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Điểm

PHẦN CHUNG CHO TẤT CẢ THÍ SINH (8,0 điểm)
I
(2,0 đ)

1

Thiên nhiên nhiệt đới ẩm gió mùa ảnh hưởng như thế nào đến hoạt động
sản xuất và đời sống của nhân dân ta?
a) Ảnh hưởng đến sản xuất nông nghiệp.
- Nền nhiệt ẩm cao, khí hậu phân hoá tạo điều kiện phát triển nền nông nghiệp
lúa nước, tăng vụ, đa dạng hoá cây trồng, vật nuôi.
- Tính thất thường của các yếu tố thời tiết, khí hậu dẫn đến nhiều khó khăn
(thiên tai, dịch bệnh...).
b) Ảnh hưởng đến các hoạt động sản xuất khác và đời sống.
- Tạo điều kiện thuận lợi để phát triển các ngành kinh tế khác (lâm nghiệp,
thuỷ sản, giao thông vận tải, du lịch...).

2

II
(3,0 đ)

1

1,00
0,50
0,25
0,25
0,50
0,25

- Gây nhiều khó khăn do khí hậu phân mùa, thiên tai, thời tiết thất thường...

0,25

Chứng minh Việt Nam là nước đông dân. Dân số đông ảnh hưởng như
thế nào đến nguồn lao động của nước ta?
a) Chứng minh Việt Nam là nước đông dân.

1,00

- Số dân lớn (hơn 84,1 triệu người năm 2006).

0,25

- Đứng thứ 3 ở Đông Nam Á và thứ 13 trên thế giới.
b) Dân số đông ảnh hưởng như thế nào đến nguồn lao động của nước ta?
- Nguồn lao động dồi dào.
- Là cơ sở để tăng thêm nguồn lao động nước ta (mỗi năm có thêm hơn 1 triệu
lao động).
Trình bày tiềm năng tự nhiên và tình hình phát triển của ngành công
nghiệp khai thác dầu khí ở nước ta.
a) Tiềm năng tự nhiên.

0,25
0,50
0,25
0,25

0,50

1,50
0,50

- Dầu khí có trữ lượng lớn, tập trung ở các bể trầm tích chứa dầu ngoài thềm
lục địa.

0,25

- Hai bể trầm tích có triển vọng nhất là Cửu Long và Nam Côn Sơn.
b) Tình hình phát triển.
- Bắt đầu khai thác từ năm 1986.

0,25
1,00
0,25

- Sản lượng dầu mỏ tăng.
- Dầu mỏ được dùng cho xuất khẩu và là cơ sở để hình thành công nghiệp lọc
- hoá dầu (ở Dung Quất).
- Khí thiên nhiên được khai thác và sử dụng cho việc sản xuất điện, đạm (ở
Phú Mỹ, Cà Mau).

0,25
0,25

1

0,25

2

Duyên hải Nam Trung Bộ có những thuận lợi gì về tự nhiên để phát triển
các ngành kinh tế biển?

1,50

a) Đánh bắt và nuôi trồng thuỷ sản:
- Biển có nhiều cá, tôm và các hải sản khác; các bãi tôm, bãi cá lớn nhất là
ở cực Nam Trung Bộ và ngư trường Hoàng Sa - Trường Sa.
- Bờ biển có nhiều vũng, vịnh, đầm phá thuận lợi nuôi trồng thuỷ sản.

0,25
0,25

b) Du lịch biển:
- Có nhiều bãi biển đẹp (Mỹ Khê, Nha Trang...).

III
(3,0 đ)

1

0,25

- Nhiều vịnh đẹp nổi tiếng (vịnh Nha Trang, Vân Phong...) và hệ thống
đảo, quần đảo.

0,25

c) Giao thông vận tải biển: Có nhiều địa điểm thuận lợi để xây dựng cảng nước
sâu.

0,25

d) Khai thác khoáng sản biển: Có dầu khí ở thềm lục địa...; việc sản xuất muối
rất thuận lợi.
Vẽ biểu đồ miền thể hiện sự chuyển dịch cơ cấu diện tích cây công nghiệp của
nước ta phân theo cây hàng năm và cây lâu năm trong giai đoạn 2000 - 2010.

0,25
2,00

CƠ CẤU DIỆN TÍCH CÂY CÔNG NGHIỆP CỦA NƯỚC TA
GIAI ĐOẠN 2000 - 2010
2

Nhận xét sự chuyển dịch cơ cấu diện tích cây công nghiệp của nước ta giai
đoạn 2000 - 2010 từ biểu đồ đã vẽ và giải thích.

1,00

a) Nhận xét:
- Có sự chuyển dịch, nhưng còn chậm.
- Xu hướng chuyển dịch: Tăng tỉ trọng cây công nghiệp lâu năm, giảm tỉ trọng
của cây công nghiệp hàng năm.

0,50

b) Giải thích:
- Chuyển dịch theo xu thế chung của sản xuất nông nghiệp.
- Do cây công nghiệp lâu năm đem lại hiệu quả cao hơn so với cây công
nghiệp hàng năm; trong hoàn cảnh nước ta có nhiều thuận lợi về trồng cây
công nghiệp lâu năm và thị trường ngoài nước được mở rộng.

0,50
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PHẦN RIÊNG (2,0 điểm)
IV.a
(2,0 đ)

Theo chương trình Chuẩn (2,0 điểm)
Chứng minh rằng Trung du và miền núi Bắc Bộ là vùng giàu tài nguyên
khoáng sản và tiềm năng thuỷ điện.

2,00

a) Giàu tài nguyên khoáng sản.
- Có nhiều loại khoáng sản.
- Các loại khoáng sản chủ yếu:
+ Than tập trung ở Quảng Ninh, trữ lượng lớn và chất lượng tốt.
+ Còn có một số mỏ than khác ở Thái Nguyên, Lạng Sơn...
+ Khoáng sản kim loại: sắt, kẽm - chì, đồng - vàng, thiếc, bôxit, đất hiếm...
+ Khoáng sản phi kim loại: apatit (Lào Cai)...
+ Vật liệu xây dựng: đá vôi, sét...

1,50
0,25

b) Giàu tiềm năng thuỷ điện.
- Tiềm năng thuỷ điện lớn nhất so với các vùng trong cả nước.
- Hệ thống sông Hồng chiếm hơn 1/3 trữ năng thuỷ điện của cả nước, trong đó
tập trung chủ yếu ở sông Đà.
IV.b
(2,0 đ)
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Theo chương trình Nâng cao (2,0 điểm)
Tại sao phải khai thác tổng hợp các tài nguyên vùng biển và hải đảo?
Nước ta có những thuận lợi gì về tự nhiên để phát triển du lịch biển?

2,00

a) Tại sao phải khai thác tổng hợp các tài nguyên vùng biển và hải đảo?
- Hoạt động kinh tế biển rất đa dạng, chỉ có khai thác tổng hợp mới đem lại
hiệu quả kinh tế cao và bảo vệ môi trường.
- Môi trường biển không thể chia cắt được nên một vùng biển bị ô nhiễm sẽ
gây thiệt hại cho các vùng xung quanh.
- Môi trường đảo rất nhạy cảm trước tác động của con người (thí dụ phá rừng
dẫn đến làm mất đi nguồn nước ngọt ở đảo).

0,75
0,25

b) Nước ta có những thuận lợi gì về tự nhiên để phát triển du lịch biển?
- Đường bờ biển dài, vùng biển rộng.
- Có nhiều bãi biển, trong đó có những bãi đẹp.
- Nhiều vũng, vịnh và cảnh quan hấp dẫn (vịnh Hạ Long, Nha Trang...).
- Khí hậu thuận lợi, nhất là ở vùng biển phía Nam.
- Các thuận lợi khác (đảo, quần đảo, vườn quốc gia, khu dự trữ sinh quyển...).
ĐIỂM TOÀN BÀI THI : I + II + III + IV.a (hoặc IV.b) = 10,00 điểm

--------- Hết ---------
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