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ĐỀ 4 

I. PHẦN CHUNG CHO TẤT CẢ THÍ SINH (8 điểm) 

Câu I- 2 điểm 

        1.Nêu ý nghĩa của gió mùa mùa đông đối với phát triển 

nông nghiệp và trình bày hệ quả của gió mùa đối với phân chia 

mùa khác nhau giưa các vùng của nước ta. 

         2. Hãy chứng minh dân cư nước ta phân bố không đều và 

chưa hợp lí giữa đồng bằng với trung du miền núi. Ảnh hưởng  

của dân cư nước ta phân bố không đều và chưa hợp lí giữa 

đồng bằng với trung du miền núi đến phát triển kinh tế- xã hội 

nước ta. 

Câu II- 3 điểm 

          1. Phân tích điều kiện thuận lợi và khó khăn  về tự nhiên 

đối với phát triển cây công nghiệp lâu năm của nước ta. 

          2. Tại sao Đông nam Bộ lại trở thành vùng có sản lượng 

công nghiệp lớn nhất cả nước. 

Câu III- 3 điểm 



         Cho bảng số liệu sau: 

Sản lượng một số sản phẩm công nghiệp nước ta, từ 1990 - 

2007 

Năm 1990 1995 2000 2005 2007 

Than (triệu 

tấn) 

4,6 8,4 11,6 31,4 42,5 

Dầu (triệu 

tấn) 

2,7 7,6 16,3 18,5 15,9 

Điện (tỉ kwh) 8,8 14,7 26,7 52,1 64,1 

Anh (chị) hãy: 

1. Vẽ biểu đồ thích hợp thể hiện tốc độ tăng sản lượng 

than, dầu, điện của nước ta thời kỳ 1990 - 2007. 

b. Nhận xét, giải thích tốc độ tăng sản lượng than, dầu, 

điện của nước ta thời kỳ trên. 

II/ PHẦN RIÊNG  (2,0 điểm) 

Thí sinh chỉ được làm một trong hai câu (Câu IV.a hoặc IV.b) 

Câu IV.a. Theo chương trình  chuẩn 



           Trình bày những thế mạnh phát triển và định hướng 

chuyển dịch cơ cấu ngành công nghiệp của Đồng bằng sông 

Hồng. 

Câu IV.b. Theo chương trình  nâng cao 

           Tại sao Đồng bằng sông Cửu Long lại trở thành vùng có 

sản lượng thủy sản lớn nhất của nước ta. Trình bày những khó 

khăn trong phát triển thủy sản của vùng. 

Hết 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ĐỀ 5 
I. PHẦN CHUNG (8 điểm) 

Câu I: (2,0 điểm) 

  1.  Giải thích sự khác nhau về thiên nhiên giữa vùng núi 

Đông Bắc với vùng núi Tây Bắc, giữa Đông Trường Sơn với Tây 

Nguyên( Tây Trường Sơn). 

   2. T¹i sao nguån lao ®éng níc ta dåi dµo? §iÒu ®ã cã 

¶nh hëng g× ®Õn ph¸t triÓn kinh tÕ x· héi? 

Câu II: (3,0 điểm) 

1. Phân tích những thuận lợi và khó khăn trong việc phát 

triển tổng hợp kinh tế biển của vùng Duyên hải Nam Trung Bộ . 

2. Chứng minh ngành du lịch của nước ta có sự phân hóa 

về mặt lãnh thổ  .  

Câu III: ( 3,0 điểm) 

Cho bảng số liệu: 

Số lượng gia súc,  gia cầm nước ta thời kỳ 1990 – 2009 

Năm 

Trâu 

(nghìn 

con) 

Bò 

(nghìn 

con) 

Lợn 

(nghìn 

con) 

Gia cầm  

(Triệu 

con) 



1990 2854.1 3116.9 12260.5 107.4 

1995 2962.8 3638.9 16306.4 142.1 

1999 2955.7 4063.6 18885.8 179.3 

2005 2922.2 5540.7 27435.0 219.9 

 2009 2886.6 6103.3 27627.7 280.2 

 Anh (chị) hãy:  

1. Vẽ biểu đồ thể hiện tốc độ phát triển đàn trâu, bò, lợn, 

gia cầm nước ta thời kỳ 1990 – 2009.  

2. Nhận xét về tốc độ phát triển đàn trâu, bò, lợn, gia cầm 

nước ta thời kỳ trên. 

II- PHẦN RIÊNG: (2,0 điểm)  

-Thí sinh chỉ được làm 1 trong 2 câu ( Câu 4a hoặc 4b)- 

Câu 4a. Theo chương trình chuẩn     

 Hãy kể tên các tỉnh của nước ta tiếp giáp với biển. Tại sao 

việc phát triển cơ sở hạ tầng giao thông vận tải sẽ tạo bước 

ngoặt quan trọng trong  hình thành cơ cấu kinh tế vùng Bắc 

Trung Bộ.  

Câu 4b. Theo chương trình nâng cao  



 Phân tích những cơ sở để phát triển ngành công nghiệp 

khai thác than và ngành công nghiệp khai thác dầu khí của 

nước ta. 

Hết 

Thí sinh không được sử dụng tài liệu. Cán bộ coi thi không 

giải thích gì thêm. 


