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TRƯỜNG THPT DUY TÂN 

Tổ : Sử - Địa - CD 

 

ĐỀ KIỂM TRA CUỐI KÌ I NĂM HỌC 2022 - 2023 

Môn: Địa lí, Lớp 10  

   Thời gian làm bài: 45 phút, không tính thời gian phát đề 

 

 

I..PHẦN TRẮC NGHIỆM (7,0 ĐIỂM) 

Câu 1:  Giờ Mặt Trời còn được gọi là giờ 

A. địa phương.   B. khu vực.    C. múi.     D. GMT. 

Câu 2: Hiện tượng đứt gãy xảy ra ở 

A. những vùng đá dốc.    B. những vùng đá cứng. 

C. các hẻm vực, thung lũng.   D. các khu vực đang được nâng lên. 

Câu 3: Thành phần chiếm 21% trong không khí là :    

A. Khí ni - tơ B. Khí ô - xy   C. Khí cac - bo- nic   D. khí khác 

Câu 4:Thủy triều là 

A. hiện tượng dao động thường xuyên có chu kì của các khối nước trong các biển và đại 

Dương. 

B. hiện tượng các khối nước trong các biển và đại dương lên xuống do sức hút của Mặt Trăng. 

C. một dạng vận động thường xuyên của các khối nước có chu kì trong các biển và đại Dương. 

D. hiện tượng dao động thường xuyên, không có chu kì của các khối nước trong các biển và 

đại Dương. 

Câu 5: Phát biểu nào sau đây đúng về thạch quyển? 

A. Là phần trên cùng của Trái Đất. B. Nằm ở bên dưới lớp man-ti. 

C. Độ dày trung bình dưới 50 km. D. Vật chất ở trạng thái quánh dẻo. 

Câu 6: Nguồn gốc chủ yếu sinh ra ngoại lực là 

A. bên trong Trái Đất. B. lực hút của Mặt Trăng. 

C. lực hút của Mặt Trời. D. bức xạ của Mặt Trời. 

Câu 7: Gió nào sau đây thay đổi hướng theo ngày và đêm? 

A. Gió Tây ôn đới. B. Gió Mậu dịch. C. Gió đất, gió biển. D. Gió phơn. 

Câu 8: Nhận xét nào sau đây không đúng về phân bố mưa theo vĩ độ? 

A. Xích đạo có lượng mưa nhỏ nhất. B. Lượng mưa phân hóa theo vĩ độ. 

C. Xích đạo có lượng mưa lớn nhất. D. Ở hai cực có lượng mưa nhỏ nhất. 

Câu 9: Thuỷ quyển là lớp nước trên Trái Đất bao gồm nước ở 

A. biển, đại dương; nước ngầm; băng tuyết; nước trong thực vật. 

B. biển, đại dương; nước trên lục địa; hơi nước trong khí quyển. 

C. sông, suối, hồ; nước ngầm; nước trong các biển và đại dương. 

D. sông, suối, hồ; băng tuyết; nước trong các đại dương, hơi nước. 

Câu 10: Độ muối nước biển lớn nhất ở vùng 

A. xích đạo. B. chí tuyến. C. cực. D. ôn đới. 

Câu 11: Nguồn nước ngầm không phụ thuộc vào 

A. nguồn cung cấp nước mặt. B. độ mặn của nước biển. 

C. đặc điểm bề mặt địa hình. D. sự thấm nước của đất đá. 

Câu 12: Thứ tự từ bề mặt đất xuống sâu là 
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A. lớp vỏ phong hoá, lớp phủ thổ nhưỡng, đá gốc. B. lớp phủ thổ nhưỡng, lớp vỏ phong 

hoá, đá gốc. 

C. đá gốc, lớp vỏ phong hoá, lớp phủ thổ nhưỡng. D. đá gốc, lớp phủ thổ nhưỡng, lớp vỏ 

phong hoá. 

Câu 13: Sinh quyển là một quyển của Trái Đất có 

A. toàn bộ sinh vật sinh sống. B. tất cả sinh vật và thổ nhưỡng. 

C. toàn bộ động vật và vi sinh vật. D. toàn bộ thực vật và vi sinh vật. 

Câu 14: Cho bảng số liệu: 

VĨ ĐỘ ĐỊA LÝ VÀ NHIỆT ĐỘ TRUNG BÌNH NĂM CỦA MỘT SỐ ĐỊA ĐIỂM Ở 

NƯỚC TA 

 

Nhận xét nào dưới đây đúng nhất về bảng số liệu trên? 

A. Nhiệt độ trung bình năm nước ta giảm dần từ Bắc vào Nam. 

B. Bảng số liệu thể hiện sự thay đổi nhiệt độ theo kinh độ. 

C. Nhiệt độ trung năm của Hà Nội thấp hơn TP. Hồ Chí Minh. 

D. Nhiệt độ trung bình năm nước ta tăng dần từ Nam ra Bắc. 

Câu 15: Càng lên cao nhiệt độ càng giảm vì 

A. càng lên cao không khí càng loãng, bức xạ mặt đất càng mạnh. 

B. càng lên cao không khí càng loãng, bức xạ mặt trời càng giảm. 

C. càng lên cao lượng mưa càng lớn làm giảm nhiệt. 

D. càng lên cao giỏ thổi càng mạnh nên càng lạnh. 

Câu 16: Ở miền núi nước sông chảy nhanh hơn ở đồng bằng là do có 

A. độ dốc địa hình.   B. nhiều thung lũng. 

C. địa hình phức tạp.   D. nhiều đỉnh núi cao. 

Câu 17: Sức hút của Mặt Trăng, Mặt Trời cùng hướng với nhau sẽ làm cho thuỷ triều 

A. trung bình.  B. bình thường.  C. lớn nhất. D. thấp nhất. 

Câu 18:  Đặc trưng của thổ nhưỡng là 

A. độ ẩm.  B. tơi xốp.  C. vụn bở.  D. độ phì. 

Câu 19: Khi bán cầu Nam đang là mùa hạ thì ở bán cầu Bắc là 

A. mùa xuân. B. mùa hạ. C. mùa thu. D. mùa đông. 

Câu 20: Nấm đá được hình thành là kết quả của quá trình 

A. xâm thực. B. thổi mòn. C. nạo mòn. D. mài mòn. 

Câu 21: Nhân tố nào sau đây không ảnh hưởng đến sự thay đổi của khí áp? 

A. Nhiệt độ.  B. Độ cao.  C. Độ ẩm.  D. Hướng Gió 
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Câu 22: Lượng mưa có sự phân hóa theo chiều đông - tây ở các lục địa chủ yếu do tác động 

của 

A. biển, đại dương và dòng biển. B. thực vật, hồ đầm và sông ngòi. 

C. hồ đầm, sông ngòi và con người. D. con người, gió mùa và địa hình. 

Câu 23: Tổng lượng nước sông chịu tác động chủ yếu của các nhân tố là 

A. lượng mưa, băng tuyết, nước ngầm. B. lượng mưa, băng tuyết, thảm thực vật. 

C. nước ngầm, địa hình, các hồ đầm. D. nước ngầm, địa hình, thảm thực vật. 

Câu 24: Trong việc hình thành đất, thực vật không có vai trò nào sau đây? 

A. Phân giải, tổng hợp chất mùn.  B. Góp phần làm phá huỷ đá. 

C. Cung cấp vật chất hữu cơ.   D. Hạn chế sự xói mòn, rửa trôi. 

Câu 25: Các yếu tố khí hậu nào sau đây có ảnh hưởng trực tiếp nhất đến sự hình thành đất? 

A. Nhiệt và ẩm. B. Ẩm và khí. C. Khí và nhiệt. D. Nhiệt và áp 

suất. 

Câu 26: Phát biểu nào sau đây không đúng với mối quan hệ giữa động vật và thực vật? 

A. Động vật có quan hệ với thực vật về nơi cư trú và nguồn thức ăn. 

B. Nhiều loài động vật ăn thực vật lại là thức ăn của động vật ăn thịt. 

C. Động vật ăn thực vật, động vật ăn thịt cùng sống một môi trường. 

D. Ở nơi nào động vật phong phú thì thực vật không được phát triển. 

Câu 27: Trên các biển và đại dương có những loại dòng biển nào sau đây? 

A. Dòng biển nóng và dòng biển trắng. B. Dòng biển nóng và dòng biển lạnh. 

C. Dòng biển trắng và dòng biển nguội.  D. Dòng biển lạnh và dòng biển nguội. 

Câu 28: Hướng chảy của các dòng biển nóng trong đại Dương thế giới là 

A. đông nam - tây bắc.  B. từ vĩ độ thấp về vĩ độ cao. 

C. tây bắc - đông nam.  D. từ vĩ độ cao về vĩ độ thấp. 

 

II. PHẦN TỰ LUẬN (3,0 ĐIỂM) 

Câu 1: Cho bảng số liệu: 

LƯU LƯỢNG DÒNG CHẢY TRUNG BÌNH THÁNG TẠI TRẠM MỸ THUẬN  

VÀ CẦN THƠ TRÊN SÔNG CỬU LONG CỦA NƯỚC TA (Đơn vị: m3/s) 

Tháng 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Lưu 

lượng 

13570 6840 1570 1638 2920 10360 18860 21400 27500 29000 22000 23030 

(Nguồn: Atlat Địa lí Việt Nam, Nxb Giáo dục Việt Nam, năm 2020) 

a. Vẽ biểu đồ đường để thể hiện lưu lượng nước trung bình tháng tại trạm Mỹ Thuận và 

Cần Thơ trên sông Cửu Long của nước ta. 

b. Từ biểu đồ đã vẽ, hãy nhận xét sự phân hóa lưu lượng nước trung bình tháng tại trạm Mỹ 

Thuận và Cần Thơ trên sông Cửu Long của nước ta. 

Câu 2: Phân tích ý nghĩa của biển và đại dương đối với sự phát triển các ngành kinh tế nói 

chung. 

 

--------------HẾT--------------- 
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ĐÁP ÁN PHẦN TỰ LUẬN 

 

II. PHẦN TỰ LUẬN 

Câu hỏi Nội dung Điểm 

Câu 1 

(2,0 

điểm) 

a. Vẽ biểu đồ:         (Tham khảo biểu đồ sau) 

 
 LƯU LƯỢNG DÒNG CHẢY TRUNG BÌNH THÁNG TẠI TRẠM MỸ THUẬN  

VÀ CẦN THƠ TRÊN SÔNG CỬU LONG CỦA NƯỚC TA 

- Yêu cầu vẽ biểu đồ dạng đường (các dạng khác không cho điểm)  

- Nếu thiếu tên biểu đồ; các đơn vị trục tung, trục hoành; số liệu thì trừ 0,25 điểm (điểm 

trừ không quá 1,0 điểm) 

- Lưu ý: Trường hợp học sinh vẽ tháng 1 không ở gốc tọa độ vẫn cho điểm tối đa trong 

dạng bài này. 

1,5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b. Nhận xét:       

- Lưu lượng nước trung bình tháng tại trạm Mỹ Thuận và Cần Thơ trên sông Cửu Long 

của nước ta có sự phân hóa rõ rệt: 

Mùa lũ: từ tháng 7 đến tháng 12; mùa cạn từ tháng 1 đến tháng 6 (d/c). 

 

0,25 

 

0,25 

Câu 2 

(1,0 

điểm) 

Biển và đại dương có ý nghĩa quan trọng đối với sự phát triển các ngành kinh tế: 

- Là điều kiện quan trọng để phát triển các hoạt động đánh bắt và nuôi trồng thủy sản. 

- Phát triển công nghiệp khai thác khoáng sản. 

- Phát triển du lịch biển. 

- Phát triển giao thông vận tải biển. 

*Hướng dẫn cách tính điểm của câu hỏi theo đặc thù môn học: HS có thể diễn đạt 

cách khác nhưng nếu đảm bảo đủ nội dung vẫn cho điểm tối đa. 

 

0,25 

0,25 

0,25 

0,25 

 

 

 


