
1. Tên đầu tiên của nước Việt Nam là gì? 

Văn Lang  

2. Vua đầu tiên của nước Việt Nam tên gì?  

Hùng Vương  

3. Lạc Long Quân và Âu Cơ sinh được bao nhiêu người con?  

100  

4. Trong lịch sử nước ta thường nhắc tới "Anh hùng cờ lau tập trận" là ai?  

Đinh Bộ Lĩnh 

5. Vị anh hùng nào vừa đánh thắng quân Chiêm Thành (1068) lại vừa đánh thắng quân 
nhà Tống?  

Lý Thường Kiệt  

6. Vị vua đầu tiên của nhà Lý tên là gì?  

Lý Thái Tổ (tức Lý Công Uẩn)  

7. Vào cuối đời nhà Lý (1225) con gái của Lý Huệ Tông lên ngôi vua tên là gì?  

Lý Chiêu Hoàng (tức công chúa Chiêu Thánh mới 7 tuổi 

8. Người thiếu niên nào đã bóp nát trái cam vì không được vào dự họp bàn việc chống 
quân Mông Cổ?  

Trần Quốc Toản 

9. Hội nghị trưng cầu dân ý gồm bô lão, nhân sĩ để quyết định đánh với quân Mông Cổ 
gọi là hội nghị gì?  

Hội nghị Diên Hồng  

10. Khi bị bắt và dụ đầu hàng để cho làm quan, ai đã chỉ vào mặt Thoát Hoan mà nói: 
"Ta thà làm quỷ nước Nam, chứ không thèm làm vương đất Bắc."?  

Trần Bình Trọng  

11. Vị tướng nào đã dùng cách đánh của Ngô Quyền để đánh thắng quân Mông Cổ trên 
sông Bạch Đằng?  

Trần Hưng Đạo  

12. Ai là người lãnh đạo quân dân nổi dậy chống lại sự cai trị của quân Minh?  

Lê Lợi  



13. Ai là người đã viết "Bình Ngô Đại Cáo" sau khi Lê Lợi toàn thắng và lên làm vua?  

Nguyễn Trãi  

14. Ba anh em nhà Tây Sơn tên là gì?  

Nguyễn Nhạc, Nguyễn Huệ và Nguyễn Lữ  

15. Khi thua trận, bà Trưng Trắc nhảy xuống sông nào để tự tử?  

Sông Hát  

16. Hình thể nước Việt Nam giống như chữ gì?  

Chữ S  

17. Nước Việt Nam nằm ở vị trí nào của Á châu?  

Đông nam 

18. Phía Bắc giáp nước nào?  

Trung Quốc 

19. Phía Đông giáp với biển nào?  

Thái Bình Dương 

20. Nhân vật chính trong truyện cổ tích "Dưa Hấu" tên là gì?  

An Tiêm  

21. Sự tích "Bánh chưng bánh dầy" xảy ra vào đời vua Hùng vương thứ mấy?  

Đời Hùng Vương 18  

22. Dãy núi nào dài nhất Việt Nam?  

Trường Sơn 

23. Con sông nào lớn nhất miền Bắc?  

Hồng Hà 

24. Sông nào lớn nhất ở miền Nam?  

Cửu long 

25. Sông Hương thuộc miền nào của Việt Nam?  

Miền Trung 


