
 

 

Phòng Giáo dục và Đào tạo ... 

Đề thi Giữa kì 1 - Kết nối tri thức - Năm học 2022 - 2023 

Môn: Lịch Sử và Địa Lí lớp 7 

Thời gian làm bài: phút (không kể thời gian phát đề) 

(Đề số 1) 

A/ PHÂN MÔN ĐỊA LÍ (5,0 ĐIỂM) 

I. Trắc nghiệm 

Lựa chọn đáp án đúng cho những câu hỏi dưới đây! 

Câu 1. Đồng bằng kéo dài từ tây sang đông, chiếm tới 

A. 1/3 diện tích châu lục. 

B. 1/2 diện tích châu lục. 

C. 3/4 diện tích châu lục. 

D. 2/3 diện tích châu lục. 

Câu 2. Tỉ lệ gia tăng tự nhiên ở châu Âu có đặc điểm nào sau đây? 

A. Rất thấp.               B. Cao.                C. Rất cao.                 D. Thấp. 

Câu 3. Tiền thân của Liên minh châu Âu là 

A. Khối thị trường chung châu Âu. 

B. Cộng đồng châu Âu. 

C. Cộng đồng kinh tế châu Âu. 

D. Liên minh châu Âu. 

Câu 4. Sơn nguyên nào sau đây ở châu Á đồ sộ nhất thế giới? 

A. Sơn nguyên Đê-can. 



 

 

B. Sơn nguyên Trung Xibia 

C. Sơn nguyên Tây Tạng. 

D. Sơn nguyên Iran. 

Câu 5. Hiện nay, sản lượng điện của châu Âu từ ngành năng lượng nào sau đây là lớn nhất? 

A. Điện từ than. 

B. Điện nguyên tử. 

C. Thủy điện. 

D. Năng lượng tái tạo. 

Câu 6. Mùa hè nóng, khô; mùa đông ấm là đặc điểm của kiểu khí hậu nào sau đây ở châu Âu? 

A. Ôn đới hải dương. 

B. Ôn đới lục địa. 

C. Cận nhiệt địa trung hải. 

D. Cực và cận cực. 

Câu 7. Dân cư ở châu Âu phân bố chủ yếu ở 

A. các thung lũng sông và vùng duyên hải. 

B. vùng đồng bằng Đông Âu và Nam Âu. 

C. ven biển, đại dương và phía Bắc châu Âu. 

D. dọc các con sông lớn và khu vực núi trẻ. 

Câu 8. Ở châu Âu, những trận cháy rừng tàn khốc xảy ra ở khu vực nào sau đây? 

A. Bắc Âu.              B. Nam Âu.                C. Tây Âu.                 D. Đông Âu. 

Câu 9. Năm 2019, sản xuất ô tô tại EU chiếm khoảng 

A. 15 % trong tổng số ô tô được sản xuất trên toàn thế giới. 



 

 

B. 25 % trong tổng số ô tô được sản xuất trên toàn thế giới. 

C. 20 % trong tổng số ô tô được sản xuất trên toàn thế giới. 

D. 30 % trong tổng số ô tô được sản xuất trên toàn thế giới. 

Câu 10. Nhận định nào sau đây không đúng với vị trí của châu Á? 

A. Là một bộ phận của lục địa Á - Âu. 

B. Kéo dài từ cực Bắc đến vùng Xích đạo. 

C. Nằm hoàn toàn trong vùng nội chí tuyến. 

D. Tiếp giáp với 2 châu lục và 3 đại dương. 

Câu 11. Nhận định nào sau đây không đúng với đới ôn hòa ở châu Âu? 

A. Khí hậu lạnh và ẩm quanh năm, thực vật chủ yếu có rêu và địa y. 

B. Phía bắc có khí hậu lạnh và ẩm ướt, có rừng lá kim và đất pốt dôn. 

C. Động vật đa dạng cả về số loài và số lượng cá thể trong mỗi loài. 

D. Phía đông nam, khí hậu mang tính chất lục địa và có thảo nguyên. 

Câu 12. Nhận định nào sau đây không đúng với đới nóng ở châu Á? 

A. Có rừng mưa nhiệt đới gió mùa điển hình. 

B. Thành phần loài đa dạng, có nhiều gỗ tốt. 

C. Trong rừng có nhiều loài động vật quý hiếm. 

D. Phổ biến hoang mạc cực và đồng rêu rừng. 

II. Tự luận 

Câu 1 (2,0 điểm). Chứng minh EU là một trong bốn trung tâm kinh tế lớn trên thế giới. 

B/ PHÂN MÔN LỊCH SỬ (5,0 ĐIỂM) 

I. Trắc nghiệm 



 

 

Lựa chọn đáp án đúng cho những câu hỏi dưới đây! 

Câu 1. Đơn vị chính trị và kinh tế cơ bản trong thời kì phong kiến ở Tây Âu cho đến thế kỉ IX là 

A. trang trại.           B. lãnh địa.              C. phường hội.                  D. thành thị. 

Câu 2. Năm 476, đế quốc La Mã bị diệt vong đã đánh dấu 

A. chế độ chiếm hữu nô lệ La Mã chấm dứt, chế độ phong kiến ở Tây Âu bắt đầu. 

B. chế độ phong kiến chấm dứt, thời kì tư bản chủ nghĩa bắt đầu ở Tây Âu. 

C. chế độ dân chủ cổ đại chấm dứt, chế độ phong kiến bắt đầu ở Tây Âu. 

D. thời kì đấu tranh của nô lệ chống chế độ chiếm hữu nô lệ bắt đầu ở Tây Âu. 

Câu 3. Câu nói nổi tiếng “Dù sao thì Trái Đất vẫn quay” là của nhà khoa học nào? 

A. N. Cô-péc-ních (Ba Lan). 

B. G. Ga-li-lê (I-ta-li-a). 

C. G. Bru-nô (I-ta-li-a). 

D. Pơ-tô-lô-mê (Hy Lạp). 

Câu 4. Cuộc đấu tranh công khai đầu tiên trên lĩnh vực văn hoá, tư tưởng của giai cấp tư sản chống lại chế 

độ phong kiến là 

A. cách mạng tri thức sau phát kiến địa lí. 

B. phong trào Văn hoá Phục hưng ở Tây Âu. 

C. các cuộc chiến tranh nông dân ở Tây Âu. 

D. trào lưu “Triết học Ánh sáng” của Pháp. 

Câu 5. Trung Quốc trở thành quốc gia phong kiến cường thịnh nhất châu Á dưới triều đại nào? 

A. Nhà Hán.               B. Nhà Đường.                     C. Nhà Nguyên.                     D. Nhà Thanh. 

Câu 6. Hệ tư tưởng chính thống của chế độ phong kiến Trung Quốc là 



 

 

A. Phật giáo. 

B. Nho giáo. 

C. Thiên Chúa giáo. 

D. Hồi giáo. 

Câu 7. Biểu hiện khẳng định những mầm mống của kinh tế tư bản chủ nghĩa xuất hiện ở Trung Quốc thời 

Minh - Thanh là: xuất hiện 

A. nhiều xưởng thủ công lớn có trình độ chuyên môn hóa cao, thuê nhiều nhân công. 

B. những người thợ làm thuê lấy tiền công trong các đồn điền, hầm mỏ, nhà máy,… 

C. nhiều nhà máy sản xuất lớn, áp dụng khoa học – kĩ thuật hiện đại. 

D. các ngân hàng thương mại lớn, nhiều thương cảng sầm uất. 

Câu 8. Công trình kiến trúc nào là biểu tượng của Trung Quốc nhưng lại gắn liền với tên tuổi của một 

người Việt (Nguyễn An)? 

A. Vạn lí trường thành. 

B. Di hòa viên. 

C. Viên Minh viên. 

D. Tử Cấm Thành. 

Câu 9. Sau thời kì phân tán (thế kỉ III TCN - thế kỉ IV), Ấn Độ được thống nhất dưới thời Vương triều 

A. Gúp-ta. 

B. Đê-li. 

C. Mô-gôn. 

D. Hác-sa. 

Câu 10. Đặc điểm nổi bật về kiến trúc Ấn Độ là 



 

 

A. chịu ảnh hưởng sâu sắc của tôn giáo. 

B. tiếp thu những nét tiêu biểu của kiến trúc phương Tây. 

C. các công trình kiến trúc được xây dựng chủ yếu bằng gạch. 

D. các công trình kiến trúc được xây dựng chủ yếu bằng gỗ. 

Câu 11. Từ thế kỉ XIII, các tôn giáo được truyền bá và phổ biến ở Đông Nam Á là 

A. Phật giáo tiểu thừa, Hồi giáo. 

B. Đạo giáo, Phật giáo. 

C. Đạo giáo, Hồi giáo. 

D. Phật giáo và Ki-tô giáo. 

Câu 12. Vào thế kỉ XIII, có nhiều nguyên nhân dẫn đến sự ra đời một số vương quốc phong kiến mới và 

sự thống nhất một số vương quốc phong kiến nhỏ thành vương quốc lớn hơn ở Đông Nam Á, ngoại trừ 

A. quân Mông - Nguyên mở rộng xâm lược xuống Đông Nam Á. 

B. nhiều tộc người bị quân xâm lược dồn đẩy xuống phía nam. 

C. do nhu cầu liên kết các tộc người để lao động sản xuất. 

D. do nhu cầu liên kết lực lượng để kháng chiến chống ngoại xâm. 

II. Tự luận 

Câu 1 (2,0 điểm): 

a. Hoàn thành bảng mô tả dưới đây về hành trình của các cuộc phát kiến địa lí (cuối thế kỉ XV – XVI): 

Tên cuộc phát kiến Thời gian Hành trình 

Cuộc phát kiến của B. Đi-

a-xơ 

1487   



 

 

Cuộc phát kiến của. C. 

Cô-lôm-bô 

    

Cuộc phát kiến của Va-

xcô đơ Ga-ma 

1497 - 1498   

Cuộc phát kiến của Ph. 

Ma-gien-lăng 

    

b. Một hậu quả của phát kiến địa lí là dẫn đến làn sóng xâm lược thuộc địa và cướp bóc thục dân. Em hãy 

cho biết, Việt Nam đã từng bị xâm lược và trở thành thuộc địa của nước nào? 

HƯỚNG DẪN TRẢ LỜI 

A/ PHÂN MÔN ĐỊA LÍ (5,0 ĐIỂM) 

I. Trắc nghiệm 

Mỗi đáp án đúng được 0.25 điểm 

1-D 2-A 3-C 4-C 5-D 6-C 7-A 8-B 9-C 10-C 

11-A 12-D                 

II. Tự luận 

Câu 1 (2,0 điểm): 

EU là một trong bốn trung tâm kinh tế lớn trên thế giới với một số biểu hiện sau: 

- EU có 3/7 nước công nghiệp lớn trên thế giới. 

- EU là trung tâm trao đổi hàng hoá và dịch vụ lớn nhất thế giới (chiếm 31% giá trị). 

- EU là đối tác thương mại hàng đầu của hơn 80 quốc gia, trong đó có Việt Nam. 

- EU là trung tâm tài chính, ngân hàng lớn hàng đầu trên thế giới. 

B/ PHÂN MÔN LỊCH SỬ (5,0 ĐIỂM) 

I. Trắc nghiệm 



 

 

Mỗi đáp án đúng được 0.25 điểm 

1-B 2-A 3-B 4-B 5-B 6-B 7-A 8-D 9-A 10-A 

11-A 12-C                 

II. Tự luận 

Câu 1 (2,0 điểm): 

Yêu cầu a) Mỗi ý trả lời đúng được 0,25 điểm 

Tên cuộc phát kiến Thời gian Hành trình 

Cuộc phát kiến của B. Đi-

a-xơ 

1487 Thám hiểm đi qua mũi cực Nam của châu Phi và đặt tên 

cho địa danh này là Mũi Bão Tố (sau đổi thành Mũi Hảo 

Vọng) 

Cuộc phát kiến của. C. 

Cô-lôm-bô 

1492 Đi về phía Tây, sang Ca-ri-bê (thuộc châu Mỹ ngày nay) 

Cuộc phát kiến của Va-

xcô đơ Ga-ma 

1497 - 1498 Vòng qua cực Nam châu Phi, đến được Ca-li-cút (phía 

Tây Nam Ấn Độ) 

Cuộc phát kiến của Ph. 

Ma-gien-lăng 

1519 - 1522 Tiến hành chuyến đi vòng quanh Trái Đất bằng đường 

biển 

Yêu cầu b) Việt Nam đã từng bị xâm lược và trở thành thuộc địa của thực dân Pháp. 

BẢNG MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA GIỮA HỌC KÌ 1 - NĂM HỌC 2022 - 2023 

MÔN: LỊCH SỬ VÀ ĐỊA LÍ - BỘ SÁCH: KẾT NỐI TRI THỨC 

TT Chương/ 

chủ đề 

Nội dung/đơn vị kiến 

thức 

Mức độ nhận thức 

Nhận biết Thông hiểu Vận dụng Vận dụng cao 

TNKQ TL TNKQ TL TNKQ TL TNKQ TL 

Phân môn Địa lí 



 

 

1 Chương 

1. Châu Âu 

Vị trí địa lí, đặc điểm tự 

nhiên châu Âu 
1   1   1       

Đặc điểm dân cư, xã hội 

châu Âu 
1   1           

Khai thác, sử dụng và 

bảo vệ thiên nhiên ở 

châu Âu 

1   1           

Liên minh châu Âu 1   1     1     

2 Chương 

2. Châu Á 

Vị trí địa lí, phạm vi và 

đặc điểm tự nhiên châu 

Á 

1   1   1       

Tổng số câu hỏi 5 0 5 0 2 1 0 0 

Tỉ lệ 12,5% 12,5% 25% 0% 

Phân môn Lịch sử 

1 Chương 

1. Tây Âu từ 

thế kỉ V đến 

nửa đầu thế kỉ 

XVI 

Bài 1. Quá trình hình 

thành và phát triển của 

chế độ phong kiến ở Tây 

Âu 

1   1           

Bài 2. Các cuộc phát 

kiến địa lí và sự hình 

thành quan hệ sản xuất 

tư bản chủ nghĩa ở Tây 

Âu 

          1/2 

câu 

  1/2 

câu 

Bài 3. Phong trào Văn 

hóa Phục hưng và Cải 

cách tôn giáo 

1   1           



 

 

2 Chương 

2. Trung Quốc 

và Ấn Độ thời 

trung đại 

Bài 4. Trung Quốc từ 

thế kỉ VII đến giữa thế kỉ 

XIX 

2   2           

Bài 5. Ấn Độ từ thế kỉ 

IV đến giữa thế kỉ XIX 

1   1           

3 Chương 

3. Đông Nam 

Á từ nửa sau 

thế kỉ X đến 

nửa đầu thế kỉ 

XVI 

Bài 6. Các vương quốc 

phong kiến Đông Nam 

Á (từ nửa sau thế kỉ X 

đến nửa đầu thế kỉ XVI) 

1   1           

Tổng số câu hỏi 6 0 6 0 0 1/2 0 1/2 

Tỉ lệ 15% 15% 10% 10% 

Tổng hợp chung 27,5% 27,5% 35% 10% 

 


