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ĐỀ KIỂM TRA CUỐI HỌC KÌ II – MÔN LỊCH SỬ VÀ ĐỊA LÝ LỚP 4 

Năm học:  2018 – 2019 

Thời gian 40 phút (không kể thời gian giao đề) 

A. LỊCH SỬ (5 điểm) 

 I. Trắc nghiệm  

   Khoanh vào chữ cái đặt trước câu trả lời đúng và làm bài tập:  

 Câu 1(1 điểm): Nhà Hậu Lê cho vẽ bản đồ Hồng Đức để làm gì? 

A. Để quản lí đất đai, bảo vệ chủ quyền dân tộc 

B. Để bảo vệ trật tự xã hội 

C. Để bảo vệ quyền lợi của vua. 

D. Để giữ gìn truyền thống tốt đẹp của dân tộc. 

Câu 2(1 điểm): Nhà Hậu Lê đã làm gì để khuyến khích việc học tập? 

A. Đặt ra lễ xứng danh. 

B. Đặt ra lễ vinh quy 

C. Khắc tên những người đỗ cao vào bia đá dựng ở Văn Miếu. 

D. Đặt ra lễ xứng danh,lễ vinh quy, khắc tên những người đỗ cao vào bia đá 

dựng ở Văn Miếu. 

Câu 3 (1 điểm): Tác phẩm nào dưới đây không phải của Nguyễn Trãi? 

A. Bộ Lam Sơn thực lục. 

B. Bộ Đại Việt sử kí toàn thư. 

C. Dư địa chí. 

D. Quốc âm thi tập. 

Câu 4 (1 điểm): Hãy chọn mỗi ý ở cột A với một ý ở cột B và đánh mũi tên thể hiện mối 

quan hệ giữa các nhân vật lịch sử với các sự kiện lịch sử hoặc các thành tựu khoa học: 

A  B 

Quang Trung  Khởi nghĩa Lam Sơn 

Lê Lợi  Đại Việt sử kí toàn thư 

Nguyễn Trãi  Đại phá quân Thanh 

Lê Thánh Tông  Quốc âm thi tập 

Ngô Sĩ Liên  Hồng Đức quốc âm thi tập 

II. Tự luận 

Câu 5: Bộ luật Hồng Đức có những nội dung cơ bản nào? 
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B. ĐỊA LÝ 

I. Trắc nghiệm  

Khoanh vào chữ cái đặt trước câu trả lời đúng và làm bài tập:  

Câu 6 (1 điểm):  Đồng bằng lớn nhất nước ta là? 

A. Đồng bằng Bắc Bộ. 

B. Đồng bằng duyên hải miền Trung. 

C. Đồng bằng Nam Bộ. 

D. Đồng bằng Bắc Bộ và Đồng bằng Nam Bộ. 

Câu 7 (1 điểm):  Những loại đất nào có nhiều ở đồng bằng Nam Bộ? 

A. Đất phù sa, đất mặn. 

B. Đất mặn, đất phèn. 

C. Đất phù sa, đất phèn. 

D. Đất phù sa, đất mặn, đất phèn. 

Câu 8 (1 điểm): Đúng ghi Đ, sai ghi S vào ô trống: 

A. Đồng bằng Nam Bộ là nơi sản xuất nhiều thủy sản nhất nước ta. 

B. Thành phố Hồ Chí Minh có diện tích lớn nhất và có số dân 

đông nhất so với các thành phố khác. 

C. Thành phố Hà Nội có diện tích lớn nhất và có số dân đông 

nhất so với các thành phố khác. 

D. Thành phố Cần Thơ là trung tâm công nghiệp lớn nhất so với  

các thành phố khác. 

Câu 9 (1 điểm):  Điền các từ ngữ trong ngoặc đơn vào chỗ trống thích hợp: 

 (sông; tấp nập; xuồng ghe; rau quả,thịt cá, quần áo; các chợ nổi) 

Chợ nổi thường họp ở những đoạn……….thuận tiện cho việc gặp gỡ 

của………………… .Việc mua bán ở …………….diễn ra…………..các loại hàng 

hóa bán ở chợ là…………………………….. . 

II. Tự luận 

Câu 10 (1 điểm): Nêu vai trò của biển, đảo và quần đảo đối với nước ta 
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HƯỚNG DẪN ĐÁNH GIÁ – CHO ĐIỂM 

MÔN: LỊCH SỬ - ĐỊA LÝ, LỚP 4 

A. Lịch sử: (5 điểm) 

  Câu 1. (1 điểm)  

A.  Để quản lí đất đai, bảo vệ chủ quyền dân tộc 

Câu 2. (1 điểm)  

D. Đặt ra lễ xứng danh,lễ vinh quy, khắc tên những người đỗ cao vào bia đá dựng 

ở Văn Miếu. 

Câu 3. (1 điểm)   

B. Bộ Đại Việt sử kí toàn thư. 

Câu 4: Hãy chọn mỗi ý ở cột A với một ý ở cột B và đánh mũi tên thể hiện mối quan 

hệ giữa các nhân vật lịch sử với các sự kiện lịch sử hoặc các thành tựu khoa học  

(Mỗi ý đúng được 0,2  điểm) 

 

A  B 

- Quang Trung 
 

- Khởi nghĩa Lam Sơn 

- Lê lợi 
 

- Đại Việt sử kí toàn thư 

- Nguyễn Trãi 
 

- Đại phá quân Thanh 

- Lê Thánh Tông 
 

- Quốc âm thi tập 

- Ngô Sĩ Liên 
 

- Hồng Đức quốc âm thi tập 

 

Câu 5: Bô luật Hồng Đức có những nội dung cơ bản (Mỗi ý đúng được 0,2 điểm) 

Bảo vệ quyền lợi của vua, quan, địa chủ. 
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Bảo vệ chủ quyền quốc gia. 

Khuyến kích phát triển kinh tế. 

Giữ gìn truyền thống tốt đẹp của dân tộc. 

Bảo vệ một số quyền lợi của phụ nữ. 

B. Địa lí:  (5 điểm) 

Câu 6. (1 điểm)   

D. Đồng bằng Bắc Bộ và Đồng bằng Nam Bộ. 

Câu 7. (1 điểm)  

D.Đất phù sa, đất mặn, đất phèn. 

Câu 8. (1 điểm) Mỗi ý đúng được 0,25 điểm)  

A- Đ    B- Đ    C- S     D- S 

Câu 9: Điền các từ ngữ trong ngoặc đơn vào chỗ trống thích hợp: Mỗi ý đúng được 

0,2  điểm) 

(sông; tấp nập; xuồng ghe; rau quả, thịt cá, quần áo; các chợ nổi) 

Chợ nổi thường họp ở những đoạn sông thuận tiện cho việc gặp gỡ của xuồng ghe .Việc 

mua bán ở các chợ nổi diễn ra tấp nập; các loại hàng hóa bán ở chợ là rau quả, thịt cá, 

quần áo. 

Câu 10: TL: Vai trò của biển, đảo và quần đảo đối với nước ta (Mỗi ý đúng được 

0,25 điểm) 

- Là kho muối vô tận cho đời sống nhân dân, cho công nghiệp. 

- Cung cấp khoáng sản (dầu khí…), hải sản để phát triển công nghiệp, xuất khẩu… 

- Tạo thuận lợi cho việc giao thông giữa nước ta với các nước khác trên thế giới. 

- Thuận lợi cho việc phát triển du lịch, nuôi thủy sản 


