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ĐỀ 13 
 

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

Câu I: (2,0 điểm) 

1. Tại sao nói giai đoạn Cổ kiến tạo là giai đoạn có tính 

chất quyết định đến lịch sử phát triển lãnh thổ nước ta. 

 2. Dân số với lao động và việc làm có mối qua hệ với nhau 

như thế nào? 

Câu II: (3,0 điểm) 

 1. Tại sao các khu công nghiệp tập trung lại phân bố chủ 

yếu ở Đông Nam Bộ, Đồng bằng sông Hồng và Duyên hải miền 

Trung. 

 2. Nước ta có những thuận lợi nào để phát triển ngành 

chăn nuôi lợn? Vì sao trong những năm gần đây, điều kiện phát 

triển chăn nuôi có nhiều thuận lợi nhưng hiệu quả lại chưa cao 

và chưa ổn định ? 



Câu III: ( 3,0 điểm) 

Cho bảng số liệu: 

Tình hình xuất nhập khẩu nước ta, từ 1990 – 2007             

  Đơn vị: tỉ USD 

Năm 1990 1992 1996 1998 2000 2005 2007 

Xuất 

khẩu 
2,4 2,6 7,3 9,4 14,5 32,4 48,6 

Nhập 

khẩu 
2,8 2,5 11,1 11,5 15,6 36,8 62,8 

1. Tính tổng giá trị xuất - nhập khẩu và cán cân xuất – nhập 

khẩu của nước ta qua các năm. 

2. Vẽ biểu đồ thể hiện biến động giá trị xuất khẩu và nhập khẩu 

của nước ta giai đoạn 1990-2007. 

3. Rút ra nhận xét. 

II- PHẦN RIÊNG: (2,0 điểm)  

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

Câu IV.a. Theo chương trình chuẩn     



Tại sao Đông Nam Bộ đặt vấn đề khai thác lãnh thổ theo 

chiều sâu. Trình bày vấn đề khai thác lãnh thổ theo chiều sâu 

trong công nghiệp của vùng. 

Câu IV.b. Theo chương trình nâng cao  

      Ngành công nghiệp chế biến lương thực, thực phẩm bao 

gồm những phân ngành nào. Phân tích những thuận lợi để phát 

triển công nghiệp chế biến lương thực, thực phẩm ở nước ta.  

                                                                 Hết 

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

giải thích gì thêm. 

Họ và tên thí sinh:……………………………………………Số báo 

danh:……………… 

 

 

 

 

 

ĐỀ 14 
 



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

Câu I: (2,0 điểm) 

1. Lãnh thổ nước ta bao gồm có những bộ phận nào? 

Trình bày ý nghĩa về kinh tế, văn hóa – xã hội và quốc phòng 

của vị trí địa lí Việt Nam. 

 2. Để sử dụng hợp lý nguồn lao động ở nước ta cần phải 

có những phương hướng giải quyết việc làm như thế nào 

Câu II: (3,0 điểm) 

 1.  Chứng minh công nghiệp nước ta có sự phân hóa về 

mặt lãnh thổ. Giải thích tại sao có sự phân hóa đó. 

 2. Vì sao trong những năm qua sản xuất lương thực, thực 

phẩm của nước ta luôn đạt được nhiều thành tựu to lớn? 

Câu III: ( 3,0 điểm) 

Cho bảng số liệu sau:  

Sản lượng một số sản phẩm công nghiệp nhẹ của nước ta, 

từ 1998 - 2007 

Năm 
Đường mật  

(nghìn tấn) 

Vải lụa  

(triệu m) 

Quần áo may 

sẵn (triệu cái) 

1998 736 315 275 



2000 1209 356 337 

2002 1069 470 489 

2004 1434 502 923 

2007 1129 575 1212 

1. Vẽ biểu đồ thể hiện tốc độ tăng trưởng một số sản phẩm CN 

nhẹ của nước ta, từ 1998 – 2007. 

2. Nhận xét và giải thích tình hình phát triển các sản phẩm 

trong thời gian trên. 

II- PHẦN RIÊNG: (2,0 điểm)  

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

Câu IV.a. Theo chương trình chuẩn     

   Nêu vai trò của Đồng bằng sông Hồng trong chiến lược 

phát triển kinh tế - xã hội nước ta.  Tr×nh bµy nh÷ng ®Þnh 

híng trong chuyÓn dÞch c¬ cÊu kinh tÕ của vùng.  

Câu IV.b. Theo chương trình nâng cao  

Tại sao trong những năm gần đây, công nghiệp sản xuất 

hàng tiêu dùng lại được phát triển mạnh? 

Hết 



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

giải thích gì thêm. 

 

Họ và tên thí sinh:……………………………………………Số báo 

danh:……………… 

 


