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MA TRẬN ĐỀ THI KHỐI 11
Cấp độ

Vận dụng
Nhận biết

Tên
chủ đề
(nội dung)
Chủ đề 1. Một
số vấn đề của
châu Phi
Số câu: 1
Số điểm: 2
Tỉ lệ: 20 % TSĐ
Chủ đề 2. Hợp
chúng quốc hoa
kì
Số câu: 3
Số điểm: 4
Tỉ lệ: 40 % TSĐ
Chủ đề 3. Liên
minh châu Âu
(EU )
Số câu: 2
Số điểm: 4
Tỉ lệ: 40 % TSĐ
TỔNG
TSĐ : 10
TSC: 6

Tự luận

Thông hiểu
Tự luận

Cấp độ thấp

Cấp độ cao

Tự luận

Tự luận

Vấn đề kinh tế của
châu Phi và nguyên
nhân kinh tế kém
phát triển.
Số câu: 1
Số điểm: 2
Tỉ lệ 100 % TSĐ
Đánh giá thuận
Vẽ biểu đồ
lợi vị trí địa lí Hoa tỉ trọng GDP
Kì đối với kinh tế.
Hoa Kì một
số châu lục
khác.
Số câu: 1
Số câu: 1
Số điểm: 1
Số điểm: 2
Tỉ lệ 25 % TSĐ
Tỉ lệ: 50 %
TSĐ
Bốn mặt của tự
EU là trung tâm
do lƣu thông và lợi kinh tế hàng đầu
ích đem lại.
thế giới.
Số câu: 1
Số câu: 1
Số điểm: 2
Số điểm: 2
Tỉ lệ 50 % TSĐ
Tỉ lệ 50 % TSĐ
Số câu: 2
Số câu: 2
Số câu: 1
Số điểm: 4 = 40 % Số điểm: 3 = 30 % Số điểm: 2 =
TSĐ
TSĐ
20% TSĐ

GDP Hoa
Kì một số
châu
lục
khác.
Số câu: 1
Số điểm: 1
Tỉ lệ: 25 %
TSĐ

Số câu: 1
Số điểm: 1 =
10% TSĐ
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SỞ GD & ĐT TỈNH ĐỒNG NAI
TRƢỜNG THPT BÌNH SƠN

ĐỀ THI HỌC KÌ I NĂM 2012 – 2013
MÔN THI: ĐỊA LÍ . KHỐI 11 ( BAN CƠ BẢN )
Thời gian: 45 phút ( không kể thời gian phát đề )

ĐỀ
Câu 1: ( 3 điểm )
a. Trình bày vấn đề kinh tế của châu Phi và nguyên nhân kinh tế kém phát triển ?
b. Hãy cho biết vị trí địa lí của Hoa Kì có những thuận lợi gì cho phát triển kinh tế ?
Câu 2: ( 4 điểm )
a. Trình bày bốn mặt của tự do lưu thông ở EU, cho ví dụ cụ thể. Nêu lợi ích của tự
do lƣu thông là gì ?
b. Chứng minh EU là trung tâm kinh tế hàng đầu thế giới ?
Câu 3: ( 3 điểm )
Cho bảng số liệu
GDP CỦA HOA KÌ VÀ MỘT SỐ CHÂU LỤC NĂM 2004
( Đơn vị: tỉ USD )
Toàn thế giới
40887.8

Hoa Kì
11667.5

Châu Âu
14146.7

Châu Á
10092.9

Châu Phi
790.3

Vẽ biểu đồ tròn thể hiện tỉ trọng GDP của Hoa Kì và một số châu lục năm 2004.
Nhận xét ?
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ĐÁP ÁN THI HỌC KÌ I NĂM 2012 – 2013
MÔN THI: ĐỊA LÍ . KHỐI 11 ( BAN CƠ BẢN )

ĐÁP ÁN, THANG ĐIỂM

Câu
Câu 1

Ý

Nội dung

A
- Kinh tế kém phát triển
+ Tốc độ tăng trƣởng GDP chậm và không đều.Tỉ lệ đóng
góp GDP toàn cầu thấp ( 1,9% ).
+ GDP/ ngƣời thấp ( 34/54 nƣớc có thu nhập < 725 USD).
+ Cơ sở hạ tầng kém.
Nguyên nhân
+ Hậu quả của sự thống trị lâu dài chủ nghĩa thực dân.
+ Xung đột sắc tộc, chiến tranh biên giới.
+ Khả năng quản lí kém
+ Dân số tăng nhanh, trình độ dân trí thấp.
B
- Giao lƣu thuận lợi bằng đƣờng bộ, đƣờng thuỷ với các
nƣớc trong khu vực và quốc tế.
- Có thị trƣờng và nguồn cung cấp tài nguyên rộng lớn.
- Tránh đƣợc sự tàn phá của 2 cuộc chiến tranh thế giới,
không những thế còn làm giàu nhờ chiến tranh.
Câu 2
A

- Bốn mặt tự do hóa lưu thông là
+ Tự do di chuyển: tự do đi lại, cƣ trú, tự do lựa chọn nơi
làm việc. Ví dụ
+ Tự do lƣu thông dịch vụ. Ví dụ
+ Tự do lƣu thông hàng hóa. Ví dụ
+ Tự do lƣu thông tiền vốn. Ví dụ
- Lợi ích
+ Xóa bỏ những trở ngại trong phát triển kinh tế.
+ Thực hiện chính sách thƣơng mại với các nƣớc ngoài
liên minh châu Âu.
+ Tăng cƣờng sức mạnh kinh tế và khả năng cạnh tranh
của EU đối với các trung tâm kinh tế trên thế giới.

B
EU chỉ chiếm 7.1 % dân số thế giới và 2.2 % diện tích lục
địa của Trái Đất.
Chiếm tới 31 % GDP thế giới, 26 % sản lƣợng ô tô, 37.7
% giá trị xuất khẩu, 19 % mức tiêu thụ năng lƣợng của thế
giới.

Điểm
3đ
2
0.25
0.25
0.25
0.25
0.25
0.25
0.25
0.25
1
0.25
0.5
0.25
4đ
2
0.25
0.25
0.25
0.25
0.25
0.25
0.5
2
0.5
0.5

Gia sư Thành Được

www.daythem.edu.vn

So với Hoa Kì và Nhật Bản, EU đứng đầu về tổng giá trị
GDP ( năm 2004 là 12690.5 tỉ USD ) và tỉ trọng xuất khẩu
37.7 %.
EU đã trở thành trung tâm kinh tế hàng đầu thế giới.
Câu 3
A

Vẽ biểu đồ tròn
Xử lí số liệu

Toàn
thế giới
100

B

Hoa
Kì
28.5

Châu
Âu
34.6

Châu
Á
24.7

Châu
Phi
1.9

0.5

0.5
3đ
2

( Đơn vị: % )
Châu lục
khác
10.3

Sau khi xử lí số liệu thì lấy tất cả các giá trị cộng lại nhƣng
chƣa đủ 100% thì phần còn dƣ là tỉ trọng GDP của các châu
lục khác = 100 - ( 28.5 + 34.6 + 24.7 + 1.9 ) = 10.3 %
Vẽ đẹp chính xác, tỉ lệ đúng, tên biểu đồ, bảng chú giải, số
liệu, đơn vị đầy đủ. Thiếu một trong các yếu tố trên – 0.25
điểm/ mỗi ý.
 Nhận xét
Nhìn chung tỉ trọng GDP của Hoa Kì và một số châu lục
trên thế giới không đồng đều.
Tỉ trọng GDP của châu Âu cao nhất 34.6 % ( 14146.7 tỉ
USD ). Tỉ trọng thấp nhất là châu Phi 1.9 % ( 790.3 tỉ USD ).
Hoa Kì có tỉ trọng là 28.5 % đứng vị trí thứ hai, thấp hơn
châu Âu và cao hơn : châu Á ( 24.7 % ), châu Phi ( 1.9 % ) và
các châu lục khác ( 10.3 % ).
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