ĐỀ THI ĐỊA LÝ (THAM KHẢO)
Thời gian làm bài: 90 phút (không kể thời gian giao đề)
I. PHẦN CHUNG DÀNH CHO TẤT CẢ THÍ SINH (8 điểm)
Câu I (3 điểm)
Dựa vào Át-lát Địa lý Việt Nam và kiến thức đã học, hãy so sánh sự khác nhau về địa
hình giữa vùng núi Đông Bắc và Tây Bắc của nước ta.
Câu II (2 điểm)
Cho bảng số liệu dưới đây:
SẢN LƯỢNG ĐIỆN CỦA VIỆT NAM GIAI ĐOẠN 1990-2005
Năm
1990
1995
2000
2005
Sản lượng
8.8
14.7
26.7
52.1
điện (tỉ kwh)
1. Vẽ biểu đồ hình cột thể hiện sản lượng điện của nước ta trong giai đoạn 19902005.
2. Qua biểu đồ nhận xét về sự tăng trưởng sản lượng điện của nước ta và giải thích
nguyên nhân.
Câu III (3 điểm)
Dựa vào Át-lát Địa lý Việt Nam và kiến thức đã học, hãy trình bày:
1. Những khó khăn mà Duyên hải Nam Trung Bộ gặp phải trong quá trình phát
triển kinh tế
2.Điều kiện và thực trạng phát triển du lịch biển của Duyên hải Nam Trung Bộ.
II. PHẦN RIÊNG (2 điểm)
Thí sinh chỉ được làm một trong hai câu (câu IV a hoặc IV b)
Câu IV a: Chương trình chuẩn (2 điểm)
Vì sao nguồn lao động của nước ta dồi dào? Nguồn lao động dồi dào có những thuận
lợi và khó khăn gì?
Câu IV b: Chương trình nâng cao (2 điểm)
Căn cứ vào Át-lát Địa lý Việt Nam hãy xác định Quốc lộ 5 và Quốc lộ 6 đi qua những
tỉnh, thành phố nào? Nêu ý nghĩa của hai Quốc lộ đó?

ĐÁP ÁN – THANG ĐIỂM
CÂU
ĐÁP ÁN
ĐIỂM
I. PHẦN CHUNG CHO TẤT CẢ CÁC THÍ SINH (8 ĐIỂM)
So sánh sự khác nhau về địa hình giữa vùng núi Đông Bắc
và Tây Bắc ở nước ta
a. Về độ cao: - Vùng núi Tây Bắc cao nhất nước ta
- Vùng núi Đông Bắc chủ yếu đồi núi thấp.
I
b. Về hướng địa hình:
- Vùng núi Tây Bắc có hướng Tây Bắc-Đông Nam với ba dãi
địa hình:
+ Phía Đông là dãy Hoàng Liên Sơn cao đồ sộ, phía Tây là
địa hình núi trung bình của các dãy núi chạy dọc biên giới
3 điểm
Việt-Lào; ở giữa là các dãy núi,các sơn nguyên và cao
nguyên đá vôi.
+ Các thung lũng sông cùng hướng: sông Đà, sông Mã, sông
Chu
- Vùng núi Đông Bắc: chạy theo hướng cánh cung
+ Có 4 cánh cung chụm lại ở Tam Đảo, mở ra về phía Bắc và
phía Đông: sông Gâm, Ngân Sơn, Bắc Sơn, Đông Triều.
+ Các thung lũng sông cùng hướng: sông Cầu, sông Thương,
sông Lục Nam.
1. Vẽ biểu đồ hình cột hoặc đường.
-Vẽ đủ các năm, chính xác khoảng cách năm.
- Có đủ đơn vị, số liệu, tên biểu đồ.
2. Nhận xét
- Sản lượng điện tăng liên tục (dẫn chứng số liệu)
II
- Tốc độ tăng trưỏng : ngày càng nhanh:
2 điểm
+ giai đoạn 1990-1995: tăng 1.67 lần
+ giai đoạn 1995-2000 : tăng 1.81 lần
+ giai đoạn 2000-2005 : tăng 1.95 lần
Giải thích:
- Là ngành công nghiệp trọng điểm.
- Trong sự nghiệp CNH-HĐH của đất nước, CN điện phải đi
trước một bước.

III

1.Những khó khăn mà Duyên hải Nam Trung Bộ gặp phải
(1,5 điểm)
trong quá trình phát triển kinh tế:
-Khí hậu Đông Trường Sơn :mùa hạ có gíó phơn;về thu đông mưa nhiều gây ngập lụt ở Đà Nẵng ,Quảng Nam
;nhưng lại ít mưa ,hạn hán ở các tỉnh Ninh thuận,Bình Thuận

- Sông ngòi ngắn dốc, mùa lũ nước lên nhanh, mùa khô nước
cạn
-Khoáng sản nghèo nàn
-thiếu nhiên liệu, năng lượng
-Mạng lưới đô thị còn mỏng
2.Điều kiện vàthực trạng phát triển du lịch biển ở Duyên hải (1,5 điểm)
Nam Trung Bộ:
a. Điều kiện
* Điều kiện tự nhiên: NTB có nhiều bãi biển đẹp nổi tiếng:
Mỹ Khê, Sa Huỳnh, Cà Ná, Nha Trang…
* Điều kiện KT-XH
- Chính sách nhà nước.
- Cơ sở vật chất hạ tầng đang được chú trọng đầu tư.
c. Hiện trạng phát triển:
- Các trung tâm du lịch lớn: Đà Nẵng, Nha Trang hiện đang
thu hút được nhiều du khách trong nước và quốc tế
- Phát triển du lịch biển gắn với du lịch đảo, du lịch nghỉ
dưỡng, thể thao…
II. PHẦN RIÊNG (2 ĐIỂM)
IV a. Nguồn lao động nước ta đồi dào do:
- Dân số đông, kết cấu dân số trẻ nên hiện nay số người trong
độ tuổi lao động của nước ta chiến hơn 50%, mỗi năm tăng
thêm hơn 1 triệu lao động.
- Thuận lợi và khó khăn:
+ Thuận lợi: nguồn lao động rẻ, thu hút được đầu tư.
+ Khó khăn: trong điều kiện hiện nay, giải quyết việc làm là
vấn đề nan giải (số người thất nghiệp: 2.1% và thiếu việc
làm: 8.1%)
IV
IV b.
Quốc lộ 5: chạy qua các tỉnh, thành phố: Hà Nội, Hưng Yên,
Hải Dương, Hải Phòng. QL 5 nối thủ đô với các cảng lớn
nhất miền Bắc, vận chuyển hàng xuất khẩu cho các tỉnh phía
Bắc.
Quốc lộ 6: chạy qua các tỉnh ,thành phố: Hà Nội, Hoà Bình,
Sơn La, Điện Biên. Đây là tuyến đường độc đạo mang tính
chiến lược đối với sự phát triển KT-XH, quốc phòng vùng
Tây Bắc nước ta

(2 điểm)

(2 điểm)

