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Điểm Nhận xét của giáo viên 

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

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

 

 PHẦN LỊCH SỬ (5 điểm) 

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

Vì sao Mĩ phải kí Hiệp định Pa – ri, chấm dứt chiến tranh, lập lại hòa bình ở Việt 

Nam?  

A. Vì Mĩ không muốn kéo dài chiến tranh ở Việt Nam. 

B. Vì Mĩ muốn rút quân về nước. 

C. Vì Mĩ thất bại nặng nề về quân sự ở cả hai miền Nam – Bắc trong năm 1972. 

D. Vì Mĩ muốn thể hiện thiện chí với nhân dân Việt Nam. 

Câu 2:(M1- 1điểm) Em hãy điền các cụm từ thích hợp vào chỗ chấm(...) để có đáp án 

đúng về ý nghĩa lịch sử của Hiệp định Pa – ri đối với cách mạng nước ta.  

  Hiệp định Pa – ri đánh dấu bước phát triển mới của...............................Việt Nam. 

Đế quốc Mĩ buộc phải .................................. nước ta, lực lượng cách mạng miền Nam chắc 

chắn mạnh hơn kẻ thù. Đó là thuận lợi để ta tiếp tục đẩy mạnh ......................... giải phóng 

miền Nam, .................................đất nước.  

( các từ cần điền: cách mạng; thống nhất; đấu tranh; rút quân khỏi) 

Câu 3:(M2- 1điểm) Em hãy điền tiếp vào chỗ chấm (...) cho hoàn chỉnh nội dung. 

Quốc hội của nước Việt Nam thống nhất(khóa VI) họp cuối tháng 6 đầu tháng 7 năm 

1976 quyết định: 

a. Tên nước là:......................................................................................................................... 

b. Quốc kì là:........................................................................................................................... 

c. Quốc ca là:........................................................................................................................... 

d. Thủ đô là: ........................................................................................................................... 
 

Câu 4:(M3- 1điểm) Vì sao gọi chiến thắng của quân dân Hà Nội và các thành phố khác 

ở miền Bắc trong 12 ngày đêm cuối năm 1972 là chiến thắng “Điện Biên Phủ” trên 

không?  
………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

  



Câu 5:(M3 - 1điểm) Tại sao nói: Ngày 30 tháng 4 năm 1975 là mốc quan trọng trong 

lịch sửdân tộc ta?  
………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………… 

 PHẦN ĐỊA LÍ (5 điểm)  

Câu 1: (M1-1điểm) Ghi vào ô trống chữ Đ trước câu đúng, chữ S trước câu sai 

 A. Châu Âu có khí hậu nóng và khô. 

 B. Đồng bằng ở châu Âu kéo dài từ tây sang đông. 

 C. Dân cư châu Âu thuộc chủng tộc da vàng. 

 D. Nhiều nước châu Âu có nền kinh tế phát triển. 
 

Câu 2:(M1- 1điểm) Khoanh tròn vào chữ cái trước ý trả lời đúng:  

Châu Á có đủ các đới khí hậu từ nhiệt đới, ôn đới đến hàn đới vì:  

A. Châu Á nằm ở bán cầu Bắc.               

B. Châu Á có diện tích lớn nhất trong các châu lục. 

C. Châu Á trải dài từ Tây sang Đông.  

D. Châu Á trải dài từ gần cực Bắc tới quá xích đạo. 

Câu 3: (M2 -1điểm) Điền từ ngữ thích hợp vào chỗ trống.  

Châu Mĩ nằm ở bán cầu ..................  bao gồm Bắc Mĩ, Nam Mĩ và dải đất hẹp 

...................  nối Bắc Mĩ và Nam Mĩ. Châu Mĩ giáp với................ đại dương  và đứng thứ 

.................. về diện tích trong các châu lục trên thế giới. 

Câu 4: (M3 - 1điểm) Nêu những điều kiện thuận lợi để khu vực Đông Nam Á sản xuất 

được nhiều lúa gạo? 

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………… 

Câu 5: (M4 -1điểm) Hãy kể tên ba nước láng giềng của Việt Nam và tên một địa danh 

nổi tiếng của mỗi nước mà em biết? 
………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………… 

  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) 

 

 

 

 


