
 

 

T TRƯỜNG TH THỊ  
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A. PHẦN TRẮC NGHIỆM (6 điểm)  
I. LỊCH SỬ: (3 điểm) Khoanh tròn vào chữ cái ở ý đúng (Câu 1 đến câu 4) 

Câu 1: (0,5 đ) Năm nào dưới đây cho biết thực dân Pháp nổ súng mở đầu xâm lược nước ta:  

           A.  năm 1862.               B. năm 1860          C. năm 1859                D. năm 1858 

Câu 2: (0,5 đ) Ai là người lấy danh nghĩa vua Hàm Nghi ra Chiếu Cần Vương.  

A. Phan Bội Châu B. Tôn Thất thuyết C.  Trương Định D. Quang Trung 

Câu 3: (0,5 đ) Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước vào ngày tháng năm nào, ở đâu? 

A. Ngày 5/6/1921 tại Nghệ An                              B. Ngày 6/5/1930 tại Bến cảng Nhà Rồng                          

C. Ngày 5/6/1911 tại  Bến cảng Nhà Rồng            D. Ngày 5/6/1911 tại  Bến cảng Nhà Rồng        

Câu 4: (0,5 đ) Những khó khăn của nước ta sau Cách mạng Tháng Tám là:  

A. Giặc đói, giặc ngoại xâm ;                     B. Giặc dốt, giặc đói.                        

C. Giặc đói, giặc dốt, giặc ngoại xâm.       D. Giặc ngoại xâm, giặc dốt   

Câu 5: (1 điểm) Hãy viết số, các từ, cụm từ phù hợp vào chỗ chấm cho các sự kiện sau: 

          a) Ngày .....tháng ....năm .....là ngày thành lập Đảng cộng sản Việt Nam 

          b) Sáng ngày 20/12/1946, Đài tiếng nói Việt Nam phát đi lời kêu gọi toàn quốc kháng 

chiến của ................................................... 

          c) Thu - Đông 1947, Việt Bắc ........................................................... 

          d) Chiến thắng ...................... Thu - Đông 1950 

II. ĐỊA LÍ: (3 điểm) Khoanh tròn vào chữ cái ở ý đúng (Câu 1 đến câu 3) 

Câu 1: (0,5 đ) Thành phố nào là trung tâm công nghiệp lớn nhất của nước ta: 

      A. Đà Nẵng;           B. Hà Nội;            C. Thành Phố Hồ Chí ;            B. Hải Phòng            

Câu 2: (0,5 đ) Loại hình giao thông có vai trò quan trọng nhất trong việc chuyên chở hàng 

hoá ở nước ta là:  

A. Đường bộ;          B. Đường sắt;             C. Đường thủy;        D. Đường hàng không            



 

 

Câu 3: (0,5 đ) Đường biên giới nước ta tiếp giáp với những nước nào? 

A. Trung Quốc, Lào, Thái Lan, Cam-pu-chia          B. Trung Quốc, Thái Lan, Cam-pu-chia                          

C. Thái Lan, Cam-pu-chia, Lào                                D. Trung Quốc, Lào,  Cam-pu-chia                         

Câu 4: (0,5 đ) Điền vào chỗ chấm các từ thích hợp: 

      Công nghiệp khai thác ........................... phân bố ở những nơi có mỏ khoáng sản. Các 

nghành công nghiệp khác của nước ta phân bố chủ yếu ở...................................................                                                 

Câu 5: (1 đ) Hãy nối ý ở cột (A)  với ý ở cột (B) sao cho phù hợp. 

A  B 

a) Đường bộ  1. là trung tâm công nghiệp lớn của nước ta. 

b) Lúa gạo  2. loại cây trồng nhiều nhất ở nước ta. 

c) Thành phố Hồ chí Minh   3. là hoạt động mua bán với nước ngoài. 

d) Ngoại thương  4. vận chuyện hàng hóa nhiều nhất 
 

B. PHẦN TỰ LUẬN (4 điểm)  

I. LỊCH SỬ: (2 điểm) 

Câu 1: (1 đ) Lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến của Chủ tịch Hồ Chí Minh khẳng định điều gì 

và có tác dụng như thế nào ? 

Câu 2: (1 đ) Theo em, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ II của Đảng đề ra nhiệm vụ gì cho 

cách mạng Việt Nam?  

II. ĐỊA LÍ: (2điểm) 

Câu 1: (1 đ) Vì sao nước ta có nhiều điều kiện để phát triển nghành du lịch? 

Câu 2: (1 đ) Theo em, vùng biển nước ta có vai trò gì trong sản xuất và  đời sống?  



 

 

                      ĐÁP ÁN, HƯỚNG DẪN CHẤM LỊCH SỬ - ĐỊA LÍ 19-20 

I. LỊCH SỬ: (3điểm) 

 Khoanh tròn vào chữ cái ở ý đúng. 

Câu 1: (0.5 điểm) Năm nào dưới đây cho biết thực dân Pháp nổ súng mở đầu xâm lược 

nước ta: SGK/4, 5-M1 

           D. năm 1858 

Câu 2: (0.5 điểm) Ai là người lấy danh nghĩa vua Hàm Nghi ra Chiếu Cần Vương. SGK/8, 

9-M1 

           B. Tôn Thất thuyết 

Câu 3: (0.5 điểm) Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước vào ngày tháng năm nào, ở đâu? 

SGK/14,15 – M1 

C. Ngày 5/6/1911 tại Bến cảng Nhà Rồng. 

Câu 4: (0.5 điểm) Những khó khăn của nước ta sau Cách mạng Tháng Tám là: (Bài 12 

SGK/24-M1) 

C. Giặc đói, giặc dốt, giặc ngoại xâm. 

Câu 5: (1 điểm) Hãy viết số, các từ, cụm từ phù hợp vào chỗ chấm cho các sự kiện sau:  

SGK/ 16, 27, 30, 32-M2 

          a) Ngày 3 tháng 2 năm 1930 là ngày thành lập Đảng cộng sản Việt Nam 

          b) Sáng ngày 20/12/1946, Đài tiếng nói Việt Nam phát đi lời kêu gọi toàn quốc 

kháng chiến của Chủ tịch Hồ Chí Minh(hoặc Bác Hồ) 

          c) Thu-Đông 1947, Việt Bắc “Mồ chôn giặc Pháp” 

          d) Chiến thắng biên giới Thu-Đông 1950 

II. ĐỊA LÍ: (3điểm) 

Khoanh tròn vào chữ cái ở ý đúng. 

Câu 1:(0.5 điểm) Thành phố nào là trung tâm công nghiệp lớn nhất cả nước ta: SGK/93-

M1 

      A. Đà Nẵng;        B. Hà Nội;          C. Thành Phố Hồ Chí ;   B. Hải Phòng            

Câu 2:(0.5 điểm)  Loại hình giao thông có vai trò quan trọng nhất trong việc chuyên chở 

hàng hoá ở nước ta là: SGK/96-M1 

A. Đường bộ        

Câu 3:(0.5 điểm) Đường biên giới nước ta tiếp giáp với những nước nào ? SGK/66-M1 

D. Trung Quốc, Lào,  Cam-pu-chia 

Câu 4:(0.5 điểm) Điền vào chỗ chấm các từ thích hợp: SGK/93-M2 

      Công nghiệp khai thác ........................... phân bố ở những nơi có mỏ khoáng sản. Các 

nghành công nghiệp khác của nước ta phân bố chủ yếu ở...................................................                                                 

Câu 5: (1 điểm)  Hãy nối ý ở cột (A)  với ý ở cột (B) sao cho phù hợp. M1 

A  B 

a) Đường bộ  1. trung tâm công nghiệp lớn của nước ta. 

b) Lúa gạo  2. loại cây trồng nhiều nhất ở nước ta. 

c) Ngoại thương  3. là hoạt động mua bán với nước ngoài. 

d) Thành phố Hồ chí Minh   4. vận chuyện hàng hóa nhiều nhất 

 

 



 

 

B. PHẦN TỰ LUẬN (4 điểm)  

I. LỊCH SỬ: (2điểm) 

Câu 1:(1 điểm) Lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến của Chủ tịch Hồ Chí Minh khẳng định 

điều gì và có tác dụng như thế nào ? SGK/27-M3 

Đ/A: Khẳng định : Quyết tâm chiến đấu để bảo vệ nền độc lập dân tộc. 

Tác dụng : Cổ vũ tinh thần đấu tranh của quân và dân ta; nhân dân có niềm tin kháng 

chiến. 

Câu 2:(1 điểm) Theo em, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ II của Đảng đề ra nhiệm vụ gì 

cho cách mạng Việt Nam ? SGK/35-M3  

Đ/A: Tháng 2-1951 Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ II của Đảng họp đã chỉ rõ: để đưa 

cuộc kháng chiến thắng lợi, phải phát triển tinh thần yêu nước, đẩy mạnh thi đua, chia 

ruộng đất cho nông dân) 

II. ĐỊA LÍ: (2điểm) 

Câu 1: (1 điểm) Vì sao nước ta có nhiều điều kiện để phát triển nghành du lịch? SGK/98 – 

M3 

Đ/A: Nước ta có nhiều phong cảnh đẹp. bãi tắm tốt, vườn quốc gia, các công trình kiến 

trúc, di tích lịch sử, lê hội truyền thống,... Trong đó, các địa điểm được công nhận là di sản 

thế giới như : vịnh Hạ Long (Quảng Ninh), vườn quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng (Quảng 

Bình), Cố đô Huế, phố cổ Hội An, khu di tích Mỹ Sơn (Quảng Nam),... là những nơi thu 

hút nhiều khách du lịch. 

Câu 2: (1 điểm) Theo em, vùng biển nước ta có vai trò gì trong sản xuất và  đời sống ? 

SGK/77 - M3: 

Đ/A: Điều hòa khí hậu; có nhiều tài nguyên lớn cho ta dầu mỏ, khí tự nhiên, muối, cá, 

tôm,...; Biển la đường giao thông quan trọng; Ven biển có nhiều bãi tắm và phong cảnh 

đẹp là những nơi du lịch và nghỉ mát hấp dẫn đã góp phần to lớn trong sản xuất và đời 

sống của nhân dân ta để phát triển kinh tế đất nước. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


