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KIỂM TRA ĐỊNH KÌ CUỐI NĂM 

                                                          Môn: Lịch sử và Địa lí 4 

                                                         Năm học: 201  -201                                                                                   

A.  LỊCH SỬ:  

Khoanh vào chữ đứng trước ý trả lời đúng nhất các câu hỏi từ 1 đến 3 

Câu 1. Năm 1400, nhà Hồ thay thế nhà Trần trong trường hợp nào? (1 điểm) 

a. Chu Văn An truất ngôi vua nhà Trần. 

b. Hồ Quý Ly truất ngôi vua nhà Trần. 

c. Vua Trần nhường ngôi cho Hồ Quý Ly. 

d. Nhân dân đưa Hồ Quý Ly lên ngôi vua. 

Câu 2. Thời Hậu Lê, văn học viết bằng chữ nào chiếm ưu thế? (1 điểm) 

a. Chữ Hán. 

b. Chữ Nôm. 

c. Chữ La tinh. 

d. Chữ Quốc ngữ. 

Câu 3. Các vua nhà Nguyễn thường quan tâm đến việc xây dựng công trình gì?(1đ)  

a. Chùa chiền. 

b. Trường học. 

c. Đê điều. 

d. Lăng tẩm. 

Câu 4. Vào thế kỉ XVI – XVII, nước ta có những thành thị nổi tiếng nào vào thời 

đó? (1 điểm) 

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

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

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

Câu 5. Vua Quang Trung ban hành các chính sách về kinh tế văn hóa để làm gì? 

(1đ) 

Điểm 

 

Nhận xét và chữ kí của giáo viên chấm thi: 
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.............................................................................................................................................

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

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

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

 

B.  ĐỊA LÝ:  

Khoanh vào chữ đứng trước ý trả lời đúng nhất các câu hỏi từ 1 đến 3: 
Câu 1. Hãy điền vào chỗ trống chữ Đ trước câu đúng, chữ S trước câu sai, khi nói về 

chợ phiên ở đồng bằng Bắc Bộ? (1 điểm) 

        Chợ phiên ở các địa phương có ngày trùng nhau. 

         Chợ phiên là nơi có hoạt động mua, bàn tấp nập. 

        Chợ phiên ở các địa phương gần nhau thường không trùng nhau để thu hút 

nhiều người đến chợ mua bán. 

         Hàng hóa ở các chợ phần lớn là hàng mang từ nơi khác tới. 

Câu 2. Nét độc đáo nhất ở đồng bằng sông Cửu Long đó là loại chợ gì ? (1 điểm) 

a. Chợ phiên. 

b. Chợ đêm. 

c. Chợ nhóm. 

d. Chợ nổi. 

Câu 3. Đồng bằng duyên hải miền Trung thường nhỏ và hẹp vì : (1 điểm) 

a. Đồng bằng có nhiều cồn cát. 

b. Đồng bằng có nhiều đầm phá. 

c. Đồng bằng nằm ven biển. 

d. Núi lan ra sát biển. 

Câu 4. Vì sao ngày càng có nhiều du khách đến tham quan miền Trung? (1 điểm) 

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

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

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

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

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

Câu 5. Em hãy kể tên các hải sản quý ở vùng biển nước ta. (1 điểm) 

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

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

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

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

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

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

 ........................................................................................................................................  
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HƯỚNG DẪN CHẤM 

KIỂM TRA ĐỊNH KÌ CUÔI NĂM 

Môn: Lịch sử và Địa lí 4 

 

Mỗi câu đúng (cả phần Lịch sử và Địa lí) đạt 1 điểm 

Phần Lịch sử (5 điểm) 

Câu 1: ý b 

Câu 2: ý a 

Câu 3: ý c 

Câu 4: - Thăng Long, Hội An, Phố Hiến. 

Câu 5: - Quang Trung ban hành các chính sách về kinh tế, văn hóa như: Chiếu 

khuyến nông, Chiếu khuyến học, đề cao chữ Nôm để thúc đẩy nền kinh tế, văn 

hóa và giáo dục phát triển. 

 

Phần Địa lí (5 điểm) 

Câu 1: điền S, Đ, Đ, S 

Câu 2: ý . d 

Câu 3: ý . d 

Câu 4:       
- Vì đồng bằng duyên hải miền Trung có nhiều bãi biển đẹp, bằng phẳng, phủ 

cát trắng, rợp bóng dừa và phi lao, nước biển trong xanh. Ngoài ra còn có nhiều 

di sản văn hóa như cố đô Huế, phố cổ Hội An, di tích Mĩ Sơn (Quảng Nam) 

Câu 5: - Sò huyết, đồi mồi, bào ngư, hải sâm, ốc hương, tôm hùm,.. 


