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Câu 1 (1.5 điểm) 

a. Trình bày và giải thích đặc điểm thời tiết, khí hậu trên các miền của nước ta trong mùa gió 

đông bắc? 

b. Khí hậu nhiệt đới ẩm gió mùa có mùa đông lạnh gây khó khăn như thế nào tới sản xuất nông 

nghiệp ở tỉnh Nam Định? 

Câu 2 (2.0 điểm) 

a. Dựa vào Atlat Địa lí Việt Nam và kiến thức đã học, nhận xét sự chuyển dịch cơ cấu lao động 

đang làm việc phân theo khu vực kinh tế của nước ta giai đoạn 1995 - 2007? 

b. Tại sao tỉ lệ thất nghiệp và thiếu việc làm của nước ta vẫn còn cao? Nêu một số giải pháp để 

giải quyết vấn đề việc làm trong giai đoạn hiện nay? 

Câu 3 (2.0 điểm) 

a. Dựa vào Atlat Địa lí Việt Nam và kiến thức đã học, chứng minh công nghiệp chế biến lương 

thực - thực phẩm là ngành công nghiệp trọng điểm? 

b. Giải thích tại sao Hà Nội là trung tâm công nghiệp lớn nhất nước ta? 

Câu 4 (2.0 điểm) 

a. Trình bày những thuận lợi về tự nhiên để phát triển ngành nông - lâm - ngư nghiệp của vùng 

Bắc Trung Bộ? 

b. Dựa vào Atlat Địa lí Việt Nam và kiến thức đã học, chứng minh nước ta có điều kiện thuận 

lợi để phát triển tổng hợp kinh tế biển? 

Câu 5 (2.5 điểm) Cho bảng số liệu: 

DIỆN TÍCH LƯỢNG CÀ PHÊ NHÂN CỦA NƯỚC TA, GIAI ĐOẠN 2005 - 2017 

 
(Nguồn: Niên giám thống kê Việt Nam 2018) 

a. Vẽ biểu đồ thích hợp nhất thể hiện diện tích và sản lượng cà phê nhân của nước ta, giai đoạn 

2005 - 2017? 

b. Nhận xét và giải thích về sự thay đổi diện tích và sản lượng cà phê nhân của nước ta giai 

đoạn 2005 - 2017? 

 

 

----------------------------- 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. 


