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

Câu I (2,0 điểm)
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?
2. Chứng minh Việt Nam là nước đông dân. Dân số đông ảnh hưởng như thế nào
đến nguồn lao động của nước ta?
Câu II (3,0 điểm)
1. Trình bày tiềm năng tự nhiên và tình hình phát triển của ngành công nghiệp
khai thác dầu khí ở nước ta.
2. Duyên hải Nam Trung Bộ có những thuận lợi gì về tự nhiên để phát triển các
ngành kinh tế biển?
Câu III (3,0 điểm)
1. Căn cứ bảng số liệu dưới đây, hãy 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.
CƠ CẤU DIỆN TÍCH CÂY CÔNG NGHIỆP QUA CÁC NĂM

(Đơn vị: %)
Năm

2000

2005

2008

2010

100,0

100,0

100,0

100,0

Cây công nghiệp hàng năm

34,9

34,5

29,9

28,4

Cây công nghiệp lâu năm

65,1

65,5

70,1

71,6

Tổng số

(Nguồn: Niên giám thống kê Việt Nam 2011, NXB Thống kê, 2012)

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.
II. PHẦN RIÊNG (2,0 điểm)

Thí sinh chỉ được làm một trong hai câu (câu IV.a hoặc câu IV.b)
Câu IV.a. 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.
Câu IV.b. 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?
----------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: ............................................

