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………………………………………………………………………...........……………. 
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 PHẦN LỊCH SỬ (5 điểm) 

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

         a/ Ngày 19 - 8 -1945, tại Hà Nội đã diễn ra sự kiện lịch sử gì?  

A. Bác Hồ đọc Tuyên ngôn độc lập tại quảng trường Ba Đình.  

B. Khởi nghĩa nghĩa giành chính quyền ở Hà Nội toàn thắng.  

C. Phong trào Xô viết Nghệ Tĩnh bùng nổ. 

D. Nhật đảo chính Pháp.        

       b/ Ý nghĩa to lớn nhất của Cách mạng tháng Tám năm 1945 là gì?  

A. Thực dân Pháp phải chấm dứt ách cai trị nước ta. 

B. Toàn dân được ấm no, hạnh phúc. 

C. Giành chính quyền về tay nhân dân, nhân dân được ấm no, hạnh phúc.   

D. Đập tan xiềng xích nô lệ suốt 80 năm, giành chính quyền về tay nhân dân, mở ra một trang 

   sử mới cho dân tộc. 

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

A.  Bác Hồ đọc Tuyên ngôn Độc lập nhằm mục đích tuyên bố cho cả nước và thế giới biết về 

quyền tự do, độc lập của Việt Nam. 

B.  Ngày 2/9/2020 sẽ là ngày kỉ niệm 75 năm quốc khánh nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa 

Việt Nam.  

C.  Đài tiếng nói Việt Nam phát đi lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến vào ngày 19/12/1945. 

D.  Ngày 19/8 hàng năm là ngày kỉ niệm Cách mạng tháng Tám thành công của nước ta.  
 

 

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

Thời gian Sự kiện lịch sử 

……………………… 
Trung ương Đảng và Chính phủ họp, quyết định phát động toàn quốc 

kháng chiến. 

05/6/1911 …………………………………………………………………… 

……………………… Thực dân Pháp chính thức nổ súng xâm lược Việt Nam  

3/2/1930 ………………………………………………………………….. 
 

Câu 4:(1điểm) Cuối bản Tuyên ngôn độc lập Bác khẳng định điều gì?  (M3) 

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

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

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

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

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

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



Câu 5:(1điểm) Vì sao sau 60 ngày đêm nêu cao tấm gương “Cảm tử cho Tổ quốc Quyết sinh”, 

hàng vạn đồng bào và Chính phủ đã rời thành phố về căn cứ kháng chiến.(M2) 

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

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

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

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

 

 

 PHẦN ĐỊA LÍ (5 điểm)  

    Câu 1: (0,5 điểm): Đánh dấu x vào ô trống trước câu đúng (M1) 

 A. Việt Nam vừa có đất liền vừa có biển, đảo và quần đảo. 

 B. Biển bao bọc phía tây và nam phần đất liền nước ta. 

 C. Phần đất liền của nước ta chạy dài từ tây sang đông. 

 D. Dân số đông giúp đất nước giàu mạnh. 

Câu 2: (0,5 điểm): Khoanh vào chữ cái trước câu trả lời đúng nhất (M1) 

Đặc điểm của khí hậu nhiệt đới gió mùa ở nước ta là: 

A. Nhiệt độ cao, gió và mưa không thay đổi theo mùa 

B. Nhiệt độ cao, có nhiều gió và mưa 

C.  Nhiệt độ thấp, gió và mưa thay đổi theo mùa 

D. Nhiệt độ cao, gió và mưa thay đổi theo mùa  

Câu 3:(1điểm) Điền tên các ngành phù hợp với sản phẩm tương ứng (M1) 

Tên ngành Sản phẩm 

 Các loại tôm cá... 

 Lúa gạo, rau, quả, các loại gia súc, gia cầm 

 Gỗ và các lâm sản khác 

 Than, dầu mỏ, khí đốt, máy móc, hàng hóa... 
 

Câu 4: (1điểm)  Nước ta có những điều kiện nào để phát triển ngành thủy sản?( M2) 

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

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

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

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

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

Câu 5: (1điểm) Hãy nêu vai trò của biển đối với  sản xuất và đời sống của người dân (M3) 
 

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

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

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

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

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

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

Câu 6: (1điểm) Hãy kể tên 1 ngành công nghiệp ở quận Long Biên mà em biết và kể tên công 

ty hoặc nhà máy sản xuất các sản phẩm thuộc ngành công nghiệp đó.(M4) 

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

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

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

  GV coi thi                    GV chấm lần 1       GV chấm lần 2               Cha mẹ học sinh 

(Kí và ghi rõ họ tên)        (Kí và ghi rõ họ tên)          (Kí và ghi rõ họ tên)          (Kí và ghi rõ họ tên) 

 


