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1. ĐỀ CƯƠNG MÔN LỊCH SỬ  

Câu 1: Tại sao người nguyên thủy lại chôn theo người chết những công cụ lao động? Việc 

chôn công cụ lao động theo người chết nói lên điều gi ̀?  

Câu 2:  Sự phân công lao động đã được hình thành như thế nào? 

Câu 3:  Từ thế kỉ VIII - I (TCN), hình thành những nền văn hoá nào? nêu những nét 

chính về trình độ sản xuất thời văn hóa Đông Sơn? 

Câu 4:  Nhà nước Văn Lang ra đời trong hoàn cảnh nào? Vẽ sơ đồ bộ máy nhà 

nước Văn lang 

Câu 5:  Em hãy cho biết đời sống vật chất của cư dân Văn Lang ? Em có nhận xét gì về đời 

sống vật chất của cư dân Văn Lang? 

2. ĐỀ CƯƠNG MÔN ĐỊA LÝ 

Câu 1: Bản đồ là gì ? Làm thế nào để xác định được phương hướng trên bản đồ?  

Câu 2: Trình bày sự vận động tự quay quanh trục của Trái Đất và các hệ quả ?  

Câu 3: So sánh sự khác nhau giữa bình nguyên(đồng bằng) và cao nguyên ?  

 

Câu4: Dựa vào hình, và hãy xác định bằng cách viết lên trên 

hình vẽ :  

   1-cực Bắc, 

    2-cực Nam,  

    3-đường xích đạo,  

    4-chí tuyền bắc , 

     5-chí tuyền nam, 

    6-vòng cực bắc,  
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    7-vòng cực nam, 

    8- kinh tuyến, 

            9-hướng chuyển động của trái đất quay quanh trục. 

Câu 5 : Hãy xắp xếp  (số) các cụm từ dưới đây nói vế các hiện tượng địa lý xảy ra 

vào bảng sau sao cho phù hợp. 

(các cụm từ : 1. Sạt lở bờ sông, 2. sóng thần, 3. sụt lún lục địa, 4. cồn cát di động, 

5. suối nước nóng phun, 6. sạt lở bờ biển, 7. núi dâng cao, 8. động đất, 9. rãnh lục 

địa đứt gãy.) 
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Câu 6 Kể tên các lục địa tên trái đất ? lục địa nào lớn  nhất ? lục địa nào nhỏ nhất? 

Kể tên các đại dương trên trái đất ? 

 


