
NỘI DUNG ÔN TẬP KIẾN THỨC
CUỘC THI RUNG CHUÔNG VÀNG SINH VIÊN HIAST 2019

1. LỊCH SỬ TRUYỀN THỐNG VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA TRƯỜNG HIAST
- Thông tin chung về trường: Tên trường (Tiếng Việt, Tiếng Anh, viết tắt…), ngày

thành lập trường
- Địa chỉ trang web, tổng đài tư vấn.
- Các Khoa, Phòng, Ban (tên đơn vị, chức năng giải quyết các vấn đề liên quan đến

HSSV…)
- Hiệu trưởng, hiệu phó các thời kỳ
- Bài ca truyền thống sinh viên HIAST
- Thông tin về Đoàn TN, Hội SV:

o Chủ đề năm học 2019-2020 của Đoàn TN và Hội SV Thành phố HCM.
o Các phong trào lớn của Đoàn – Hội: Tiêu chuẩn “Sinh viên 5 tốt”, Mùa hè

xanh 2019
o Nhiệm kỳ hiện tại của Đoàn TN, Hội SV Trường: Bí thư Đoàn, Chủ tịch

HSV…
- Các hoạt động của Trường Hiast, nội quy, quy định liên quan đến HSSV tại trường

2. LỊCH SỬ VÀ TRUYỀN THỐNG NGÀY NHÀ GIÁO VIỆT NAM

3. CUỘC ĐỜI - SỰ NGHIỆP, TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH:
- Những ngày tháng quan trọng liên quan đến cuộc đời sự nghiệp của Chủ tịch Hồ

Chí Minh: ngày sinh, ngày mất, ngày ra đi tìm đường cứu nước, ngày về nước, …
- Họ tên và những bí danh của Chủ tịch Hồ Chí Minh.
- Những câu nói, lời dạy của Bác cho thanh niên, và liên quan đến ngành giáo dục.

4. LỊCH SỬ VÀ VĂN HÓA XÃ HỘI
- Các sự kiện lớn liên quan đến lịch sử dân tộc Việt Nam
- Các ngày: thành lập Đảng, Đoàn TNCSHCM
- Các bài hát truyền thống của Đảng, Đoàn, Hội SV
- Các sự kiện quan trọng của Việt Nam trong những năm gần đây

5. VĂN HỌC - ÂM NHẠC
- Nghe đoạn nhạc, đoán tên bài hát/ tác giả: các bài hát về truyền thống HSSV, nhạc

cách mạng, ca ngợi Đảng, ca ngợi Bác Hồ, về Thầy cô giáo.
- Tác phẩm văn học nổi tiếng

6. KHOA HỌC TỰ NHIÊN & THƯỜNG THỨC ĐỜI SỐNG
- Các hiện tượng thiên văn, hành tinh, vì sao
- Kiến thức khoa học thường thức trong đời sống hằng ngày
- Học tập, rèn luyện và đời sống học sinh sinh viên.

7. THỂ THAO
- Các sự kiện thể thao quan trọng trong nước và quốc tế



- Các VĐV Việt Nam giành các giải thưởng lớn cấp quốc tế
- Kiến thức hiểu biết về các môn thể thao (đoán tên môn thể thao, số người thi đấu

theo luật…)
8. DU LỊCH - VĂN HÓA - ẨM THỰC

- Địa lý Việt Nam, Đông Nam Á
- Địa danh, danh lam thắng cảnh, di sản nổi tiếng
- Ca dao, tục ngữ: chủ đề quê hương, gia đình, thầy cô; ca ngợi đức tính cần cù, kiên

nhẫn;
- Món ăn đặc sản, trang phục truyền thống các vùng miền

9. PHÁP LUẬT
- Các kiến thức cơ bản của luật giao thông, luật lao động, Luật Giáo dục, Luật Giáo

dục nghề nghiệp.
10. KHÁC

- Toán học
- Các câu hỏi test IQ
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