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Câu 1. (1,5đ).  
Hãy điền vào chỗ trống trong sơ đồ tên các nước thành viên ASEAN  
 
 
 
 
 
 
 
   1984         1999 
        1995         1997 
      
 

1997 
 
 

Câu 2.(2,5đ). 

Em hãy kể tên các thành tựu mà ASEAN đã đạt được từ khi thành lập đến nay? Tại sao mục tiêu chủ yếu 
của các nước ASEAN là hòa bình, ổn định cùng phát triển ? 

Câu 3. (2,5đ). 

 Trình bày những thuận lợi và khó khăn về điều kiện tự nhiên đối với sự phát triển kinh tế - xã hội của 
khu vực Đông Nam Á? 

Câu 4: (3,5đ)Cho bảng số liệu sau:  

Giá trị xuất khảu và nhập khẩu một số quốc gia trong khu vực Đông Nam Á năm 2010 
           Đơn vị : tỉ USD 

Khu vực Xuất khẩu Nhập Khẩu 

Việt Nam 250 298 

Thái Lan 357 345 

Xingapo 456 318 

Mailaixia 180 197 

a. Tính cán cân thương mại của một số quốc gia trong khu vực ĐNA năm 2010? 
b.  Vẽ biểu đồ cột thể hiện giá trị xuất khẩu và nhập khẩu của một số quốc gia trong khu vực ĐNA năm 

2010 
c. Nhận xét 

 
 

5 nước thành 
viên sáng lập 

(1967) 
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M«n : §Þa LÝ- Líp 11Năm học 2015 - 2016 
Câu Nội dung Thang 

điểm 
Câu 1(1,5đ) - Năm 1967: Thái Lan, Ma lai xi a, Phi lip pin, xin ga po, In đô nê xi a 

- Năm 1984: Bru nây 
- Năm 1995: Việt Nam 
- Năm 1997: Mi an ma, Lào 
- Năm 1999: Cam pu chia 

1,5đ 

Câu 2 (2,5đ) - Các thành tựu của ASEAN: 
 + Tốc độ trăng trưởng kinh tế của các nước trong khối thành viên khá cao, song không 
đều. 
+ĐS nhân dân được cải thiện,song còn một bộ phận dân chúng có mức sống thấp, tình 
trạng đói nghèo, dịch bệnh, thất nghiệp làm cản trở sự phát triển, dễ gây mất ổn định 
XH. 
+Tạo dựng được môi trường hòa bình, ổn định trong khu vực. Tuy nhiên vẫn còn tình 
trạng bạo loạn, khủng bố ở một số quốc gia, gây mất ổn định cục bộ. 

- Mục tiêu chủ yếu của các nước ASEAN là hòa bình, ổn định cùng phát triển vì: 

+ Chỉ trong môi trường hòa bình, ổn định thì các nước mới có điều kiện tốt để phát 
triển kinh tế - xã hội. 

+ Xã hội bất ổn, an ninh không đảm bảo, có nhiều tranh chấp là những trở ngại cho 
việc giao lưu, hợp tác, thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội khu vực. 

1,5đ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1,0đ 

Câu 3(2,5đ) . Đánh giá ĐKTN. 
* Thuận lợi. 
- Khí hậu nóng ẩm, đất trồng phong phú, mạng lưới sông ngòi dày đặc thuận lợi phát 
triển NN nhiệt đới 
- Phát triển kinh tế biển, thương mại, hàng hải 
- Giàu khoáng sản, rừng nhiệt đới phong phú và đa dạng 
* Khó khăn. 
- Động đất, núi lửa, sóng thần 
- Bão, lũ lụt, hạn hán 
- Rừng bị thu hẹp do khai thác không hợp lý và cháy rừng 

 
 
1,5đ 
 
 
 
1đ 

Câu 4(3,5đ) a.Tính cán cân thương mại  

Khu vực Xuất khẩu Nhập Khẩu Cán cân thương mại 

Việt Nam 250 298 -48 

Thái Lan 357 345 +12 

Xingapo 456 318 +138 

Mailaixia 180 197 -17 

 b. Vẽ biểu đồ cột đôi: - yêu cầu: đúng, đủ, đẹp( thiếu một yếu tố -0,25đ) 

 c. Nhận xét:Giá trị xuất khẩu và nhập khẩu có sự chênh lệch ( lấy số liệu chứng minh) 

 
 
 
1đ 
 
 
 
 
 
1,5đ 
1đ 
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