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1. Đề thi giữa HK1 môn Địa lí 11 – Số 1 

  TRƯỜNG THPT HÙNG VƯƠNG      ĐỀ THI GIỮA HỌC KÌ 1 

   MÔN ĐỊA LÍ 11 

NĂM HỌC 2020 – 2021 

Thời gian: 45 phút 

Câu 1: (4 điểm) Trình bày nguyên nhân và hậu quả của các vấn đề về ô nhiễm không khí 
và ô nhiễm nguồn nước. Có ý kiến cho rằng “ Bảo vệ môi trường là vấn đề sống còn của 
nhân lọai” có đúng không? Tại sao? 

Câu 2: (3 điểm) Trình bày tiềm năng và một số vấn đề cần giải quyết  để phát triển kinh tế 
- xã hội ở Mĩ la tinh. 

Câu 3: (3 điểm) Cho bảng số liệu:  

GDP của Mĩ La tinh giai đoạn 1985-2004 

                                    (Đơn vị : %) 

Năm GDP của Mĩ La tinh 

1985 2,3 

1990 0,5 

1995 0,4 

2000 2,9 

2002 0,5 

2004 6,0 

Vẽ biểu đồ cột thể hiện tốc độ tăng GDP của Mĩ La tinh giai đoạn 1985-2004 
ĐÁP ÁN ĐỀ THI GIỮA HKI – SỐ 1 

Câu 1: (4 điểm) Trình bày nguyên nhân và hậu quả của các vấn đề về ô nhiễm không khí 
và ô nhiễm nguồn nước. Có ý kiến cho rằng “ Bảo vệ môi trường là vấn đề sống còn của 
nhân lọai” có đúng không? Tại sao? 

* Ô nhiễm không khí (1,5 điểm) 

- Do con người thải khối lượng lớn khí thải như kí CO2, khí CFCs 

- Hậu quả: nhiệt độ không khí tăng. Tầng ôdôn mỏng dần, có nơi bị thủng, khí hậu toàn cầu 
biến đổi.  

 * Ô nhiễm nguồn nước: (1,5 điểm) 

- Do chất thải chưa qua xử lí đưa trực tiếp vào sông, hồ, biển; nguồn nước sạch trở nên 
khan hiếm. Biển và đại dương bị ô nhiễm nên suy giảm tài nguyên. 

*  Có ý kiến cho rằng “ Bảo vệ môi trường là vấn đề sống còn của nhân loại” là đúng. Tại vì 
Bảo vệ môi trường tự nhiên là bảo vệ môi trường sống của con người. (1 điểm) 

Câu 2: (3 điểm) Trình bày tiềm năng và một số vấn đề cần giải quyết  để phát triển kinh tế - 
xã hội ở Mĩ la tinh. 

* Tiềm năng để phát triển kinh tế của các nước Mĩ la tinh 
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- Tiềm năng về tài nguyên (khoáng sản kim loại, nhiên liệu, đất, khí hậu)  

- Nguồn lao động dồi dào.  

* Một số vấn đề cần giải quyết  để phát triển kinh tế - xã hội ở Mĩ la tinh. (2 điểm) 

-  Chênh lệch rất lớn. trong thu nhập GDP của các nhóm dân cư  

-  Đô thị hóa tự phát, tỉ lệ dân nghèo thành thị khá lớn (chiếm 1/3 số dân đô thị)  

- Tốc độ phát triển kinh tế không đều. Do xã hội thiếu ổn định, nhiều rủi ro.  

- Đường lối phát triển kinh tế lạc hậu 

- Hầu hết các nước Mĩ La tinh nợ nước ngoài rất lớn 

Câu 3: (3 điểm) 

- Vẽ đúng, có tên biểu đồ, chú thích (3 điểm) 

 (Thiếu tên: - 0,5đ ;  thiếu chú thích:  - 0,5đ , Thiếu số liệu : - 0,25đ)  

2. Đề thi giữa HK1 môn Địa lí 11 – Số 2 

  TRƯỜNG THPT NGUYỄN DU      ĐỀ THI GIỮA HỌC KÌ 1 

   MÔN ĐỊA LÍ 11 

    NĂM HỌC 2020 – 2021 

Thời gian: 45 phút 

I- Trắc nghiệm 

Câu 1: (0,5 điểm) Chiếm 20% giá trị thu nhập công nghiệp là ngành công nghiệp nào ở 
Nhật Bản hiện nay? 

A. Sản xuất điện tử. 

B. Xây dựng và công trình công cộng. 

C. Dệt và may mặc. 

D. Sản phẩm điện tử. 

Câu 2: (0,5 điểm) Ở phía Tây Nam Ấn Độ tiếp giáp với? 

A. Biển A-ráp. 

B. Vịnh Ben-gan. 

C. Biển Địa Trung Hải. 

D. Biển Ban-tích. 

Câu 3: (0,5 điểm) Nhà khoa học vũ trụ vĩ đại của Liên Xô trước đây là: 

A. Lô-mô-nô-xốp. 

B. Mên-đê-lê-ép. 

C. Kô-rô-lốp. 

D. Trai-cốp-ski. 

Câu 4: (0,5 điểm) Trung Quốc thực hiện chính sách công nghiệp mới từ đầu năm 1994 ở 
những ngành nào? 
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A. Khai thác, sản xuất máy bay và điện tử. 

B. Sản xuất ôtô và chế tạo máy. 

C. Thủy điện và sản xuất phân đạm. 

D. Chế tạo máy, điện tử, hóa dầu, sản xuất ôtô và xây dựng. 

Câu 5: (0,5 điểm) Trở ngại lớn nhất trong sản xuất ôtô ở Trung Quốc hiện nay là gì? 

A. Thiếu vốn đầu tư. 

B. Thị trường xuất khẩu hẹp. 

C. Kĩ thuật công nghệ hạn chế. 

D. Thiếu lao động kĩ thuật trình độ cao. 

Câu 6: (0,5 điểm) Ở phía Tây và Tây Nam LB Nga giáp với biển nào sau đây? 

A. Biển Ban-tích. 

B. Biển Ban-tích, Biển Đen, biển Ca-xpi. 

C. Biển Bắc và Địa Trung Hải. 

D. Biển Ca-xpi, biển Ba-ren. 

Câu 7: (0,5 điểm) Tại sao nông nghiệp chỉ giữ vai trò thứ yếu trong nền kinh tế Nhật Bản? 

A. Do thiếu nguồn lao động. 

B. Do nông nghiệp không phải ngành truyền thống. 

C. Do diện tích đất nông nghiệp quá ít. 

D. Do vốn đầu tư cho nông nghiệp quá cao. 

Câu 8: (0,5 điểm) Xa-pô-rô, Mu-rô-an là những trung tâm công nghiệp lớn nằm ở đảo nào 
ở Nhật Bản? 

A. Đảo Xi-cô-cư. 

B. Đảo Kiu-xiu. 

C. Đảo Hôn-su. 

D. Đảo Hô-cai-đô. 

II- Tự luận 

Câu 1: (3 điểm) Nêu những biện pháp Trung Quốc đã thực hiện trong quá trình hiện đại 
hóa nông nghiệp? 

Câu 2: (3 điểm) Sự đa dạng, phức tạp về dân tộc, tôn giáo, đảng phái có ảnh hưởng như 
thế nào đến phát triển kinh tế - xã hội ở Ấn Độ? 

ĐÁP ÁN ĐỀ THI GIỮA HKI – SỐ 2 

I- Trắc nghiệm 

Câu hỏi 1 2 3 4 5 6 7 8 

Đáp án B A C D C B C D 

II- Tự luận 
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Câu 1: (3 điểm) Những biện pháp Trung Quốc đã thực hiện trong quá trình hiện đại hóa 
nông nghiệp. 

Từ năm 1978, Trung Quốc hiện đại hóa nông nghiệp và đạt nhiều thành quả to lớn là nhờ 
những biện pháp sau: 

- Giao quyền sử dụng đất cho người nông dân. 

- Nhà nước miễn thuế nông nghiệp. 

- Cải thiện cơ sở hạ tầng: đưa kĩ thuật mới vào sản xuất, phát triển giao thông và hệ thống 
thủy lợi, cải tạo giống. 

Câu 2: (3 điểm) Ảnh hưởng của sự đa dạng, phức tạp về dân tộc, tôn giáo, đảng phái đến 
phát triển kinh tế - xã hội ở Ấn Độ. 

Ấn Độ với hơn 200 dân tộc, nhiều tôn giáo, khoảng 600 đảng phái có ảnh hưởng phát triển 
kinh tế - xã hội là: 

- Tích cực: tạo ra nhiều kiến trúc, văn hóa, tác phẩm văn học nghệ thuật lớn, làm cho Ấn 
Độ trở thành một trong những cái nôi của nền văn minh Cổ đại. 

- Hạn chế: 

+ Xung đột tôn giáo, sắc tộc đã dẫ đến bạo loạn, một số bang đòi li khai. 

+ Sự phân biệt đẳng cấp, sự thống nhất giữa các đảng phái làm chậm sự phát triển kinh tế 
- xã hội. 

3. Đề thi giữa HK1 môn Địa lí 11 – Số 3 

  TRƯỜNG THPT NGUYỄN THÁI HỌC      ĐỀ THI GIỮA HỌC KÌ 1 

   MÔN ĐỊA LÍ 11 

    NĂM HỌC 2020 – 2021 

Thời gian: 45 phút 

I- Trắc nghiệm 

Câu 1: (0,5 điểm) Chiếm khoảng 40% giá trị hàng công nghiệp xuất khẩu của Nhật Bản là: 

A. Xe gắn máy. 

B. Sản phẩm tin học. 

C. Công nghiệp chế tao. 

D. Rô-bốt (người máy) 

Câu 2: (0,5 điểm) Trở ngại chính về tự nhiên trong phát triển nông nghiệp ở Trung Quốc là 
gì? 

A. Lũ lụt ở đồng bằng Hoa Nam. 

B. Khô hạn ở miền Tây. 

C. Ở các đồng bằng đất bạc màu. 

D. Ý A và B đúng. 

Câu 3: (0,5 điểm) Đứng hàng thứ bảy và thứ hai trên thế giới là đặc điểm nào của Ấn Độ 
hiện nay? 
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A. Sản lượng bông và dân số. 

B. Diện tích và sản lượng cao su. 

C. Quặng sắt và sản lượng hải sản. 

D. Diện tích và dân số. 

Câu 4: (0,5 điểm) Loại gió nào hoạt động mạnh nhất ở Ấn Độ từ tháng VI đến tháng IX 
hằng năm? 

A. Gió mùa Đông Bắc. 

B. Gió mùa mùa hạ. 

C. Gió mùa Đông Nam. 

D. Các ý trên sai. 

Câu 5: (0,5 điểm) Diện tích tự nhiên Nhật Bản 378 nghìn km2, trong đó đất nông nghiệp 
chiếm 14%, tương đương với khoảng bao nhiêu km2? 

A. Gần 50 nghìn km2. 

B. Gần 53 nghìn km2. 

C. Gần 56 nghìn km2. 

D. Gần 65 nghìn km2. 

Câu 6: (0,5 điểm) Tại sao sản lượng cá khai thác của Nhật Bản ngày càng giảm? 

A. Các nước thực hiện đặc quyền kinh tế 200 hải lí. 

B. Nhiều thiên tai xảy ra. 

C. Thị trường xuất hiện thu hẹp. 

D. Phương tiện đánh bắt cá chậm phát triển. 

Câu 7: (0,5 điểm) Sự kiện nào đây là quan trọng nhất của Trung Quốc năm 2002? 

A. Thu hồi lại Hồng Công. 

B. Thu hồi lại Ma Cao. 

C. Thành viên chính thức WTO. 

D. Thành công tàu vũ trụ “Thần Châu V”. 

Câu 8: (0,5 điểm) Cuối những năm 1990, Trung Quốc có chính sách gì phát triển kinh tế 
vùng nội địa? 

A. Phát triển vùng chuyên canh cây công nghiệp. 

B. Đầu tư 60% dự án công nghiệp cả nước. 

C. Phát triển chăn nuôi đại gia súc. 

D. Mở rộng diện tích trồng rừng. 

II- Tự luận 

Câu 1: (3 điểm) Nhận xét về vai trò của công nghiệp nông thôn ở Trung Quốc. 

Câu 2: (3 điểm) Vì sao sản xuất nông nghiệp Trung Quốc lại chủ yếu tập trung ở miền 
Đông? 

ĐÁP ÁN ĐỀ THI GIỮA HKI – SỐ 3 
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I- Trắc nghiệm 

Câu hỏi 1 2 3 4 5 6 7 8 

Đáp án C B D B B A C B 

II- Tự luận 

Câu 1: (3 điểm) Vai trò của công nghiệp nông thôn ở Trung Quốc. 

- Trung Quốc có khoảng 95 triệu ha đất canh tác, chiếm 7% diện tích đất canh tác toàn thế 
giới, nhưng phải nuôi sống 20% dân số toàn cầu, đất nông nghiệp bình quân trên đầu 
người thấp. 

- Phát triển các ngành công nghiệp ở nông thôn có vai trò sau: 

+ Sử dụng lực lượng lao động dư thừa, thu hút 100 triệu lao động. 

+ Khai thác nguyên vật liệu sẵn có ở nông thôn. 

+ Cung cấp hơn 20% giá trị hàng hóa ở nông thôn. 

Câu 2: (3 điểm) Sản xuất nông nghiệp Trung Quốc lại chủ yếu tập trung ở miền Đông vì: 

Miền Đông Trung Quốc có nhiều thuận lợi để phát triển nông nghiệp là: 

- Có các đồng bằng ở hạ lưu các sông lớn, đất đai màu mỡ. 

- Có lượng mưa lớn, nguồn nước dồi dào. 

- Lao động đông, thị trường tiêu thụ rộng lớn. 

- Hệ thống thủy lợi, giao thông nông thôn phát triển , tập trung nhiều cơ sở công nghiệp chế 
biến lượng thực, thực phẩm. 

4. Đề thi giữa HK1 môn Địa lí 11 – Số 4 

  TRƯỜNG THPT QUANG TRUNG      ĐỀ THI GIỮA HỌC KÌ 1 

   MÔN ĐỊA LÍ 11 

    NĂM HỌC 2020 – 2021 

Thời gian: 45 phút 

I- Trắc nghiệm 

Câu 1: (0,5 điểm) Phía Nam sông Trường Giang Trung Quốc tập trung nhiều nhất là loại 
khoáng sản nào? 

A. Bô-xít, khí đốt.      B. A-pa-tít. 

C. Sắt, than, đồng.       D. Các ý trên sai. 

Câu 2: (0,5 điểm) Chiếm 1/4 trữ lượng thế giới là loại khoáng sản nào của Ấn Độ? 

A. Than đá.      B. Quặng sắt. 

C. Vàng.      D. Dầu mỏ và khí đốt. 

Câu 3: (0,5 điểm) Trước khi giành độc lập, Ấn Độ là thuộc địa của nước nào sau đây? 

A. Nhật Bản.         B. Anh.         C. Pháp.         D. Hoa Kì. 
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Câu 4: (0,5 điểm) Ý nào sau đây không đúng của ngành sản xuất ôtô ở Nhật Bản hiện 
nay? 

A. Chiếm 25% lượng ôtô của thế giới. 

B. Xuất khẩu khoảng 45% sản lượng ôtô. 

C. Chiếm 35% lượng ôtô của thế giới. 

D. Là ngành công nghiệp đứng thứ hai thế giới. 

Câu 5: (0,5 điểm) Vùng Đông Bắc Trung Quốc thích hợp nhất là loại cây trồng nào? 

A. Lúa mì và ngô. 

B. Lúa gạo và cao su. 

C. Thuốc lá và cà phê. 

D. Mía và bông. 

Câu 6: (0,5 điểm) Thời kì nào Ấn Độ thực hiện tự do hóa nền kinh tế? 

A. Từ năm 1947 đến năm 1950. 

B. Từ năm 1950 đến năm 1980. 

C. Từ năm 1991 đến nay. 

D. Sau năm 2000. 

Câu 7: (0,5 điểm) Động Đất, sóng thần hoạt động mạnh ở Đông Nam Á biển đảo là do: 

A. Có biển bao quanh. 

B. Vị trí kề sát “vành đai lửa Thái Bình Dương”. 

C. Có nhiều quần đảo. 

D. Nằm trên vành đai sinh khoáng. 

Câu 8: (0,5 điểm) Thành công lớn nhất của cuộc “cách mạng Xanh” ở Ấn Độ chính là: 

A. Tự túc được lương thực. 

B. Giải quyết hết việc làm ở nông thôn. 

C. Hệ thống thủy lợi phát triển mạnh. 

D. Áp dụng kĩ thuật tiên tiến trong sản xuất nông nghiệp. 

II- Tự luận 

Câu 1: (3 điểm) Trình bày chiến lược phát triển kinh tế Ấn Độ trong các giai đoạn khác 
nhau. 

Câu 2: (3 điểm) Trung Quốc tiếp giáp với Thái Bình Dương có những thuận lợi gì để phát 
triển kinh tế? 

ĐÁP ÁN ĐỀ THI GIỮA HKI – SỐ 4 

I- Trắc nghiệm 

Câu hỏi 1 2 3 4 5 6 7 8 

Đáp án C B B C A C B A 
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II- Tự luận 

Câu 1: (3 điểm) Chiến lược phát triển kinh tế Ấn Độ trong các giai đoạn khác nhau. 

- Ấn Độ giành được độc lập năm 1947, đề ra nhiệm vụ xây dựng đất nước độc lập, hùng 
mạnh và thịnh vượng trên cơ sở tự lực tự cường. 

- Có ba giai đoạn phát triển kinh tế. 

+ Từ thập niên 50 đến thập niên 70: chiến lược phát triển hướng nội là chính. 

+ Những năm 80: chiến lược hỗn hợp (vừa hướng nội, vừa hướng ngoại). 

+ Từ năm 1991 đến nay: cải cách kinh tế toàn diện theo hướng tự do hóa kinh tế. 

Câu 2: (3 điểm) 

Phía Đông Trung Quốc giáp Thái Bình Dương, đường bờ biển dài khoảng 9.000km, thuận 
lợi phát triển kinh tế: 

- Phát triển giao thông hàng hải quốc tế. 

- Khai thác tài nguyên, nhất là sinh vật biển. 

- Hình thành và phát triển du lịch. 

- Cách không xa Nhật Bản, Hàn Quốc, Đông Nam Á là những khu vực kinh tế phát triển sôi 
động thế giới. 

5. Đề thi giữa HK1 môn Địa lí 11 – Số 5 

  TRƯỜNG THPT HOÀNG VĂN THỤ      ĐỀ THI GIỮA HỌC KÌ 1 

   MÔN ĐỊA LÍ 11 

    NĂM HỌC 2020 – 2021 

Thời gian: 45 phút 

I- Trắc nghiệm 

Câu 1: (0,5 điểm) Trung Quốc thu hồi lại Hồng Công vào năm nào? 

A. Năm 1995.      B. Năm 1996. 

C. Năm 1997.      D. Năm 1998. 

Câu 2: (0,5 điểm) Ngành công nghiệp nào phát triển mạnh nhất ở thủ đô Niu Đê-li Ấn Độ? 

A. Sản xuất ôtô và hóa dầu. 

B. Chế tạo máy, dệt, may và hóa chất. 

C. Luyện kim đen, hóa chất và thực phẩm. 

D. Luyện kim màu và thiết bị điện tử. 

Câu 3: (0,5 điểm) Lượng điện bình quân theo đầu người cao nhất các nước Đông Nam Á 
là: 

A. Xin-ga-po.      B. Việt Nam. 

C. Phi-lip-pin.      D. Thái Lan. 

Câu 4: (0,5 điểm) Sản lượng sản phẩm công nghiệp nào mà Trung Quốc chiếm vị trí thứ 
nhất thế giới (năm 2004)? 
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A. Điện và dầu khí. 

B. Than, thép thô, xi măng, phân đạm. 

C. Cơ khí và sản xuất ôtô. 

D. Hóa chất và điện tử. 

Câu 5: (0,5 điểm) Phát minh nổi bật của Trung Quốc trước Công nguyên là gì? 

A. La bàn.      B. Thuốc súng. 

C. Kĩ thuật in.      D. Chữ viết. 

Câu 6: (0,5 điểm) Tỉ lệ dân thành thị của Trung Quốc (năm 2005) chiếm: 

A. 30%.            B. 37%.            C. 42%.            D. 45%. 

Câu 7: (0,5 điểm) Hai trung tâm công nghiệp lớn ở vùng Đông Bắc Ấn Độ là gì? 

A. Giam-sét-pua và Côn-ca-ta. 

B. Mun-bai và Niu Đê-li. 

C. Ben-ga-lo và Cô-sin. 

D. Pu-na và Ben-ga-lo. 

Câu 8: (0,5 điểm) Nước nào có tiềm năng thủy điện lớn nhất trong Đông Nam Á? 

A. Ma-lai-xi-a.         B. Thái Lan.         C. Lào.         D. Việt Nam. 

II- Tự luận 

Câu 1: (3 điểm) Hãy cho biết những thành tựu của cuộc ‘cách mạng Xanh” trong nông 
nghiệp ở Ấn Độ. 

Câu 2: (3 điểm) Nêu những thuận lợi và khó khăn về tự nhiên trong sự phát triển kinh tế 
của Đông Nam Á. 

ĐÁP ÁN ĐỀ THI GIỮA HKI – SỐ 5 

I- Trắc nghiệm 

Câu hỏi 1 2 3 4 5 6 7 8 

Đáp án C B A B D B A D 

II- Tự luận 

Câu 1: (3 điểm) Từ năm 1967 Ấn Độ bắt đầu tiến hành cuộc “cách mạng Xanh” đến nay 
đạt nhiều thành tựu: 

   - Sản lượng lương thực tăng liên tục từ 20,6 triệu tấn (1950) lên 226 triệu tấn (2004) . 

   - Đầu thập niên 80, Ấn Độ tự túc được lương thực. 

   - Trong nhiều năm gần đây luôn thuộc nhóm bốn nước xuất khẩu gạo lớn nhất thế giới 
(năm 2005 xuất khẩu 4,2 triệu tấn gạo thứ 3 thế giới sau Thái Lan và Việt Nam). 

Câu 2: (3 điểm) Tự nhiên ở khu vực Đông Nam Á có những thuận lợi và khó khăn để phát 
triển kinh tế là: 

* Thuận lợi: 
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   - Đất phù sa màu mỡ ở các đồng bằng, đất đỏ badan ở các đồi núi, nguồn nước dồi dào, 
khí hậu nóng ẩm thuận lợi cho việc phát triển một nền nông nghiệp nhiệt đới điển hình. 

   - Trừ Lào, còn các nước khác giáp biển. Phát triển các ngành kinh tế biển, khai thác sinh 
vật biển, hàng hải, khoáng sản, du lịch,… 

   - Có rừng mưa nhiệt đới, rừng xích đạo ẩm ướt xung quanh năm. 

   - Nằm trong vành đai sinh khoáng, giàu khoáng sản. 

* Khó khăn: 

   - Thiên tai, động đất, song thần, bão, lũ lụt. 

6. Đề thi giữa HK1 môn Địa lí 11 – Số 6 

  TRƯỜNG THPT LÊ TRUNG ĐÌNH      ĐỀ THI GIỮA HỌC KÌ 1 

   MÔN ĐỊA LÍ 11 

    NĂM HỌC 2020 – 2021 

Thời gian: 45 phút 

I- Trắc nghiệm 

Câu 1: (0,5 điểm) Cuộc “cách mạng Trắng” ở Ấn Độ nhằm mục đích gì? 

A. Tăng sản lượng sữa thay thịt. 

B. Sử dụng hết lao động nông thôn. 

C. Phát triển công nghiệp chế biến thực phẩm. 

D. Chuyển đổi cơ cấu nông nghiệp. 

Câu 2: (0,5 điểm) Hiện nay Ấn Độ đứng đầu châu Á về sản phẩm nào? 

A. Sản lượng cao su. 

B. Sản lượng sữa. 

C. Sản lượng hải sản khai thác. 

D. Sản lượng lúa mì. 

Câu 3: (0,5 điểm) Mật độ dân số trung bình ở Đông Nam Á (năm 2005) là: 

A. 129 người/km2.      B. 132 người/km2. 

C. 137 người/km2.      D. 142 người/km2. 

Câu 4: (0,5 điểm) Hãy xếp thứ tự từ lớn đến nhỏ về diện tích của ba nước ở Đông Nam Á 
sau đây: 

A. In-đô-nê-xi-a, Phi-lip-pin, Việt Nam. 

B. Mi-an-ma, Việt Nam, Thái Lan. 

C. Ma-lai-xi-a, Thái Lan, Việt Nam. 

D. In-đô-nê-xi-a, Mi-an-ma, Thái Lan. 

Câu 5: (0,5 điểm) Chiều dài của sông Mê Công nằm trong khu vực Đông Nam Á lục địa là 
bao nhiêu? 

A. Dài 2.300km.      B. Dài 2.600km. 
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C. Dài 3.250km.      D. Dài 4.500km. 

Câu 6: (0,5 điểm) Chiếm tỉ trọng lớn nhất trong GDP ở Ấn Độ là khu vực kinh tế nào sau 
đây? 

A. Dịch vụ. 

B. Công nghiệp. 

C. Lâm nghiệp và ngư nghiệp. 

D. Ngành trồng trọt. 

Câu 7: (0,5 điểm) Đông Nam Á biển đảo có nền địa chất không ổn định, dẫn đến trở ngại 
lớn nhất là: 

A. Mạng lưới sông ngòi dày đặc. 

B. Dân cư ít sinh sống. 

C. Xây dựng các công trình. 

D. Đồng bằng ít bằng phẳng. 

Câu 8: (0,5 điểm) Ngành nào phát triển mạnh nhất ở trung tâm công nghiệp Giam-sét-pua 
ở Ấn Độ? 

A. Hóa dầu, sản xuất ô tô. 

B. Luyện kim đen, cơ khí dệt may. 

C. Điện tử, hóa chất. 

D. Thực phẩm, hóa dầu, đóng tàu. 

II- Tự luận 

Câu 1: (3 điểm) Hãy nêu rõ chiến lược phát triển công nghiệp của Ấn Độ và thành tựu đạt 
được trong quá trình công nghiệp hóa. 

Câu 2: (3 điểm) Đặc điểm dân cư và xã hội có những trở ngại gì đối với sự phát triển kinh 
tế - xã hội Đông Nam Á? 

ĐÁP ÁN ĐỀ THI GIỮA HKI – SỐ 6 

I- Trắc nghiệm 

Câu hỏi 1 2 3 4 5 6 7 8 

Đáp án A B B D B A C B 

II- Tự luận 

Câu 1: (3 điểm) Chiến lược phát triển công nghiệp của Ấn Độ và thành tựu đạt được trong 
quá trình công nghiệp hóa. 

   - Chiến lược phát triển công nghiệp Ấn Độ: 

      + Xây dựng công nghiệp đa dạng, vững mạnh trên cơ sở tự lực, tự cường. 

      + Từ thập niên 50 đến thập niên 80 phát triển công nghiệp nặng. 

      + Những năm gần đây đầu tư phát triển mạnh ngành công nghiệp điện tử - tin học. 

   - Những thành tựu trong công nghiệp hóa: 
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      + Trở thành một trong 15 nước có giá trị sản lượng công nghiệp lớn nhất thế giới. 

      + Xây dựng một hệ thống cơ cấu công nghiệp đa dạng, phân bố nhều vùng, nhất là 
những ngành có trình độ kĩ thuật cao. 

Câu 2: (3 điểm) Đông Nam Á có 11 quốc gia, dân số 556,2 triệu người (2005), diện tích 
khoảng 4,2 triệu km2, đặc điểm dân cư, xã hội có những khó khăn sau: 

   - Thiếu nguồn lao động có trình chuyên môn kĩ thuật cao. 

   - Kinh tế phát triển chưa ảnh hưởng tới việc làm và nâng cao chất lượng cuộc sống. 

   - Đa số dân tộc phân bố không đều theo biên giới quốc gia, trở ngại quản lí, ổn định 
chính trị, xã hội ở mỗi nước. 

7. Đề thi giữa HK1 môn Địa lí 11 – Số 7 

  TRƯỜNG THPT PHẠM NGŨ LÃO      ĐỀ THI GIỮA HỌC KÌ 1 

   MÔN ĐỊA LÍ 11 

    NĂM HỌC 2020 – 2021 

Thời gian: 45 phút 

 

I- Trắc nghiệm 

Câu 1: (0,5 điểm) Mật độ dân số trung bình ở Ấn Độ (năm 2005) là: 

A. 305 người/km2.      B. 324 người/km2. 

C. 335 người/km2.      D. 342 người/km2. 

Câu 2: (0,5 điểm) Sản lượng nông sản nào mà Ấn Độ đứng hàng đầu thế giới hiện nay? 

A. Cà phê.      B. Hải sản khai thác. 

C. Chè.      D. Bông và mía. 

Câu 3: (0,5 điểm) Việt Nam và In-đô-nê-xi-a khai thác nhiều nhất là loại khoáng sản nào? 

A. Đá quý.      B. Thiếc.      C. Đồng.      D. Than đá. 

Câu 4: (0,5 điểm) Thiên Chúa giáo có ở các nước Đông Nam Á nhưng tập trung nhiều nhất 
ở: 

A. Phi-lip-pin.      B. Việt Nam. 

C. Ma-lai-xi-a.      D. Bru-nây. 

Câu 5: (0,5 điểm) Trung tâm sản xuất và xuất khẩu phầm mềm nổi tiếng thế giới và lớn 
nhất châu Á ở Ấn Độ là: 

A. Giam-sét-pua.      B. Ben-ga-lo. 

C. Can-cut-ta.      D. Mum-bai. 

Câu 6: (0,5 điểm) Hiện nay Ấn Độ trở thành trung tâm đào tạo chuyên gia ngành nào cho 
thế giới? 

A. Phần mềm máy tính. 

B. Năng lượng nguyên tử. 
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C. Hàng không. 

D. Lai tạo giống lúa có năng suất cao. 

Câu 7: (0,5 điểm) Công nghiệp chế biến và lắp ráp thiết bị điện tử phát triển mạnh ở các 
nước Đông Nam Á là do: 

A. Sự bảo hộ của chính phủ. 

B. Có trình độ công nghệ tiên tiến. 

C. Lao động đông, tiền lương thấp dễ cạnh tranh. 

D. Các ý trên đúng. 

Câu 8: (0,5 điểm) Dài nhất trong khu vực Đông Nam Á đó là sông nào? 

A. Sông Sa-lu-en.      B. Sông Hồng. 

C. Sông Mê-nam.      D. Sông Mê Công. 

II- Tự luận 

Câu 1: (3 điểm) Tiềm năng cơ bản về tự nhiên để phát triển nông nghiệp ở Ấn Độ là gì? 

Câu 2: (3 điểm) Nêu các biện pháp chính ở Ấn Độ giảm gia tăng dân số. 
ĐÁP ÁN ĐỀ THI GIỮA HKI – SỐ 7 

I- Trắc nghiệm 

Câu hỏi 1 2 3 4 5 6 7 8 

Đáp án C C D A B A C D 

II- Tự luận 

Câu 1: (3 điểm) Lãnh thổ Ấn Độ phân hóa thành những khu vực tự nhiên khác nhau để 
phát triển nông nghiệp. 

   - Đồng bằng sông Hằng đất phù sa màu mỡ, nguồn nước dồi dào là khu vực nông 
nghiệp trù phú nhất Ấn Độ. 

   - Dải đồng bằng hẹp ven biển, phù hợp cây trồng nhiệt đới. 

   - Cao nguyên Đê-can rộng lớn, ít mưa, thích hợp cây chịu hạn. 

   - Khí hậu nhiệt đới gió mùa, nguồn nước dồi dào. 

Câu 2: (3 điểm) Các biện pháp chính ở Ấn Độ giảm gia tăng dân số. 

   - Ấn Độ có dân số 1.103,6 triệu người, tỉ suất gia tăng dân số tự nhiên 1,7% (năm 2005). 

   - Để giảm sự gia tăng dân số, cần áp dụng các biện pháp: 

      + Truyền thống về chính sách dân số cho người dân. 

      + Thực hiện chủ trương kế hoạch hóa gia đình. 

      + Bài trừ những luật lệ, hủ tục lạc hậu về sinh nhiều con. 

8. Đề thi giữa HK1 môn Địa lí 11 – Số 8 

  TRƯỜNG THPT AN DƯƠNG VƯƠNG     ĐỀ THI GIỮA HỌC KÌ 1 
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   MÔN ĐỊA LÍ 11 

    NĂM HỌC 2020 – 2021 

Thời gian: 45 phút 

I- Trắc nghiệm 

Câu 1: (0,5 điểm) Nước nào ở Đông Nam Á không giáp biển? 

A. Đông Ti-mo và Bru-nây.      B. Thái Lan. 

C. Mi-an-ma.      D. Lào. 

Câu 2: (0,5 điểm) Khu vực Đông Nam Á nằm trong kinh độ nào sau đây? 

A. Từ 70°Đ đến 92°Đ. 

B. Từ 110°Đ đến 150°Đ. 

C. Từ 92°Đ đến 140°Đ. 

D. Từ 70°Đ đến 110°Đ. 

Câu 3: (0,5 điểm) Thường có mưa vào mùa hè ở Đông Nam Á lục địa là do ảnh hưởng 
của: 

A. Gió mùa Đông Bắc. 

B. Áp thấp nhiệt đới. 

C. Gió mùa Đông Nam. 

D. Gió mùa Tây Nam. 

Câu 4: (0,5 điểm) Ở Đông Nam Á thì cà phê và hồ tiêu trồng nhiều nhất là ở nước nào? 

A. Việt Nam.      B. Mi-an-ma. 

C. Phi-lip-pin.      D. Lào. 

Câu 5: (0,5 điểm) Khởi đầu cuộc “cách mạng Xanh” trong nông nghiệp là nước nào ở Đông 
Nam Á? 

A. In-đô-nê-xi-a.      B. Thái Lan. 

C. Mi-an-ma.      D. Phi-lip-pin. 

Câu 6: (0,5 điểm) Được thể hiện rõ nhất ở miền Bắc Ô-xtrây-li-a là kiểu khí hậu nào? 

A. Khí hậu xích đạo. 

B. Khí hậu cận nhiệt đới. 

C. Khí hậu ấm áp, ôn hòa. 

D. Khí hậu ôn đới. 

Câu 7: (0,5 điểm) Lúa mì được chuyên canh là vùng nào ở Ô-xtrây lia-a? 

A. Vùng Đông Nam. 

B. Cao nguyên miền Tây. 

C. Vùng Tây Bắc. 

D. Vùng nội địa rộng lớn. 
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Câu 8: (0,5 điểm) Yếu tố nào là chính để phân chia Đông Nam Á lục địa và Đông Nam Á 
hải đảo? 

A. Vị trí địa lí, văn hóa. 

B. Thu nhập bình quân đầu người. 

C. Sự tập trung tôn giáo. 

D. GDP hằng năm. 

II- Tự luận 

Câu 1: (3 điểm) Sự đóng góp vào GDP của các ngành kinh tế thuộc khu vực II của các 
nước Đông Nam Á còn thấp nói lên điều gì? 

Câu 2: (3 điểm) Hãy trình bày một số đặc điểm về tự nhiên và dân cư, xã hội của Ô-xtrây-
li-a. 

ĐÁP ÁN ĐỀ THI GIỮA HKI – SỐ 8 

I- Trắc nghiệm 

Câu hỏi 1 2 3 4 5 6 7 8 

Đáp án D C D A D A A A 

II- Tự luận 

Câu 1: (3 điểm) 

   - Đóng góp vào GDP của các ngành kinh tế thuộc khu vực II của các nước Đông Nam Á 
còn thấp. 

   - Đạt khoảng 50% là Bru-nây, Ma-lai-xi-a. Nhiều nước có đóng góp vào GDP khu vực III 
cao hơn khu vực II. 

   - Chứng tỏ đa số các nước ở Đông Nam Á dành đầu tư phát triển cho dịch vụ hơn cho 
phát triển công nghiệp. 

Câu 2: (3 điểm) Một số đặc điểm về tự nhiên và dân cư, xã hội của Ô-xtrây-li-a. 

Ô-xtrây-li-a có diện tích 7,74 triệu km2, dân số 20,4 triệu (năm 2005) 

   - Đặc điểm về tự nhiên: 

      + Độ cao trung bình thấp nhất thế giới, cảnh quan tự nhiên đa dạng. 

      + Đồng bằng ở miền Đông và ven biển, đồng cỏ rộng ở nội địa. 

      + Khí hậu phân hóa mạnh, giàu khoáng sản. 

   - Đặc điểm dân cư, xã hội: 

      + Đa dân tộc, đa văn hóa, đa tôn giáo. 

      + Dân cư phân bố không đều, tỉ lệ gia tăng dân số khoảng 1,4% chủ yếu là do nhập cư, 
lao động có chất lượng cao. 

9. Đề thi giữa HK1 môn Địa lí 11 – Số 9 

  TRƯỜNG THPT TRẦN PHÚ      ĐỀ THI GIỮA HỌC KÌ 1 
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   MÔN ĐỊA LÍ 11 

    NĂM HỌC 2020 – 2021 

Thời gian: 45 phút 

I- Trắc nghiệm 

Câu 1: (0,5 điểm) Loại khoáng sản nào mà Ô-xtrây-li-a xuất khẩu hàng đầu thế giới? 

A. Đồng và man-gan. 

B. Than đá và kim cương. 

C. Quặng sắt. 

D. Dầu mỏ và khí đốt. 

Câu 2: (0,5 điểm) Hãy xếp thứ tự từ thấp đến cao về dân số của ba nước ở Đông Nam Á 
hiện nay. 

A. Bru-nây, Đông Ti-mo, Xin-ga-po. 

B. Xin-ga-po, Lào, Bru-nây. 

C. Đông Ti-mo, Xin-ga-po, Bru-nây. 

D. Bru-nây, Lào, Đông Ti-mo. 

Câu 3: (0,5 điểm) Công nghiệp chế biến thực phẩm chiếm tỉ trọng bao nhiêu trong giá trị 
xuất khẩu của Ô-xtrây-li-a? 

A. Chiếm 20%.      B. Chiếm 27%. 

C. Chiếm 32%.      D. Chiếm 36%. 

Câu 4: (0,5 điểm) Hiệp định thương mại Ô-xtrây-li-a và Việt Nam được ký kết vào năm 
nào? 

A. Năm 1979.      B. Năm 1985. 

C. Năm 1990.      D. Năm 1994. 

Câu 5: (0,5 điểm) Đạo Hồi đã có ở các nước Đông Nam Á hải đảo từ khi nào? 

A. Thế kỉ XI.      B. Thế kỉ XIII. 

C. Thế kỉ XV.      D. Thế kỉ XVI. 

Câu 6: (0,5 điểm) Đông Nam Á có nguồn tài nguyên đa dạng, nhưng công nghiệp chưa 
phát triển là do: 

A. Thiếu nguồn lao động. 

B. Thị trường tiêu thụ hẹp. 

C. Thiếu vốn đầu tư. 

D. Chưa phát triển công nghiệp hóa. 

Câu 7: (0,5 điểm) Hiện nay Ô-xtrây-li-a đã giành mấy giải Nô-ben về vật lý, y học, hóa học? 

A. 4 giải Nô-ben. 

B. 6 giải Nô-ben. 

C. 8 giải Nô-ben. 
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D. 10 giải Nô-ben. 

Câu 8: (0,5 điểm) Trở ngại chính của thiên nhiên Đông Nam Á đối với phát triển kinh tế là: 

A. Động đất sóng thần. 

B. Lũ lụt, bão. 

C. Tài nguyên nằm ở nơi khó khai thác. 

D. Cả A và B đúng. 

II- Tự luận 

Câu 1: (3 điểm) Nêu những thế mạnh để phát triển nền nông nghiệp nhiệt đới của khu vực 
Đông Nam Á. 

Câu 2: (3 điểm) Hãy chứng tỏ rằng Ô-xtrây-li-a có nền công nghiệp phát triển cao và năng 
động. 

ĐÁP ÁN ĐỀ THI GIỮA HKI – SỐ 9 

I- Trắc nghiệm 

Câu hỏi 1 2 3 4 5 6 7 8 

Đáp án B A A C B C C D 

II- Tự luận 

Câu 1: (3 điểm) Đông Nam Á có nhiều thế mạnh để phát triển nền nông nghiệp nhiệt đới: 

   - Các đồng bằng lớn, đất phù sa màu mỡ, mạng lưới sông ngòi dày đặc. 

   - Đất đỏ bazan, đất phêralít đồi núi, diện tích đồng cỏ rộng. 

   - Trừ nước Lào, còn các nước khác đều giáp biển, cùng với khí hậu nóng ẩm. 

   - Các thế mạnh trên thuận lợi cho Đông Nam Á trồng lúa nước, trồng cây công nghiệp, 
cây ăn quả, chăn nuôi, đánh bắt và nuôi trồng thủy, hải sản. 

Câu 2: (3 điểm) 

   - Ô-xtrây-li-a có công nghiệp hiện đại, áp dụng mạnh mẽ công nghệ kĩ thuật cao vào các 
ngành mũi nhọn, như: sử dụng năng lượng mặt trời, hàng không, tin học, viễn thông,… 

   - Công nghiệp khai thác mỏ phát triển mạnh, xuất khẩu nhiều nguyên liệu thô, như: than 
đá, kim cương,… 

   - Công nghiệp chế biến thực phẩm đạt tiêu chuẩn quốc tế, chiếm 20% giá trị hàng xuất 
khẩu. 

10. Đề thi giữa HK1 môn Địa lí 11 – Số 10 

  TRƯỜNG THPT ĐẶNG THÙY TRÂM      ĐỀ THI GIỮA HỌC KÌ 1 

   MÔN ĐỊA LÍ 11 

    NĂM HỌC 2020 – 2021 

Thời gian: 45 phút 

I- Trắc nghiệm 
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Câu 1: (0,5 điểm) Trong nền kinh tế thế giới hiện nay thì khoa học – công nghệ đóng góp 
bao nhiêu phần trăm cho tăng trưởng kinh tế? 

A. Từ 5% đến 8% GDP. 

B. Từ 12% đến 18% GDP. 

C. Từ 30% đến 40% GDP. 

D. Trên 50% GDP. 

Câu 2: (0,5 điểm) Năm 2004, thu nhập bình quân đầu người trên thế giới đạt khoảng bao 
nhiêu USD? 

A. Đạt 5.618 USD/người. 

B. Đạt 6.446 USD/người. 

C. Đạt 6.581 USD/ người. 

D. Đạt 9.710 USD/người. 

Câu 3: (0,5 điểm) Các công ty xuyên quốc gia đã gây ra những hậu quả gì trên thế giới 
hiện nay? 

A. Dẫn đến bùng nổ dân số trên thế giới. 

B. Làm giảm tỉ lệ sinh ở các nước phát triển. 

C. Bùng nổ dân số ở các nước đang phát triển. 

D. Ô nhiễm môi trường, cạn kiệt tài nguyên và sa đọa văn hóa. 

Câu 4: (0,5 điểm) Những nước nào sau đây là thành viên của Hiệp ước Tự do Thương mại 
Bắc Mĩ? 

A. Hoa Kì, Ca-na-đa và Mê-hi-cô. 

B. Chi-lê, Ca-na-đa và Pê-ru. 

C. Bra-xin, Ac-hen-ti-na và Mê-hi-cô. 

D. Hoa Kì, Pê-ru và Cu Ba. 

Câu 5: (0,5 điểm) Trong tổng GDP trên thế giới, thì khu vực kinh tế nào sau đây chiếm tỉ 
trọng lớn nhất hiện nay? 

A. Khu vực du lịch. 

B. Khu vực nông – lâm – ngư. 

C. Khu vực xây dựng. 

D. Khu vực công nghiệp. 

Câu 6: (0,5 điểm) Lĩnh vực được các nước trên thế giới chú trọng đầu tư nhiều nhất hiện 
nay, đó là: 

A. Tài chính, ngân hàng, bảo hiểm. 

B. Các loại hình giao thông vận tải. 

C. Bảo vệ môi trường. 

D. Công nghệ thông tin. 
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Câu 7: (0,5 điểm) Hãy nối một ý ở cột bên trái thích hợp với một ý ở cột bên phải trong 
bảng sau: 

Tên viết tắt tổ chức Tên của tổ chức 

1. WTO 

2. WEF 

3.WB 

A. Ngân hàng thế giới 

B. Tổ chức Thương mại Thế giới 

C. Quỹ Tiền tệ Quốc tế 

D. Diễn đàn Kinh tế Thế giới 

Câu 8: (0,5 điểm) Yếu tố nào là quan trọng nhất trong cơ cấu xã hội của nền kinh tế tri thức 
hiện nay? 

A. Vốn, đất đai và lao động. 

B. Thông tin, thiết bị và công nghệ. 

C. Các ngành kinh tế tri thức thống trị. 

D. Công nhân tri thức là chủ yếu. 

II- Tự luận 

Câu 1: (3 điểm) Nêu những nguyên nhân cơ bản để các nước đang phát triển trở thành 
nước công nghiệp mới. 

Câu 2: (3 điểm) Những biểu hiện của toàn cầu hóa hiện nay là gì? 
ĐÁP ÁN ĐỀ THI GIỮA HKI – SỐ 10 

I- Trắc nghiệm 

Câu hỏi 1 2 3 4 5 6 7 8 

Đáp án C B D A A A 1/B, 2/D, 3/A D 

II- Tự luận 

Câu 1: (3 điểm) Những nguyên nhân cơ bản để các nước đang phát triển trở thành nước 
công nghiệp mới. 

   - Trên thế giới trong những năm gần đây có nhiều nước đang phát triển đã trở thành 
những nước công nghiệp mới. 

   - Nhờ thực hiện có hiệu quả những lĩnh vực cơ bản sau đây: 

      + Thực hiện đường lối đổi mới. 

      + Thực hiện chiến lược công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hướng ra xuất khẩu. 

      + Thu hút nguồn vốn (vay, viện trợ). 

      + Tăng cường phát triển mạnh các ngành công nghiệp và dịch vụ. 

      + Khai thác hiệu quả các ưu thế về tự nhiên và xã hội để tăng trưởng kinh tế ổn định 
lâu dài. 

Câu 2: (3 điểm) Những biểu hiện của toàn cầu hóa hiện nay. 
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   - Toàn cầu hóa là một xu hướng phát triển tất yếu, khách quan. 

   - Những biểu hiện cơ bản của toàn cầu hóa là: 

      + Thị trường tài chính được mở rộng toàn cầu. 

      + Thương mại quốc tế phát triển nhanh. 

      + Đầu tư nước ngoài tăng trưởng nhanh. 

      + Các công ti xuyên quốc gia với chi nhánh ở nhiều quốc gia khác nhau: chiếm 30% 
GDP toàn cầu và 2/3 buôn bán quốc tế. 
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