PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
HUYỆN LAI VUNG

KIỂM TRA HỌC KỲ II NĂM HỌC 2018 - 2019

ĐỀ CHÍNH THỨC
(Đề có 02 trang)

Ngày kiểm tra: 07/5/2019
Thời gian làm bài: 45 phút (không kể thời gian phát đề)

ĐỀ KIỂM TRA MÔN: ĐỊA LÝ – Lớp 6

Họ, tên thí sinh:................................................................ Số báo danh: .............................
I. TRẮC NGHIỆM (3,0 điểm – mỗi câu 0,25 điểm) – Mã đề: 132
Câu 1: Trong các thành phần của không khí, hơi nước và các khí khác chiếm tỉ lệ bao
nhiêu %?
A. 21 %

B. 26 %

C. 1 %

D. 78 %

Câu 2: Tương ứng với các vành đai nhiệt, trên Trái Đất được phân chia ra làm bao nhiêu
đới khí hậu?
A. 7

B. 5

C. 8

D. 6

Câu 3: Các khối khí được hình thành trên các biển và đại dương, có độ ẩm lớn là
A. khối khí lục địa.
B. khối khí nóng.
C. khối khí đại dương.

D. khối khí lạnh.

Câu 4: Đặc điểm nào sau đây thuộc khí hậu đới lạnh hay hàn đới?
A. khí hậu giá lạnh, có băng tuyết quanh năm.
B. khu vực có góc chiếu của mặt trời lớn
C. có lượng mưa từ trên 500mm.
D. không có gió thổi thường xuyên.
Câu 5: Căn cứ vào tính chất của nước, trên thế giới hồ được chia thành mấy loại hồ?
A. 3

B. 2

C. 5

D. 4

Câu 6: Đặc điểm nào sau đây không phải của đới khí hậu ôn đới?
A. lượng mưa trong năm từ 500 – 1.000mm. B. lượng nhiệt nhận được trung bình.
C. Gió Đông cực thổi thường xuyên.

D. trong năm có 4 mùa thể hiện rất rõ.

Câu 7: Hệ thống sông của một con sông bao gồm:
A. sông chính, phụ lưu, lưu lượng.

B. sông chính, phụ lưu, thủy chế.

C. sông chính, phụ lưu, lưu vực.

D. sông chính, phụ lưu, chi lưu.

Câu 8: Nước biển và đại dương có độ muối trung bình là bao nhiêu ‰?
A. 38 ‰

B. 37 ‰

C. 36 ‰

D. 35 ‰

Câu 9: Cấu tạo của lớp vỏ khí gồm có mấy tầng?
A. 4

B. 3

C. 5

D. 2

Câu 10: Chí tuyến Bắc là đường có ánh sáng Mặt Trời chiếu vuông góc với mặt đất vào
ngày
A. Xuân phân.

B. Đông chí.

C. Thu phân.

D. Hạ chí.

Câu 11: Gió thổi thường xuyên trên bề mặt Trái Đất từ hai vòng cực Bắc và cực Nam đến
hai cực Bắc và cực Nam là gió
A. Tây ôn đới.

B. Mậu dịch.

C. Đông cực.

D. Tín phong.

Câu 12: Vùng đất đai cung cấp nước thường xuyên cho một con sông gọi là
A. lưu vực sông.

B. thủy chế.

C. hệ thống dòng chảy.

D. diện tích hệ thống sông.

II. TỰ LUẬN (7,0 điểm )
Câu 1 (1,0 điểm)
a. Nêu khái niệm khí áp và đơn vị dùng để đo khí áp.
b. Nêu các hình thức vận động của nước biển và đại dương.
Câu 2 (2,0 điểm)
Trình bày sự khác nhau giữa thời tiết và khí hậu.
Câu 3 (1,0 điểm)
Sông và hồ khác nhau như thế nào?
Câu 4 (2,0 điểm)
Ở Đồng Tháp người ta đo nhiệt độ lúc 5 giờ được 220C, lúc 13 giờ được 270C, lúc 21 giờ
được 230C. Hỏi nhiệt độ trung bình của ngày hôm đó là bao nhiêu? Em hãy nêu cách tính.
Câu 5 (1,0 điểm)
a. Giải thích vì sao càng lên cao nhiệt độ không khí càng giảm?
b. Bằng những hiểu biết thực tế, em hãy cho biết một số giá trị của sông ngòi mang lại
cho đời sống con người.
---Hết--Lưu ý: Thí sinh không sử dụng tài liệu. Giám thị không giải thích gì thêm.
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(Đề có 02 trang)

Ngày kiểm tra: 07/5/2019
Thời gian làm bài: 45 phút (không kể thời gian phát đề)

ĐỀ KIỂM TRA MÔN: ĐỊA LÝ – Lớp 6

Họ, tên thí sinh:................................................................ Số báo danh: .............................
I. TRẮC NGHIỆM (3,0 điểm – mỗi câu 0,25 điểm) – Mã đề: 209
Câu 1: Đới khí hậu ôn hòa hay ôn đới có gió thổi thường xuyên hoạt động là
A. Gió Tín phong.

B. Gió Tây ôn đới.

C. Gió Đông Nam.

D. Gió Đông cực.

Câu 2: Căn cứ vào tính chất của nước, có các loại hồ nào sau đây?
A. hồ nước mặn, hồ băng hà.

B. hồ nước mặn, hồ nước ngọt.

C. hồ nước ngọt, hồ núi lửa.

D. hồ núi lửa, hồ nhân tạo.

Câu 3: Hình thành trên các vùng vĩ độ thấp, có nhiệt độ tương đối cao, đặc điểm trên
thuộc khối khí nào?
A. Khối khí lạnh.

B. Khối khí lục địa.

C. Khối khí nóng.

D. Khối khí đại dương.

Câu 4: Trên bề mặt Trái Đất có vòng cực Bắc, vòng cực Bắc nằm ở vĩ độ nào?
A. 23027’ B

B. 66033’ N

C. 66033’ B

D. 23027’ N

Câu 5: Lượng mưa trung bình trong năm của đới khí hậu nhiệt đới dao động từ
A. 1.000-2.000 mm. B. 500-1.000 mm.

C. dưới 500 mm.

D. trên 2.000 mm.

Câu 6: Vùng đất đai cung cấp nước thường xuyên cho một con sông được gọi là
A. Hệ thống sông

B. Lưu lượng sông

C. Thủy chế

D. Lưu vực sông

Câu 7: Nước biển và đại dương có độ muối trung bình là
A. 35 ‰

B. 36 ‰

C. 37 ‰

D. 38 ‰

Câu 8: Các thành phần của không khí gồm: Khí ôxi, khí nitơ, hơi nước và các khí khác.
Vậy khí ôxi chiếm bao nhiêu %?
A. 21 %

B. 22 %

C. 23 %

D. 24 %

Câu 9: Các tầng khí quyển được xếp theo thứ tự từ mặt đất trở lên là
A. tầng đối lưu, tầng cao khí quyển, tầng bình lưu.
B. tầng bình lưu, tầng đối lưu, các tầng cao khí quyển.
C. tầng bình lưu, tầng cao khí quyển, tầng đối lưu.
D. tầng đối lưu, tầng bình lưu, các tầng cao khí quyển.

Câu 10: Hệ thống sông bao gồm dòng sông chính và
A. phụ lưu, sông phụ.

B. phụ lưu, lưu vực sông.

C. chi lưu, lưu vực sông.

D. phụ lưu, chi lưu.

Câu 11: Trên bề mặt Trái Đất dựa vào các chí tuyến và vòng cực phân ra thành bao nhiêu
đới khí hậu chính?
A. 4

B. 5

C. 3

D. 2

Câu 12: Đới nóng là khu vực quanh năm có góc chiếu ánh sáng mặt Trời lớn nằm giới hạn
từ
A. 23027’ B đến 23027’ N

B. 27023’ B đến 27023’ N

C. 23027’ B đến 66033’ N

D. 66033’ B đến 66033’ N

II. TỰ LUẬN (7,0 điểm)
Câu 1 (1,0 điểm)
a. Nêu khái niệm khí áp và đơn vị dùng để đo khí áp.
b. Nêu các hình thức vận động của nước biển và đại dương.
Câu 2 (2,0 điểm)
Trình bày sự khác nhau giữa thời tiết và khí hậu.
Câu 3 (1,0 điểm)
Sông và hồ khác nhau như thế nào?
Câu 4 (2,0 điểm)
Ở Đồng Tháp người ta đo nhiệt độ lúc 5 giờ được 220C, lúc 13 giờ được 270C, lúc 21 giờ
được 230C. Hỏi nhiệt độ trung bình của ngày hôm đó là bao nhiêu? Em hãy nêu cách tính.
Câu 5 (1,0 điểm)
a. Giải thích vì sao càng lên cao nhiệt độ không khí càng giảm?
b. Bằng những hiểu biết thực tế, em hãy cho biết một số giá trị của sông ngòi mang lại
cho đời sống con người.
---Hết--Lưu ý: Thí sinh không sử dụng tài liệu. Giám thị không giải thích gì thêm.
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HƯỚNG DẪN CHẤM ĐỀ CHÍNH THỨC MÔN: ĐỊA LÝ – Lớp 6
Ngày kiểm tra: 07/5/2019
Hướng dẫn chấm gồm có: 02 trang.
A. HƯỚNG DẪN CHUNG
1) Nếu học sinh làm bài không theo cách nêu trong đáp án nhưng đúng, chính xác,
chặt chẽ thì cho đủ số điểm của câu đó.
2) Việc chi tiết hóa (nếu có) thang điểm trong hướng dẫn chấm phải bảo đảm không
làm sai lệch hướng dẫn chấm và phải được thống nhất thực hiện trong tổ chấm.
B. ĐÁP ÁN VÀ THANG ĐIỂM
I. TRẮC NGHIỆM (3,0 điểm – mỗi câu đúng 0,25 điểm)
Mã
đề

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

132

C

B

C

A

B

C

D

D

B

D

C

A

209

B

B

C

C

A

D

A

A

D

D

B

A

II. TỰ LUẬN (7,0 điểm)
NỘI DUNG

ĐIỂM

Câu 1: a. Nêu khái niệm khí áp là gì. Đơn vị dùng để đo khí áp.

0,5

- Khí áp là sức ép của khí quyển lên bề mặt Trái Đất.

0,25

- Đơn vị: mm thủy ngân

0,25

b. Nêu các hình thức vận động của nước biển và đại dương.

0,5

- Có 3 hình thức vận động của biển và đại dương

0,25

- gồm: sóng biển, thủy triều, dòng biển

0,25

Câu 2: Trình bày sự khác nhau giữa thời tiết và khí hậu.

2,0

- Thời tiết là sự biểu hiện của các hiện tượng khí tượng (nắng, mây, mưa,
gió...) ở một địa phương

0,5

diễn ra trong thời gian ngắn, luôn luôn thay đổi.

0,5

- Khí hậu là sự lặp đi, lặp lại của tình hình thời tiết, ở một địa phương

0,5

diễn ra trong nhiều năm, có tính qui luật.

0,5

NỘI DUNG

ĐIỂM

Câu 3: Sông và hồ khác nhau như thế nào?

1,0

- Sông là dòng chảy thường xuyên,

0,25

tương đối ổn định trên bề mặt lục địa.

0,25

- Hồ là khoảng nước đọng

0,25

tương đối rộng và sâu trong đất liền.

0,25

Câu 4: Ở Đồng Tháp người ta đo nhiệt độ lúc 5 giờ được 220C, lúc 13 giờ
được 270C, lúc 21 giờ được 230C. Hỏi nhiệt độ trung bình của ngày hôm
đó là bao nhiêu? Em hãy nêu cách tính.

2,0

- Nhiệt độ trung bình ngày ở Đồng Tháp :
0,5

22+27+23 = 72
72: 3 = 240C

0,5

Vậy nhiệt độ trung bình là: 240C

0,5

- Cách tính: Tổng nhiệt độ các lần đo chia cho số lần đo.

0,5

Câu 5: a. Giải thích vì sao càng lên cao nhiệt độ không khí càng giảm?

0,5

- Vì càng lên cao mật độ phân tử trong không khí càng ít,

0,25

không khí càng loãng nên hấp thụ được ít nhiệt tỏa ra từ Trái Đất.

0,25

b. Bằng những hiểu biết thực tế, em hãy cho biết một số giá trị của sông
ngòi mang lại cho đời sống con người.

0,5

- Cung cấp nước cho nông nghiệp-công nghiệp, thủy sản, thủy điện, giao
thông đường thủy, du lịch, bồi đắp phù sa...
(Học sinh trả lời được 2 đáp án đúng cho 0,25 điểm từ 4 đáp án đúng trở
lên cho 0,5 điểm)
--- HẾT---

0,5

