
 Phßng Gd&®t quËn long biªn 

 Trêng tiÓu häc ngäc thôy 

 

Hä vµ tªn HS:............................................... 

Líp: 4A... 

Thứ năm ngày 19 tháng 12 năm 2019 

bµi kiÓm tra ®Þnh k× cuèi häc k× I 

N¨m häc 2019 - 2020 

MÔN LỊCH SỬ VÀ ĐỊA LÍ – LỚP 4 
(Thêi gian: 40 phót) 

 

Điểm Nhận xét của giáo viên 
 

................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................ 

 
 

 PHẦN LỊCH SỬ (5 điểm) 

Câu 1: (M1,2) Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng. 

a/ Trước nguy cơ bị quân Tống xâm lược, Lý Thường Kiệt đã làm gì?  

A. Chuẩn bị lực lượng chờ giặc tới        B. Lo lắng xin giảng hòa trước.  

C. Bất ngờ đem quân sang đánh trước vào nơi tập trung quân lương của nhà Tống ở 

Ung Châu, Khâm Châu, Liêm Châu. 
b/ Công trình nào được xây dựng từ thời An Dương Vương mà đến nay vẫn còn di tích ở Hà Nội? 

A. Văn Miếu         B. Thành Cổ Loa            C. Chùa Một Cột             D. Hoàng thành Thăng Long  

Câu 2: (M1) Nối thời gian ở cột A với sự kiện lịch sử ở cột B cho thích hợp.                                                                                                                           

Thời gian  Sự kiện lịch sử  

Năm 938 
 Đinh Bộ Lĩnh tập hợp nhân dân dẹp loạn, thống nhất lại đất 

nước. 

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

Thăng Long, đặt tên nước là Đại Việt. 

Năm 981  Chiến thắng Bạch Đằng do Ngô Quyền lãnh đạo. 

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

Câu 3: (M2) Hãy điền các từ ngữ: trung tâm, đời sau, bằng phẳng, cuộc sống vào chỗ 

chấm sao cho thích hợp. 

          Lý Thái Tổ chọn Đại La làm kinh đô vì vua thấy đây là vùng đất ở……...………...… 

đất nước, rất rộng lại…………………. Vua muốn cho con cháu …………….. xây dựng 

được ………………… ấm no.  

Câu 4: (M3)Nêu ý nghĩa của chiến thắng Bạch Đằng (năm 938) đối với nước ta thời bấy giờ? 
 
 

 

 

 

 
 

Câu 5: (M3) Em hãy nêu 2 mưu kế tài tình của Ngô Quyền trong trận Bạch Đằng? 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 PHẦN ĐỊA LÍ (5 điểm) 

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

     Đỉnh Phan- xi- păng nằm trên dãy núi nào của nước ta? 

A. Dãy Đông Triều      B. Dãy Ngân Sơn    C. Dãy Bắc Sơn     D. Dãy Hoàng Liên Sơn 

Câu 2: (M2) Ghi vào ô trống chữ Đ trước câu đúng, chữ S trước câu sai. 

A. Ruộng bậc thang được làm ở sườn núi. 

B. Đất ba dan không thích hợp trồng cây công nghiệp lâu năm. 

C. Đồng bằng Bắc Bộ là nơi dân cư đông đúc nhất nước ta. 

D. Dân tộc Thái, Dao, Mông sống ở Hoàng Liên Sơn. 

Câu 3: (M3) Xếp tên các sản phẩm: cây mây, nấm hương, quặng a-pa-tít, kim loại đồng, chì, 

quế, mộc nhĩ, sa nhân vào dòng thích hợp ứng với mỗi nhóm dưới đây. 
 

Sản phẩm dùng  

làm thực phẩm 

Sản phẩm dùng  

làm dược liệu 

Sản phẩm dùng làm nguyên liệu cho  

công nghiệp và tiểu thủ công nghiệp 
 

…………………………..… 

 

………………..……………. 

 

………….……………………………………………. 

 
 

Câu 4: (M2) Trình bày đặc điểm địa hình và sông ngòi của đồng bằng Bắc Bộ. 
 
 

 

 

 

 

 

 
 

Câu 5: (M3) Tại sao chúng ta cần bảo vệ rừng và khai thác rừng hợp lí? 
 

 

 

 

 

 

 
 

Câu 6:(M4) Em hãy nêu 2 việc cần làm để bảo vệ rừng. 

 

 

 
 

GV coi thi 
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