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Câu I (1,0 điểm) 

Nhiệt độ không khí trên Trái Đất từ xích đạo về hai cực thay đổi như thế nào? Vì sao có sự 

thay đổi đó? 

Câu II (2,5 điểm) Cho bảng số liệu: 

DÂN SỐ PHÂN THEO THÀNH THỊ, NÔNG THÔN Ở NƯỚC TA TRONG, 

GIAI ĐOẠN 2000 - 2015 (Đơn vị: Triệu người) 

 
(Nguồn: Niên giám thống kê Việt Nam 2016, NXB Thống kê, 2017) 

1. Tính tỉ lệ dân thành thị trong dân số cả nước qua các năm. 

2. Vẽ biểu đồ thích hợp nhất thể hiện số dân và tỉ lệ dân thành thị nước ta trong giai đoạn 2000 

- 2015. 

3. Nhận xét tình hình tăng dân số, tỉ lệ dân thành thị của nước ta trong giai đoạn 2000 - 2015 

và giải thích. 

 

Dựa vào Atlat Địa lí Việt Nam và kiến thức đã học, trả lời các câu sau: 

Câu III (2,5 điểm) 

1. Chứng minh địa hình nước ta mang tính chất nhiệt đới gió mùa và chịu tác động mạnh mẽ 

của con người. 

2. Vì sao các đồng bằng duyên hải Trung Bộ nước ta nhỏ hẹp, kém phì nhiêu? 

Câu IV (2,0 điểm) 

1. Phân tích các xu hướng chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo lãnh thổ ở nước ta. 

2. Hãy cho biết vai trò của vùng kinh tế trọng điểm phía Nam đối với sự phát triển kinh tế - xã 

hội cả nước. 

Câu V (2,0 điểm) 

Trình bày tình hình phát triển nông nghiệp của vùng Tây Nguyên. Tại sao thủy lợi là biện pháp 

hàng đầu trong thâm canh nông nghiệp ở nước ta? 

 

 

 

----------------------------- HẾT ----------------------------- 

- Thí sinh được sử dụng Atlat Địa lí Việt Nam do NXB Giáo Dục Việt Nam phát hành từ năm 

2009 đến nay. 

- Cán bộ coi thi không giải thích gì thêm. 

 


