các trạng thái rắn, lỏng, khí, vật chất còn tồn
tại ở dạng nào?
ĐA: Plasma

Câu 119: Tác phẩm điêu khắc nào trở thành 1 trong những biểu
tượng của Ai Cập?
ĐA: Tượng Nhân Sư

Câu 120: Tên một loại rượu nổi tiếng của Bồ Đào Nha?
ĐA: Rượu Porto

Câu 121: HLV của ĐT Hàn QUốc tại WC 2002
ĐA; GussHidink

Câu 122: Tóc nâu môi trầm là tên ca khúc gắn liền với ca sỹ
nào?
ĐA: Mỹ Tâm
Câu 123: QG nào là quê hương của cây xoài?
ĐA: Ấn Độ

Câu 124: Bộ fận hô hấp của châu chấu?
ĐA: Bụng

Câu 125: Ngọn núi cao nhất của Nhật Bản?
ĐA: Phú Sĩ
Câu 126: Loài nào thuộc ngành chân khớp có số lượng đông
nhất?
ĐA: Châu Chấu

Câu 127: Nhà Thanh có bao nhiêu đời vua?
ĐA: 13



Câu 128: Tai của châu chấu nằm ở đâu?
ĐA: KHớp gối chân trước

Câu 129: Quê hương của cây cà phê?
ĐA: Ethopia

Câu 130: Cây cao su bắt nguồn từ châu lục nào?
ĐA: Châu Mĩ

Câu 131: Ở châu Phi, chim cánh cụt sống ở nước nào?
ĐA: Nam Phi

Câu 132: Hai người được mệnh danh là người đầu tiên chế tạo
vũ khí ở nước ta?
ĐA: Cao Thăng, Cao Lỗ

Câu 133: Bức thư nào ngắn nhất thế giới?
ĐA: Do Huy-go viết chỉ có 1 dấu “?”

Câu 134: Phim hoạt hình đầu tiên của nước ta?
ĐA: Đáng đời thằng cáo

Câu 135: Người đầu tiên CM: đường kính chia đường tròn thành
fần = nhau?
ĐA: Thales (Talét)

Câu 136: Liên đoàn bóng đá Australia thuộc liên đoàn bóng đá
châu nào?
ĐA: Châu Á

Câu 137: Ngày kí hiệp định Pari?
ĐA; 27/1/1973

Câu 138: Ba nước có đất liền thấp hơn mực nước biển?
ĐA: Hà Lan, Bỉ, Luc-xem-bua

Câu 139: Tên thật của nhà văn Tô Hoài?
ĐA: Nguyễn Sen

Câu 140: Hành tinh có từ trường lớn nhất trong Thái Dương hệ?
ĐA: trái đất

Câu 141: Có 1 nhạc sí đến chơi nhà bạn ko gặp đã viết một bức



thư bằng nhạc rất nổi tiếng. Nhạc sĩ đó là ai và tên bức thư?
ĐA: Beethoven- gửi Ely

Câu 142: Ngọn núi nào được coi là cổng lên thiên đường?
ĐA: Olympus

Câu 143: Nơi sinh của Beethoven?
ĐA: Bohn- Đức
Câu 145: Theo truyền thuyết, con yêu tinh nào đã mấy lần phấ
thành do vua An Dương Vương xây dưng?
ĐA: Con gà trắng

Câu 146: Cuộc khởi nghĩa đánh dấu sự thoát khỏi hơn 1000 năm
Bắc thuộc của nước ta là cuộc khởi nghĩa nào?
ĐA: Khúc Thừa Dụ (905)

Câu 147: Vua Bảo Đại trao ấn kiếm vào ngày tháng năm nào?
ĐA; 30/8/1945

Câu 149: Ai là tác giả của tác phẩm được coi là cuốn bách khoa
toàn thư về nước Pháp dưới chế độ tư bản giữa thế kỉ 19?
ĐA: Những người khốn khổ- Victor Hugo

Câu 150: Nhà văn nào đã tự mình gọi là “luật sư của triệu dân”
còn Lênin gọi ông là “tấm gương phản ánh cách mạng Nga”?
ĐA: lev Tolstoi

Câu 151: Khi một ngôi sao đạt tới bán kính hấp dẫn thì nó
không còn khả năng bức xạ nhiệt nữa và có trường trọng lượng
mãnh liệt, đó là trạng thái gì?
ĐA: Lỗ đen

Câu 152: Năm 1957 Liên Xô phóng tàu vũ trụ Sputnik 2 mang
theo một nhân vật đặc biệt nào?
ĐA: Chó Laika

Câu 153: Hai phẩm chất quan trọng nhất trong hệ thống giáo lý
của Khổng Tử là gì?
ĐA: Nhân- Lễ

Câu 154: Vị thần nào đã mang lửa cho loài người?
ĐA: Prôlimê

Câi 155: Theo thần thoại Hy Lạp thì vị thần nào tạo ra đàn bà?



ĐA: Hêphaixtôx

Câu 156: Tác giả cuốn tiểu thuyết “Bá tước Monto Cristo”?
ĐA: Victor Hugo

Câu 157: Tác phẩm nào sau đây ko fải của Shakespeare?
A- King lear
B- Othello
C- Julius Caesar
D- Oliver Twist

Câu 158: Cuốn tiểu thuyết “Cuốn theo chiều gió” xuất bản lần
đầu tiên voà năm nào?
ĐA: 1936

Câu 159: Tác giả của “cuốn theo chiều gió”?
ĐA: Margaret Mitchell

Câu 160: Tiểu thuyết “Cuốn theo chiều gió” dựng thành phim
vào năm nào?
ĐA: 1939

Câu 161: Câu nói của Trần Hưng Đạo: “Năm nay giặc nhờn” nói
về cuộc kháng chiến nào?
ĐA: nguyên- Mông lần thứ 3

Câu 162: Hà Nội có mấy cửa ô?
ĐA: 5

Câu 163: Nữ tướng nào được mệnh danh là người đàn bà thép?
ĐA: Nữ tướng Anh Maragret Thatchơ

Câu 164: Vua phá lưới Espana 82?
ĐA: Paolo Rossi- italia

Câu 165: Anh thứ 2 của dế Mèn bị con gì đánh cho 1 trận sợ đến
già?
ĐA: Chim sẻ

Câu 166: Địa điểm diễn ra cuộc tranh tài tổng tư lệch Châu
Chấu?
ĐA: Đồng cỏ may
Câu 167: Trường ĐHXD thành lập vào ngày tháng năm nào?
ĐA: 8/8/1966



Câu 168: Ngôn ngữ nào được nhiều quốc gia sử dụng chính thức
nhất?
ĐA: Tây Ban Nha (Spenish)

Câu 169: Bài thơ “Sông núi nước Nam” đọc lần đầu tiên ở đâu?
ĐA: đền Trương Hống- Trương Hát

Câu 170: Tác giả bài thơ “Người đi tìm hình của nước”?
ĐA: Chế Lan Viên

Câu 171: Tác giả bài thơ “Ông đồ”?
ĐA: Vũ Đình Liên

Câu 172: Câu thơ: “Mà nay áo vải cờ đào/ Giúp dân xây dựng
bao công trình” là của ai? Viết về ai?
Đ: Lê Ngọc Hân- Quang Trung

Câu 173: Tiền giấy đầu tiên của nước ta do ai nghĩ ra?
ĐA: Hồ Quý Li

Câu 174: Câu nói này của ai: “Ta thà làm vua nước Nam chứ
không làm vương đất Bắc”?
ĐA: Trần Bình Trọng

Câu 175: Thiên hạ vô chi vân Bảng Đồn. Bảng Đồn là ai?
ĐA: Bảng nhân Lê Quý Đôn

Câu 176: Ai là người đã dâng “thất trảm sớ” chém 7 tên nịnh
thần?
ĐA: Chu Văn An

Câu 177: Điền từ vào dấu … : Con dao tôi rèn/ Vua… trị vì
ĐA: Gia Long
Câu 178: Câu nói “nhằm thẳng quân thù mà bắn là của ai”?
ĐA: Nguyễn Viết Xuân
Câu 179: Thời gian xảy ra 9192 631 170 dao động của tinh thể
Cs-133 là bao nhiêu?
ĐA: 1s (định nghĩa 1s trong hệ SI)

Câu 180: Hai cuộc tập dượt lớn trước cách mạng tháng tám?
ĐA: Xô viết Nghệ tĩnh (1930-1931)- Cuộc vận động Dân chủ
1936-1939



Câu 181: Hợp chất duy nhất không fải là polymer trong số 4
hợp chất chính quan trọng đối với các sinh vật sống?
ĐA: Vitamin

Câu 182: Người có bao nhiêu cặp NST, cặp NST giới tính là cặp
bao nhiêu?
ĐA: 23- 23

Câu 183: Có bao nhiêu số chẵn có 3 chữ số 450

Câu 184: Hiện tượng đang ở thể khí chuyển sang thể lỏng?
ĐA: Ngưng tụ

Câu 185: Thuý Kiều họ gì?
ĐA: Vương

Câu 186: Cúp vàng WC có tên là gì?
ĐA: Cup nữ thần (nữ thần vàng)

Câu 187: Tác phẩm cuốn tiểu thuyết nổi tiếng “miếng da lừa”?
ĐA: Ban zắc

Câu 188: Có bao nhiêu số chính phương nhỏ hơn 100?
ĐA: 9

Câu 189: Chồng của bà Trưng Trắc tên là gì?
ĐA: Đặng Thi Sách

Câu 190: Bài toán để ngỏ mà hơn 300 năm sau người ta mới tìm
ra lời giải?
ĐA: Bài toán Phéc-ma

Câu 191: Hiện tượng chất rắn chuyển sang thể khí?
ĐA: Thăng hoa

Câu 192: What does “Green house effect” mean?
ĐA: Hiệu ứng nhà kính

Câu 193: Lực chỉ phụ thuộc vào điểm đầu điểm cuối mà ko fụ
thuộcvào đường đi?
ĐA: Lực thế

Câu 194: Tác giả “Bố già”?
ĐA: Mario Puzo



Câu 195: WC 2006 tại Đức là WC bao nhiêu?
ĐA: 18

Câu 196: Rắn có mấy lá phổi?
ĐA: 1

Câu 197: Phong trào tết trồng cây do Bác Hồ phát động vào
năm nào?
ĐA: 1960

Câu 198: Truyện Kiều có bao nhiêu từ xuân?
ĐA: 41 với 9 nghĩa khác nhau

Câu 199: Ai là nhà ngoại giao đầu tiên của VN sang Mỹ?
ĐA: Bùi Viện

Câu 200: Quốc kỳ của 11 nước ĐNA có màu gì chung?
ĐA; Đỏ

Câu 201: Bí danh của Bác Hồ khi ở Pác bó- Cao Bằng?
ĐA: Già thu

Câu 202: Tên thật của chi Út Tịch?
ĐA: Nguyễn Thị Út

Câu 203: Cặp NST ở ruồi dấm có hình gì?
ĐA: Hình que

Câu 204: Trong vở chèo “Quan âm thị kính”, Thị Kính giả trai
dưới tên gì?
ĐA: Kính tâm

Câu 205: Vợ chồng A Phủ người dân tộc nào?
ĐA: H’Mông

Câu 206: Hoạ sĩ được mệnh danh là ông tiên trẻ em?
ĐA: Walt Disney
Câu 207: Tỉnh nào có biên giới dài nhất nước ta?
ĐA: Lai Châu
Câu 208: Hươu cao cổ có ăn cỏ ko?
ĐA: ko

Câu 209: Khi gặp Thuý Kiều, Kim Trọng trao cho vật gì?



ĐA: Khăn hồng

Câu 210: Phim ngắn đầu tiên của VN tham dự LHPhim quốc tế?
ĐA: Bạn tôi

Câu 211: Ai là người hùng Thanh Hoá vác đạn có trọng lượng
gấp đôi cơ thể?
ĐA: Ngô Thị Tuyển

Câu 212: Quốc hiệu đầu tiên của nước ta?
ĐA: Văn Lang

Câu 213: What does idiom “The best of both worlds” mean?
ĐA: Vẹn cả đôi đường.

Câu 214: Điền từ vào câu thành ngữ: Like water of o duck’s …
ĐA: back (Như nước đổ đầu vịt)

Câu 215: What does idion “Every Jack has his Jill” mean?
ĐA: Nồi nào úp vung nấy

Câu 216: What does idion “Like the back of one’s hand” mean?
ĐA: Như lòng bàn tay
Câu 217: Bọn trẻ đang làm gì khi Dế Mèn trốn thoát?
ĐA: Đá bóng
Câu 218: Trong tác phẩm “Nhớ rừng” của Thế Lữ khi say con hổ
uống cái gì?
ĐA: Ánh trăng tan
Câu 219: Đại vương ếch trong DMPLK có tên là gì?
ĐA: ếch Cốm
Câu 220: Thành phố nào được coi là cổ nhất ở Tân TG?
ĐA: Thành cổ Caral
Câu 221: Nơi lưu giữ cuốn sách kinh lớn nhất TG làm bằng 700
tấm bia cẩm thachk có khắc trên đó toàn bộ sách kinh Tripitaka
của phái Tiểu thừa?
ĐA: đền Kuldohan- Mianma
Câu 222: Vũ điệu truyền thống của đảo Hawaii?
ĐA: Điệu nhảy Hula
Câu 223: 3 vịnh được coi là đẹp nhất TG bao gồm: San Fancisco,
Rio De Janeiro, và vịnh nào?
ĐA: Cam Ranh- Việt Nam
Câu 224: Ca khúc nào ở Anh được người nghe bình chọn qua đài
Virgin bầu là “ca khúc Anh hay nhất thời đại”?
ĐA: Wonderwall (của Oasis)



Câu 225: Cây cầu nào nối liền 2 châu lục?
ĐA: Cầu Bosporus (Istanbul- Thổ Nhĩ Kỳ)
Câu 226: Lúc đánh nhau với kiến, Xén tóc bị thương ở đâu?
ĐA: Cổ
Câu 227: Vitamin cần thiết để duy trì sự cân bằng máu trong cơ
thể?
ĐA: B12
Câu 228: Nguyên tố nào được tìm thấy khi chưng cất nước biển
trong phòng tối?
ĐA: Phốt pho

Câu 229: Tiểu thuyết ‘Robinson’ là của nhà văn nào?
ĐA: Daniel Defoe

Câu 230: Loài cây được dùng trangtrí vào Giáng sinh ở châu Âu
mà ko fải cây thông?
ĐA: Tầm gửi
Câu 231: Lịch Gregorian là lịch gì?
ĐA: Dương Lịch
Câu 232: Ngoài Giáng sinh trẻ em còn treo tất ở đầu giường vào
lễ nào?
ĐA: Lễ hiển linh (ngày 6/1)
Câu 233: Con sông nào dài nhất Bắc Mĩ?
ĐA: Missisippi
Câu 234: Nhạc Jazz ra đời ở đâu?
ĐA: Bang New Orleans (Mĩ)
Câu 235: Biểu tượng của Canada?
ĐA: Lá phong
Câu 236: Biểu tượng của New Zealand?
ĐA: Chim Kiwi
Câu 237: Thế vận hội lần đầu tiên diễn ra ở đâu? Thời gian?
ĐA: Olympia (Hy Lạp) năm 776 TCN
Câu 238: Ngôi sao sáng nhất trên bầu trời đêm?
ĐA: Sirius

Câu 239: Ở copenhanghen (Đan Mạch) có 1 bức tượng nổi
tiếng?
ĐA: Nàng tiên cá
Câu 240: Loài hoa nào là đề tài chính trong các bức tranh của
Van Goh?
ĐA: Hoa hướng dương
Câu 241: Ai là người sáng lập ra chủ nghĩ lập thể trong hội hoạ?
ĐA: Picasso (bức hoạ “Những cô gái vườn Avigon”)
Câu 242: Ai là biểu tượng chống lại chế độ phân biệt chủng tộc?



ĐA: Nelson Mandela
Câu 243: Ai là người Mỹ đến thăm VN năm 1972 để ủng hộ cuộc
chiến tranh của dân tộc ta?
ĐA: Jane Fonda
Câu 244: Ai là người được mệnh danh là Gia Cát Lượng của Vn?
ĐA: Tô Hiến Thành
Câu 245: Cùng với Napoleon, ai là người đc Mác Tuên đánh giá
là 2 người thú vị nhất TK19?
ĐA: Helen Keller

Câu 246: Ai là người đc ndân TQ tôn là người phụ nữ vĩ đại nhất
TK 20?
ĐA: Tống Khánh Linh
Câu 247: Loài chim nào có khả năng bay lùi lại phía sau?
ĐA: Chim ruồi
Câu 248: Ngoài nước Mỹ thì có nước nào đưa người lên Mặt
trăng?
ĐA: Ko có
Câu 249: Người sinh ra đầu tiên từ ống nghiệm là người nước
nào?
ĐA: Anh (27/5/1978)

Câu 250: Khi nào VN gia nhập chính thức WTO?
ĐA: 11/1/2007
Câu 251: VN sẽ là thành viên thứ bao nhiêu của WTO?
ĐA: 151
Câu 252: Hội nghị thượng đỉnh Apec có bao nhiêu nước Asean
tham dự?
ĐA: 7
Câu 253: Vn có mấy di sản văn hoá thế giới?
ĐA:7(Hạ Long- Cố đô Huế- Thánh địa Mỹ Sơn- Hội An- Nhạc
cung đình Huế- Cồng chiêng Tây Nguyên- Động Phong Nha& Kẻ
Bàng)
Câu 254: Đền thờ Nữ thần chiến thắng ở Hy Lạp có tên là gì?
ĐA: Đền Nike
Câu 255: Ai là tác giả thượng thần Dớt ở Olympia?
ĐA: Phidias
Câu 256: Di sản văn hoá đầu tiên được công nhận ở nước ta là
di sản nào?
ĐA: Cố đô Huế -1993
Câu 267: Di sản văn hoá thế giới được công nhận gần đây ở VN
là gì?
ĐA: Phong Nha- Kẻ Bàng (2003)




