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KIỂM TRA ĐỊNH KÌ CUỐI HỌC KÌ I

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

VIỆC NĂM HỌC 2019– 2020

Lớp: ....../…...

Môn: LỊCH SỬ- ĐỊA LÍ 4 – ĐỀ SỐ 5
Thời gian: 40 phút (Không kể thời gian phát đề)

A. PHẦN LỊCH SỬ:
Câu 1. Em hãy khoanh vào chữ cái trước câu trả lời đúng
Nhà nước đầu tiên của nước ta có tên là gì?
A. Âu Lạc.
B. Văn Lang.
C. Việt Nam.
D. Đại Cồ Việt
Câu 2. Em hãy khoanh vào chữ cái trước câu trả lời đúng
Cuộc khởi nghĩa Hai Bà Trưng là cuộc khởi nghĩa chống lại quân xâm lược nào?
A. nhà Hán
B. nhà Tần
C. các vua Hùng
D. nhà Mông – Nguyên.
Câu 3. Em hãy khoanh vào chữ cái trước câu trả lời đúng
Lý Thường Kiệt đã thực hiện chủ trương gì khi nhà Tống sang xâm lược nước ta
lần thứ hai?
A. Rút khỏi kinh thành, để lại vườn không nhà trống.
B. Khiêu khích, nhử quân Tống sang xâm lược rồi đem quân ra đánh.
C. Ngồi yên đợi giặc không bằng đem quân đánh trước để chặn thế mạnh của giặc.
D. Lợi dụng thủy triều, nhử giặc vào sông Bạch Đằng rồi đánh tan tác.
Câu 4. Vào thời Lý, chùa được sử dụng vào việc gì?
.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
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.............................................................................................................................................
Câu 5. Vua Trần đặt chuông lớn ở thềm cung điện để làm gì?
.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
B. PHẦN ĐỊA LÍ:
Câu 6. Em hãy chọn các từ ngữ dưới đây rồi điền vào chỗ chấm (………) cho phù
hợp:

tuyết rơi, mây mù, bao phủ, lạnh

Ở những nơi cao của dãy Hoàng Liên Sơn khí hậu……………quanh năm. Vào
mùa đông đôi khi có ………...............Trên các đỉnh núi,...................hầu
như ...........................quanh năm.
Câu 7. Em hãy khoanh vào chữ cái trước câu trả lời đúng
Đà Lạt nằm trên cao nguyên nào?
A. Gia Lai
B. Kon Tum
C. Đắk Lắk
D. Lâm Viên.
Câu 8. Em hãy khoanh vào chữ cái trước câu trả lời đúng
Người dân sống ở đồng bằng Bắc Bộ chủ yếu là:
A. người Kinh.
B. người Thái.
C. người Tày.
D. người Mông.
Câu 9. Khí hậu ở Tây Nguyên có mấy mùa? Nêu đặc điểm của từng mùa.
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...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
Câu 10. Đồng bằng Bắc Bộ có những thuận lợi nào để trở thành vựa lúa lớn thứ hai
của cả nước?
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
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ĐÁP ÁN BÀI KIỂM TRA CUỐI HKI
MÔN: LỊCH SỬ - ĐỊA LÍ LỚP 4
ĐỀ SỐ 5
A. PHẦN LỊCH SỬ
Câu 1: B
Câu 2: A
Câu 3: C
Câu 4: Chùa là nơi tu hành của các nhà sư và cũng là nơi tổ chức lễ bái của đạo
Phật. Chùa còn là trung tâm văn hóa của làng xã.
Câu 5: Vua Trần cho đặt chuông lớn ở thềm cung điện để dân đến đánh khi có
điều gì cầu xin hoặc bị oan ức .Trong các buổi yến tiệc, có lúc vua và các quan cùng nắm
tay nhau, hát ca vui vẻ.
B. PHẦN ĐỊA LÍ
Câu 6: lạnh, tuyết rơi, mây mù, bao phủ
Câu 7: D
Câu 8: A
Câu 9: Ở Tây Nguyên có hai mùa rõ rệt : mùa mưa và mùa khô. Mùa mưa thường
có những ngày mưa kéo dài liên miên. Vào mùa khô, trời nắng gắt, đất khô vụn
vỡ.
Câu 10: Học sinh cần nêu được: Có đất phù xa màu mỡ; nguồn nước dồi dào;
người dân có nhiều kinh nghiệm trồng lúa.
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