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ĐỀ CHÍNH THỨC

Môn: ĐỊA LÍ; Khối: C
Thời gian làm bài: 180 phút, không kể thời gian phát đề

Câu I (3,0 điểm)
1. Trình bày vùng nội thủy và lãnh hải của Việt Nam. Hai quần đảo Hoàng Sa,
Trường Sa có ý nghĩa như thế nào đối với nước ta về mặt an ninh quốc phòng?
2. Nêu các biện pháp bảo vệ tài nguyên đất ở nước ta.
Câu II (2,0 điểm)
Trình bày cơ cấu công nghiệp theo lãnh thổ của nước ta. Tại sao công nghiệp lại
phân bố thưa thớt ở trung du và miền núi?
Câu III (2,0 điểm)
Phân tích các thuận lợi và khó khăn về tự nhiên để phát triển cây công nghiệp lâu
năm ở Tây Nguyên. Tại sao ở vùng này cần kết hợp khai thác với bảo vệ vốn rừng?
Câu IV (3,0 điểm)
Cho bảng số liệu:
DIỆN TÍCH LÚA CẢ NĂM CỦA ĐỒNG BẰNG SÔNG HỒNG
VÀ ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG QUA CÁC NĂM

(Đơn vị: Nghìn ha)
Năm

2005

2008

2010

Đồng bằng sông Hồng

1 139

1 110

1 105

Đồng bằng sông Cửu Long

3 826

3 859

3 946

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

1. Vẽ biểu đồ cột thể hiện diện tích lúa cả năm của Đồng bằng sông Hồng và
Đồng bằng sông Cửu Long qua các năm.
2. Nhận xét diện tích lúa cả năm của hai vùng trên từ biểu đồ đã vẽ và giải thích.
----------Hết----------
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