
      SỞ GDĐT KIÊN GIANG                      ĐỀ THI HỌC KỲ II NĂM HỌC 2015 – 2016 
TRƯỜNG THPT HÒN ĐẤT            MÔN THI: ĐỊA LÝ LỚP 10 
      Thời gian: 45 phút (không kể thời gian giao đề) 

 
(Đề thi gồm có 01 trang 

 
Câu I : (2,5 điểm) 

1. Hãy vẽ sơ đồ hóa môi trường sống của con người. 

2. Trình bày sự khác nhau giữa môi trường tự nhiên và môi trường nhân tạo. Nêu ví dụ. 

Câu II : (2,5 điểm) 

1. Nêu vai trò ngành thương mại. 

2. Quy luật cung cầu hoạt động như thế nào ? 

Câu III : (5,0 điểm) 

1. Dựa vào bảng số liệu sau, tính giá trị xuất khẩu bình quân theo đầu người của các 

quốc gia. 

Quốc gia Giá trị xuất khẩu (tỉ USD) Dân số (triệu người) 

Hoa Kì 819,0 293,6 

Trung Quốc 858,9 1306,9 

Nhật Bản 566,5 127,6 

2. Cho bảng số liệu sau: 

TÌNH HÌNH XUẤT NHẬP KHẨU NƯỚC TA TỪ NĂM 2000 – 2013 

Đơn vị : Triệu USD 

Năm 2000 2005 2009 2013 

Xuất khẩu 14483 32447 57096 132033 

Nhập khẩu 15637 36761 69949 132032 

 

a. Vẽ biểu đồ cột thể hiện giá trị xuất khẩu và nhập khẩu của nước ta từ năm 2000 – 

2013. 

b. Nhận xét. 

 

-----HẾT----- 

 



SỞ GD ĐT KIÊN GIAN      ĐÁP ÁN ĐỀ THI HỌC KỲ II  

TRƯỜNG THPT HÒN ĐẤT              NĂM HỌC 2015 – 2016 

        MÔN : ĐỊA LÝ LỚP 10 

 

Câu I : 2,5 điểm 
1. Sơ đồ hóa (1,0 điểm) 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. So sánh 

- Khác nhau giữa môi trường tự nhiên và môi trường nhân tạo: (1,0 điểm) 

Môi trường tự nhiên Môi trường nhân tạo 

+ Môi trường tự nhiên xuất hiện trên bề 
mặt Trái Đất không phụ thuộc vào con 
người. (0,25 điểm) 
+ Con người tác động vào tự nhiên, làm 
cho nó bị thay đổi, nhưng các thành phần 
của tự nhiên vẫn phát triển theo quy luật 
riêng của nó. (0,25 điểm) 

+ Môi trường nhân tạo là kết quả lao động 
của con người, nó tồn tại hoàn toàn phụ 
thuộc vào con người. (0,25 điểm) 
+ Nếu không có bàn tay chăm sóc của con 
người, thì các thành phần của môi trường 
nhân tạo sẽ bị hủy hoại. (0,25 điểm) 

- Ví dụ: (0,5 điểm) 

+ Môi trường tự nhiên: đất đai, động vật, thực vật, không khí…(0,25 điểm) 
+ Môi trường nhân tạo : máy bay, nhà, khu trung cư, đô thị…(0,25 điểm) 

Câu II : 2,5 điểm 

1. Vai trò thương mại  

 - Nối liền sản xuất với tiêu dùng. (0,25 điểm) 

 - Điều tiết sản xuất. (0,25 điểm) 
- Thúc đẩy phát triển sản xuất hàng hóa. (0,25 điểm) 

MÔI TRƯỜNG SỐNG CỦA CON 
NGƯỜI 

Môi trường tự nhiên 
bao gồm các thành phần 
tự nhiên: Địa hình; Địa 
chất; Đất; Khí hậu; 
Nước; Sinh vật. 

Môi trường xã hội bao 
gồm các quan hệ xã hội: 
trong sản xuất; Trong 
phân phối; Trong giao 
tiếp. 

 

Môi trường nhân tạo 
bao gồm các đối tượng 
lao động do con người 
sản xuất ra và chịu sự 
chi phối của con người 
(nhà máy, nhà ở, thành 
phố…). 



- Hướng dẫn tiêu dùng. (0,25 điểm) 

2. Hoạt động quy luật cung cầu 

 - Cung > Cầu => hàng hóa dư thừa, giá rẻ, người tiêu dùng có lợi, người sản xuất 
bị thiệt hại. (0,5 điểm) 

 - Cung < Cầu => hàng hóa khan hiếm, giá đắt, người sản xuất có lợi, người tiêu 
dùng bị thiệt. (0,5 điểm) 

 - Cung = Cầu => hàng hóa đủ, giá cả phải chăng, cả người sản xuất và tiêu dùng 
cùng có lợi. (0,5 điểm) 

Câu III : 5,0 điểm 

1. Tính (1,5 điểm) 

Quốc gia Giá trị xuất khẩu /đầu người 
(USD/người) 

Hoa Kì 2789,5 

Trung Quốc 657,2 

Nhật Bản 4439,6 

2.  

- Biểu đồ (2,5 điểm) 

+ Vẽ biểu đồ cột đôi, biểu đồ cột chồng cho phân nữa số điểm, biểu đồ khác 
không cho điểm 

+ Ghi đầy đủ các yếu tố: tên biểu đồ, chú giải, đơn vị…thiếu mỗi yếu tố - 0,25 
điểm 

 - Nhận xét : (1,0 điểm) 

 + Giá trị xuất khẩu và nhập khẩu nước ta tăng liên tục từ năm 2000 – 2013 : (0,5 
điểm) 

o Xuất khẩu tăng từ 14483 -> 132033 triệu USD 
o Nhập khẩu tăng từ 15637 -> 132032 triệu USD 

 + Từ năm 2000 – 2009 : nhập khẩu > xuất khẩu => nhập siêu (0,5 điểm) 
 + Năm 2013 : xuất khẩu > nhập khẩu => nhập siêu (0,5 điểm) 
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