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Điểm   

 
 

Nhận xét của giáo viên 
 
………………………………………..…………………………………… 
 
 

 

I. PHẦN LỊCH SỬ 
 

Khoanh vào chữ cái trước câu trả lời đúng nhất (Câu 1, 2, 3) 

Câu 1. Quân giặc bị quân dân ta đánh bại trong trận Bạch Đằng năm 938 là quân 

nào?  

A. Quân Tống 

B. Quân Nam Hán 

C. Quân Mông – Nguyên 

D. Quân Thanh 

Câu 2. Lý Thái Tổ quyết định rời đô từ Hoa Lư ra Thăng Long (Hà Nội ngày nay) 

vào năm nào?  

    A. Năm 1005 

    B. Năm 1009 

A. Năm 1010 

B. Năm 1020 

Câu 3. Kinh thành Thăng Long thời Lý đã có những gì đặc biệt?  

    A. Nhiều lâu đài, cung điện, đền chùa. 

         B. Nhiều nhà cao tầng.  

         C. Có đường sắt, đường thủy đi các nước.  

    D. Nhân dân cả nước tham gia đắp đê, bảo vệ đê.  

Câu 4. Điền vào chỗ trống nội dung thích hợp:  

            Dưới thời nhà Lý, bằng ..................................... và ....................................... , nhân dân ta 

dưới sự chỉ huy của Lý Thường Kiệt, đã bảo vệ được ................................  của đất nước 

trước sự ................................  của nhà Tống. 

Câu 5. Hãy nối mỗi cụm từ ở cột A với một cụm từ ở cột B để thành câu hoàn chỉnh 

khi nói về lí do nhà Trần quan tâm tới đê điều:  



A  B 

a. Nghề chính của nhân dân ta  1. gây hại mùa màng. 

b. Để phát triển nông nghiệp  2. là trồng lúa nước. 

c. Sông ngòi chằng chịt là nguồn cung cấp 

nước nhưng cũng thường gây ra lũ lụt 

 3. phải chăm lo hệ thống 

tưới, tiêu. 

 

Câu 6. Chiến thắng Bạch Đằng năm 938 do Ngô Quyền lãnh đạo có ý nghĩa như thế 

nào đối với nước ta?      

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

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

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

II. PHẦN ĐỊA LÍ 

Khoanh vào chữ cái trước câu trả lời đúng nhất (Câu 1, 2, 3) 

Câu 1 . Trung du Bắc Bộ là một vùng như thế nào?  

   A. Núi với các đỉnh nhọn, sườn thoải.  

   B. Núi với các đỉnh tròn, sườn thoải.  

C. Đồi với các đỉnh nhọn, sườn thoải.  

D. Đồi với các đỉnh tròn, sườn thoải.  

Câu 2. Đồng bằng Bắc Bộ được bồi đắp bởi phù sa của những sông nào?  

    A. Sông Hồng 

    B. Sông Thái Bình 

C. Sông Hồng và sông Thái Bình 

D. Sông Cửu Long.  
 

Câu 3.  những vật nuôi nào được nuôi nhiều ở đồng bằng Bắc Bộ?  

    A. Lợn, gà, vịt 

    B. Trâu, bò, dê 

C. Cá, tôm, cua  

D. Cừu, hươu, ngựa 

 Câu 4. Đúng ghi Đ, sai ghi S vào ô trống trước mỗi câu sau:  
 

        a. Đồng bằng Bắc Bộ có dạng hình tam giác, với đỉnh ở Việt Trì, cạnh đáy là đường                 

bờ biển.  

        b. Người dân ở đồng bằng Bắc Bộ sống tập trung thành các buôn.  

        c. Tây Nguyên thường có hai mùa rõ rệt: mùa mưa và mùa khô. 

        d. Thế mạnh của Trung du bắc bộ là trồng cây ăn quả và cây công nghiệp.  



 Câu 4.   Điền vào chỗ trống nội dung thích hợp:  

 Đà Lạt nằm trên cao nguyên ........................................... , khí hậu quanh năm ..................................... , 

Đà Lạt có nhiều ..............................................., ............................................. ;  rừng thông thác nước và biệt thự. 

Đà Lạt là thành phố .............................................., ......................................... nổi tiếng của nước ta.  

Câu 5. Vì sao đồng bằng Bắc Bộ sản xuất được nhiều lúa gạo?  

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

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

................................................................................................................................................................................................................................................ 
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I. PHẦN LỊCH SỬ: 5 điểm 

Câu 1, 2,3.  (1,5  điểm)  Mỗi câu khoanh đúng được 0,5 điểm.   

                            Đáp án:  1 – B;      2 – C;      3 - A 

Câu 4.   (1điểm)  Mỗi chỗ chấm điền đúng được 0,25 điểm. 

             Đáp án:  Điền các từ  lần lượt như  sau:  

trí thông minh, lòng dũng cảm, nền độc lập, xâm lược 

Câu 5. ( 1,5 điểm)   Nối đúng mỗi câu đuợc 0,5 điểm  

                             Đáp án:   a - 2 ;        b – 3;          c – 1      

Câu 6. (1 điểm)  Nêu đúng mỗi ý được 0,5 điểm.  

Đáp án: Chiến thắng Bạch Đằng năm 938 do Ngô Quyền lãnh đạo: 

               -  Kết thúc hoàn toàn thời kì đô hộ của phong kiến phương bắc.  

               - Mở đầu cho thời kì độc lập lâu dài của nước ta. 

II.PHẦN ĐỊA LÍ: 5 điểm 

Câu 1, 2,3.  (1,5  điểm)  Mỗi câu khoanh đúng được 0,5 điểm.   

                            Đáp án:  1 – D;      2 – C;      3 - A 

Câu 4.  (1 điểm)  Mỗi ô trống điền đúng được 0,25 điểm 

                            Đáp án:  a - Đ;       b - S;      c- Đ ;      d - Đ 

Câu 5  (1,5  điểm)  )  Điền đúng mỗi chỗ chấm được 0,25 điểm. 

                                  Đáp án: Điền các từ  lần lượt như  sau:  

Lâm Viên, mát mẻ, hoa quả, rau xanh, du lịch, nghỉ mát. 

Câu 6 (1 điểm)  Có câu trả lời được 0,25 điểm và nêu đúng mỗi ý ®ưîc 0, 25 ®iÓm. 

               Đáp án:  Đồng bằng Bắc Bộ sản xuất được nhiều lúa gạo vì:  

                             - Đất phù sa màu mỡ.                                    

                             - Nguồn nước dồi dào. 

                             - Người dân có nhiều kinh nghiệm trồng lúa. 
 

  



 


