ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG NĂM 2009
MÔN: ĐỊA LÝ - Khối C (Lần 1)
Thời gian: 180 phút (Không kể thời gian phát đề)
Câu 1: (3,0 điểm) Việt Nam - đất nước nhiều đồi núi
1.Đặc điểm của địa hình nhiều đồi núi nước ta được thể hiện như thế nào?
2.Hãy nêu ảnh hưởng của địa hình nhiều đồi núi đến thiên nhiên phân hoá theo độ cao.
3.Nêu những thuận lợi, khó khăn của đặc điểm tự nhiên nhiều đồi núi thấp đối với sự
phát triển kinh tế - xã hội Việt Nam.
Câu 2: (3,5 điểm) Nông nghiệp là ngành kinh tế quan trọng ở nước ta
1. Phân tích vai trò của cây công nghiệp trong nền kinh tế ở nước ta.
2. Giải thích vì sao việc phát triển vùng chuyên canh cây công nhiệp bao gồm công
nghiệp chế biến là một trong những phương hướng lớn trong chiến lược phát triển
nông nhiệp của đất nước?
3. Phân tích các điều kiện để phát triển cây công nghiệp ở nước ta.
Câu 3: (3,5 điểm) Dựa vào bảng số liệu sau đây về tình hình sản xuất lúa của nước ta thời kì
1985-2005
Cả nước
Năm

Đồng bằng

Đồng bằng

sông Hồng

sông Cửu Long

Diện tích

Sản lượng

Diện tích

Sản lượng

Diện tích

Sản lượng

(triệu ha)

(triệu tấn)

(triệu ha)

(triệu tấn)

(triệu ha)

(triệu tấn)

1985

5,7

15,8

1,05

3,1

2,25

6,8

2005

7,4

35,8

1,03

5,4

3,8

19,2

1. Hãy vẽ biểu đồ thích hợp nhất để so sánh quy mô về diện tích và sản lượng lúa đồng
bằng sông Hồng, đồng bắng sông Cửu Long với cả nước.
2. Nêu những nhận xét về vị trí của hai đồng bằng trong sản xuất lúa của cả nước.
3. So sánh đồng bằng sông Hồng và đồng bằng sông Cửu Long trong sản xuất lúa

ĐÁP ÁN ĐỀ THI THỬ
Câu 1: (3,0 điểm)
1. Đặc điểm chung của địa hình (0,75đ)
- Địa hình đồi núi chiếm phần lớn diện tích nhưng chủ yếu là đồi núi thấp
- Cấu trúc địa hình nước ta khá đa dạng
- Địa hình của vùng nhiệt đới ẩm gió mùa
- Địa hình chịu tác động mạnh mẽ của con người
2. Ảnh hưởng của địa hình đến thiên nhiên phân hoá theo độ cao (1,0đ)
Thiên nhiên nước ta có 3 đai cao:
a. Đai nhiệt đới gió mùa
- Giới hạn miền Bắc và miền Nam
- Khí hậu nhiệt đới biểu hiện
- Trong đai này gồm 2 nhóm đất
- Sinh vật gồm các hệ sinh thái nhiệt đới
b. Đai cận nhiệt biên giới gió mùa trên núi
c. Đai ôn đới gió mùa trên núi
3. Những thuận lợi và khó khăn (1,25đ)
a. Thuận lợi:
- Khoáng sản
- Rừng và đất trồng
- Nguồn thuỷ năng
- Tiềm năng du lịch
b. Khó khăn:
- Địa hình bị chia cắt mạnh, nhiều sông suối, hẻm vực...
- Do mưa lớn, độ dốc lớn,...xảy ra nhiều thiên tai....
- Nơi khô nóng thường xảy ra nạn cháy rừng
- Miền núi đá vôi thiếu đất trồng trọt và khan hiếm nước về mùa khô
- Cuộc sống người dân vùng cao gặp khó khăn
Câu 2: (3,5đ)
1. Phân tích vai trò của cây công nghiệp (1,25đ)

- Sử dụng hợp lí tài nguyên thiên nhiên
- Khai thác được thế mạnh của vùng đồi núi và trung du, phá thế độc canh trong nông nghiệp,
đưa nông nhiệp phát triển đa canh
- Tạo nguồn nguyên liệu phong phú cung cấp cho các ngành ... và phân bố lại sản xuất công
nghiệp
- Tạo nguồn hàng xuất khẩu quan trọng
- Giải quyết việc làm, góp phần phân bố lại dân cư và lao động trên cả nước
- Nâng cao đời sống của nhân dân, giải quyết nhu cầu...
2. Việc phát triển các vùng chuyên canh cây công nghiệp gắn với công nghiệp chế biến là
một trong những phương hướng lớn trong chiến lược phát triển nông nghiệp của nước ta
(1,0đ)
- Có điều kiện chế biến sản phẩm tại chỗ từ cây công nghiệp:
+ Mặt hàng có giá trị kinh tế cao. Dễ bảo quản, dễ chuyên chở, tiêu thụ và xuất khẩu
+ Mở rộng diện tích trồng cây công nghiệp
- Xây dựng vùng chuyên canh gắn với cơ sở chế biến
+ Gắn sản xuất nông nghiệp với công nghiệp, tạo ra các liên hợp nông – công nghiệp
+ Đây chính là bước đi trên con đường hiện đại hoá nông nghiệp
- Góp phần giảm cước phí vận chuyển, giảm giá thành sản phẩm. Cho phép sản phẩm cây công
nghiệp của nước ta xâm nhập và đứng vững trên thị trường thế giới.
3. Điều kiện để phát triển cây công nghiệp (1,25đ)
a. Điều kiện tự nhiên và thiên nhiên
- Địa hình, đất trồng
- Khí hậu, nguồn nước
b. Điều kiện kinh tế - xã hội
- Dân cư và xã hội
- Cơ sở vật chất và chính sách
c. Khó khăn
- Mùa khô kéo dài..., cơ sở hạ tầng ..., công nghiệp chế biến còn nhỏ bé..., thị trường xuất khẩu
không ổn định...

Câu 3: (3,5đ)
1. Vẽ biểu đồ (1,75đ)
- Xử lí số liệu (0,25đ)

Cả nước
Năm

Đồng bằng

Đồng bằng sông

sông Hồng

Cửu Long

Hai đồng bằng

Diện

Sản

Diện

Sản

Diện

Sản

Diện

Sản

tích

lượng

tích

lượng

tích

lượng

tích

lượng

1985

100%

100%

18,4%

19,6%

39,5%

43,0%

57,9%

62,6%

2005

100%

100%

13,9%

15,1%

51,4%

53,6%

65,3%

68,7%

- Tính R: (0,25đ)
+ Diện tích: cho R(1985) = 1cm thì R(2005) = 1,14 cm
+ Sản lượng: cho R(1985) = 1cm thì R(2005) = 1,5 cm
+ Vẽ biểu đồ: (1,25đ)
+ Vẽ 02 cặp biểu đồ tròn. Một cặp cho diện tích và một cặp cho sản lượng. Có thể vẽ biểu đồ
cột
+ Chú ý ghi tên biểu đồ, chú ý cho biểu đồ. Ghi các giá trị vào mỗi phần
2. Nhận xét (1,0đ)
- Đây là 02 vùng trọng điểm sản xuất lúa của nước ta: hai vùng chiếm tỉ trọng cao trong cơ cấu diện
tích và diện tích lúa của cả nước. Vị trí của hai vùng này ngày càng tăng:
+ Năm 1985: hai vùng chiếm 57,9% diện tích và 62,6% sản lượng lúa cả nước
+ Năm 2005: hai vùng chiếm 65,3% diện tích và 68,7% sản lượng cả nước
- Hai vùng có trình độ thâm canh lúa cao:
+ Tỉ trọng về sản lượng luôn cao hơn tỉ trọng về diện tích: 62,6% và 68,75 so với 57,9% và
65,3%.
+ Năng suất bình quân của hai vùng luôn cao hơn năng suất bình quân của cả nước.
- Năm 1985 năng suất của đồng bằng sông Hồng, đồng bằng sông Cửu Long và cả nước lần lượt là:
29,5; 30,2 và 27,7 tạ/ha

- Năm 2005 năng suất của đồng bằng sông Hồng, đồng bằng sông Cửu Long và cả nước lần lượt là:
52,4; 50,5 và 48,3 tạ/ha
3. So sánh 2 đồng bằng (0,75đ)
a. Giống nhau:
- Đều là 2 vùng trọng điểm, có trình độ thâm canh cao, có nhiều điều kiện thuận lợi để sản xuất
- Trong thời kì 1985 – 2005 năng suất và sản lượng của 2 đều tăng
b. Khác nhau:
- Đồng bằng sông Cửu Long có vị trí quan trọng hơn, vượt xa đồng bằng sông Hồng trong 1 số chỉ
tiêu về diện tích, sản lượng và bình quân đầu người
- Vị trí của đồng bằng sông Cửu Long ngày càng tăng trong khi vị trí đồng bằng sông Hồng ngày
càng giảm
- Đồng bằng sông Hồng có trình độ thâm canh cao hơn
- Thời kì 1985 – 2005, diện tích lúa của đồng bằng sông Cửu Long tăng trong khi diện tích lúa của
đồng bằng sông Hồng giảm

