ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ II
NĂM HỌC 2020 - 2021
Môn: ĐỊA LÍ - Khối 11
Thời gian làm bài: 45 phút

Câu 1: (2,0 điểm)
Hãy nêu chính sách phát triển nông nghiệp của Trung Quốc?

Câu 2: (3,0 điểm)
Hãy trình bày điều kiện tự nhiên của Nhật Bản?

Câu 3: (3,0 điểm)
Cho bảng số liệu:
TỐC ĐỘ TĂNG GDP CỦA NHẬT BẢN GIAI ĐOẠN 1990 - 2001.
(Đơn vị: %)
Năm
1990
1997
1999
2001
Tăng GDP
5,1
1,9
0,8
0,4
a. Vẽ biểu đồ đường thể hiện tốc độ tăng GDP của Nhật Bản giai đoạn 1990 - 2001. (2,0đ)
b. Nhận xét về sự thay đổi tốc độ tăng trưởng GDP của Nhật Bản trong giai đoạn trên. (1,0đ)

Câu 4: (2,0 điểm)
Đặc điểm biển và khoáng sản ở khu vực Đông Nam Á đã mang lại thuận lợi như thế nào
cho phát triển kinh tế xã hội của khu vực này?
.
-----HẾT-----

Câu
1
(2,0 đ)

2
(3,0 đ)

ĐÁP ÁN KIỂM TRA HỌC KỲ I
NĂM HỌC 2020 - 2021
Môn: ĐỊA LÍ - Khối 11
Nội dung
Hãy nêu chính sách phát triển nông nghiệp của Trung Quốc?

Thang
điểm
2,0

- Giao quyền sử dụng đất cho nông dân. Miễn thuế nông nghiệp.
- Hệ thống thủy lợi, phòng chống khô hạn và lũ lụt.
- Cải tạo, xây dựng mới đường giao thông.
- Đưa kĩ thuật mới vào sản xuất. Phổ biến giống mới.
Hãy trình bày điều kiện tự nhiên của Nhật Bản?

0,5
0,5
0,5
0,5
3,0

- Vị trí: Quần đảo Nhật Bản nằm ở Đông Á, trải ra theo một vòng cung trên
Thái Bình dương.

0,5

- Gồm 4 đảo lớn: Hô - cai - đô, Hôn - su, Xi - cô - cư, Kiu - xiu và hàng
nghìn đảo nhỏ.

0,5

- Vùng biển có dòng biển nóng và lạnh gặp nhau tạo ngư trường lớn.

0,5

- Khí hậu: gió mùa, mưa nhiều. Thay đổi từ phía Bắc (ôn đới) xuống phía
Nam (cận nhiệt đới).
- Địa hình: chủ yếu là đồi núi.

0,5

- Sông ngắn dốc, đồng bằng nhỏ hẹp ven biển.

0,5

0.5

3
(3,0 đ)

* Vẽ biểu đồ
- Vẽ đúng biểu đồ đường, biểu đồ khác không cho điểm.
- Vẽ đúng năm, chính xác khoảng cách năm, có chú giải, tên biểu đồ,
tương đối đẹp, có thẩm mỹ.
- Thiếu mỗi ý trừ 0,25 điểm.
* Nhận xét:
- Tốc độ tăng trưởng GDP của Nhật Bản giai đoạn 1990-2001 có xu

2,0

1,0

hướng giảm (dẫn chứng số liệu).
4
(2,0)

Đặc điểm biển và khoáng sản ở khu vực Đông Nam Á đã mang
lại thuận lợi như thế nào cho phát triển kinh tế xã hội của khu
vực này?
- Biển: phát triển kinh tế biển, thương mại và hàng hải.
- Khoáng sản:

2,0

0,5
0,5

+ Đông Nam Á nằm trong vành đai sinh khoáng nên có nhiều khoáng loại
khoáng sản.
+ Vùng thềm lục địa có nhiều dầu khí.

0,5

 Là nguồn nguyên, nhiên liệu cho phát triển kinh tế.

0,5

