
PHÒNG GD&ĐT QUẬN 3 

TRƯỜNG THCS HAI BÀ TRƯNG 

---------------------- 

ĐỀ CHÍNH THỨC 

(Đề có 02 trang) 

 

KIỂM TRA HỌC KỲ 1 

NĂM HỌC 2019 – 2020 

MÔN: ĐỊA LÝ – KHỐI 8 

Thời gian làm bài: 45 phút 

(Không kể thời gian phát đề) 

Câu 1. (2,5 điểm) 

Dựa vào lược đồ tự nhiên khu vực Đông Á và kiến thức đã học, hãy cho biết: 

a) Các quốc gia và vùng lãnh thổ của khu vực Đông Á tiếp giáp với các biển nào? 

b) Phần đất liền của Đông Á có những bồn địa và đồng bằng lớn nào? 

 

 
Lược đồ tự nhiên khu vực Đông Á 

Câu 2. (2 điểm) 

Khu vực Nam Á có mấy miền địa hình? Nêu rõ đặc điểmc của mỗi miền. 

Câu 3. (2 điểm) 

Dựa vào bảng số liệu, tính mật độ dân số các nước thuộc khu vực Đông Á 

Các nước Diện tích (nghìn km
2
) Dân số (triệu người) 

Trung Quốc 9562,9 1393,8 

Nhật Bản 378,0 126,5 

Hàn Quốc 100,3 51,8 

Triều Tiên 120,5 25,6 

(Nguồn: Niên giám thống kê năm 2018, mục thống kê nước ngoài trang 891) 

Câu 4. (2,5 điểm) 

Dựa vào bảng số liệu một số chỉ tiêu kinh tế - xã hội ở một số nước châu Á năm 2001, hãy cho biết: 
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Các nước 
Cơ cấu GDP (%) GDP/người 

(USD) 

Mức thu 

nhập Nông nghiệp Công nghiệp Dịch vụ 

Nhật Bản 1,5 32,1 66,4 33 400 Cao 

Cô-oét  58,0 41,8 19 040 Cao 

Hàn Quốc 4,5 41,4 54,1 8 861 
Trung bình 

trên 

Trung Quốc 15,0 52,0 33,0 911 
Trung bình 

dưới 

U-dơ-bê-ki-xtan 36 21,4 42,6 440,0 Thấp 

Lào 53,0 22,7 24,3 317 Thấp 

Việt Nam 23,6 37,8 38,6 415 Thấp 

 

a) Nước có bình quân GDP đầu người cao nhất so với nước thấp nhất chênh nhau khoảng bao nhiêu 

lần? 

b) Tỉ trọng giá trị nông nghiệp trong cơ cấu GDP của các nước thu nhập cao khác với các nước có thu 

nhập thấp như thế nào? 

c) Trình bày tình hình phát triển nông nghiệp các nước châu Á? 

--- HẾT --- 

 

HƯỚNG DẪN GIẢI CHI TIẾT 

Câu 1. 

Phương pháp: Kĩ năng đọc bản đồ tự nhiên: xác định tên các vùng biển tiếp giáp, tên các bồn địa và 

đồng bằng lớn trên bản đồ. 

Cách giải: 

a) Các quốc gia và vùng lãnh thổ của khu vực Đông Á tiếp giáp Thái Bình Dương rộng lớn, gồm 

các vùng biển: 

- Biển Nhật Bản 

- Biển Hoàng Hải 

- Biển Hoa Đông 

- Biển Đông 

b) Phần đất liền của Đông Á có các bồn địa và đồng bằng lớn: 

- Bồn địa: Duy Ngô Nhĩ, Ta-rim, Tứ Xuyên 
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- Đồng bằng: Tùng Hoa, Hoa Bắc, Hoa Trung 

Câu 2. 

Phương pháp: Kiến thức bài 10, trang 33 sgk Địa 8 

Cách giải: 

Khu vực Nam Á có 3 miền địa hình, đặc điểm các miền địa hình: 

- Phía Bắc là hệ thống Hi-ma-lay-a cao, đồ sộ nhất thế giới, chạy theo hướng tây bắc – đông nam; làm 

biến đổi các khối khí theo mùa. 

- Nằm giữa là đồng bằng Ấn – Hằng dài hơn 3000km chạy vắt ngang từ biển A-rap đến vịnh Ben-gan. 

- Phía Nam là sơn nguyên Đê-can với 2 dãy Gát Đông và Gát Tây. 

Câu 3. 

Phương pháp: Kĩ năng tính toán 

 Công thức: Mật độ dân số = Dân số / Diện tích (người/km
2
) 

Cách giải: 

Áp dụng công thức tính mật độ dân số, ta có kết quả ở bảng sau: 

Các nước Mật độ dân số (người/km
2
) 

Trung Quốc 145,8 

Nhật Bản 334,7 

Hàn Quốc 516,5 

Triều Tiên 212,4 

 

Câu 4. 

Phương pháp:  

- Mục a, b: Kĩ năng đọc bảng số liệu, tính toán số liệu: Xác định giá trị cao nhất và thấp nhất, sử dụng 

phép chia để tính kết quả chênh lệch 

- Mục c:  Kiến thức bài 88, trang 26 – 27 sgk Địa 8 

Cách giải: 

a) Chênh lệch GDP/người giữa nước cao nhất và thấp nhất: 

- Nước có bình quân GDP đầu người cao nhất là Nhật Bản (33 400 USD/người)  
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- Nước có bình quân GDP đầu người thấp nhất là Lào (317 USD/người) 

=> Chênh lệch GDP/người giữa nước cao nhất và thấp nhất là: 33 400 / 317 = 105,4 lần 

b) Tỉ trọng giá trị nông nghiệp trong cơ cấu GDP của các nước thu nhập cao khác với các nước có 

thu nhập thấp là:  

- Các nước thu nhập cao có ngành nông nghiệp chiếm tỉ trọng rất thấp trong cơ cấu GDP  

VD. Nhật Bản (1,5%) Cô-oét (0%) 

- Các nước thu nhập thấp có ngành nông nghiệp còn chiếm tỉ trọng cao trong cơ cấu GDP 

VD. Lào (53%), U-dơ-bê-ki-xtan (36%), Việt Nam (23,6%) 

c) Tình hình phát triển nông nghiệp ở các nước châu Á: 

- Châu Á có 2 khu vực có cây trồng, vật nuôi khác nhau: khu vực gió mùa ẩm và khu vực lục địa khô 

hạn: 

+ Khu vực Đông Á, Đông Nam Á, Nam Á  có khí hậu gió mùa ẩm:  thế mạnh về trồng cây lúa gạo, chè, 

bông, cao su, dừa, ngô, cà phê, cọ dầu; chăn nuôi lợn, trâu bò. 

+ Khu vực Tây Nam Á và các vùng nội địa có khí hậu lục địa khô hạn: thế mạnh về trồng cây lúa mì, 

chà là, bông; chăn nuôi cừu, trâu bò. 

- Sản xuất lương thực giữ vai trò quan trọng nhất. 

+  Lúa gạo: 93% sản lượng lúa gạo thế giới, là cây lương thưc quan trọng nhất 

+ Lúa mì: 39% sản lượng lúa mì thế giới 

- Trung Quốc, Ấn Độ sản xuất nhiều lúa gạo nhưng chủ yếu là tiêu dùng trong nước do dân số đông. 

- Thái Lan và Việt Nam xuất khẩu nhiều gạo 

- Vật nuôi thay đổi theo các khu vực khí hậu: khí hậu lạnh nuôi tuần lộc, khô hạn nuôi dê, ngựa, cừu; 

gió 

mùa ẩm ướt nuôi trâu bò, lợn, gà vịt... 

=> Sự phát triển nông nghiệp ở các nước châu Á không đều. 

 

----- HẾT ------ 
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