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 PHẦN LỊCH SỬ (5 điểm) 

Câu 1:(1điểm) Khoanh vào chữ cái trước câu trả lời đúng nhất.  (M1) 

a/ Vì sao vào đầu năm 1930 ở nước ta cần phải sớm hợp nhất các tổ chức cộng sản thành 

một đảng duy nhất?  

A. Để gây ảnh hưởng, tạo thanh thế trong nước trước thực dân Pháp. 

B. Cần hợp nhất ba đảng theo yêu cầu của Quốc tế cộng sản. 

C. Cả ba tổ chức cộng sản ở nước ta hoạt động riêng rẽ sẽ gây mất đoàn kết toàn dân. 

D. Hợp nhất các tổ chức cộng sản thành một đảng duy nhất sẽ tăng thêm sức mạnh cho cách 

mạng Việt Nam. 

       b/ Mở đầu cho bản tuyên ngôn độc lập, Bác Hồ đã khẳng định quyền cơ bản nào của 

nhân dân. 

A. Quyền được sống.                   C. Quyền mưu cầu hạnh phúc 

B. Quyền được tự do                    D. Cả 3 ý trên. 

Câu 2:(1điểm) Ghi vào ô trống chữ Đ trước câu đúng, chữ S trước câu sai: 

A. Sáng 20/12/1946, Đài Tiếng nói Việt Nam phát đi lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến  

của Chủ tịch Hồ Chí Minh. 

B. Đêm 18 rạng sáng 19/12/1946, Trung ương Đảng và Chính phủ họp, quyết định phát  

động toàn quốc kháng chiến. 

 C. Ngày 18/12/1945, Pháp gửi tối hậu thư đe dọa Chính phủ ta, đòi Chính phủ ta giải tán  

lực lượng tự vệ, giao quyền kiểm soát Hà Nội. 

 D. Ngay sau Cách mạng tháng Tám, nước ta ở trong tình thế “nghìn cân treo sợi tóc”  

Câu 3:(1điểm) Điền vào chỗ trống sự kiện hoặc thời gian thích hợp ở bảng sau (M2) 

Thời gian Sự kiện lịch sử 

……………… Bác Hồ (Nguyễn Tất Thành) ra nước ngoài tìm đường cứu nước, cứu dân. 

01/9/1858 …………………………………………..…………………………………..… 

……………… Hồ Chủ tịch đọc lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến. 

19/8/1945 …………………………………………………..………………………….….. 

Câu 4:(1điểm) Điền từ thích hợp để hoàn thành câu nói của Hồ Chủ tịch trong lời kêu gọi 

toàn quốc kháng chiến năm 1946 (M2) 

  " Chúng ta muốn............................................, chúng ta phải nhân nhượng. Nhưng chúng ta 

càng nhân nhượng , thực dân Pháp càng lấn tới, vì chúng quyết tâm cướp nước ta lần nữa ! 

 Không, chúng ta thà ....................................................................., chứ nhất định không chịu 

.............................................., nhất định không chịu làm ……………………..……..." 



Câu 5:(1điểm) Chiến thắng Việt Bắc thu- đông năm 1947 có ý nghĩa như thế nào đối với cuộc 

kháng chiến chống Pháp?   (M3) 

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

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

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

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

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

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

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

 PHẦN ĐỊA LÍ (5 điểm)  

    Câu 1: (1,5 điểm): Em hãy nêu đặc điểm nghề thủ công truyền thống và một số địa danh, 

làng nghề thủ công nổi tiếng của nước ta bằng cách điền các cụm từ thích hợp vào chỗ chấm 

(...) trong đoạn văn sau: 
            Nước ta có rất nhiều nghề thủ công. Đó là những nghề chủ yếu dựa vào 

............................................,sự khéo léo của ……….…...........................................................và 

nguồn.......................................................... có sẵn. Một số địa phương đã có những mặt hàng 

thủ công nổi tiếng như lụa tơ tằm………………….........................................; chiếu cói 

…………….............................................; đồ gốm sứ ………….................................................  

Câu 2:(1điểm) Điền tên các ngành công nghiệp phù hợp với sản phẩm tương ứng (M1) 

Ngành công nhiệp Sản phẩm 

 Các loại máy móc, phương tiện giao thông 

 Phân bón, thuốc trừ sâu, xà phòng 

 Điện 

 Các loại vải, quần áo 

Câu 3: (1điểm)  Nước ta có những điều kiện nào để phát triển ngành thủy sản?( M2) 

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

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

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

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

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

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

Câu 4: (0,5 điểm) Vì sao nước ta trồng được nhiều cây xứ nóng? (M3) 

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

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

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

Câu 5: (1 điểm) Hãy điền từ ngữ thích hợp vào chỗ chấm để hoàn chỉnh các câu nói về 

giao thông vận tải ở nước ta (M4) 

a/ Quốc lộ dài nhất nước ta là:...................................................................................................... 

b) Đường sắt dài nhất nước ta là: ................................................................................................. 

c)Hai sân bay quốc tế lớn của nước ta là: Sân bay.............................................................ở 

...........................................và sân bay.........................................ở .............................................. 


