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

I. PHẦN LỊCH SỬ (5điểm) 

Câu 1: (0,5 điểm) Vì sao Mĩ phải kí Hiệp định Pa-ri, chấm dứt chiến tranh, lập lại 

hoà bình ở Việt Nam? 

A. Vì Mĩ không muốn kéo dài chiến tranh ở Việt Nam. 

B. Vì Mĩ muốn rút quân về nước. 

C. Vì Mĩ muốn thể hiện thiện chí với nhân dân Việt Nam. 

D. Vì Mĩ thất bại nặng nề về quân sự ở hai miền Nam – Bắc trong năm 1972. 

Câu 2: (0,5 điểm) Vì sao ngày 25-4-1976 lại là ngày vui nhất của nhân dân ta? 

A. Ngày đẹp trời, cờ hoa rực rỡ, có nhiều cuộc vui hấp dẫn. 

B. Ngày đất nước độc lập, tự do. 

C. Ngày Tổng tuyển cử bầu Quốc hội chung được tổ chức trong cả nước. 

D. Chấm dứt gần một thế kỉ đô hộ của thực dân Pháp. 

Câu 3: (1,5 điểm) Viết chữ Đ vào      trước ý đúng và chữ S vào      trước ý sai:  

 A. Quốc hội của nước Việt Nam thống nhất (khóa VI) họp tại Sài Gòn. 

 B. Tổng thống chính quyền Sài Gòn phải đầu hàng quân giải phóng là Dương Văn 

Minh. 

 C. Trong chiến dịch Hồ Chí Minh, chiếc xe tăng 843 của đồng chí Bùi Quang 

Thận húc đổ cổng chính Dinh Độc Lập.  

 D. Đường Trường Sơn còn được gọi là đường Hồ Chí Minh.  

 E. Lễ kí Hiệp định Pa-ri diễn ra vào ngày 27-1-1973. 

 G. Đơn vị được giao nhiệm vụ phối hợp với các đơn vị bạn cắm lá cờ cách mạng 

lên nóc dinh Độc Lập là Lữ đoàn xe tăng 203. 

Câu 4: (1 điểm)  Hãy điền vào cột bên trái mốc thời gian cho phù hợp với mỗi sự 

kiện lịch sử diễn ra ở cột bên phải trong bảng dưới đây: 
 

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

Ních - xơn tuyên bố ngừng ném bom bắn phá miền Bắc 
 

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

Chiến dịch Hồ Chí Minh bắt đầu 

................................ Quân ta giải phóng Sài Gòn, kết thúc chiến dịch Hồ Chí Minh 
 
 

................................ Tổng tuyển cử bầu Quốc hội chung được tổ chức trong cả nước 

Câu 5: (1 điểm) Nêu nội dung chính của hiệp định Pa- ri. 

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

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

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

.................................................................................................................................................................... 
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Câu 6: (0,5 điểm). Nêu ý nghĩa to lớn của đường Trường Sơn đối với sự nghiệp 

chống Mĩ cứu nước. 

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

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

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

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

II. PHẦN ĐỊA LÍ (5điểm)  

Câu 1: (0,5 điểm) Đỉnh E-vơ-rét thuộc châu lục nào: 

       A.  Châu Âu                  B. Châu Mĩ   C.  Châu Phi                      D. Châu Á                 

Câu 2: (0,5 điểm) Châu Á có đủ các đới khí hậu từ nhiệt đới, ôn đới đến hàn đới vì: 

A. Châu Á nằm ở bán cầu Bắc. 

B. Châu Á trải dài từ gần cực Bắc tới quá xích đạo. 

C. Châu Á có diện tích lớn nhất trong các châu lục. 

D. Châu Á trải dài từ Tây sang Đông. 

Câu 3: (1 điểm) Nối ý ở cột A với ý của cột B cho phù hợp  

          A                                                                         B 

1. Châu Á  a. thay đổi từ tây sang đông dọc bờ biển phía tây là dãy núi 

cao đồ sộ, ở giữa là đồng bằng rộng; phía đông là các dãy núi 

thấp và cao nguyên 

2. Châu Âu  b. chủ yếu là cao nguyên, bồn địa 

3. Châu Phi  c. đồng bằng chiếm 2/3 diện tích kéo dài từ tây sang đông 

4. Châu Mỹ  d. núi và cao nguyên chiếm 3/4 diện tích 

 

Câu 4: (1 điểm)  Điền từ ngữ thích hợp vào chỗ trống hoàn thành đoạn thông tin: 

Lục địa Ô-xtrây-li-a có khí hậu................................, thực vật và động vật 

................................ Ô-xtrây-li-a là nước có nền kinh tế ...............................nhất châu 

Đại Dương. Châu Nam Cực là châu lục ............................... nhất thế giới nên rất ít dân 

cư sinh sống. 

Câu 5: (1 điểm) Kinh tế châu Phi có đặc điểm gì khác với châu Âu và châu Á? 

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

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

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

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

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

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

Câu 6: (1 điểm)  Kể tên các nước láng giềng của Việt Nam. Hãy giới thiệu vài nét 

về một đất nước trong số đó. 

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

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

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

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

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

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

 


