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: 10/5/2019
Thời gian làm bài: 45 phút (không kể thời gian phát đề)

ĐỀ KIỂM TRA MÔN: ĐỊA LÝ – Lớp 8

Họ, tên thí sinh:................................................................ Số báo danh: .............................
I. TRẮC NGHIỆM (3,0 điểm – mỗi câu 0,25 điểm) – Mã đề: 135
Câu 1: Điểm cực Bắc của lãnh thổ nước ta nằm ở
A. xã Đất Mũi, huyện Ngọc Hiển, tỉnh Cà Mau.
B. xã Sín Thầu, huyện Mường Nhé, tỉnh Điện Biên.
C. xã Lũng Cú, huyện Đồng Văn, tỉnh Hà Giang.
D. xã Vạn Thạnh, huyện Vạn Ninh, tỉnh Khánh Hoà.
Câu 2: Đặc điểm nào sau đây không đúng với vùng núi Trường Sơn Bắc?
A. Là vùng núi thấp, có hai sườn không đối xứng.
B. Lớp đất đỏ ba dan phủ trên các cao nguyên rộng lớn.
C. Là vùng có nhiều nhánh núi đâm sát ra biển.
D. Kéo dài từ sông Cả tới dãy núi Bạch Mã.
Câu 3: Bộ phận quan trọng nhất trong cấu trúc địa hình Việt Nam là
A. đồng bằng
B. bờ biển
C. đồi núi
D. thềm lục địa
Câu 4: Hệ thống sông Hồng và sông Thái Bình là 2 hệ thống sông tiêu biểu của hệ thống
sông ngòi ở
A. Nam Bộ
B. Tây Nguyên
C. Bắc Bộ
D. Trung Bộ
Câu 5: Mùa gió ảnh hưởng lớn đến lượng mưa trong năm của nước ta là mùa thịnh hành
của gió
A. tây nam
B. đông bắc
C. tây bắc
D. đông nam
Câu 6: Nhóm đất feralit phân bố chủ yếu ở
A. các miền đồng bằng
C. các miền núi cao

B. các miền đồi núi thấp
D. các miền ven biển

Câu 7: Đỉnh núi cao nhất của Việt Nam có tên là
A. Pu Ta Leng
B. Ngọc Linh
C. Phan-xi-păng

D. Pu Si Lung

Câu 8: Sông ngòi nước ta có mấy mùa nước?
A. ba mùa nước
B. bốn mùa nước
C. một mùa nước

D. hai mùa nước

Câu 9: Đất phù sa có đặc tính tơi xốp, giàu chất mùn, ít chua…thuận lợi cho phát triển
trồng
A. cây cà phê
B. cây cao su
C. cây chè
D. cây lương thực, cây ăn quả
Câu 10: Việt Nam có đường bờ biển uốn cong hình chữ S có chiều dài bao nhiêu km?
A. 3.660 km
B. 3.260 km
C. 3.860 km
D. 3.460 km
Câu 11: Hướng nghiêng chủ yếu của địa hình nước ta là hướng
A. bắc - nam
B. đông bắc - tây nam
C. đông - tây
D. tây bắc - đông nam
Câu 12: Đặc điểm nào sau đây không đúng với mùa gió đông bắc ở nước ta?
A. Miền Bắc vào cuối mùa đông có mưa phùn ẩm ướt.
B. Tây Nguyên và Nam Bộ thời tiết nóng, khô suốt mùa.
C. Lượng mưa chiếm trên 80% lượng mưa cả năm.
D. Có sự hoạt động mạnh mẽ của gió đông bắc.
II. TỰ LUẬN (7,0 điểm )
Câu 1 (2,5 điểm)
a. Trình bày đặc điểm lãnh thổ phần đất liền nước ta.
b. Hình dạng lãnh thổ nước ta có ảnh hưởng như thế nào tới giao thông vận tải?
Câu 2 (1,0 điểm)
Nêu đặc điểm chung của khí hậu nước ta. Khí hậu mang lại những thuận lợi và khó
khăn gì đối với đời sống và sản xuất?
Câu 3 (1,5 điểm)
Sông ngòi Nam Bộ nước ta có đặc điểm như thế nào? Em hãy nêu các giải pháp để bảo
vệ nguồn nước sông.
Câu 4 (2,0 điểm)
a. Dựa vào Atlat Địa lí Việt Nam hãy xác định và kể tên các dãy núi chính.
b. Trình bày và giải thích tính chất nhiệt đới gió mùa ẩm của khí hậu nước ta.
---Hết--Lưu ý: Thí sinh được sử dụng Atlat Địa lý Việt Nam do NXBGD để làm bài, không được
sử dụng tài liệu khác. Giám thị không giải thích gì thêm.
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ĐỀ CHÍNH THỨC
(Đề có 02 trang)

Ngày kiểm tra: 10/5/2019
Thời gian làm bài: 45 phút (không kể thời gian phát đề)

ĐỀ KIỂM TRA MÔN: ĐỊA LÝ – Lớp 8

Họ, tên thí sinh:................................................................ Số báo danh: .............................
I. TRẮC NGHIỆM (3,0 điểm – mỗi câu 0,25 điểm) – Mã đề: 208
Câu 1: Phần lớn các sông ngòi ở nước ta chảy theo mấy hướng chính?
A. 2
B. 4
C. 6
D. 8
Câu 2: Khu vực đồi núi nước ta được chia thành mấy vùng núi chính?
A. 5
B. 4
C. 6
D. 7
Câu 3: Điểm cực Nam trên phần đất liền lãnh thổ nước ta nằm ở tỉnh nào sau đây?
A. Cà Mau
B. Đồng Tháp
C. Kiên Giang
D. Long An
Câu 4: Mùa gió Đông Bắc (mùa đông) hoạt động mạnh mẽ, ảnh hưởng trực tiếp đến khí
hậu nước ta
A. từ tháng 4 đến tháng 9
B. từ tháng 11 đến tháng 4
C. từ tháng 6 đến tháng 11
D. từ tháng 5 đến tháng 10
Câu 5: Nước ta có ba nhóm đất chính, nhóm đất phù sa được phân bố chủ yếu ở
A. vùng đồi núi
B. đồng bằng - ven biển
C. cao nguyên
D. vùng núi cao
Câu 6: Đồi núi là một bộ phận quan trọng nhất của cấu trúc địa hình Việt Nam. Vậy đồi
núi chiếm bao nhiêu diện tích lãnh thổ?
A. 2/4
B. 5/4
C. 1/4
D. 3/4
Câu 7: Địa hình núi nước ta chạy theo hai hướng chính là
A. tây bắc - đông nam và bắc - nam
B. đông bắc - tây nam và vòng cung
C. bắc - nam và vòng cung
D. tây bắc - đông nam và vòng cung
Câu 8: Vùng nào ở nước ta vào mùa gió tây nam thường ít mưa?
A. Đồng bằng sông Cửu Long
B. Tây Nguyên
C. Đông Nam Bộ
D. Duyên hải Trung Bộ
Câu 9: Hệ thống sông nào sau đây nằm ở Trung Bộ?
A. hệ thống sông Thái Bình
B. hệ thống sông Hồng
C. hệ sống sông Mã
D. hệ thống sông Đồng Nai

Câu 10: Nhận định nào sao đây đúng với đặc tính và sự phân bố của nhóm đất phù sa?
A. Tơi xốp, giữ nước tốt, phân bố ở các vùng đồng bằng.
B. Nhiều mùn, hình thành dưới thảm rừng á nhiệt đới.
C. Chua, nghèo mùn, nhiều sét, phân bố ở Tây Nguyên.
D. Có độ phì nhiêu cao, tập trung tại các vùng đồi núi thấp.
Câu 11: Diện tích phần đất liền của Việt Nam khoảng
A. 331.212 km2
B. 1.650 km2
C. 3.260 km2

D. 1 triệu km2

Câu 12: Dãy núi Hoàng Liên Sơn nằm ở
A. vùng núi Tây Bắc
B. vùng núi Đông Bắc
C. vùng núi Trường Sơn Bắc
D. vùng núi và cao nguyên Trường Sơn Nam
II. TỰ LUẬN (7,0 điểm )
Câu 1 (2,5 điểm)
a. Trình bày đặc điểm lãnh thổ phần đất liền nước ta.
b. Hình dạng lãnh thổ nước ta có ảnh hưởng như thế nào tới giao thông vận tải?
Câu 2 (1,0 điểm)
Nêu đặc điểm chung của khí hậu nước ta. Khí hậu mang lại những thuận lợi và khó
khăn gì đối với đời sống và sản xuất?
Câu 3 (1,5 điểm)
Sông ngòi Nam Bộ nước ta có đặc điểm như thế nào? Em hãy nêu các giải pháp để bảo
vệ nguồn nước sông.
Câu 4 (2,0 điểm)
a. Dựa vào Atlat Địa lí Việt Nam hãy xác định và kể tên các dãy núi chính.
b. Trình bày và giải thích tính chất nhiệt đới gió mùa ẩm của khí hậu nước ta.
---Hết--Lưu ý: Thí sinh được sử dụng Atlat Địa lý Việt Nam do NXBGD để làm bài, không được
sử dụng tài liệu khác. Giám thị không giải thích gì thêm.
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HƯỚNG DẪN CHẤM ĐỀ CHÍNH THỨC MÔN: ĐỊA LÝ – Lớp 8
Ngày kiểm tra: 10/5/2019
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)
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II. TỰ LUẬN (7,0 điểm)
NỘI DUNG
Câu 1.
a/ Đặc điểm lãnh thổ:
- Kéo dài theo chiều Bắc – Nam dài 1.650 km.
- Đường bờ biền hình chữ S dài 3.260 km, đường biên giới trên đất liền dài
4.600 km.
b/ Hình dạng lãnh thổ nước ta có ảnh hưởng như thế nào tới giao thông vận
tải:
Thuận lợi:
- Hình dạng lãnh thổ cho phép nước ta xây dựng và phát triển nhiều loại
hình giao thông vận tải:
đường bộ, đường biển, đường hàng không, đường sắt…,
giao lưu với các nước trong khu vực và thế giới.
Khó khăn:
Hình dạng lãnh thổ kéo dài, hẹp ngang, nằm sát biển nên
mạng lưới giao thông chủ yếu phát triển theo chiều Bắc - Nam;
các tuyến đường dễ bị chia cắt bởi thiên tai:
bão, lũ lụt...

ĐIỂM
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NỘI DUNG
Câu 2.
Đặc điểm chung của khí hậu nước ta:
- Tính chất nhiệt đới gió mùa ẩm.
- Tính chất đa dạng và thất thường.
Khí hậu mang lại những thuận lợi và khó khăn đối với đời sống và sản xuất:
- Thuận lợi cho sản xuất nông nghiệp (các sản phẩm nông nghiệp đa dạng,
ngoài cây trồng nhiệt đới còn trồng được nhiều cây cận nhiệt và ôn đới) và
cho các ngành kinh tế khác.
- Khó khăn: thiên tai (hạn hán, lũ lụt, sương muối, giá rét…)
Câu 3.
Đặc điểm sông ngòi Nam Bộ:
- Lượng nước lớn, chế độ nước khá điều hòa do địa hình tương đối bằng
phẳng, khí hậu điều hòa hơn vùng Bắc Bộ và Trung Bộ.
- Mùa lũ từ tháng 7 đến tháng 11, hai hệ thống sông lớn là sông Mê Công và
Đồng Nai.
Các giải pháp để bảo vệ nguồn nước sông:
- Không đổ rác, chất thải sinh hoạt...xuống sông.
- Xử lí nước thải công nghiệp, nông nghiệp...trước khi đưa vào sông.
- Cấm đánh bắt thủy sản bằng hóa chất, điện. Tích cực trồng và bảo vệ rừng
đầu nguồn.
- Tuyên truyền giáo dục ý thức của cộng đồng chung tay bảo vệ nguồn nước
sông...
* Ở câu các giải pháp (nếu học sinh làm bài không theo cách nêu trong đáp
án nhưng đúng, chính xác, phù hợp với thực tế thì cho đủ số điểm).
Câu 4.
a/ Tên các dãy núi chính:
Hoàng Liên sơn, Pu-đen-đinh, Pu-sam-sao, Trường Sơn Bắc, Trường Sơn
Nam, cánh cung Sông Gâm, cánh cung Ngân Sơn, cánh cung Bắc Sơn, cánh
cung Đông Triều…
(Nếu học sinh kể đúng tên 2-3 dãy núi 0,25 điểm, 4-5 dãy núi 0,5 điểm, 6-7
dãy núi 0,75 điểm, 8-9 dãy núi 1,0 điểm)
b/ Tính chất nhiệt đới gió mùa ẩm của khí hậu nước ta:
- Tính chất nhiệt đới: Số nắng đạt từ 1.400-3.000 giờ/năm,
- Nhiệt độ trung bình năm trên 21OC, tăng dần từ Bắc vào Nam.
- Khí hậu nước ta chia thành 2 mùa rõ rệt, phù hợp 2 mùa gió: mùa gió
Đông Bắc lạnh và khô, mùa gió Tây Nam nóng ẩm mưa nhiều.
- Lượng mưa lớn trung bình từ 1.500-2.000 mm/năm và độ ẩm không khí
rất cao trên 80%.
--- HẾT---
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