
 

Khoanh vào chữ cái đặt trước câu trả lời đúng nhất hoặc làm theo yêu cầu: 

I. PHẦN LỊCH SỬ (5 điểm) 

Câu 1:(0,5 điểm) Cuộc tiến quân ra Thăng Long năm 1786 của Nguyễn Huệ đạt được 

kết quả là:  

A. Lật đổ được họ Trịnh chuyên quyền. 

B. Mở đầu cho việc thống nhất đất nước, làm chủ Thăng Long. 

C. Giao quyền cai quản Đàng Ngoài cho vua Lê. 

D. Tất cả các đáp án trên. 

Câu 2: (0,5 điểm) Trận chiến Ải Chi Lăng do ai lãnh đạo? 

A. Lê Lợi  B. Lê Hoàn      C. Quang Trung  D. Hồ Quý Ly 

Câu 3: (0,5 điểm) Ở thời Hậu Lê, nền văn học viết bằng chữ nào chiếm ưu thế nhất? 

A.  Chữ Nôm B.  Chữ Hán. C. Chữ Quốc Ngữ.   D. Chữ Tiếng Việt 

Câu 4: (1 điểm) Đánh dấu x vào trước ý đúng khi nói về việc quản lí đất nước của nhà 

Hậu Lê.  

A. Các vua nhà Nguyễn đã cho xây dựng nhiều lăng tẩm ở Huế. 

B. Ngày nay kinh thành Huế vẫn nguyên vẹn như ngày xưa. 

C. Kinh thành Huế đã để lại dấu tích của một công trình lao động sáng tạo và tài hoa 

của nhân dân ta. 

D. Ngày 12 - 1- 1995, quần thể di tích cố đô Huế được UNESCO công nhận là di sản 

văn hóa thế giới. 

Câu 5: (0,75 điểm) Nối thông tin ở cột A đúng với thông tin ở cột B 

Những chính sách về kinh tế, văn hóa, giáo dục nhằm cải cách đất nước của vua Quang 

Trung là:  

A  B 

1. Chiếu khuyến nông  a. Phát triển văn hóa, giáo dục 

2. Đúc tiền mới, mở cửa biển, mở cửa biên giới  b. Phát triển nông nghiệp 

3. Chiếu lập học, đề cao chữ Nôm  c. Phát triển buôn bán, ngoại giao. 

Câu 6: (1điểm) Điền từ “nghệ thuật, sáng tạo, di sản, quần thể” thích hợp vào chỗ chấm:  

Kinh thành Huế là một (1) ……………. các công trình kiến trúc và (2) ....…….…… 

tuyệt đẹp. Đây là một (3) ………………. văn hóa chứng sự tài hoa và (4) ………………..  

của nhân dân ta. 
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Câu 7: (0,75 điểm) Câu nói “Xây dựng đất nước lấy việc học làm đầu” là của ai? Em 

hiểu câu nói đó như thế nào? 
........................................................................................................................................................................ 

........................................................................................................................................................................ 

........................................................................................................................................................................ 

........................................................................................................................................................................ 

II. PHẦN ĐỊA LÍ (5 điểm) 

Câu 1: (0,5 điểm) Những điều kiện thuận lợi nào để đồng bằng Nam Bộ trở thành 

vựa lúa gạo, vựa trái cây lớn nhất cả nước là: 

A. Đồng bằng có diện tích lớn nhất. 

B. Người dân lao động cần cù. 

C. Khí hậu nóng ẩm, đất đai màu mỡ. 

D. Tất cả đáp án trên đều đúng. 
Câu 2: (0,5 điểm) Biển Đông bao bọc các phía nào của phần đất liền nước ta? 

A. Phía đông và phía tây. 

B. Phía tây và phía nam. 

C. Phía đông, phía nam và phía tây nam 

D. Phía đông, phía bắc và đông bắc. 

Câu 3: (0,5 điểm) Đồng bằng duyên hải miền Trung nhỏ hẹp vì:  

A. Núi lan ra sát biển. 

B. Đồng bằng có nhiều cồn cát. 

C. Đồng bằng có nhiều đầm, phá. 

D. Đồng bằng nằm ở ven biển  

Câu 4: (1 điểm) Viết chữ Đ vào      trước ý đúng và chữ S vào       trước ý sai:  

 A. Chợ nổi thường họp ở những đoạn sông thuận tiện cho việc gặp gỡ của xuồng, ghe  

từ nhiều nơi đổ về.  

 B. Đồng bằng duyên hải miền Trung nhỏ hẹp là do biển ăn sâu vào đất liền. 

 C. Thành phố Hồ Chí Minh là trung tâm công nghiệp lớn nhất của nước ta. 

 D. Thủy sản của đồng bằng Nam bộ chỉ nhằm phục vụ trong nước. 

Câu 5: (1 điểm) Điền các từ ngữ vào chỗ trống của các câu ở đoạn văn sau cho thích 

hợp: 

Nước ta có vùng biển rộng với nhiều (1) ………………… và (2) ………………Biển, 

đảo và quần đảo của nước ta có nhiều (3) …………………………cần được bảo vệ và khai 

thác (4) …….…………… 

Câu 6: (1 điểm) Vì sao Đà Nẵng lại thu hút nhiều khách du lịch? Hãy kể tên một số địa 

điểm du lịch nổi tiếng của thành phố Đà Nẵng. 

........................................................................................................................................................................ 

........................................................................................................................................................................ 

........................................................................................................................................................................ 

........................................................................................................................................................................ 

Câu 7: (0,5 điểm) Đồng bằng Nam Bộ được mệnh danh là vựa trái cây của cả nước, em 

hãy kể tên từ các loại trái cây nổi tiếng ở vùng này? 

........................................................................................................................................................................ 

........................................................................................................................................................................ 

 


