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      SỞ GD&ĐT QUẢNG BÌNH 

TRƯỜNG THPT NGUYỄN TRÃI  

                                      

                              

ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ I NĂM HỌC 2016 - 2017 

                                                         MÔN ĐỊA LÍ LỚP 11 

                                Thời gian 45 phút (không kể thời gian giao đề) 

I. PHẦN TRẮC NGHIỆM (5,0 điểm) 

Câu 1. Cảnh quan chính ở châu Phi là: 

A. Hoang mạc, bán hoang mạc và xa-van B. Rừng xích đạo và nhiệt đới ẩm 

C. Rừng nhiệt đới khô    D.Thảo nguyên và thảo nguyên rừng. 

Câu 2. Nguyên nhân nào làm cho đầu tư từ nước ngoài vào Mĩ Latinh giảm mạnh? 

A. Tình hình chính trị không ổn định.  B. Hoa Kì cắt giảm đầu tư vào Mĩ Latinh 

C. Thiếu lao động trình độ chuyên môn cao D. Cơ sở hạ tầng, CSVCKT bị xuống cấp. 

Câu 3. Dầu mỏ, khí tự nhiên của khu vực Tây Nam Á tập trung nhiều nhất ở vùng: 

A. Bán đảo Tiểu Á     B. Đồng bằng Lưỡng Hà 

C. Vịnh Pec-xích     D. Sơn nguyên Iran 

Câu 4. Dân cư Hoa Kì đang có xu hướng di chuyển từ:  

A. các bang vùng Đông Bắc đến các bang phía Tây 

B. các bang ven Thái Bình Dương đến các bang vùng Đông Bắc 

C. các bang vùng phía Tây sang các bang vùng phía Đông. 

D. các bang vùng Đông Bắc sang các bang phía Nam và ven Thái Bình Dương. 

Câu 5. Ngành công nghiệp nào chiếm 84,2% giá trị hàng xuất khẩu của Hoa Kì năm 

2004? 

A. Công nghiệp chế biến    B. Công nghiệp điện lực 

C. Công nghiệp khai khoáng   D. Công nghiệp dệt- may. 

Câu 6. Sáu nước thành viên ban đầu của EU là: 

A. Anh, Tây Ban Nha, Ý, Bỉ, Hà Lan, Luc-xăm-bua 

B. Pháp, Bồ Đào Nha, Hi Lạp, Hà Lan, Luc-xăm-bua 

C. Pháp, Đức, Ý, Bỉ, Hà Lan, Luc-xăm-bua 

D. Thụy Sĩ, Đức, Ý, Bỉ, Phần Lan, Thụy Điển, Anh. 

Câu 7. Cơ quan đầu não nào của EU giữ vai trò tham vấn, ban hành các quyết định và 

điều lệ? 

A. Tòa án châu Âu     B. Cơ quan kiểm toán 

C. Hội đồng bộ trưởng EU   D. Nghị viện châu Âu 
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Câu 8. Ý nào sau đây không phải là nguyên nhân làm cho nền kinh tế châu Phi kém 

phát triển? 

A. Nghèo tài nguyên  B. Sự thống trị nhiều thế kỉ của chủ nghĩa thực dân 

C. Xung đột sắc tộc  D. Sự yếu kém trong quản lí đất nước 

Câu 9. Ý nào sau đây không thuộc giải pháp cải cách kinh tế - xã hội của nhiều quốc 

gia Mĩ Latinh? 

A. Quốc hữu một số ngành kinh tế. 

B. Thực hiện công nghiệp hóa đất nước. 

C. Khuyến khích sản xuất thay thế hàng nhập khẩu. 

D. Phát triển giáo dục. 

Câu 10. Khí hậu của Trung Á khô hạn, nếu giải quyết được vấn đề nước tưới thì có thể 

phát triển loại cây trồng thích hợp nào? 

A. Lúa gạo   B. Lúa mì  C. Bông   D. Cao lương. 

 

II. PHẦN TỰ LUẬN (5,0 điểm) 

Câu 11 (1,5đ). Chứng minh rằng: EU là trung tâm kinh tế lớn hàng đầu trên thế giới. 

Câu 12 (3,5đ). Cho bảng số liệu sau:  

  Quy mô dân số Hoa Kì, giai đoạn 1900 – 2014  

                                  (Đơn vị: Triệu người) 

Năm  1900 1920 1940 1960 1980 2005 2014 

Dân số 76 105 132 179 227 296,5 318,9 

     a. Vẽ biểu đồ thích hợp thể hiện tình hình phát triển của dân số Hoa Kì, giai đoạn 

1900 - 2014. 

     b. Nhận xét và giải thích nguyên nhân.  

     c. Nêu ý nghĩa của sự gia tăng dân số Hoa Kì trong giai đoạn trên. 

 

-Hết- 

-Học sinh không sử dụng tài liệu; 

-Giám thị coi thi không giải thích gì thêm! 
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HƯỚNG DẪN CHẤM  

KIỂM TRA HỌC KÌ I NĂM HỌC 2016 - 2017 

MÃ ĐỀ 01 

I. PHẦN TRẮC NGHIỆM 

Mỗi đáp án đúng cho 0,5 điểm. 

Câu 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Đáp án đúng A B C D A C D A C C 

 

II. PHẦN TỰ LUẬN 

Câu Ý Nội dung Điểm 

Câu 

11 

(1,5đ) 

 Chứng minh rằng: EU là trung tâm kinh tế hàng đầu thế giới 

 

-EU là một trong 3 trung tâm kinh tế lớn của thế giới, có nhiều chỉ 

tiêu vượt Hoa Kỳ và Nhật Bản: 

+EU đứng đầu thế giới về GDP, gấp 1,09 lần Hoa Kỳ và gấp 2,74 

lần Nhật Bản. 

+EU chỉ chiếm 7,1% dân số và 2,2% diện tích thế giới nhưng 

chiếm tới 31% tổng GDP của thế giới, 37,7% xuất khẩu của thế 

giới... 

-Còn có sự chênh lệch về trình độ phát triển giữa các nước thành 

viên. 

Nếu học sinh không nêu được dẫn chứng thì điểm tối đa của phần 

này là 1,0đ. 

 

 

0,5 

 

0,5 

 

 

0,5 

 

Câu 

12 

(3,5đ) 

a. Vẽ biểu đồ 

2,0 

-Biểu đồ cột hoặc đường. 

-Yêu cầu: Đầy đủ tên biểu đồ, chính xác về khoảng cách giữa các 

cột (đường).  

Nếu thiếu nội dung nào thì trừ 0,25đ/nội dung. 

2,0 

b. Nhận xét và giải thích.  

1,0 

*Nhận xét:  

  Dân số Hoa Kỳ trong giai đoạn 1900- 2014 tăng nhanh, từ 76 triệu 

người lên 318,9 triệu người, tăng 4,2 lần. 

*Giải thích:  

Dân số Hoa Kỳ tăng nhanh chủ yếu do nhập cư. 

0,5 

 

 

0,5 

 

c. Ý nghĩa sự gia tăng dân số Hoa Kỳ trong giai đoạn trên 

0,5 
Dân nhập cư đem lại cho Hoa Kỳ nguồn tri thức, vốn, lực lượng lao 

động lớn mà ít phải mất chi phí đầu tư ban đầu. 

0,5 

           Bố Trạch, ngày 15 tháng 12 năm 2016.  

                                            Người ra đề 

 

 

                                         Nguyễn Hải Dương 

 


