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 PHẦN LỊCH SỬ (5 điểm) 

Câu 1:(0,5điểm-M1)Em     điền từ ngữ thích hợp vào chỗ chấm sao cho phù hợp. 

Vào đầu thế kỉ XVI, chính quyền.....................suy yếu. Các tập đoàn phong kiến xâu 

xé nhau tranh giành ngai vàng. Hậu quả là đất nước bị.........................., nhân dân khổ cực. 

Câu 2:(1điểm-M1)Điền chữ Đ vào ô trống trước ý kiến đúng, c ữ S trước ý kiến sai. 

A. Nguyễn Ánh lập nên triều Nguyễn. 

B. Luật Gia Long ra đời để bảo vệ quyền hành tuyệt đối của nhà vua, đề cao địa vị quan                 

lại, trừng trị kẻ chống đối. 

C. Khi biết tin quân Thanh sang xâm lược nước ta, Nguyễn Huệ đã cho người sang cầu  

cứu nước Xiêm. 

D. Ngày 11/12/1991, quần thể di tích cố đô Huế được UNESCO công nhận là Di sản    

văn hóa thế giới.                         

Câu 3:(1điểm-M3)Em     điền tên triều đại, tên kin  đô t íc   ợp để hoàn thành 

bảng sau: 

Năm Triều đại Kin  đô 

1428   

1802   
 

Câu 4:(2điểm-M2) a/ Nhà Hậu Lê đ  làm gì để quản lí đất nước? 
 

 
 

b/ Nêu ý ng ĩa của chiến thắng Ngọc Hồi - Đống Đa. 
 

 
 

 

Câu 5:(0,5điểm-M4)Em-là chủ n ân tương lai của đất nước-sẽ rút ra điều gì sau khi 

đọc câu nói của vua Quang Trung: “Xây dựng đất nước lấy việc học làm đầu” 

 

 

 



 PHẦN ĐỊA LÍ (5 điểm)  

Câu 1:(1,5điểm-M1) Khoanh vào chữ cái trước câu trả lời đúng. 

a/ Dòng nào sau đâ  nêu đúng tên các dân tộc sống ở đồng bằng Nam Bộ? 

A.Kinh, Khơ-me, Chăm.    C. Kinh, Khơ-me, Chăm, Hoa. 

B.Khơ-me, Chăm, Hoa, Ê-đê.   D. Khơ-me, Chăm, Tày, Kinh. 

b/ Dãy Bạch Mã có ản   ưởng thế nào đối với khí hậu của vùng duyên hải miền Trung? 

A. Ngăn cách Huế và Đà Nẵng     

B. Tạo nên đèo dài nhất Việt Nam 

C. Tạo thành bức tường chắn gió mùa đông bắc  

D. Tất cả các ý trên 

Câu 2:(1điểm-M2)  

Em hãy ghi số 1,2,3,4,5 vào ô trống trước mỗi việc dưới đâ  c o đúng  t ứ tự các công 

việc sản xuất đường mía?   
          Vận chuyển mía về nhà máy                         Sản xuất đường kết tinh 

          Đóng gói sản phẩm  Thu hoạch mía 

          Sản xuất đường thô                
 

Câu 3:(1điểm-M3) Chọn mỗi ý ở cột A với một ý ở cột B và đán  mũi tên t ể hiện mối 

liên hệ giữa tự nhiên và hoạt động sản xuất ở đồng bằng duyên hải miền Trung. 
 

A  B 

1. Đất phù sa tương đối màu mỡ; khí hậu nóng ẩm.   a. Làm muối 

2. Đất cát pha, khí hậu nóng.  b. Trồng lúa   

3. Nước biển mặn, nhiều nắng  c. Trồng mía, lạc   

4. Biển, đầm phá, sông   d. Nuôi trồng, đánh bắt hải sản 
 

Câu 4:(1điểm-M2): Em hãy nêu vai trò của Biển Đông đối với nước ta. 
 

 
 

 
 
 

 

Câu 5:(0,5điểm-M4): Em hãy giới thiệu (tên di tích, đặc điểm nổi bật) về một di tích lịch 

sử của Hà Nội. 

 

 
 
 

 
 

 

GV coi thi 

(Kí và ghi rõ họ tên) 

GV chấm lần 1 

(Kí và ghi rõ họ tên) 

GV chấm lần 2 

(Kí và ghi rõ họ tên) 



 


