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§Ò thi thö lÇn i 

C©u 1: (2,0 ®iÓm) 
1) Nªu ®Æc ®iÓm chung cña ®Þa h×nh n−íc ta. T¹i sao n−íc ta cã nhiÒu ®åi nói? 
2) Cho bảng số liệu: Cơ cấu lao động có việc làm phân theo khu vực kinh tế giai 

đoạn 2000 - 2005, ( Đơn vị %) 
Khu vực kinh tế 2000 2002 2003 2004 2005 
Nông - lâm - ngư nghiệp 65,1 61,9 60,3 58,8 57,3 
Công nghịêp - xây dựng 13,1 15,4 16,5 17,3 18,2 
Dịch vụ 21,8 22,7 23,2 23,9 24,5 

      Dựa vào bảng số liệu trªn, h·y so sánh và nhận xét về sự thay đổi cơ cấu lao động 
theo khu vực kinh tế nước ta, giai đoạn 2000-2005. 
 
C©u 2: (3,0 ®iÓm) 

1) Ph©n tÝch vai trß cña quèc lé 1 vµ ®−êng s¾t Thèng NhÊt. T¹i sao ®−êng bé lµ 
lo¹i h×nh giao th«ng vËn t¶i chñ yÕu trong n−íc? 

2) Ph©n tÝch c¸c thÕ m¹nh ®Ó ph¸t triÓn tæng hîp kinh tÕ biÓn ë Duyªn h¶i Nam 
Trung Bé. 

 
C©u 3: (3,0 ®iÓm) 

Cho b¶ng sè liÖu sau:  
Tình hình dân số và sản lượng lương thực nước ta, từ 1990 - 2007 

Năm 1990 1995 2000 2005 2007 
D©n sè (nghìn người) 66107 71996 77686 84156 85170 
S¶n l−îng l−¬ng thùc(nghìn tấn) 21489 27571 35463 35832 35942 

1) Tính bình quân lương thực theo đầu người qua các năm (kg/người). 
2) Vẽ biểu đồ thể hiện tốc độ phát triển dân số, sản lượng lương thực và b×nh qu©n 

l−¬ng thùc theo đầu người giai ®o¹n 1990 - 2007.  
3) Nhận xét và giải thích. 
 

C©u 4: (2,0 ®iÓm) 
Tr×nh bµy hiÖn tr¹ng vµ ý nghÜa cña vÊn ®Ò khai th¸c thuû n¨ng ë T©y Nguyªn. 

 
--------- HÕt --------- 

 
 
Hä vµ tªn thÝ sinh: …………………………………….……SBD: ……………………… 
 
 

(ThÝ sinh kh«ng ®−îc dïng tµi liÖu, gi¸m thÞ kh«ng gi¶i thÝch g× thªm) 
 
 
 



 
H−íng dÉn chÊm vμ biÓu ®iÓm 

 
C©u Néi dung §iÓm

C©u1   2,0 
®iÓm

1.1 1. §Æc ®iÓm chung cña ®Þa h×nh n−íc ta:  
- PhÇn lín diÖn tÝch ®Êt n−íc lµ ®åi nói nh−ng chñ yÕu lµ ®åi nói thÊp, (nªu 
cô thÓ). 

0.25

- CÊu tróc ®Þa h×nh kh¸ ®a d¹ng, (nªu cô thÓ). 0.25
- §Þa h×nh vïng nhiÖt ®íi Èm giã mïa, (nªu VD). 
- §Þa h×nh chÞu t¸c ®éng s©u s¾c cña con ng−êi , (nªu VD). 

0.25

2. Gi¶i thÝch:  
- Tõ giai ®o¹n  Cæ kiÕn t¹o, ®Êt n−íc tr¶i qua nhiÒu chu k× vËn ®éng t¹o nói: 
   + Cæ sinh: Calª®«ni vµ Hecxini 
   + Trung sinh: In®«xini vµ Kimªri 
   + T©n sinh: Anp¬ - Hymalaya 

0.25

 

- C¸c vËn ®éng t¹o nói víi c¸c pha uèn nÕp, hiÖn t−îng ®øt g·y, phun trµo 
m¾c ma lµm xuÊt hiÖn c¸c vïng nói c¬ b¶n: §«ng B¾c, T©y B¾c, Tr−êng S¬n 
B¾c vµ Tr−êng S¬n Nam, h×nh thµnh c¶nh quan nhiÒu ®åi nói. 

0.25

So s¸nh, nhËn xÐt sù thay ®æi lao ®éng theo khu vùc KT  
- C¬ cÊu lao ®éng theo khu vùc KT thay ®æi qua c¸c n¨m, kh¸c nhau gi÷a 
c¸c khu vùc. 
- Sù thay ®æi tØ träng: 
   + Khu vùc I gi¶m tØ träng (d/c) 
   + Khu vùc II vµ III t¨ng tØ träng (d/c) 

0.25

- Sù kh¸c nhau trong c¬ cÊu: DÉn ®Çu lµ khu vùc I, thø hai lµ khu vùc III, 
khu vùc II chiÕm tØ träng thÊp nhÊt (d/c) 0.25

1.2 

- Gi¶i thÝch: chñ yÕu do CNH, H§H ®Êt n−íc. 0.25
C©u 2  3,0 

®iÓm
1. Ph©n tÝch vai trß quèc lé 1 vµ ®−êng s¾t Thèng NhÊt:  
a) Quèc lé 1: 
- Lµ tuyÕn ®−êng bé dµi nhÊt (d/c) 
- Cã KLVC, KLLC cao nhÊt trong c¸c tuyÕn GTVT ®−êng bé 
- §i qua 6/7 vïng KT, t¹o mèi liªn hÖ c¸c vïng 
- §i qua nhiÒu thµnh phè, trung t©m CN (d/c) 
- Cã kh¶ n¨ng kÕt hîp víi nhiÒu lo¹i h×nh, nhiÒu tuyÕn ®−êng GTVT kh¸c. 

0.50

b) §−êng s¾t Thèng NhÊt: 
- Lµ tuyÕn ®−êng s¾t dµi nhÊt (d/c) 
- §i qua nhiÒu vïng KT 
- ChiÕm 2/3 KLVC ngµnh ®−êng s¾t 
- Nèi 2 TTKT lín nhÊt c¶ n−íc 

2.1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 - Nèi liÒn víi ®−êng s¾t xuyªn ¸ 

 
 

0.50 
 
 
 



2. Gi¶i thÝch:  
- §−êng bé lµ lo¹i h×nh GTVT c¬ ®éng, thÝch nghi víi nhiÒu d¹ng ®Þa h×nh, 
phï hîp víi ®/h VN. 
- Tèc ®é kh¸ nhanh, c−íc phÝ kh«ng cao, ®¸p øng tèt nhu cÇu trong n−íc. 

 
 
 
 

- Nguyªn nh©n kh¸c: ®Çu t− cña Nhµ n−íc, sù ph¸t triÓn cña KT trong 
n−íc… 

0.50

Ph©n tÝch c¸c thÕ m¹nh ®Ó ph¸t triÓn tæng hîp KT biÓn ë §NB:  
1. Kh¸i qu¸t vÒ duyªn h¶I NTB: DiÖn tÝch, d©n sè, sè tØnh – TP…  
2. ThÕ m¹nh tù nhiªn:  
a) Trong khai th¸c, nu«i trång thuû s¶n 
- §−êng bê biÓn dµi, vïng biÓn réng, cã c¸c ng− tr−êng lín (d/c) 
- Nguån lîi phong phó, nhiÒu loµi gi¸ trÞ cao vµ nhiÒu loµi ®Æc s¶n  
- KhÝ hËu cËn xÝch ®¹o, Ýt thiªn tai thuËn lîi cho ®¸nh b¾t quanh n¨m 
- Ven biÓn cã nhiÒu cöa s«ng, vòng vÞnh thuËn lîi cho nu«i trång 

0.50

b) Trong khai th¸c kho¸ng s¶n: 
- Cã dÇu khÝ ë thÒm lôc ®Þa 
- Cã nguån muèi tr÷ l−îng lín, ®iÒu kiÖn KH thuËn lîi cho sx muèi  
- Ven biÓn cã c¸t thuû tinh vµ ti tan. 

0.25

c) Trong GTVT (DV hµng h¶i) 
- Bê biÓn chia c¾t m¹nh, nhiÒu vÞnh n−íc s©u thuËn lîi cho x©y dùng c¸c 
c¶ng biÓn nhÊt lµ c¸c c¶ng n−íc  s©u 
- VÞ trÝ gÇn ®−êng biÓn QT thuËn lîi cho xd c¸c tuyÕn GTVT QT 

0.50

d) Trong du lÞch biÓn: 
- NhiÒu b·i t¾m ®Ñp 

2.2 

- NhiÒu ®¶o ven bê 
0.25

C©u 3  3,0 
®iÓm

3.1 B×nh qu©n s¶n l−îng l−¬ng thùc trªn ®Çu ng−êi qua c¸c n¨m  
(§¬n vÞ: Kg/ng−êi) 
 

Năm 1990 1995 2000 2005 2007 
S¶n l−îng 
LTBQ 325.1 383.0 456.5 425.8 422.0 

 

0.25

3.2 VÏ biÓu ®å:  
 a) Xö lÝ sè liÖu:  
 Tèc ®é gia t¨ng d©n sè, SL LT vµ BQLT qua c¸c n¨m, (§¬n vÞ: %) 

Năm 1990 1995 2000 2005 2007 
D©n sè 100 108.9 117.5 127.3 128.8
SLLT 100 128.3 165.0 166.7 167.3
BQLT 100 117.8 140.4 131.0 129.8 

0.50

 b) VÏ biÓu ®å: Biểu đồ đường, ( Y/c chÝnh x¸c, ®Ñp, ®ñ th«ng tin). 1.50



Biểu đồ thể hiện tốc độ gia tăng DS, SLLT và BQLT
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3.3 NhËn xÐt vµ gi¶i thÝch:  

a) NhËn xÐt: 
- Tèc ®é t¨ng d©n sè, SLLT vµ BQLT kh¸c nhau. 
- SLLT t¨ng nhanh nhÊt (d/c) 
- BQLT t¨ng nhanh thø 2 (d/c) 
- D©n sè t¨ng chËm. nhÊt (d/c) 

0.5 

b) Gi¶i thÝch:  
- SLLT t¨ng nhanh nhÊt do: 
   + Gia t¨ng diÖn tÝch 
   + ¸p dông c¸c tiÕn bé KHKT vµo s¶n xuÊt (d/c) 
- D©n sè t¨ng chËm do c¸c chÝnh s¸ch d©n sè KHHG§ 

 

- B×nh qu©n t¨ng cao h¬n d©n sè do tèc ®é t¨ng SLLT cao h¬n so víi tèc ®é 
gia t¨ng d©n sè. 

0.25

1. HiÖn tr¹ng vÊn ®Ò khai th¸c thuû n¨ng ë T©y Nguyªn: 2,0 
®iÓm

a) TiÒm n¨ng lín (d/c) 0.25
b) C¸c nhµ m¸y thuû ®iÖn ®· vµ ®ang ®−îc x©y dùng (d/c) 0.75
2. ý nghÜa: 
- Cung cÊp nguån n¨ng l−îng gi¸ rÎ, phôc vô khai th¸c vµ chÕ biÕn B«- xÝt 
trong vïng. 
- Cung cÊp n−íc t−íi cho c¸c VCC c©y CN trong mïa kh« 
- Ph¸t triÓn du lÞch 

C©u 4 

- Ph¸t triÓn nu«i trång thuû s¶n. 

1.00

 
------------   HÕt  ------------ 


