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PHẦN I: LỊCH SỬ.( 5 điểm ) Khoanh vào chữ cái trước câu trả lời đúng nhất. 

Câu 1 : (0,5 điểm) Nghĩa quân Lam Sơn do Lê Lợi lãnh đạo chống lại quân xâm lược 

nào? 

           A.Quân Nam Hán 

           B. Quân Tống 

   C. Quân Mông – Nguyên 

   D. Quân Minh 

Câu 2 : (0,5 điểm) Nhà Hậu Lê đã làm gì để quản lí đất nước? 

A. Vẽ bản đồ đất nước 

B. Quản lí đất nước không cần định ra pháp luật. 

C. Cho soạn Bộ luật Hồng Đức. 

D. Đề cao chữ Nôm. 

Câu 3: (1,5 điểm) Điền các từ ngữ vào chỗ trống của các câu ở đoạn văn sau cho thích 

hợp:  

   Kinh thành Huế là một (1) ............................... các công trình (2)........................... và (3) 

........................... tuyệt đẹp. Đây là một (4) .............................. chứng tỏ sự (5) ............................. 

và (6) ............................ của nhân dân ta.  

Câu 4: (1 điểm) Đúng ghi Đ, sai ghi S vào ô trống. 

a. Các vua nhà Nguyễn thường quan tâm đến việc xây dựng các lăng tẩm.  

b. Mục đích của quân Tây Sơn khi tiến ra Thăng Long là chiếm ngôi nhà Lê.  

c. Văn Miếu ở Hà Nội hiện nay được lập từ thời Lý.  

d. Vào thế kỉ XVI – XVII, nước ta có những thành thị sầm uất: Thăng Long, 

Phố Hiến, Hội An.  

Câu 5 : (1,5 điểm) Vua Quang Trung đã có những chính sách gì để phát triển kinh tế 

và văn hóa của đất nước? 
 



………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………….…………………

………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………….……………………………… 

…………………………………………………………………….……………………………………… 

 

 

II. PHẦN ĐỊA LÍ ( 5 điểm ) Khoanh vào chữ cái trước câu trả lời đúng nhất. 

Câu 1 : (0,5 điểm) Ở nước ta, đồng bằng còn nhiều đất chua, đất mặn là: 

A. Đồng bằng Bắc Bộ. 

B. Đồng bằng duyên hải miền Trung. 

C. Đồng bằng Nam Bộ. 

D. Đồng bằng sông Cửu Long 

Câu 2 : (0,5 điểm) Điều kiện nào để  đồng bằng Nam Bộ trở thành vựa lúa, vựa trái 

cây lớn nhất cả nước? 

               A. Đất đai màu mỡ, người dân tích cực sản xuất.  

               B. Khí hậu nắng nóng quanh năm. 

               C. Có nhiều đất chua, đất mặn. 

               D. Cả A và B đều đúng.  

Câu 3 : (1,0 điểm) Nối tên các thành phố ở cột A với các thông tin ở cột B sao cho phù 

hợp 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Câu 4 : (2 điểm) Điền các từ ngữ vào chỗ trống của các câu ở đoạn văn sau cho thích 

hợp: 

 

1.Thành phố Hồ Chí Minh 

 

 

2.Thành phố  Cần Thơ 

 

3.Thành phố  Huế 

 

4.Thành phố  Đà Nẵng 

a) Là trung tâm kinh tế, văn hóa và 

khoa học quan trọng của đồng bằng 

sông Cửu Long. 

b) Là thành phố cảng lớn, đầu của 

nhiều tuyến đường giao thông ở đồng 

bằng duyên hải miền Trung 

c) Là thành phố và trung tâm công 

nghiệp lớn nhất cả nước. 

d) Thành phố nổi tiếng với các kiến 

trúc cung đình, thành quách, đền miếu, 

lăng tẩm,... của các vua triều Nguyễn. 



        Biển Đông là (1) ………………….. vô tận, đồng thời có nhiều (2) ……………………, 

hải sản quý và có vai trò điều hòa (3)………………….Ven bờ có nhiều bãi tắm đẹp, nhiều 

vũng, vịnh thuận lợi cho việc phát triển (4) …………………….. và xây dựng cảng biển. 

Câu 5 : (1,0 điểm) Dựa vào hiểu biết của bản thân, em hãy nêu một số biện pháp mà 

nhà nước ta đang thực hiện để làm giảm bớt sự cạn kiệt hải sản ven bờ?  
 

………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………….………………………

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………….…………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………                                                                                              

……………………………………………………………………………………………………………                                                                                                 

                                                                                CMHS kí và ghi rõ họ tên. 
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MÔN LỊCH SỬ & ĐỊA LÍ  - LỚP 4  

I. Phần Lịch sử   ( 5 điểm )   

* Câu 1,2: ( 1 điểm )  Mỗi câu khoanh đúng được 0,5 điểm 

Đáp án:   1 – D ;    3 – C      

*Câu 3: ( 1,5 điểm ): Điền mỗi từ đúng được 0,25 điểm 

              Đáp án:   (1) quần thể;   (2) kiến trúc;   (3) nghệ thuật;    (4) di sản   

                             (5) tài hoa        (6) sáng tạo 

* Câu 4: (1 điểm )  Điền đúng mỗi ý được 0,25 điểm 

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

* Câu 5: (1,5 điểm )   

             Đáp án : Vua Quang Trung đã có những chính sách để phát triển kinh tế và văn 

hóa của đất nước: 

- Ban bố “Chiếu khuyến nông”, lệnh cho nông dân trở về quê cũ cày cấy, khai phá 

ruộng hoang. 

- Mở cửa biển, mở cửa biên giới để phát triển buôn bán. 

- Ban bố “Chiếu lập học” để phát triển giáo dục. 

II. Phần Địa lí   ( 5 điểm )   

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

Đáp án:   1 – B      2 – D        

*Câu 3. (1 điểm)   

Đáp án:  1  - c;   2 – a;  3 – d;  4 - b 

*Câu 4 .  (2 điểm) Mỗi từ điền đúng được 0,5 điểm  

 kho muối, khoáng sản, khí hậu , du lịch 

*Câu 5 .  (1 điểm) Mỗi ý đúng được 0,25 điểm 

      - Xây dựng quy định về việc đánh bắt thủy, hải sản. 

      - Nghiêm cấm người dân đánh bắt bằng những dụng cụ gây hại đến sinh vật sống 

dưới biển 

      - Xử phạt nghiêm những hành vi vi phạm 



      - Tuyên truyền trên tivi, báo đài, phương tiện truyền thông để nâng cao ý thức của 

mọi người.....  

(HS nêu được các biện pháp khác đúng cho điểm tương đương) 

 

 

 

 

 

 

 


