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Đề 1 

Câu 1: Nêu những đặc điểm của tổ chức đô thị Việt Nam (6 điểm) 

Câu 2: Chỉ ra và phân tích chỗ giống nhau giữa hai hiện tượng: sân khấu cải lương và tà 

áo dài phụ nữ tân thời Việt Nam. (4 điểm) 

Đề 2 

Câu 1: Hãy giới thiệu những biểu tượng truyền thống của tính cộng đồng và tính tự trị làng 

xã. (5 điểm) 

Câu 2: Hãy nêu những ảnh hưởng của văn hóa phương Tây đối với văn hóa Việt Nam trên 

các phương diện (5 điểm) 

Đề 3 

Câu 1: Nêu những biểu hiện của tính linh hoạt trong nghệ thuật thanh sắc Việt Nam truyền 

thống. (5 điểm) 

Câu 2: Hãy nêu ảnh hưởng của truyền thống văn hóa đối với ý thức pháp luật của người 

Việt Nam.(5 điểm) 

Đề 4 

Câu 1: Hãy trình bày cơ ấu bữa ăn truyền thống và các đặc trưng cơ bản trong văn hóa ăn 

uống của người Việt Nam (6 điểm) 

Câu 2: Nêu chỗ giống nhau trong cách ứng xử của người Việt Nam qua giao tiếp bằng 

ngôn từ, giao tiếp khi ăn uống và trong cách ăn mặc truyền thống của phụ nữ? (4 điểm) 

Đề 5 

Câu 1: Trình bày các đặc điểm của nghệ thuật ngôn từ Việt Nam (6 điểm) 

Câu 2: Hãy nêu những biểu hiện của khuynh hướng trọng tình cảm, thiên về âm tính trong 

các lĩnh vực văn hóa Việt Nam. (4 điểm) 

Đề 6 

Câu 1: Hãy trình bày những ưu và nhược điểm trong tính cách Việt Nam bắt nguồn từ tính 

cộng đồng và tính tự trị. (6 điểm) 

Câu 2: Hãy chỉ ra mối quan hệ, chỗ giống và khác nhau giữa triết lý âm dương và tín 

ngưỡng phồn thực. (4 điểm) 

Đề 7 

Câu 1: Trình bày các đặc điểm của văn hóa giao tiếp Việt Nam (6 điểm) 

Câu 2: Phân tích tính cách văn hóa nông nghiệp của con rồng Việt Nam (4 điểm) 
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Đề 8 

Câu 1: Nêu những đặc trưng cơ bản của loại hình văn hóa gốc nông nghiệp trong sự so 

sánh với loại hình văn hóa gốc du mục. (6 điểm) 

Câu 2: Nêu những đặc trưng của văn hóa Việt Nam thể hiện qua đàn bầu (4 điểm). 

Đề 9 

Câu 1: Nêu những biểu hiện của tính biểu cảm và tính tổng hợp trong nghệ thuật thanh sắc 

và hình khối Việt Nam truyền thống. (6 điểm) 

Câu 2: Chỉ ra và phân tích chỗ giống nhau giữa hai hiện tượng: sân khấu cải lương và tà 

áo dài phụ nữ tân thời Việt Nam. (4 điểm) 

Đề 10 

Câu 1: (5 điểm) Trình bày những đặc trưng cơ bản của loại hình văn hóa gốc nông nghiệp? 

Câu 2: (5 điểm) 

“Đàn bầu ai gãy nấy nghe 

Làm thân con gái chớ nghe đàn Bầu” 

(Ca dao) 

“Một giây nũng nịu đủ lời 

Nửa bầu chứa cả đất trời âm thanh” 

(Văn Tiến Lên) 

Từ những trích dẫn trên, hãy chứng minh rằng nhạc cụ đàn Bầu một mình mang đủ cả ba 

đặc trưng của nghệ thuật thanh sắc: tổng hợp, biểu cảm, linh hoạt. 
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