I. PHẦN CHUNG CHO TẤT CẢ THÍ SINH: (8,0 điểm)
Câu I: (3,0 điểm)

1. Thiên nhiên nhiệt đới ẩm gió mùa của nước ta biểu hiện qua thành phần sông ngòi như
thế nào ?
2. Cho bảng số liệu:
Tỉ suất sinh và tỉ suất tử ở nước ta, giai đoạn 1989 – 2009
(Đơn vị: ‰)
Năm

1989

1999

2009

Tỉ suất sinh
Tỉ suất tử

31.3
8.4

23.6
7.3

17.8
6.7

a. Tính tỉ suất gia tăng dân số tự nhiên của nước ta các năm 1989, 1999 và 2009.
b. Nhận xét về sự thay đổi tỉ suất sinh, tỉ suất tử và tỉ suất gia tăng dân số tự nhiên của
nước ta giai đoạn 1989 – 2009. Giải thích.
Câu II: (2,0 điểm)

Cho bảng số liệu:
Cơ cấu giá trị xuất khẩu hàng hoá phân theo nhóm hàng:

(Đơn vị: %)
Nhóm hàng

Hàng công nghiệp nặng và khoáng sản
Hàng công nghiệp nhẹ và tiểu thủ công nghiệp
Hàng nông sản, lâm sản, thuỷ sản

1999

2009

31.3
36.7
32.0

30.9
45.8
23.3

1. Vẽ biểu đồ thể hiện cơ cấu giá trị xuất khẩu hàng hoá phân theo nhóm hàng của nước
ta, năm 1999 và năm 2009.
2. Nhận xét sự thay đổi về cơ cấu giá trị xuất khẩu hàng hoá phân theo nhóm hàng của
nước ta, năm 1999 và năm 2009.
Câu III: (3,0 điểm)

Sử dụng Atlat Địa lí Việt Nam và các kiến thức đã học, hãy:
1. Nêu tên các tỉnh, thành phố của Đồng bằng sông Hồng có giáp với biển Đông.
2. Đánh giá tiềm năng, nêu hiện trạng và phương hướng phát triển du lịch biển ở các tỉnh
Duyên hải Nam Trung Bộ.
II. PHẦN RIÊNG – PHẦN TỰ CHỌN: (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 (2,0 điểm)

1. Thế nào là ngành công nghiệp trọng điểm ? Nêu tên một số ngành được xem là công
nghiệp trọng điểm của nước ta hiện nay.
2. Nêu hướng chuyên môn hoá sản xuất nông nghiệp của vùng nông nghiệp Tây Nguyên.
Câu IV.b: Theo chương trình Nâng cao (2,0 điểm)
Trình bày đặc điểm vốn đất của nước ta. Nêu hướng biến động cơ cấu vốn đất ở nước ta trong
những năm qua.
--------Hết------Giám thị không giải thích gì thêm.
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Họ và tên thí sinh: …………………….…………………………... Số báo danh: ……………………………………
Chữ kí của giám thị : ……………………………………………...
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CÂU

Câu I
(3 điểm)

ĐÁP ÁN
1. Biểu hiện của thiên nhiên nhiệt đới ẩm của nước ta qua thành phần sông
ngòi:
- Mạng lưới sông ngòi dày đặc (dẫn chứng)
- Sông ngòi nhiều nước, giàu phù sa (dẫn chứng)
- Chế độ nước theo mùa (nêu cụ thể của từng mùa)
2. Gia tăng dân số của nước ta, giai đoạn 1989 - 2009:
a. Tỉ suất gia tăng dân số tự nhiên:
Năm 1989: 2.29 %. Năm 1999: 1.63%. Năm 2009: 1.11%
(Mỗi số liệu đúng: 0.25 điểm. Nếu giữ nguyên đơn vị ‰, tối đa 0.5 điểm)
b. Nhận xét và giải thích:
- Nhận xét: Từ 1989 – 2009, tỉ suất sinh, tỉ suất tử giảm dần; đặc biệt tỉ suất sinh
giảm nhanh. Điều đó đã làm cho tỉ suất gia tăng dân số tự nhiên giảm xuống.
- Giải thích:
+ Tỉ suất sinh giảm chủ yếu do thực hiện có hiệu quả chính sách dân số theo
hướng giảm sinh bằng các biện pháp kế hoạch hoá gia đình
+ Tỉ suất tử giảm do đời sống nhân dân được cải thiện, y tế có nhiều tiến bộ
(Thí sinh có thể có cách giải thích khác, nếu hợp lí vẫn có thể cho điểm tối đa)
1. Vẽ biểu đồ:
- Có thể vẽ biểu đồ hình tròn hoặc cột chồng…, thể hiện được cơ cấu.
- Yêu cầu vẽ: Đảm bảo mĩ thuật, tỉ lệ % các nội dung, có tên biểu đồ và bảng chú
giải…

Câu II
(2 điểm)
Câu IV.b
(2 điểm)

Câu III
(3 điểm)

Câu IV.a
(2 điểm)
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2. Nhận xét
:
- Tỉ trọng
của nhóm
hàng công
nghiệp nhẹ
và tiểu thủ
công nghiệp
tăng.
- Tỉ trọng
của nhóm
hàng công
nghiệp nặng
và khoáng
sản và nông
sản, lâm
sản,
thuỷ sản
giảm.
1. Các tỉnh
ở ĐBSH có
giáp biển:
TP Hải
Phòng, Thái
Bình, Nam
Định và
Ninh
Bình

h chính đúng: 0,25 điểm)
2. Ngành du lịch biển ở Duyên hải Nam Trung bộ:
- Tiềm năng: Có nhiều bãi biển đẹp (nêu tên một số bãi biển chính)
- Hiện trạng: Ngành du lịch biển có ở hầu hết các tỉnh trong vùng, nhưng phát triển
mạnh nhất là Khánh Hoà, Đà Nẵng.
- Hướng: phát triển du lịch biển gắn liền với du lịch hải đảo và các hoạt động du
lịch nghỉ dưỡng, thể thao…
1. Công nghiệp trọng điểm:
- Khái niệm:
- Các ngành công nghiệp trọng điểm nước ta hiện nay: năng lượng, chế biến lương
thực, thực phẩm, dệt may…
2. Hướng chuyên môn hoá nông nghiệp ở Tây Nguyên:
- Trồng trọt: cà phê, cao su, chè …
- Chăn nuôi: bò thịt và bò sữa.
1. Đặc điểm vốn đất của nước ta:
- Vốn đất của nước ta hạn chế (diện tích hơn 33 triệu ha, bình quân đất tự nhiên
trên đầu người thấp khoảng 0,4 ha)
- Năm 2005: Đất nông nghiệp: 28,4%, đất lâm nghiệp 43,6%, đất chuyên dùng
4,2%, đất ở 1,8%, đất chưa sử dụng 22,0%
- Quy mô, cơ cấu và bình quân đất tự nhiên trên đầu người có sự khác nhau giữa
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các vùng
2. Hướng biến động cơ cấu vốn đất ở nước ta:
- Diện tích đất nông nghiệp tăng khá, tuy nhiên khả năng mở rộng hạn chế
- Diện tích đất lâm nghiệp tăng khá nhưng chưa đáp ứng được yêu cầu trong điều
kiện của nước ta
- Diện tích đất chuyên dùng và đất ở tăng lên
- Đất chưa sử dùng ngày càng thu hẹp lại
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