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PHẦN 1: LỊCH SỬ (5 điểm) 
Câu 1(1,5 điểm): Khoanh tròn vào chữ cái đặt trước ý trả lời đúng. 
1. Phan Bội Châu vận động thanh niên đến nước nào học tập? 
A. Anh B. Pháp C. Trung Quốc D. Nhật 
2. Phong trào Đông du tan rã năm nào? 
A. 1906 B. 1907 C. 1908 D. 1909 
3. Sau ngày Cách mạng tháng Tám, đất nước ta gặp những khó khăn gì? 
A. Thiếu nhân lực để phát triển kinh tế. 
B. Nạn đói kinh hoàng năm 1945 cướp đi hơn 2 triệu sinh mạng, để lại hậu quả nặng 

nề trong đời sống. 
C. Tuyệt đại đa số dân ta mù chữ. 
D. Nền công nghiệp đang đà phát triển. 
E. Giặc ngoại xâm và nội phản đe dọa nền độc lập mới giành được. 
4. Thực dân Pháp làm gì để cô lập căn cứ địa Việt Bắc? 
A. Không cho dân đi lại. 
B. Tăng quân số, lập 40 đồn bốt trên Đường số 4, khóa chặt biên giới Việt - Trung. 
C. Đào hào, đắp lũy ngăn Việt Bắc với các vùng xung quanh.  

Câu 2 (0,5 điểm): Đánh dấu x vào       trước câu trả lời đúng nhất. 

        Quân ta chủ động mở chiến dịch Biên giới Thu - đông 1950 nhằm mục đích: 
      A. Giải phóng một phần biên giới Việt - Trung. 
      B. Củng cố và mở rộng Căn cứ địa Việt Bắc. 
      C. Phá tan âm mưu khóa chặt biên giới Việt - Trung của địch, khai thông đường     

liên lạc quốc tế. 
      D. Tất cả các ý trên. 

Câu 3 (1 điểm): Ghi vào       chữ Đ trước câu đúng, chữ S trước câu sai khi nói về     
phong trào Đông du. 

       A. Phan Bội Châu là người duy nhất đứng ra thành lập Hội Duy tân.  
           B. Mục đích của Hội Duy tân là vận động thanh niên Việt Nam sang Nhật để học  
              tập. 

       C. Phía Nhật Bản đã từ chối giúp đỡ đào tạo về kĩ thuật, quân sự cho thanh niên 
yêu nước Việt Nam. 

       D. Mặc dù cuộc sống khổ cực nhưng thanh niên Việt Nam vẫn vượt qua mọi khó 
khăn, hăng say học tập, mong được mau chóng trở về nước để cứu nước. 

Câu 4 (1 điểm): Điền số hoặc từ ngữ thích hợp vào chỗ trống trong đoạn văn sau 
cho hoàn chỉnh nhận định về chiến thắng Biên giới. 

Thu - đông ................... (1), ta chủ động mở chiến dịch .................................. (2) và đã   

 



 

giành thắng lợi, căn cứ địa ................................ (3) được củng cố và mở rộng. Từ đây ta  

nắm quyền ................................................... (4) trên chiến trường. 

Câu 5 (1 điểm): Sau cách mạng tháng Tám, nhân dân ta đã làm gì để chống lại 
“giặc đói” và “giặc dốt”? 
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PHẦN 2: ĐỊA LÍ (5 điểm) 
Câu 1(2 điểm): Khoanh tròn vào chữ cái đặt trước ý trả lời đúng nhất. 

1. Rừng ngập mặn nước ta tập trung chủ yếu ở: 
A. Bắc Bộ B. Trung Bộ C. Nam Bộ D. Đông Nam Bộ 

2. Mật độ dân số là: 
A. Số dân sống trên 1km2 diện tích đất ở.  
B. Số dân sống trên 1km2 diện tích đất tự nhiên. 
C. Số dân trung bình sống trên 1km2 diện tích đất ở.  
D. Số dân trung bình sống trên 1km2 diện tích đất tự nhiên.  
3. Nước ta có mật độ dân số: 
A. Rất thấp B. Thấp C. Trung bình D. Cao 

4. Chiếm diện tích lớn hơn cả trong các loại đất ở nước ta là: 
A.  Đất phe-ra-lít và đất phù sa. B. Mùn thô trên núi cao và đất cát. 
C.  Đất xám bạc màu và đất đen. D. Đất mặn và đất xói mòn trơ sỏi đá. 
5. Hai trung tâm công nghiệp lớn nhất nước ta là: 
A. Hà Nội, Hải Phòng B. Hà Nội, TP. Hồ Chí Minh C. Đà Nẵng, TP. Hồ Chí Minh 

Câu 2 (1 điểm): Hãy điền vào        chữ Đ trước câu đúng, chữ S trước câu sai khi 
nói về phân bố các ngành công nghiệp ở nước ta. 
    A. Công nghiệp nước ta chỉ phân bố ở đồng bằng và ven biển. 
    B. Những nơi có nhiều lao động, nguồn nguyên liệu phong phú, dân cư đông đúc,   

là nơi tập trung các ngành công nghệ cao: điện tử, viễn thông,... 
    C. Những nơi gần nguồn nhiên liệu như than, dầu khí là nơi có công nghiệp nhiệt 

điện phát triển. 
    D.Công nghiệp khai thác khoáng sản được phân bố ở những nơi có mỏ khoáng sản. 

Câu 3 (0,5 điểm): Gạch bỏ những ô chữ không đúng.  

A. Dân tộc Kinh sống chủ yếu ở 
vùng núi và cao nguyên. 

 B. Các dân tộc ít người sống chủ yếu ở vùng 
núi và cao nguyên. 

C. Khoảng 
4

3
 dân số nước ta sống ở 

nông thôn, phần lớn làm nghề nông. 

 D.Khoảng 
4

3
dân số nước ta sống ở thành thị 

và làm các nghề không phải nông nghiệp. 

Câu 4 (1,5 điểm):  Nêu vai trò của rừng đối với đời sống của nhân dân ta. 
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