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❖ PHẦN LỊCH SỬ (5 điểm) 

Câu 1(1đ-M1) Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng. 

a/ Công trình nào được xây dựng từ thời An Dương Vương mà vẫn còn di tích ở Hà Nội đến 

nay? 

A. Văn Miếu  B. Chùa Một Cột          C. Tháp rùa            D. Thành Cổ Loa 

b/ Hai Bà Trưng phất cờ khởi nghĩa năm nào và ở đâu?  

A. Mùa xuân năm 41 tại Luy Lâu (Bắc Ninh) B. Mùa xuân năm 42 tại Mê Linh (Vĩnh Phúc) 

C. Mùa xuân năm 40 tại của sông hát (Hát Môn- 

Hà Tây) 

D. Năm 39 tại Bạch Hạc (Phú Thọ) 

Câu 2 (1đ-M2) Nối thời gian ở cột A với sự kiện lịch sử ở cột B cho thích hợp.                                                                                                                           

Thời gian  Sự kiện lịch sử  

a.Năm 981  1.Đinh Bộ Lĩnh tập hợp nhân dân dẹp loạn, thống nhất lại đất nước. 

b.Năm 968 
 2.Lý Thái Tổ dời kinh đô từ Hoa Lư ra Đại La và đổi tên là Thăng 

Long, đặt tên nước là Đại Việt. 

c.Năm 938  3.Chiến thắng Bạch Đằng do Ngô Quyền lãnh đạo. 

d.Năm 1010  4.Cuộc kháng chiến chống quân Tống xâm lược lần thứ nhất. 
 

Câu 3 (1đ-M2) Ghi vào ô trống chữ Đ trước câu đúng, chữ S trước câu sai. 

       A. Nước Văn Lang ra đời vào khoảng 700 năm trước Công Nguyên . 

       B. Dưới ách đô hộ của của người Hán, người Âu Lạc phải theo phong tục người Hán,  

       học chữ Hán, sống theo luật pháp người Hán. 

       C. Lý Thường Kiệt cho quân đánh sang đất Tống để chặn thế mạnh của giặc. 

       D. Để chặn đánh giặc trên sông Bạch Đằng Ngô Quyền đã dùng kế xây kè trên sông  

       chặn thuyền giặc . 

Câu 4 (2đ-M3) Vì sao vua Lý Thái Tổ chọn Đại La làm kinh đô? 
 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



 

❖ PHẦN ĐỊA LÍ (5 điểm) 

Câu 1 (1đ-M1) Khoanh vào chữ cái trước ý trả lời đúng. 

a/ Một số dân tộc sống lâu đời ở Tây Nguyên là: 

          A. Ba-na, Xơ-đăng, Nùng, Kinh. C. Gia-rai, Ê-đê, Ba-na, Dao. 

          B. Ba-na, Xơ-đăng, Tày, Mông. D. Gia-rai, Ê-đê, Ba-na, Xơ-đăng. 

b/ Con sông bồi đắp nên đồng bằng Bắc Bộ là:  

          A. Sông Hồng và sông Thái Bình            C. Sông Hồng và sông Đồng Nai 

          B. Sông Tiền và sông Thái Bình            D. Sông Hồng và sông Cầu 
 

Câu 2 (1đ-M2) Điền các từ ngữ ruộng bậc thang, thủ công, khoáng sản, trồng lúa vào chỗ 

chấm trong đoạn sau cho thích hợp: 

Người dân ở Hoàng Liên Sơn ……….……..……., ngô, chè, trồng rau và cây ăn 

quả,... trên các nương rẫy, ……………………….. Ngoài ra, ở đây còn có các nghề 

………………………..(dệt, thêu, đan, rèn, đúc,…) và khai thác ………………….………..  

Câu 3 (1đ-M2) Hãy nối từ ngữ ở cột A với cột B sao cho thích hợp. 
 

A  B 

a. Đà Lạt   1. vựa lúa lớn thứ hai của nước ta. 

b. Hoàng Liên Sơn là dãy núi    2. là thành phố du lịch, nghỉ mát nổi tiếng nước ta 

c. Biểu tượng của vùng trung du là    
3. cao đồ sộ , có nhiều đỉnh nhọn, sườn dốc, thung 

lũng hẹp và sâu. 

d. Đồng bằng Bắc Bộ là    4. Rừng cọ, đồi chè... 
 

Câu 4 (1,5đ-M2) Vì sao Hà Nội được coi là trung tâm chính trị,  kinh tế, văn hóa, khoa 

học của cả nước?  
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

Câu 5 (0,5đ-M4)  Em hãy kể tên 5 di tích lịch sử, danh lam thắng cảnh ở Hà Nội và giới thiệu 

đặc điểm nổi bật của 1 trong 5 di tích lịch sử, danh lam đó. 
 
 

 

 

 

 



 


