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BỘ CÂU HỎI THAM KHẢO
---------A. THIÊN NHIÊN – CON NGƯỜI – ĐỒNG THÁP
1. Đồng Tháp Mười thuộc địa bàn của những tỉnh nào?
2. Đồng Tháp Mười có diện tích tự nhiên là bao nhiêu?
3.Trước khi có tên gọi là Đồng Tháp Mười thì vùng đất này có những tên gọi nào?
4. Văn hóa Óc Eo thuộc vương quốc nào?
5. Vương quốc Phù Nam tồn tại từ thế kỷ mấy đến thế kỷ mấy?
5. Vương quốc Phù Nam theo tôn giáo nào?
6. Theo Hindu giáo (Ấn Độ giáo) 3 vị thần tối cao của họ là ai?
7. Thần Vishnu còn được gọi là thần gì? Tượng trưng cho điều gì?
8. Theo phong tộc của người Phù Nam khi chết đi thì họ sử dụng hình thức mai táng
nào?
9. Hiện nay Bảo tàng Tổng hợp Đồng Tháp đang lưu giữ bao nhiêu bảo vật Quốc gia?
10. Những lưu dân miền Bắc, miền Trung vào miền Nam khai hoang lập nghiệp vào
thế kỷ thứ mấy?
11. Ai là người khai hoang, lập nên 2 thôn An Bình và Mỹ Trà?
12. Diện tích tự nhiện của tỉnh Đồng Tháp là bao nhiêu?
13. Đồng Tháp có đường biên giới tự nhiên với Vương quốc Campuchia qua địa giới
huyện nào?
14. Hãy cho biết đâu là tỉnh lỵ của Đồng Tháp?
15. Đồng Tháp có bao nhiệu đơn vị hành chính?
16. Đồng Tháp có những loại tài nguyên khoán sản nào?
17. Đồng Tháp có bao nhiêu quốc lộ đi qua? kể tên?
18. Đồng Tháp có kiểu khí hậu gì? Có mấy mùa trong năm?
19. Hãy cho biết dân số Đồng Tháp khoảng bao nhiêu?
20. Tỉnh Đồng Tháp có những thành phần dân tộc nào?
21. Địa phương nào có mật độ dân số cao nhất tỉnh Đồng Tháp?
22. Địa phương nào có mật độ dân số thấp nhất tỉnh Đồng Tháp?
23. Hãy cho biết Làng nghề đóng ghe, xuồng Bà Đài thuộc huyện nào?
24. Hãy kể tên một số loại ghe, xuồng do Làng nghề đóng ghe, xuồng Bà Đài sản
xuất?
25. Câu ca dao “Thuốc rê Cao Lãnh thơm nồng
Con gái Cao Lãnh má hồng thấy thương” nói đến làng nghề nào?
26. Hãy cho biết tên làng nghề sản xuất bột nổi tiếng của Đồng Tháp?
27. Câu ca dao “Định Yên có vựa chiếu to
Lấy chồng xứ Định không lo chiếu nằm” nói đến làng nghề nào?
28. Làng chiếu Định An – Định Yên thuộc huyện nào?
29. Nguyên liệu chính dùng để làm chiếu là cây gì?
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30. Làng chiếu Định An – Định Yên có một ngôi chợ rất đặc trưng. Đó là chợ gì?
31. “Chợ ma” (chợ chiếu Định Yên) họp chợ vào khoảng thời gian nào?
32. Cây lúa non có tên gọi khác nữa là cây gì?
32. Nông cụ dùng để phát cỏ gọi là gì?
33. Nông cụ dùng để cấy lúa có tên gọi là gì?
34. Nọc cấy lúa được sử dụng chủ yếu trên nền đất như thế nào?
35. Nông cụ dùng để gặt lúa bằng tay gọi là gì?
36. Ở Đồng Tháp Mười sử dụng chủ yếu những loại bừa nào?
37. Cày lẹm được sử dụng để cày ở vùng đất nào?
38. Sa quạt lúa quay tay là nông cụ được sử dụng để làm gì?
39. Chức năng chính của xe trâu là gì?
40. Chức năng chính của cộ trâu là gì?
41. Nông cụ để thu lấy lúa hột có tên gọi là gì?
42. Người nông dân sử dụng nông cụ gì để gom lúa hột khi phơi lúa?
43. Người dân Nam bộ thường sử dụng phương tiện gì để đi đánh bắt cá xa nhà?
44. Ngư cụ chuyên sử dụng để bắt cá rô có tên gọi là gì?
45. Ngư cụ chuyên sử dụng để bắt lươn có tên gọi là gì?
46. Ngư cụ đi liền với cái đăng có tên gọi là cái gì?
47. Người dân Nam bộ thường sử dụng 2 loại thúng nào?
48. Vì sao gọi nó là thúng giạ?
49. Chiếc nia khác với chiếc sàn như thế nào?
50. Ở Nam bộ lễ hội cúng đình còn được gọi là gì?
51. Sắc thần là gì?
52. Tờ Sắc phong do ai ban?
53. Ở Nam bộ chịu ảnh hưởng của những tư tưởng nào?
54. Vùng Đồng Tháp Mười có những tôn giáo nào?
55. Ở Đồng Tháp Mười có những loại nhà truyền thống nào?
56. Nhà được cất trên cọc người ta gọi là gì?
57. Nhà trệt cất chủ yếu ở vùng đất như thế nào?
58. Sự sáng tạo của người Việt khi làm nhà bè là để làm gì?
59. Bộ môn nghệ thuật đờn ca tài tử của Việt Nam được UNESCO công nhận là Di
sản Văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại vào thời gian nào?
60. Nhạc cụ dân tộc Việt Nam được chia thành mấy bộ?
61. Hãy kể tên một số loại nhạc cụ được sử dụng trong đờn ca tài tử?
62. Dàn ghita cổ, đàn tranh, nhị thuộc bộ nào?
63. Ống tiêu, Sáo, Khèn thuộc bộ nào?
64. Song loan (song lang), chập chả thuộc bộ nào?
65. Khu di tích Mộ cụ Phó bảng Nguyễn Sinh Sắc tọa lạc tại đâu?
66. Cụ Nguyễn Sinh Sắc sinh năm nào?
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67. Cụ Nguyễn Sinh Sắc đến Hòa An vào khoảng thời gian nào?
68. Cụ Nguyễn Sinh Sắc mất vào ngày tháng năm nào? (âm lịch)
69. Đơn vị nào đã tu bổ mộ Cụ Nguyễn Sinh Sắc trước khi tập kết ra Bắc năm 1954?
70. Lễ giổ cụ Nguyễn Sinh Sắc được tổ chức vào ngày, tháng nào hàng năm? (âl)
71. Tính đến tháng 12/ 2016, tỉnh Đồng Tháp có bao nhiêu di tích lịch sử-văn hóa,
Danh lam thắng cảnh?
72. Hãy kể tên 5 di tích trên địa bàn thành phố Cao Lãnh?
73. Kiến trúc nền gạch cổ ở khu di tích QGĐB Gò Tháp được phát hiện vào năm nào?
74. Tên gọi khác của di tích chùa Kiến An Cung là gì?
75. Chùa Kiến An Cung là loại hình di tích gì?
76. Di tích kiến trúc nghệ thuật chùa Kiến An Cung ở thành phố Sa Đéc thuộc
phường mấy?
B. GIAI ĐOẠN KHÁNG CHIẾN CHỐNG PHÁP
77. Thực dân pháp nổ tiếng súng đầu tiên xâm lược nước ta ở đâu? năm nào?
78. Sau khi xâm lược Việt Nam, thực dân Pháp thành lập Liên Bang Đông Dương
gồm những nước nào?
79. Tại Việt nam thực dân Pháp đã chia nước ta làm mấy kỳ? kể tên?
80. Tại tỉnh Sa Đéc, Pháp đã thành lập một số cơ quan hành chính nào?
81. Vào khoảng những năm 60 của thế kỷ XIX, Thiên hộ Dương đã chọn nơi đâu làm
căn cứ kháng Pháp?
82. Trận đánh đồn Mỹ Trà của nghĩa quân Thiên hộ Dương diễn ra vào thời gian nào?
83. Lễ giỗ hai cụ Thiên Hộ Dương và Đốc Binh Kiều diễn ra vào rằm tháng 11 âm
lịch hàng năm được tổ chức ở đâu?
84. Phong trào Đông Du do ai khởi xướng?
85. Hãy kể tên một số nhà chí sĩ của tỉnh Sa Đéc (nay Đồng Tháp) tham gia phong
trào Đông Du?
86. Tháng 8/1926, tại nhà lồng chợ Cao Lãnh diễn ra sự kiện tiêu biểu nào?
87. Tháng 7/1928, nhằm truyền bá tư tưởng tiến bộ cho thanh thiếu niên tại Thị xã Sa
Đéc. Tổ Thanh niên cách mạng Đồng chí hội đã thành lập nơi đây trường tư thục nào?
88. An Nam Cộng sản Đảng được thành lập vào thời gian nào?
89. Chi bộ An Nam Cộng sản Đảng Hòa An được công nhận vào thời gian nào? Tại
đâu?
90. Tiền thân của Chi bộ An Nam Cộng sản Đảng là tổ chức nào?
91. Ai là người đầu tiên của tỉnh Đồng Tháp được kết nạp vào An Nam Cộng sản
Đảng?
92. Cuộc đấu tranh chính trị đầu tiên diễn ra tại trụ sở Dinh Quận vào ngày tháng năm
nào?
93. Quận trưởng Cao lãnh lúc bấy giờ là ai?
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94. Đâu là nguyên nhân chủ yếu dẫn đến cuộc đấu tranh chính trị của đông đảo tầng
lớp nhân dân vào tháng 5/1930?
95. Hãy kể tên một số địa điểm nổ ra cuộc khởi nghĩa năm 1940 tại tỉnh Sa Đéc?
96. Tỉnh ủy lâm thời sa Đéc được thành lập vào thời gian nào?
97. Ai là Bí thư của Tỉnh ủy lâm thời Sa Đéc?
98. Đêm ngày 23/8/1945, theo chủ trương của Tỉnh ủy lâm thời Sa Đéc, chi bộ nào đã
đánh chiếm đồn bảo an Phong Mỹ.
99. Ta giành chính quyền ở Cao Lãnh vào ngày tháng năm nào?
100. Ai là người một mình đi thẳng vào trụ sở Ngụy ở Sa Đéc buộc tên Tỉnh Trưởng
phải giao chính quyền cho cách mạng?
101. Ai là người độc bản Tuyên ngôn độc lập khai sinh ra nước Việt Nam Dân chủ
Cộng hòa?
102. Các lớp học bình dân học vụ được mở ra có tác dụng gì?
103. Kháng chiến toàn quốc bùng nổ vào ngày tháng năm nào?
104. Công binh xưởng khu 8 được thành lập để làm gì?
105. Công binh xưởng khu 8 đã chế tạo ra loại vũ khí gì chuyên dùng để đánh tàu của
giặc trên sông?
106. Trận đánh tàu D27 trên sông Sở Thượng (huyện Hồng Ngự) diễn ra vào ngày
tháng năm nào?
107. Trận đánh tàu D28 ở Vàm Cái Lách (huyện Thanh Bình) diễn ra vào ngày tháng
năm nào?
108. Ai là người đã tung lựu đạn vào đoàn kinh lý tiêu diệt tên thiếu tướng Chansan
và tên Thái Lập Thành tại cầu sắt quay Sa Đéc?
109. Sự kiện lịch sử nào đánh dấu thắng lợi của ta, chấm dứt 9 năm kháng chiến
chống thực dân Pháp?
110.Chiến dịch Điện Biên Phủ giành thắng lợi vào ngày tháng năm nào?
111. Ai là người Tổng chỉ huy trong chiến dịch Điện Biên Phủ năm 1954?
112. Hiệp định Giơnever có hiệu lực vào ngày tháng năm nào?
113. Hiệp định Giơnever có mấy điều?
C. GIAI ĐOẠN KHÁNG CHIẾN CHỐNG MỸ
114. Theo Hiệp định Giơnevơ, vĩ tuyến số mấy được chọn làm ranh giới quân sự tạm
thời giữa 2 miền Nam Bắc?
115. Theo Hiệp định Giơnevơ, Quân đội nhân dân Việt Nam sẽ tập kết về đâu?
116. Theo Hiệp định Giơnevơ, Quân đội Pháp phải rút hết về nước trong thời gian
bao lâu?
117. Tại Khu 8, tỉnh nào được chọn làm nơi tập kết?
118. Quân số tập kết ra Bắc của tỉnh Long Châu Sa là bao nhiêu?
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119. Trước khi tập kết ra Bắc, tiểu đoàn nào đã xây dựng Đài liệt sĩ và tu bổ phần mộ
cụ Phó bảng Nguyễn Sinh Sắc?
120. Sự kiện tập kết quân ra Bắc tại Long Châu Sa diễn ra vào ngày tháng năm nào?
121. Tháng 11/1954, chính quyền Diệm vô cùng phát xít, tàn bạo đã sát hại 42 người
dân vô tội. Sự kiện này diễn ra tại đâu?
122. Năm 1954, chính quyền Ngô Đình Diệm đã xây dựng ở Tháp Mười ngọn tháp
bao nhiêu tầng?
123. Tháng 7/1959, chính quyền Ngô Đình Diệm đã ra đạo luật nào đặt những người
Cộng sản ra khỏi vòng pháp luật?
124. Tiểu đoàn 502 được thành lập vào ngày tháng năm nào?
125. Đâu là trận đánh vang dội của Tiểu đoàn 502 năm 1959?
126. Chiến thắng Giồng Thị Đam – Gò Quản Cung diễn ra vào thời gian nào?
127. Trong trận đánh Giồng Thị Đam – Gò Quản Cung, lực lượng của Tiểu đoàn 502
có bao nhiêu tay súng?
128. Trận đánh đồn Vinh Huê (Ngã 4 Thanh Mỹ) diễn ra vào thời gian nào?
129. Trận đánh đồn Vinh Huê (Ngã 4 Thanh Mỹ) lần đầu tiên tỉnh Kiến Phong kết
hợp 3 lực lượng, đó là những lực lượng nào?
130. Thấp Mười tầng bị lực lượng vũ trang ta đánh sập vào ngày tháng năm nào?
131. Phong trào Đồng khởi diễn ra vào năm nào?
132. Âm mưu thực hiện mô hình “Ấp chiến lược” của Mỹ- Ngụy là gì?
133. Ủy ban Mặt trận Dân tộc giải phóng tỉnh Kiến Phong được thành lập năm nào?
134. Trong những năm 1965 – 1968 ở miền Nam nổi lên phong trào thi đua nào?
135. Lợi dụng mùa nước năm 1967, ta đã dùng hình thức nào để dánh thuyền bay của
địch?
136. Ta đánh tan chiến dịch “Hạm đội nhỏ trên sông” của Mỹ - Ngụy vào năm nào?
137. Trong trận đánh “Hạm đội nhỏ trên sông” ta đã tiêu diệt được bao nhiêu chiếc
tàu địch?
138. Trong trận đánh “Hạm đội nhỏ trên sông”, chiến sĩ nào đã một mình bắn 9 quả
B41 làm chìm 7 tàu địch?
139. Chiến sĩ Nguyễn Minh Trí được Nhà nước truy tặng danh hiệu Anh hùng Lực
lượng Vũ tranh Nhân dân vào năm nào?
140. Cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Tết Mậu Thân diễn ra vào năm nào?
141. Nơi đâu được Tỉnh ủy Kiến Phong chọn làm căn cứ kháng chiến chống Mỹ giai
đoạn 1960 – 1965?
142. Để ngăn chặn việc càng quét lùng sục của địch. Tỉnh ủy Kiến Phong đã phát
động những phong trào nào?
143. Hiệp định Pari được ký kết vào ngày thắng năm?
144. Ai là người đại diện Chính phủ Lâm thời Cộng hòa miền Nam Việt Nam ký
Hiệp định Pari?
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145. Theo chủ trương của Trung ương Cục miền Nam. Tháng 8/1974 giải thể tỉnh
Kiến Phong để thành lập 2 tỉnh nào?
146. Ngày 14/4/1975, Bộ Chính trị đổi tên chiến dịch giải phóng Sài Gòn – Gia Định
thành chiến dịch nào?
147. Sự kiện nào đánh dấu thắng lợi của Chiến dịch Hồ Chí Minh?
148. Hãy cho biết ngày Miền Nam hoàn toàn giải phóng Thống nhất đánh nước?
149. Tại thị xã Cao Lãnh ta giành thắng lợi, tiếp quản chính quyền địch vào ngày
tháng năm nào?
150. Tỉnh Sa Đéc (nay là Đồng Tháp) hoàn toàn thắng lợi vào ngày tháng năm nào?
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