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KIỂM TRA CUỐI KÌ 1 

MÔN LỊCH SỬ ĐỊA LÍ 4 

ĐỀ SỐ 10 

A. LỊCH SỬ: ( 5 điểm) 

Khoanh tròn vào chữ cái trước câu trả lời em chọn là đúng nhất. (từ câu 1 

đến câu 2) 

1/  Nước Văn Lang tồn tại qua bao nhiêu đời vua Hùng ? 

     a.  Mười sáu                                        b.  Mười bảy      

     c.  Mười tám                                        d.  Mười chín. 

2/ Hai Bà Trưng khởi nghĩa ở đâu ? 

     a.  Sông Hát b.  Sông Hòa Bình. 

     c.  Sông Hồng. d.  Sông Bạch Đằng. 

3/ Điền tên nhân vật lịch sử thích hợp vào chỗ trống 

Nhân vật lịch sử Sự kiện lịch sử 

 

……………………………..... 

Được gọi là Thập đạo tướng quân 

trong cuộc kháng chiến chống quân 

Tống xâm lược lần thứ nhất. 

 

……………………………..... 
Chỉ huy cuộc kháng chiến chống quân 

Tống xâm lược lần thứ hai. 

 

4/ Sau khi Đinh Tiên Hoàng lên ngôi, ông đã đặt tên nước lúc bấy giờ là gì ? 

Đóng đô ở đâu ? 

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

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

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

5/ Từ ý nghĩa lịch sử của cuộc kháng chiến chống quân Mông – Nguyên, em 

yêu thêm những truyền thống văn hóa tốt đẹp nào của đất nước ta ? Là một 
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 học sinh, em sẽ làm gì để giữ gìn và phát huy những truyền thống quý báu đó? 

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

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

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

 ..................................................................................................................................   
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Câu1…./0,5đ 

 

 

 

Câu 2…../0,5đ 

 

 

 

Câu 3…../2đ 

 

 

 

 

 

 

 

Câu 4…/1đ 

 

 

 

 

 

Câu 5…./1đ 

A. ĐỊA LÝ : (5 điểm) 

Khoanh tròn vào chữ cái trước câu trả lời em chọn là đúng nhất. (từ câu 1 đến 

câu 2) 

1/ Đâu là danh lam thắng cảnh ở Hà Nội ? 

     a.  Hồ Ba Bể b.  Hồ Xuân Hương 

     c.  Hồ Con Rùa  d.  Hồ Hoàn Kiếm 

2/ Biểu tượng của vùng trung du Bắc Bộ là: 

     a. Rừng cao su, đồi cà phê.                        b. Rừng cọ, đồi chè. 

     c. Rừng cao su, đồi chè.                             d. Rừng cọ, đồi cà phê. 

3/Nối các hoạt động sản xuất tương ứng với từng vùng miền ở hai cột sau: 

 

Vùng miền  Hoạt động sản xuất 

  Trồng ruộng bậc thang 

Hoàng Liên Sơn  Khai thác sức nước làm thủy điện 

  Thế mạnh là trồng cây ăn quả 

Tây Nguyên  Khai thác a-pa-tít nhiều nhất nước ta 

  
Thế mạnh là trồng cây công nghiệp lâu 

năm 

 

4/ Hãy kể tên 2 làng nghề ở nước ta mà em biết và sản phẩm thủ công nổi 

tiếng của 2 làng nghề đó. 

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

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

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

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

5/ Đà Lạt được gọi là “Thành phố ngàn hoa” .Theo em, chúng ta cần làm gì để 
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Đà Lạt luôn xứng đáng với tên gọi “Thành phố ngàn hoa”? 

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

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

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

 ...................................................................................................................................  .......  
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HƯỚNG DẪN ĐÁNH GIÁ ĐỀ KIỂM TRA CUỐI HỌC KÌ I (2017-2018) 

MÔN LỊCH SỬ- ĐỊA LÍ – LỚP 4 – ĐỀ SỐ 10 

I. LỊCH SỬ: (5 ĐIỂM)                                                                                 

Hãy khoanh tròn vào chữ cái đứng trước câu trả lời đúng.( Từ câu 1 đến câu 2) 

  + Câu 1 , Câu 2 : Khoanh đúng mỗi ý được 0,5 điểm 

1.c ; 2.a 

  + Câu 3 : Điền tên nhân vật lịch sử thích hợp vào chỗ trống 

Nhân vật lịch sử Sự kiện lịch sử 

Lê Hoàn 

Được gọi là Thập đạo tướng quân 

trong cuộc kháng chiến chống quân 

Tống xâm lược lần thứ nhất. 

Lý Thường Kiệt 
Chỉ huy cuộc kháng chiến chống quân 

Tống xâm lược lần thứ hai. 

 

                 Mỗi ý đúng được 0,5 điểm 

  + Câu 4:   

- Nước Đại Cồ Việt 

- Đóng đô ở Hoa Lư 

                Mỗi ý đúng được 0,5 điểm 

     + Câu 5 : Từ ý nghĩa lịch sử của cuộc kháng chiến chống quân Mông – Nguyên, em 

yêu thêm những truyền thống văn hóa tốt đẹp nào của đất nước ta ? 

 -Đoàn kết 

 -Tinh thần yêu nước, chống giặc ngoại xâm... 

   Mỗi ý đúng , phù hợp câu hỏi được 0,5 điểm ( 2 ý/ 1đ) 
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Là một học sinh, em sẽ làm gì để giữ gìn và phát huy những truyền thống quý báu 

đó? Hs trả lời phù hợp câu hỏi được 1 điểm 

II. ĐỊA LÝ: (5 ĐIỂM)                                                                                 

Hãy khoanh tròn vào chữ cái đứng trước câu trả lời đúng.( Từ câu 1 đến câu 2) 

+ Câu 1 , Câu 2:  khoanh đúng mỗi ý được 0,5 điểm 

1.d ; 2.b 

+ Câu 3 Hãy nối các hoạt động sản xuất tương ứng với từng vùng miền ở hai cột 

sau: 

 

Vùng miền  Hoạt động sản xuất 

  Trồng ruộng bậc thang 

Hoàng Liên Sơn  Khai thác sức nước làm thủy điện 

  Thế mạnh là trồng cây ăn quả 

Tây Nguyên  Khai thác a-pa-tít nhiều nhất nước ta 

  
Thế mạnh là trồng cây công nghiệp lâu 

năm 

Nối đúng 1 ý đúng được 0,5 điểm              

   + Câu 4 : Hãy kể tên 2 làng nghề và sản phẩm thủ công nổi tiếng của người dân 

đồng bằng Bắc Bộ mà em biết. 

- Làng Bát Tràng :  gốm, sứ. 

- Làng Đông Hồ : tranh. 

- Làng Vạn Phúc : lụa. 

- ….. 

Nêu đúng 1 làng nghề và 1 sản phẩm thủ công nổi tiếng của  làng nghề đó được 

0,5 đ 



VietJack.com                                                                                        Facebook: Học Cùng VietJack 

 

 
 

 
 

Học trực tuyến: khoahoc.vietjack.com                                                            Youtube: Học Cùng VietJack 

 

+ Câu 5: Vì sao Đà Lạt được gọi là ” Thành phố ngàn hoa” 

- Không xả rác 

- Trồng thêm nhiều cây, hoa 

- Nhắc nhở mọi người ý thức bảo vệ môi trường.... 

Mỗi ý đúng được 0,5 điểm ( 2 ý/ 1đ) 

 


