
 

 

 

TRƯỜNG THPT ĐỒNG ĐẬU 

( Mã đề 120 ) 

ĐỀ THI KSCL LẦN 1 NĂM HỌC 2018 – 2019 

MÔN: ĐỊA LÍ 10 

(Thời gian: 50 phút, không kể thời gian giao đề) 

 

Câu 1: (1,0 điểm) 

Nêu đối tượng, cách thức thể hiện của phương pháp kí hiệu. 

Câu 2: (1,0 điểm) 

Trình bày các đặc điểm của Hệ Mặt Trời. 

Câu 3: (1,0 điểm) 

Vì sao có hiện tượng ngày, đêm luân phiên trên Trái Đất?  

Câu 4: (1,0 điểm) 

Trình bày những điểm giống nhau giữa vận động theo phương thẳng đứng và vận động theo phương 

nằm ngang. 

Câu 5: (1,0 điểm) 

Trình bày khái niệm, nguyên nhân của phong hóa lí học. 

Câu 6: (1,0 điểm) 

Trình bày và giải thích sự phân bố nhiệt độ không khí theo vĩ độ địa lí. 

Câu 7: (1,0 điểm) 

Khí áp ảnh hưởng đến lượng mưa như thế nào? 

Câu 8: (1,0 điểm) 

Khi thủ đô Luân Đôn ( nước Anh ) ở múi giờ số 0 đang là 9 giờ ngày 29/10/2018, tính giờ tại các địa 

điểm và điền vào bảng sau: 

Địa điểm Múi giờ Giờ Ngày 

Hà Nội  7   

Bắc Kinh 8   

Oa – sin –tơn - 5   

Lôt – An – Giơ - let - 8   

Câu 9: (1,0 điểm) 

Vì sao mưa nhiều nhất ở vùng xích đạo? 

Câu 10: (1,0 điểm) 

Nêu phạm vi hoạt động, hướng gió và tính chất của gió Tây ôn đới. 

==============Hết============== 

(Thí sinh không được sử dụng tài liệu, cán bộ coi thi không giải thích gì thêm) 



 

 

TRƯỜNG THPT ĐỒNG ĐẬU 

( Mã đề 120 ) 

ĐÁP ÁN ĐỀ THI KSCL LẦN 1 NĂM HỌC 2018 – 2019 

MÔN: ĐỊA LÍ 10 

(Đáp án gồm 01 trang) 

 

CÂU NỘI DUNG ĐIỂM 

1 - Đối tượng: Các đối tượng địa lí phân bố theo những điểm cụ thể. 

- Cách thức thể hiện: Sử dụng các kí hiệu hình học, chữ và tượng hình đặt chính xác vào 

vị trí mà đối tượng phân bố trên bản đồ. 

0,5 

0,5 

2 - HMT là tập hợp các thiên thể nằm trong Dải Ngân Hà 

- Gồm mặt trời ở trung tâm, 8 hành tinh, các tiểu hành tinh, vệ tinh, thiên thạch, sao chổi 

và các đám bụi khí. 

- Các hành tinh chuyển động xung quanh Mặt Trời theo quỹ đạo hình elip, hướng ngược 

chiều kim đồng hồ. 

0,25 

0,5 

 

0,25 

3 - Trái Đất hình cầu, một nửa cầu luôn hướng về ánh sang sinh ra ngày, một nửa cầu luôn 

khuất trong bóng tối sinh ra đêm. 

- Trái Đất tự quay quanh trục nên tất cả các địa điểm trên Trái Đất đều lần lượt ở ngoài 

ánh sang rồi lại chìm vào bóng tối, vì vậy ngày, đêm luân phiên ở mọi nơi. 

0,5 

 

0,5 

4 - Đều do chịu tác động của nội lực. 

- Đều xảy ra chậm trên diện tích rộng lớn. 

- Đều có xu hướng làm cho bề mặt Trái Đất trở nên ghồ ghề hơn. 

- Đều đang tiếp tục xảy ra. 

0,25 

0,25 

0,25 

0,25 

5 - Khái niệm: Là sự phá hủy đá thành các khối vụn có kích thước to nhỏ khác nhau mà 

không làm biến đổi về màu sắc, thành phần khoáng vật và hóa học của chúng. 

- Nguyên nhân:  

+ Sự thay đổi nhiệt độ đột ngột, sự đóng băng của nước, sự kết tinh các chất muối. 

+ Tác động ma sát hay va đập của gió, song, nước chảy và sản xuất của con người. 

0,5 

 

 

0,25 

0,25 

6 - Nhiệt độ trung bình năm giảm dần từ xích đạo về 2 cực. 

Nguyên nhân: Càng về cực, góc chiếu sang càng nhỏ. 

- Biên độ nhiệt độ năm tăng dần từ xích đạo về cực. 

Nguyên nhân: Càng về cực, chênh lệch góc chiếu sang và thời gian chiếu sang trong năm 

càng lớn. 

0,5 

 

0,5 

7 - Khu vực áp thấp mưa nhiều 

- Khu vực áp cao mưa ít hoặc không mưa. 

 

0,5 

0,5 

8 Địa điểm Múi giờ Giờ Ngày 

Hà Nội  7 16 h 29/10/2018 

Bắc Kinh 8 17 h 29/10/2018 

Oa – sin –tơn - 5 4 h 29/10/2018 

Lôt – An – Giơ - let - 8 1 h 29/10/2018 
 

1,0 

9 - Xích đạo là khu vực áp thấp 

- Bề mặt Xích đạo diện tích chủ yếu là đại dương, nước bốc hơi nhiều. 

0,5 

0,5 

10 - Phạm vi: Từ 300 về 600 ở 2 bán cầu. 

- Hướng gió: Tây nam ở bán cầu Bắc, Tây Bắc ở bán cầu Nam. 

0,25 

0,5 



 

 

- Tính chất: Ẩm, thường mang theo mưa nhỏ. 0,25 

Tổng Từ câu 1 đến 10 10,0 

 


