
PHÒNG GD-ĐT QUẬN LONG BIÊN 

TRƯỜNG THCS PHÚC LỢI 

  

TIẾT 53- KIỂM TRA GIỮA HỌC KÌ II 

MÔN ĐỊA LÝ 7 

Năm học: 2020 - 2021 

 

I. MỤC TIÊU  
       Đánh giá việc lĩnh hội kiến thức của học sinh về : 

1. Kiến thức . 

   - Đặc điểm tự nhiên Châu Mĩ, khu vực Bắc Mĩ, Trung và Nam Mĩ 

   - Đặc điểm dân cư, kinh tế Châu Mĩ,  khu vực Bắc Mĩ, Trung và Nam Mĩ 

 2. Kĩ năng : 

   - Rèn kĩ năng làm bài kiểm tra địa lý. 

   - Phát triển cách tư duy địa lý theo mối quan hệ nhân quả. 

   - Hệ thống hoá kiến thức theo sơ đồ. 

3. Thái độ 

- Có tinh thần học tập, nghiêm túc, độc lập khi làm bài kiểm tra. 

II. MA TRẬN: 

Nội dung 

Mức độ nhận thức 

Tổng điểm 
Biết 

( 40 % ) 

Hiểu 

( 30 % ) 

Vận dụng  

( 20 % ) 

Vận dụng cao 

( 10 % ) 

TN TL TN TL TN TL TN TL 

1. Châu Mĩ 
  2 câu 

0,5đ 

     0,5 điểm 

2. Khu vực 

Bắc Mĩ 

4 câu 

1 đ 

 4 câu 

1 đ 

  1 câu 

2 đ 

2 câu 

0,5 đ 

 4,5 điểm 

3. Khu vực 

Trung Và Nam 

Mĩ 

4 câu 

1 đ 

1 câu 

2 đ 

2 câu  

0.5 đ 

1 câu 

1 đ 

  2 câu 

0,5 đ 

 5 điểm 

Tổng điểm 
 4 điểm 

 

 3 điểm 2 điểm 1 điểm 10 điểm 

 

 

 

 

 

 

 

 



PHÒNG GD-ĐT QUẬN LONG BIÊN 

         TRƯỜNG THCS PHÚC LỢI 

Đề số 1 

 

KIỂM TRA GIỮA HỌC KÌ II 

MÔN ĐỊA LÝ 7 

Năm học: 2020 - 2021 

 

I-TRẮC NGHIỆM (5 điểm): Hãy khoanh tròn và ghi chữ cái đứng trước ý trả lời đúng vào 

giấy kiểm tra: 

Câu 1.  “Tân thế giới” là tên gọi của châu lục nào? 

     A. Châu Âu.         B. Châu Mĩ.                C. Châu Đại Dương.              D. Châu Phi. 

Câu 2. Sông có diện tích lưu vực và lưu lượng nước lớn nhất thế giới là sông nào? 

    A. Sông Mi-xi-xi-pi.         B. Sông A-ma-dôn.       C. Sông Pa-na-ma       D. Sông Ô-ri-nô-cô. 

Câu 3: Đặc điểm nào sau đây đúng với đồng bằng Pam-pa và La-plata? 

    A. Vùng nông nghiệp trù phú nhất Nam Mĩ.  B. Thảm thực vật chủ yếu là rừng rậm xích đạo. 

    C. Đất đai rộng và bằng phẳng.                      D. Có mạng lưới sông ngòi rất phát triển. 

Câu 4: Mục đích thành lập của khối thị trường chung Mec-cô-xua là gì? 

   A. Thoát khỏi sự lũng đoạn kinh tế của Hoa Kì.    

   B. Kết hợp về sức mạnh quân sự. 

   C. Các nước thành viên được tự do   

   D. Nhằm khai thác nhiều tài nguyên thương mại trên thế giới hơn nữa. 

Câu 5: Rừng A-ma-dôn được xem là 

   A. “lá phổi xanh” của thế giới                      B. nguồn tài nguyên vô tận 

   C. nơi sinh sống lí tưởng của con người      D. nơi bắt nguồn của sự sống trên Trái Đất 

Câu 6:Cho bảng số liệu: Cơ cấu GDP của các ngành kinh tế các nước ở Bắc Mĩ, năm 2001 

Tên nước 
GDP 

(triệu USD) 

Cơ cấu trong GDP (%) 

Công nghiệp Nông nghiệp Dịch vụ 

Ca-na-đa 677178 27 5 68 

Hoa Kì 10171400 26 2 72 

Mê-hi-cô 617817 28 4 68 

   Để thể hiện Quy mô và cơ cấu GDP của các nước Bắc Mĩ, dạng biểu đồ thích hợp nhất là: 

   A. Tròn.               B. Miền.                    C. Cột.                      D. Đường. 

Câu 7: Mục đích nào dưới đây không phải của khu vực Hiệp định mậu dịch tự do Bắc Mỹ 

(NAFTA)? 

   A. Kết hợp và phát huy thế mạnh của các nước tham gia 

   B. Đưa nền kinh tế của các nước tham gia lên mức ngang nhau 

   C. Tạo nên thị trường chung rộng lớn 

   D. Tăng sức cạnh tranh trên thị trường thê giới. 

Câu 8: Hướng chuyển dịch vốn và lao động trong ngành công nghiệp Hoa Kì là 

   A. từ vùng công nghiệp Đông Bắc đến khu vực “Vành đai Mặt Trời” 

   B. từ vùng “Vành đai Mặt Trời” đến khu vực công nghiệp Đông Bắc. 

   C. từ vùng công nghiệp Đông Bắc đến vùng trung tâm đất nước. 

   D. từ vùng “Vành đai Mặt Trời” đến vùng trung tâm đất nước. 

Câu 9: Từ Tây sang Đông của lục địa Nam Mĩ, các dạng địa hình lần lượt là: 

   A. đồng bằng, núi, sơn nguyên                B. núi, sơn nguyên, đồng bằng 

   C. sơn nguyên, đồng bằng, núi.               D. núi, đồng bằng, sơn nguyên. 

Câu 10: Đặc điểm tự nhiên nào dưới đây không phải của châu Mỹ? 

   A. Nằm hoàn toàn ở nửa cầu Tây.          



   B. Bao gồm 2 lục địa 

   C. Có diện tích lớn nhất trong các châu lục.   

   D. Nằm trải dài trên nhiều vĩ độ nhất trong các châu lục. 

Câu 11: Lĩnh vực kinh tế có tỉ trọng lớn nhất trong GDP của khu vực Bắc Mĩ là 

   A. công nghiệp         B. Nông nghiệp      C. công nghiệp và nông nghiệp.        D. dịch vụ                    

Câu 12: Đồng bằng A-ma-dôn là  

   A. đồng bằng rộng lớn và bằng phẳng nhất thế giới     B. đồng bằng dài nhất thế giới 

   C. đồng bằng hẹp nhất thế giới                                   D. đồng bằng thấp nhất thế giới 

Câu 13: Dãy núi cao, đồ sộ nhất Nam Mỹ là: 

  A. An- đét                      B. Cooc-đi-e                      C. At-lat                D. Hi-ma-lay-a. 

Câu 14: Eo đất Trung Mĩ và quần đảo Ăng-ti nằm trong môi trường 

  A. đới nóng                    B. đới ôn hòa                     C. đới lạnh            D. Hoang mạc. 

Câu 15: Kênh đào Panama nối liền 2 đại dương là 

  A. Ấn Độ Dương và Thái Bình Dương.     B. Đại Tây Dương và Thái Bình Dương. 

  C. Bắc Băng Dương và Đại Tây Dương    D. Ấn Độ Dương và Đại Tây Dương. 

Câu 16: Những nơi có mật độ dân cư thưa thớt nhất ở Bắc Mĩ là 

  A. hệ thống Cooc-đi-e và dải đồng bằng hẹp ven Thái Bình Dương 

  B. ven bờ phía nam Hồ Lớn và duyên hải Đông Bắc Hoa Kì. 

  C. bán đảo A-la-xca và Bắc Canada. 

  D. khu vực phía nam và ven vịnh Mê-hi-cô. 

Câu 17: Kiểu khí hậu chiếm diện tích lớn nhất ở Bắc Mĩ là 

   A. hàn đới            B. ôn đới.                C. nhiệt đới.                      D. núi cao. 

Câu 18:Các nước Trung và Nam Mĩ hiện nay còn phụ thuộc nhiều nhất vào 

  A. Hoa Kì       B.Tây Ba Nha            C. Anh         D. Pháp 

Câu 19: Ý nào sau đây không thể hiện đặc điểm của nông nghiệp Hoa Kì và Canada? 

   A. Tỉ lệ lao động trong nông nghiệp rất thấp nhưng khối lượng nông sản lại rất lớn 

   B. Trình độ khoa học – kĩ thuật tiên tiến, sản xuất hàng hóa với quy mô lớn 

   C. Sử dụng rất ít phân hóa học, thuốc trừ sâu để tránh ô nhiễm môi trường 

   D. Đây là những nước xuất khẩu nông sản hàng đầu thế giới. 

Câu 20: Quốc gia có nền công nghiệp phát triển nhất khu vực Trung và Nam Mĩ là 
  A. Ac-hen-ti-na      B. Bra-xin          C. Chi-lê         D. Vê-nê-xuê-la 

II – TỰ LUẬN: (5 điểm) 
Câu 1 (3 điểm): Trình bày đặc điểm địa hình dãy núi trẻ An-đét ở Nam Mỹ? Cho biết tại sao ở 

độ cao 0 m đến 1000 m, sườn tây dãy An-đét là thực vật nửa hoang mạc còn ở sườn đông là rừng 

nhiệt đới? 

Câu 2 (2 điểm): Dựa vào BSL dưới đây 

Tỉ trọng các ngành trong cơ cấu GDP của Hoa Kỳ năm 2001 (đơn vị: %) 

Tên nước GDP(triệuUSD) Cơ cấu trong GDP (%) 

Công nghiệp Nông nghiệp Dịch vụ 

Hoa Kỳ 10171400 26 2 72 

a, Hãy vẽ biểu đồ tròn thể hiện tỉ trọng cơ cấu GDP của các ngành kinh tế của Hoa Kỳ năm 

2001? 

b, Nhận xét 

 

 



PHÒNG GD-ĐT QUẬN LONG BIÊN 

TRƯỜNG THCS PHÚC LỢI 

Đề số 2 

 

KIỂM TRA GIỮA HỌC KÌ II 

MÔN ĐỊA LÝ 7 

Năm học: 2020 - 2021 

 

I-TRẮC NGHIỆM (5 điểm): Hãy khoanh tròn và ghi chữ cái đứng trước ý trả lời đúng vào 

giấy kiểm tra: 

Câu 1: Mục đích nào dưới đây không phải của khu vực Hiệp định mậu dịch tự do Bắc Mỹ 

(NAFTA)? 

   A. Kết hợp và phát huy thế mạnh của các nước tham gia 

   B. Đưa nền kinh tế của các nước tham gia lên mức ngang nhau 

   C. Tạo nên thị trường chung rộng lớn 

   D. Tăng sức cạnh tranh trên thị trường thê giới. 

Câu 2: Hướng chuyển dịch vốn và lao động trong ngành công nghiệp Hoa Kì là 

   A. từ vùng công nghiệp Đông Bắc đến khu vực “Vành đai Mặt Trời” 

   B. từ vùng “Vành đai Mặt Trời” đến khu vực công nghiệp Đông Bắc. 

   C. từ vùng công nghiệp Đông Bắc đến vùng trung tâm đất nước. 

   D. từ vùng “Vành đai Mặt Trời” đến vùng trung tâm đất nước. 

Câu 3: Từ Tây sang Đông của lục địa Nam Mĩ, các dạng địa hình lần lượt là: 

   A. đồng bằng, núi, sơn nguyên                B. núi, sơn nguyên, đồng bằng 

   C. sơn nguyên, đồng bằng, núi.               D. núi, đồng bằng, sơn nguyên. 

Câu 4: Kiểu khí hậu chiếm diện tích lớn nhất ở Bắc Mĩ là 

   A. hàn đới            B. ôn đới.                C. nhiệt đới.                      D. núi cao. 

Câu 5:Các nước Trung và Nam Mĩ hiện nay còn phụ thuộc nhiều nhất vào 

  A. Hoa Kì       B.Tây Ba Nha            C. Anh         D. Pháp 

Câu 6: Ý nào sau đây không thể hiện đặc điểm của nông nghiệp Hoa Kì và Canada? 

   A. Tỉ lệ lao động trong nông nghiệp rất thấp nhưng khối lượng nông sản lại rất lớn 

   B. Trình độ khoa học – kĩ thuật tiên tiến, sản xuất hàng hóa với quy mô lớn 

   C. Sử dụng rất ít phân hóa học, thuốc trừ sâu để tránh ô nhiễm môi trường 

   D. Đây là những nước xuất khẩu nông sản hàng đầu thế giới. 

Câu 7: Quốc gia có nền công nghiệp phát triển nhất khu vực Trung và Nam Mĩ là 
  A. Ac-hen-ti-na      B. Bra-xin          C. Chi-lê         D. Vê-nê-xuê-la 

Câu 8: Đặc điểm tự nhiên nào dưới đây không phải của châu Mỹ? 

   A. Nằm hoàn toàn ở nửa cầu Tây.          

   B. Bao gồm 2 lục địa 

   C. Có diện tích lớn nhất trong các châu lục.   

   D. Nằm trải dài trên nhiều vĩ độ nhất trong các châu lục. 

Câu 9.  “Tân thế giới” là tên gọi của châu lục nào? 

     A. Châu Âu.         B. Châu Mĩ.                C. Châu Đại Dương.              D. Châu Phi. 

Câu 10. Sông có diện tích lưu vực và lưu lượng nước lớn nhất thế giới là sông nào? 

    A. Sông Mi-xi-xi-pi.         B. Sông A-ma-dôn.      C. Sông Pa-na-ma        D. Sông Ô-ri-nô-cô. 

Câu 11: Đặc điểm nào sau đây đúng với đồng bằng Pam-pa và La-plata? 

    A. Vùng nông nghiệp trù phú nhất Nam Mĩ.  B. Thảm thực vật chủ yếu là rừng rậm xích đạo. 

    C. Đất đai rộng và bằng phẳng.                      D. Có mạng lưới sông ngòi rất phát triển. 

Câu 12: Mục đích thành lập của khối thị trường chung Mec-cô-xua là gì? 

   A. Thoát khỏi sự lũng đoạn kinh tế của Hoa Kì.    



   B. Kết hợp về sức mạnh quân sự. 

   C. Các nước thành viên được tự do   

   D. Nhằm khai thác nhiều tài nguyên thương mại trên thế giới hơn nữa. 

Câu 13: Rừng A-ma-dôn được xem là 

   A. “lá phổi xanh” của thế giới                      B. nguồn tài nguyên vô tận 

   C. nơi sinh sống lí tưởng của con người      D. nơi bắt nguồn của sự sống trên Trái Đất 

Câu 14:Cho bảng số liệu: Cơ cấu GDP của các ngành kinh tế các nước ở Bắc Mĩ, năm 

2001 

Tên nước 
GDP 

(triệu USD) 

Cơ cấu trong GDP (%) 

Công nghiệp Nông nghiệp Dịch vụ 

Ca-na-đa 677178 27 5 68 

Hoa Kì 10171400 26 2 72 

Mê-hi-cô 617817 28 4 68 

   Để thể hiện Quy mô và cơ cấu GDP của các nước Bắc Mĩ, dạng biểu đồ thích hợp nhất là: 

   A. Tròn.               B. Miền.                    C. Cột.                      D. Đường. 

Câu 15: Lĩnh vực kinh tế có tỉ trọng lớn nhất trong GDP của khu vực Bắc Mĩ là 

   A. công nghiệp         B. Nông nghiệp      C. công nghiệp và nông nghiệp.        D. dịch vụ                    

Câu 16: Đồng bằng A-ma-dôn là  

   A. đồng bằng rộng lớn và bằng phẳng nhất thế giới     B. đồng bằng dài nhất thế giới 

   C. đồng bằng hẹp nhất thế giới                                   D. đồng bằng thấp nhất thế giới 

Câu 17: Dãy núi cao, đồ sộ nhất Nam Mỹ là: 

  A. An- đét                      B. Cooc-đi-e                      C. At-lat                D. Hi-ma-lay-a. 

Câu 18: Eo đất Trung Mĩ và quần đảo Ăng-ti nằm trong môi trường 

  A. đới nóng                    B. đới ôn hòa                     C. đới lạnh            D. Hoang mạc. 

Câu 19: Kênh đào Panama nối liền 2 đại dương là 

  A. Ấn Độ Dương và Thái Bình Dương.     B. Đại Tây Dương và Thái Bình Dương. 

  C. Bắc Băng Dương và Đại Tây Dương    D. Ấn Độ Dương và Đại Tây Dương. 

Câu 20: Những nơi có mật độ dân cư thưa thớt nhất ở Bắc Mĩ là 

  A. hệ thống Cooc-đi-e và dải đồng bằng hẹp ven Thái Bình Dương 

  B. ven bờ phía nam Hồ Lớn và duyên hải Đông Bắc Hoa Kì. 

  C. bán đảo A-la-xca và Bắc Canada. 

  D. khu vực phía nam và ven vịnh Mê-hi-cô. 

II – TỰ LUẬN: (5 điểm) 
Câu 1 (3 điểm): Trình bày đặc điểm địa hình dãy núi trẻ An-đét ở Nam Mỹ? Cho biết tại sao ở 

độ cao 0 m đến 1000 m, sườn tây dãy An-đét là thực vật nửa hoang mạc còn ở sườn đông là rừng 

nhiệt đới? 

Câu 2 (2 điểm): Dựa vào BSL dưới đây Tỉ trọng các ngành trong cơ cấu GDP của Hoa Kỳ 

năm 2001 (đơn vị: %) 

Tên nước GDP(triệuUSD) Cơ cấu trong GDP (%) 

Công nghiệp Nông nghiệp Dịch vụ 

Hoa Kỳ 10171400 26 2 72 

a, Hãy vẽ biểu đồ tròn thể hiện tỉ trọng cơ cấu GDP của các ngành kinh tế của Hoa Kỳ năm 

2001? 

b, Nhận xét 

…………..Hết…………… 



PHÒNG GD-ĐT QUẬN LONG BIÊN 

TRƯỜNG THCS PHÚC LỢI 

Đề số 3 

 

KIỂM TRA GIỮA HỌC KÌ II 

MÔN ĐỊA LÝ 7 

Năm học: 2020 - 2021 

 

I-TRẮC NGHIỆM (5 điểm): Hãy khoanh tròn và ghi chữ cái đứng trước ý trả lời đúng vào 

giấy kiểm tra: 

Câu 1: Đặc điểm tự nhiên nào dưới đây không phải của châu Mỹ? 

   A. Nằm hoàn toàn ở nửa cầu Tây.          

   B. Bao gồm 2 lục địa 

   C. Có diện tích lớn nhất trong các châu lục.   

   D. Nằm trải dài trên nhiều vĩ độ nhất trong các châu lục. 

Câu 2: Lĩnh vực kinh tế có tỉ trọng lớn nhất trong GDP của khu vực Bắc Mĩ là 

   A. công nghiệp         B. Nông nghiệp      C. công nghiệp và nông nghiệp.        D. dịch vụ                    

Câu 3: Đồng bằng A-ma-dôn là  

   A. đồng bằng rộng lớn và bằng phẳng nhất thế giới     B. đồng bằng dài nhất thế giới 

   C. đồng bằng hẹp nhất thế giới                                   D. đồng bằng thấp nhất thế giới 

Câu 4.  “Tân thế giới” là tên gọi của châu lục nào? 

     A. Châu Âu.         B. Châu Mĩ.                C. Châu Đại Dương.              D. Châu Phi. 

Câu 5. Sông có diện tích lưu vực và lưu lượng nước lớn nhất thế giới là sông nào? 

    A. Sông Mi-xi-xi-pi.         B. Sông A-ma-dôn.      C. Sông Pa-na-ma        D. Sông Ô-ri-nô-cô. 

Câu 6: Đặc điểm nào sau đây đúng với đồng bằng Pam-pa và La-plata? 

    A. Vùng nông nghiệp trù phú nhất Nam Mĩ.  B. Thảm thực vật chủ yếu là rừng rậm xích đạo. 

    C. Đất đai rộng và bằng phẳng.                      D. Có mạng lưới sông ngòi rất phát triển. 

Câu 7: Hướng chuyển dịch vốn và lao động trong ngành công nghiệp Hoa Kì là 

   A. từ vùng công nghiệp Đông Bắc đến khu vực “Vành đai Mặt Trời” 

   B. từ vùng “Vành đai Mặt Trời” đến khu vực công nghiệp Đông Bắc. 

   C. từ vùng công nghiệp Đông Bắc đến vùng trung tâm đất nước. 

   D. từ vùng “Vành đai Mặt Trời” đến vùng trung tâm đất nước. 

Câu 8: Từ Tây sang Đông của lục địa Nam Mĩ, các dạng địa hình lần lượt là: 

   A. đồng bằng, núi, sơn nguyên                B. núi, sơn nguyên, đồng bằng 

   C. sơn nguyên, đồng bằng, núi.               D. núi, đồng bằng, sơn nguyên. 

Câu 9: Dãy núi cao, đồ sộ nhất Nam Mỹ là: 

  A. An- đét                      B. Cooc-đi-e                      C. At-lat                D. Hi-ma-lay-a. 

Câu 10: Eo đất Trung Mĩ và quần đảo Ăng-ti nằm trong môi trường 

  A. đới nóng                    B. đới ôn hòa                     C. đới lạnh            D. Hoang mạc. 

Câu 11: Kênh đào Panama nối liền 2 đại dương là 

  A. Ấn Độ Dương và Thái Bình Dương.     B. Đại Tây Dương và Thái Bình Dương. 

  C. Bắc Băng Dương và Đại Tây Dương    D. Ấn Độ Dương và Đại Tây Dương. 

Câu 12: Những nơi có mật độ dân cư thưa thớt nhất ở Bắc Mĩ là 

  A. hệ thống Cooc-đi-e và dải đồng bằng hẹp ven Thái Bình Dương 

  B. ven bờ phía nam Hồ Lớn và duyên hải Đông Bắc Hoa Kì. 

  C. bán đảo A-la-xca và Bắc Canada. 

  D. khu vực phía nam và ven vịnh Mê-hi-cô. 

Câu 13: Kiểu khí hậu chiếm diện tích lớn nhất ở Bắc Mĩ là 

   A. hàn đới            B. ôn đới.                C. nhiệt đới.                      D. núi cao. 



Câu 14:Các nước Trung và Nam Mĩ hiện nay còn phụ thuộc nhiều nhất vào 

  A. Hoa Kì       B.Tây Ba Nha            C. Anh         D. Pháp 

Câu 15: Ý nào sau đây không thể hiện đặc điểm của nông nghiệp Hoa Kì và Canada? 

   A. Tỉ lệ lao động trong nông nghiệp rất thấp nhưng khối lượng nông sản lại rất lớn 

   B. Trình độ khoa học – kĩ thuật tiên tiến, sản xuất hàng hóa với quy mô lớn 

   C. Sử dụng rất ít phân hóa học, thuốc trừ sâu để tránh ô nhiễm môi trường 

   D. Đây là những nước xuất khẩu nông sản hàng đầu thế giới. 

Câu 16: Mục đích thành lập của khối thị trường chung Mec-cô-xua là gì? 

   A. Thoát khỏi sự lũng đoạn kinh tế của Hoa Kì.    

   B. Kết hợp về sức mạnh quân sự. 

   C. Các nước thành viên được tự do   

   D. Nhằm khai thác nhiều tài nguyên thương mại trên thế giới hơn nữa. 

Câu 17: Rừng A-ma-dôn được xem là 

   A. “lá phổi xanh” của thế giới                      B. nguồn tài nguyên vô tận 

   C. nơi sinh sống lí tưởng của con người      D. nơi bắt nguồn của sự sống trên Trái Đất 

Câu 18:Cho bảng số liệu: Cơ cấu GDP của các ngành kinh tế các nước ở Bắc Mĩ, năm 

2001 

Tên nước 
GDP 

(triệu USD) 

Cơ cấu trong GDP (%) 

Công nghiệp Nông nghiệp Dịch vụ 

Ca-na-đa 677178 27 5 68 

Hoa Kì 10171400 26 2 72 

Mê-hi-cô 617817 28 4 68 

   Để thể hiện Quy mô và cơ cấu GDP của các nước Bắc Mĩ, dạng biểu đồ thích hợp nhất là: 

   A. Tròn.               B. Miền.                    C. Cột.                      D. Đường. 

Câu 19: Mục đích nào dưới đây không phải của khu vực Hiệp định mậu dịch tự do Bắc 

Mỹ (NAFTA)? 

   A. Kết hợp và phát huy thế mạnh của các nước tham gia 

   B. Đưa nền kinh tế của các nước tham gia lên mức ngang nhau 

   C. Tạo nên thị trường chung rộng lớn 

   D. Tăng sức cạnh tranh trên thị trường thê giới. 

Câu 20: Quốc gia có nền công nghiệp phát triển nhất khu vực Trung và Nam Mĩ là 
  A. Ac-hen-ti-na      B. Bra-xin          C. Chi-lê         D. Vê-nê-xuê-la 

II – TỰ LUẬN: (5 điểm) 
Câu 1 (3 điểm): Trình bày đặc điểm địa hình dãy núi trẻ An-đét ở Nam Mỹ? Cho biết tại sao ở 

độ cao 0 m đến 1000 m, sườn tây dãy An-đét là thực vật nửa hoang mạc còn ở sườn đông là rừng 

nhiệt đới? 

Câu 2 (2 điểm): Dựa vào BSL dưới đây Tỉ trọng các ngành trong cơ cấu GDP của Hoa Kỳ 

năm 2001 (đơn vị: %) 

Tên nước GDP(triệuUSD) Cơ cấu trong GDP (%) 

Công nghiệp Nông nghiệp Dịch vụ 

Hoa Kỳ 10171400 26 2 72 

a, Hãy vẽ biểu đồ tròn thể hiện tỉ trọng cơ cấu GDP của các ngành kinh tế của Hoa Kỳ năm 

2001? 

b, Nhận xét 

…………..Hết…………… 



PHÒNG GD-ĐT QUẬN LONG BIÊN 

TRƯỜNG THCS PHÚC LỢI 

Đề số 4 

 

KIỂM TRA GIỮA HỌC KÌ II 

MÔN ĐỊA LÝ 7 

Năm học: 2020 - 2021 

 

I-TRẮC NGHIỆM (5 điểm): Hãy khoanh tròn và ghi chữ cái đứng trước ý trả lời đúng vào 

giấy kiểm tra: 

Câu 1: Kênh đào Panama nối liền 2 đại dương là 

  A. Ấn Độ Dương và Thái Bình Dương.     B. Đại Tây Dương và Thái Bình Dương. 

  C. Bắc Băng Dương và Đại Tây Dương    D. Ấn Độ Dương và Đại Tây Dương. 

Câu 2: Những nơi có mật độ dân cư thưa thớt nhất ở Bắc Mĩ là 

  A. hệ thống Cooc-đi-e và dải đồng bằng hẹp ven Thái Bình Dương 

  B. ven bờ phía nam Hồ Lớn và duyên hải Đông Bắc Hoa Kì. 

  C. bán đảo A-la-xca và Bắc Canada. 

  D. khu vực phía nam và ven vịnh Mê-hi-cô. 

Câu 3.  “Tân thế giới” là tên gọi của châu lục nào? 

     A. Châu Âu.         B. Châu Mĩ.                C. Châu Đại Dương.              D. Châu Phi. 

Câu 4. Sông có diện tích lưu vực và lưu lượng nước lớn nhất thế giới là sông nào? 

    A. Sông Mi-xi-xi-pi.         B. Sông A-ma-dôn.       C. Sông Pa-na-ma       D. Sông Ô-ri-nô-cô. 

Câu 5: Đặc điểm nào sau đây đúng với đồng bằng Pam-pa và La-plata? 

    A. Vùng nông nghiệp trù phú nhất Nam Mĩ.  B. Thảm thực vật chủ yếu là rừng rậm xích đạo. 

    C. Đất đai rộng và bằng phẳng.                      D. Có mạng lưới sông ngòi rất phát triển. 

Câu 6: Mục đích thành lập của khối thị trường chung Mec-cô-xua là gì? 

   A. Thoát khỏi sự lũng đoạn kinh tế của Hoa Kì.    

   B. Kết hợp về sức mạnh quân sự. 

   C. Các nước thành viên được tự do   

   D. Nhằm khai thác nhiều tài nguyên thương mại trên thế giới hơn nữa. 

Câu 7: Rừng A-ma-dôn được xem là 

   A. “lá phổi xanh” của thế giới                      B. nguồn tài nguyên vô tận 

   C. nơi sinh sống lí tưởng của con người      D. nơi bắt nguồn của sự sống trên Trái Đất 

Câu 8:Cho bảng số liệu: Cơ cấu GDP của các ngành kinh tế các nước ở Bắc Mĩ, năm 2001 

Tên nước 
GDP 

(triệu USD) 

Cơ cấu trong GDP (%) 

Công nghiệp Nông nghiệp Dịch vụ 

Ca-na-đa 677178 27 5 68 

Hoa Kì 10171400 26 2 72 

Mê-hi-cô 617817 28 4 68 

   Để thể hiện Quy mô và cơ cấu GDP của các nước Bắc Mĩ, dạng biểu đồ thích hợp nhất là: 

   A. Tròn.               B. Miền.                    C. Cột.                      D. Đường. 

Câu 9: Mục đích nào dưới đây không phải của khu vực Hiệp định mậu dịch tự do Bắc Mỹ 

(NAFTA)? 

   A. Kết hợp và phát huy thế mạnh của các nước tham gia 

   B. Đưa nền kinh tế của các nước tham gia lên mức ngang nhau 

   C. Tạo nên thị trường chung rộng lớn 

   D. Tăng sức cạnh tranh trên thị trường thê giới. 

Câu 10: Lĩnh vực kinh tế có tỉ trọng lớn nhất trong GDP của khu vực Bắc Mĩ là 

   A. công nghiệp         B. Nông nghiệp      C. công nghiệp và nông nghiệp.        D. dịch vụ                    



Câu 11: Đồng bằng A-ma-dôn là  

   A. đồng bằng rộng lớn và bằng phẳng nhất thế giới     B. đồng bằng dài nhất thế giới 

   C. đồng bằng hẹp nhất thế giới                                   D. đồng bằng thấp nhất thế giới 

Câu 12: Dãy núi cao, đồ sộ nhất Nam Mỹ là: 

  A. An- đét                      B. Cooc-đi-e                      C. At-lat                D. Hi-ma-lay-a. 

Câu 13: Eo đất Trung Mĩ và quần đảo Ăng-ti nằm trong môi trường 

  A. đới nóng                    B. đới ôn hòa                     C. đới lạnh            D. Hoang mạc. 

Câu 14: Kiểu khí hậu chiếm diện tích lớn nhất ở Bắc Mĩ là 

   A. hàn đới            B. ôn đới.                C. nhiệt đới.                      D. núi cao. 

Câu 15:Các nước Trung và Nam Mĩ hiện nay còn phụ thuộc nhiều nhất vào 

  A. Hoa Kì       B.Tây Ba Nha            C. Anh         D. Pháp 

Câu 16: Ý nào sau đây không thể hiện đặc điểm của nông nghiệp Hoa Kì và Canada? 

   A. Tỉ lệ lao động trong nông nghiệp rất thấp nhưng khối lượng nông sản lại rất lớn 

   B. Trình độ khoa học – kĩ thuật tiên tiến, sản xuất hàng hóa với quy mô lớn 

   C. Sử dụng rất ít phân hóa học, thuốc trừ sâu để tránh ô nhiễm môi trường 

   D. Đây là những nước xuất khẩu nông sản hàng đầu thế giới. 

Câu 17: Quốc gia có nền công nghiệp phát triển nhất khu vực Trung và Nam Mĩ là 
  A. Ac-hen-ti-na      B. Bra-xin          C. Chi-lê         D. Vê-nê-xuê-la 

Câu 18: Hướng chuyển dịch vốn và lao động trong ngành công nghiệp Hoa Kì là 

   A. từ vùng công nghiệp Đông Bắc đến khu vực “Vành đai Mặt Trời” 

   B. từ vùng “Vành đai Mặt Trời” đến khu vực công nghiệp Đông Bắc. 

   C. từ vùng công nghiệp Đông Bắc đến vùng trung tâm đất nước. 

   D. từ vùng “Vành đai Mặt Trời” đến vùng trung tâm đất nước. 

Câu 19: Từ Tây sang Đông của lục địa Nam Mĩ, các dạng địa hình lần lượt là: 

   A. đồng bằng, núi, sơn nguyên                B. núi, sơn nguyên, đồng bằng 

   C. sơn nguyên, đồng bằng, núi.               D. núi, đồng bằng, sơn nguyên. 

Câu 20: Đặc điểm tự nhiên nào dưới đây không phải của châu Mỹ? 

   A. Nằm hoàn toàn ở nửa cầu Tây.          

   B. Bao gồm 2 lục địa 

   C. Có diện tích lớn nhất trong các châu lục.   

   D. Nằm trải dài trên nhiều vĩ độ nhất trong các châu lục. 

II – TỰ LUẬN: (5 điểm) 
Câu 1 (3 điểm): Trình bày đặc điểm địa hình dãy núi trẻ An-đét ở Nam Mỹ? Cho biết tại sao ở 

độ cao 0 m đến 1000 m, sườn tây dãy An-đét là thực vật nửa hoang mạc còn ở sườn đông là rừng 

nhiệt đới? 

Câu 2 (2 điểm): Dựa vào BSL dưới đây Tỉ trọng các ngành trong cơ cấu GDP của Hoa Kỳ 

năm 2001 (đơn vị: %) 

Tên nước GDP(triệuUSD) Cơ cấu trong GDP (%) 

Công nghiệp Nông nghiệp Dịch vụ 

Hoa Kỳ 10171400 26 2 72 

  a, Hãy vẽ biểu đồ tròn thể hiện tỉ trọng cơ cấu GDP của các ngành kinh tế của Hoa Kỳ năm 

2001? 

  b, Nhận xét 

 

…………..Hết…………… 



PHÒNG GD-ĐT QUẬN LONG BIÊN 

TRƯỜNG THCS PHÚC LỢI 

 

ĐÁP ÁN VÀ BIỂU ĐIỂM  KIỂM TRA GIỮA HỌC KÌ II 

MÔN : ĐỊA LÝ 7 

Năm học: 2020-2021 

I – TRẮC NGHIỆM ( 5 điểm): (Mỗi câu trả lời đúng được 0,25 điểm) 

Câu Đề 1 Đề 2 Đề 3 Đề 4 

1 B B C B 

2 B A D C 

3 A D A B 

4 A B B B 

5 A A B A 

6 A C A A 

7 B B A A 

8 A C D A 

9 D B A B 

10 C B A D 

11 D A B A 

12 A A C A 

13 A A B A 

14 A A A B 

15 B D C A 

16 C A A C 

17 B A A B 

18 A A A A 

19 C B B D 

20 B C B C 

II. TỰ LUẬN ( 5 điểm): 

Câu Nội dung Biểu điểm 

1 (3đ) Trình bày đặc điểm địa hình dãy núi trẻ An-đét ở Nam Mỹ?  
- Dãy núi trẻ An-đét chạy dọc phía tây của Nam Mĩ.  

- Đây là miền núi trẻ, cao và đồ sộ nhất châu Mĩ. 

-  Độ cao trung bình từ 3000 ra đến 5000 m, nhưng nhiều đỉnh vượt quá 

6000 m, băng tuyết bao phủ quanh năm.  

- Giữa các dãy núi có nhiều thung lũng và cao nguyên rộng, quan trọng 

nhất là cao nguyên Trung An-đet.  

- Miền núi An-đet có độ cao lớn lại trải dài trên nhiều vĩ độ nên thiên 

nhiên thay đổi từ bắc xuống nam và từ thấp lên cao, rất phức tạp 

Cho biết tại sao ở độ cao 0 m đến 1000 m, sườn tây dãy An-đét là 

thực vật nửa hoang mạc còn ở sườn đông là rừng nhiệt đới? 

- Vì sườn tây chịu ảnh hưởng của dòng biển lạnh Pê-ru chảy sát ven bờ 

 khí hậu khô 

- Sườn đông chịu ảnh hưởng của dòng biển nóng Guy-a-na và dòng biển 

nóng Bra-xin, kết hợp gió tín phong đông bắc  mưa nhiều 

2 điểm 

 

 

 

 

 

 

 

1 điểm 

 

 

2 (2đ) a) Vẽ biểu đồ: 1.25  điểm 



 - Vẽ một biểu đồ tròn, chia tỉ lệ và chú thích đúng, đủ… 

b) Nhận xét: 

- Ngành dịch vụ chiếm tỉ trọng cao nhất trong cơ cấu GDP (72%) 

- Nông nghiệp có tỉ trọng thấp nhất (2%)  

=>Hoa Kì là nước có nền kinh tế phát triển 

 

 

0.25 điểm 

0.25 điểm 

0.25 điểm 
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