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i. Phần Lịch sử.( 5 điểm ) Khoanh vào chữ cái trước câu trả lời đúng nhất. 

 Câu 1.  Tại sao nghĩa quân Lam Sơn chọn ải Chi Lăng làm trận địa đánh giặc Minh? 

A.  Vì đây là vùng đồng bằng, đất đai màu mỡ. 

          B.  Vì đây là vùng núi đá hiểm trở, đường nhỏ hẹp, khe sâu, rừng cây um tùm.          

C. Vì đây là vùng có nhiều đầm lầy. 

          D. Tất cả những lí do trên. 

Câu 2. Nhà Hậu Lê đã làm gì để khuyến khích việc học tập? 

A. Đặt ra lễ xướng danh (lễ đọc tên người đỗ). 

B. Tổ chức Lễ vinh quy (lễ đón rước người đỗ cao về làng). 

C. Khắc tên tuổi người đỗ cao vào bia đá dựng ở Văn Miếu. 

D. Tất cả những việc làm trên. 

  Câu 3. Tháng 1 năm 1789, Nguyễn Huệ tiến quân ra Bắc (Thăng Long) để làm gì?   

A. Lên ngôi Hoàng đế 

B. Tiêu diệt chúaTrịnh 

C. Đại phá quân Thanh 

D. Thống nhất đất nước 

  Câu 4. Đúng ghi Đ, sai ghi S vào ô trống cho thích hợp. 

a. Nhà Nguyễn đã ban hành bộ luật Gia Long để cai trị đất nước.  

b. Các vua nhà Nguyễn thường quan tâm đến việc xây dựng đê điều. 

c. Vua Quang Trung đề cao chữ Nôm nhằm phát triển kinh tế.  

d. Vào thời Hậu Lê, giáo dục có nền nếp và quy củ. 



 Câu 5. Nêu ý nghĩa của chiến thắng Chi Lăng. 
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II. Phần Địa lí ( 5 điểm )   Khoanh vào chữ cái trước câu trả lời đúng nhất. 

Câu 1. Biển Đông bao bọc các phía nào của phần đất liền nước ta?  

A. Phía bắc và phía tây. 

B. Phía đông và phía tây. 

C. Phía đông, phía nam và tây nam. 

D. Phía nam và và phía tây 

Câu 2. Huế được gọi là thành phố du lịch vì:  

A. Huế gần biển, có nhiều bãi biển đẹp. 

B. Huế có nhiều món đặc sản hấp dẫn khách du lịch. 

C. Vì Huế là trung tâm văn hóa lớn nhất của cả nước.            

D. Huế có nhiều cảnh quan thiên nhiên đẹp, nhiều công trình kiến trúc cổ có giá  

trị nghệ thuật cao. 

Câu 3. Ở đồng bằng duyên hải miền Trung:  

A. Dân cư tập trung đông đúc, chủ yếu là người Kinh 

B. Dân cư tập trung khá đông đúc, chủ yếu là người Kinh, người Chăm. 

C. Dân cư tập trung thưa thớt, chủ yếu là người Kinh, người Chăm. 

D. Dân cư thưa thớt, chủ yếu là dân tộc ít người. 

Câu 4.  Ý nào dưới đây không phải là điều kiện để phát triển hoạt động du lịch ở duyên 

hải miền Trung?  

A. Khí hậu mát mẻ quanh năm. 

B. Có nhiều bãi biển đẹp. 

C. Có nhiều di sản văn hóa. 

D. Nước biển trong xanh, điểm vui chơi ngày càng nhiều. 

Câu 5.  Đúng ghi Đ, sai ghi S vào ô trống cho thích hợp 

      a. Các đồng bằng duyên hải miền Trung nhỏ, với những cồn cát và đầm phá. 



       b. Nghề chính của cư dân đồng bằng duyên hải miền Trung là khai thác dầu khí và trồng 

các loài rau xứ lạnh.   

       c. Nước ta có vùng biển rộng với nhiều đảo và quần đảo.  

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

Câu 6.  Hãy nêu vai trò của Biển Đông đối với nước ta. 
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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 – D       3 – C      

* Câu 4. ( 2 điểm ) Điền đúng mỗi ô trống được 0,5 điểm. 

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

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

          Đáp án:  Ý nghĩa của chiến thắng Chi Lăng: 

 - Đập tan mưu đồ cứu viện thành Đông Quan của quân Minh. 

 - Quân Minh xin hàng rút về nước, cuộc kháng chiến chống quân Minh thắng lợi 

             hoàn toàn. 

 - Năm 1428, Lê Lợi lên ngôi Hoàng đế, mở đầu thời kì Hậu Lê.  

II. Phần Địa lí   ( 5 điểm )   

* Từ câu 1 đến câu 4. ( 1 điểm )  Mỗi câu khoanh đúng được 0,25 điểm 

Đáp án:   1 – C        2 – D       3 – B         4 – A       

*Câu 5. (2 điểm)  Điền đúng mỗi ô trống được 0,5 điểm 

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

*Câu 6 .  (2 điểm)   Mỗi ý đúng được 0,5 điểm 

            Vai trò của Biển Đông đối với nước ta. 

- Điều hòa khí hậu. 

- Là kho muối vô tận. 

- Có nhiều khoáng sản, hải sản quý. 

- Ven bờ có nhiều bãi biển đẹp, nhiều vũng vịnh thuận lợi cho phát triển du  

lịch và xây dựng các cảng biển.    

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 


