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PHẦN MÔN LỊCH SỬ 

PHẦN I. TRẮC NGHIỆM  

 *Khoanh tròn vào chữ cái đặt trước câu trả lời đúng: 

Câu 1: Tình hình nước ta cuối thời Trần như thế nào? 

A. Vua quan ăn chơi sa đoạ, nhân dân bị bóc lột tàn tệ. 

B. Vua quan chăm lo cho dân, kinh tế phát triển 

C. Quân Minh xâm lược và bóc lột nhân dân. 

Câu 2: Vì sao Lê Lợi chọn ải Chi Lăng làm trận địa đánh địch? 

A. Vì ải Chi Lăng là vùng núi rộng có nhiều vàng bạc, thích hợp cho quân ta tập 

trung và dự trữ lương thực. 

B. Vì ải Chi Lăng là vùng núi rất cao, cách xa nơi quân địch đóng quân nên quân 

địch không tìm đến được. 

C. Vì ải Chi Lăng là vùng núi hiểm trở, đường nhỏ hẹp, rừng cây um tùm thích hợp 

cho quân ta mai phục. 

Họ và tên            ..                          I M TR  CU I N M 

Lớp     .                                                                  MÔN LICH SỬ-  Ị  L  –LỚP   

Trường Tiểu học Tiến Thịnh                     N M HỌC  2016-2017 

                                   Thời gian: 40 phút 

 iểm bài kiểm tra Nhận xét của giáo viên Ý kiến của PHHS 

 ………………………………....................

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

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

 



VietJack.com                                                                                        Facebook: Học Cùng VietJack 

 

 

 
 

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

 

Câu 3: Cuối năm 1788, Quang Trung kéo quân ra  ắc để làm gì? 

A. Tiêu diệt chính quyền họ Lê, thống nhất giang sơn. 

B. Tiêu diệt chính quyền họ Trịnh, thống nhất giang sơn. 

C. Tiêu diệt quân Thanh, thống nhất đất nước. 

Câu 4: Nội dung học tập và thi cử dưới thời Hậu Lê là gì? 

A. Phật giáo. 

B. Nho giáo. 

C. Thiên chúa giáo. 

PHẦN II. TỰ LUẬN 

Câu 1: Nhà Nguyễn ra đời trong hoàn cảnh nào? Những sự kiện nào chứng 

minh các vua triều Nguyễn không muốn chia sẻ quyền hành cho ai ? 

 ...................................................................................................................................................................................................  
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PHẦN MÔN  Ị  L  

PHẦN I  TRẮC NGHIỆM 

* Khoanh tròn vào chữ cái đặt trước câu trả lời đúng: 

Câu 1: Nghề nông, làm muối, đánh bắt, nuôi trồng và chế biến thuỷ sản là 

những nghề chính của người dân ở: 
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A. Đồng bằng duyên hải miền Trung. 

B. Đồng bằng Bắc Bộ. 

C. Đồng bằng Nam Bộ. 

Câu 2: Những điều kiện thuận lợi nào để đồng bằng Nam  ộ trở thành vùng 

sản xuất lúa gạo, trái cây lớn nhất cả nước? 

A. Nhờ thiên nhiên ưu đãi, người dân cần cù lao động. 

B. Có nhiều dân tộc sinh sống. 

C. Nhờ các thần linh phù hộ cho được mùa. 

Câu 3: Thành phố Hồ Chí Minh nằm bên bờ sông nào của nước ta? 

A. Sông Mê Kông. 

B. Sông Sài Gòn. 

C. Sông Đồng Nai. 

Câu 4: Những vùng nào đánh bắt và nuôi trồng hải sản nhiều nhất ở nước ta? 

A. Các tỉnh ven biển từ Bắc vào Nam. 

B. Các tỉnh thuộc vùng đồng bằng Bắc bộ. 

C. Các tỉnh thuộc vùng đồng bằng Nam bộ. 

PHẦN II  TỰ LUẬN 

Câu 1: Nêu đ c điểm và vai tr  của vùng biển  nước ta  
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HƯỚNG DẪN CHẤM VÀ  ÁP ÁN MÔN LỊCH SỬ  Ị  L   H II LỚP   

PHẦN LỊCH SỬ 

PHẦN I  TRẮC NGHIỆM 

   Mỗi câu trả lời đúng đạt 0,5 điểm 

Câu 1: A.Vua quan ăn chơi sa đoạ, nhân dân bị bóc lột tàn tệ. 

Câu 2: C.Vì ải Chi Lăng là vùng núi hiểm trở, đường nhỏ hẹp, rừng cây um tùm 

thích hợp cho quân ta mai phục. 

Câu 3: C.Tiêu diệt quân Thanh, thống nhất đất nước. 

Câu 4: B. Nho giáo. 

PHẦN II. TỰ LUẬN 

Mỗi ý trả lời đúng đạt 1 điểm, mỗi ý sai trừ 1 điểm 

 * Ý 1  Nhà Nguy n ra đời trong hoàn cảnh nào   

Sau khi Quang Trung qua đời Triều đại Tây Sơn suy yếu dần, lợi dụng thời , 

Nguy n  nh  huy động lực lượng tấn công nhà Tây Sơn. Năm 1 02, triều Tây Sơn 

bị lật đ . Nguy n  nh lên ngôi hoàng đế  lấy niên hiệu là  ia Long. Định đô ở Phú 

 uân – uế. 

  * Ý 2: Những sự kiện nào chứng minh các vua triều Nguy n không muốn chia sẻ 

quyền hành cho ai  

Những sự kiện chứng minh các vua triều Nguy n không muốn chia sẻ quyền hành 

cho ai là  Các vua không đặt ngôi hoàng hậu, bỏ chức tể tướng tự mình trực tiếp 

điều hành mọi việc hệ trọng trong nước từ trung ương đến địa phương, từ việc đặt 
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ra luật pháp đến việc t  chức các kì thi  ội, từ việc thay đ i các quan trong triều, 

điều động quân đi đánh xa đến việc trực tiếp điều hành các quan đứng đầu tỉnh 

v.v... 
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PHẦN  Ị  LÝ 

PHẦN I  TRẮC NGHIỆM 

   Mỗi câu trả lời đúng đạt 0,5 điểm 

Câu 1     A. Đồng bằng duyên hải miền Trung. 

Câu 2     A. Nhờ thiên nhiên ưu đãi, người dân cần cù lao động. 

Câu 3:    B. Sông Sài Gòn. 

Câu 4    C. Các tỉnh ven biển từ Bắc vào Nam. 

PHẦN II  TỰ LUẬN 

Mỗi ý trả lời đúng đạt 1 điểm, mỗi ý sai trừ 1 điểm 

*Ý 1: Nêu đặc điểm c a vùng biển  nước ta  

Vùng biển nước ta có diện tích rộng và là một bộ phận c a biển Đông, phía bắc có 

vịnh Bắc bộ, phía nam có vịnh Thái Lan. Biển Đông bao bọc phía đông, phía nam 

và phía đông  nam phần đất liền c a nước ta. 

  *Ý 2: Vai trò c a vùng biển nước ta  

 - Biển điều hòa kí hậu và là đường giao thông th y quan trọng. 

 - Biển là kho muối vô tận, đồng thời có nhiều khoáng sản, hải sản quý. 

 - Các đảo, quần đảo và ven bờ có nhiều bãi tắm đẹp  nhiều vũng, vịnh thuận 

lợi cho việc phát triển du lịch và xây dựng các cảng biển. 


