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Đề thi này có 02 trang  

 

Câu 1: (3,0 điểm)  

    a) Tại sao ở xích đạo và ôn đới mưa nhiều, ở chí tuyến và cực mưa ít? 

    b) Địa hình ảnh hưởng đến lượng mưa, chế độ nước sông, mực nước ngầm như 

thế nào? 

Câu 2: (2,0 điểm)  

a)  Quá trình đô thị hoá có ảnh hưởng như thế nào đến sự thay đổi của quần cư 

nông thôn hiện nay? 

b) Trình bày vai trò của ngành du lịch đối với sự phát triển kinh tế - xã hội. 

Câu 3: (3,0 điểm)  

a) Tại sao lại có sự thay đổi nhiệt độ từ Bắc vào Nam ở nước ta? 

b) Trình bày những thuận lợi và khó khăn về đặc điểm tự nhiên của miền Nam 

Trung Bộ và Nam Bộ. 

Câu 4: (4,0 điểm)  

Dựa vào Atlat Địa lí Việt Nam và kiến thức đã học, hãy:  

a) Nhận xét và giải thích sự khác nhau về địa hình giữa vùng núi Trường Sơn 

Bắc và vùng núi Trường Sơn Nam. 

b) Giải thích sự khác biệt về khí hậu giữa Đông Trường Sơn và Tây Nguyên. 

Câu 5: (2,0 điểm)  

Phân tích những thuận lợi và khó khăn của đặc điểm dân số nước ta đối với sự 

phát triển kinh tế - xã hội và môi trường. 



Câu 6: (3,0 điểm)  

Dựa vào Atlat Địa lí Việt Nam và kiến thức đã học, hãy chứng minh công 

nghiệp dầu khí là ngành công nghiệp trọng điểm của nước ta. 

Câu 7: (3,0 điểm)  

Dựa vào Atlat Địa lí Việt Nam và kiến thức đã học, hãy so sánh hai vùng 

chuyên canh cây công nghiệp Đông Nam Bộ và Tây Nguyên. 

  

--- HẾT --- 

- Thí sinh được sử dụng Atlat Địa lí Việt Nam (Nhà xuất bản Giáo dục); không được 

sử dụng các tài liệu khác. 

- Giám thị không giải thích gì thêm. 
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