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Câu I (3,5 điểm) 

Về các vấn đề phát triển kinh tế của nước ta, anh (chị) hãy: 

     1.Trình bày vấn đề sử dụng đất nông nghiệp ở các vùng đồng bằng. 

     2. Nêu những nguyên nhân dẫn đến sự phân hóa lãnh thổ sản xuất công nghiệp.         

Câu II (3,0 điểm) 

Cho bảng số liệu:  

Giá trị sản xuất của ngành trồng trọt theo giá so sánh 1994 phân theo nhóm cây trồng của nước ta. 

                                                                                                                                 ( Đơn vị: tỉ đồng)         
Trong đó Năm Tổng số 

Cây lương thực Cây công nghiệp Rau đậu Cây khác 

1995  66183,4 42110,4 12149,4 4983,6       6940,0 

2005 107897,6 63852,5 25585,7 8928,2 9531,2 

Anh (chị) hãy: 

1. Vẽ biểu đồ thích hợp nhất thể hiện qui mô và cơ cấu giá trị sản xuất của ngành trồng trọt theo 

bảng số liệu trên. 

2. Nhận xét và giải thích sự thay đổi cơ cấu giá trị sản xuất ngành trồng trọt của năm 2005 so với 

năm 1995. 

PHẦN RIÊNG __________   Thí sinh chỉ được làm 1 trong 2 câu: III.a hoặc III.b   __________

Câu III.a. Theo chương trình KHÔNG phân ban (3,5 điểm) 

1. Hãy phân tích tiềm năng phát triển kinh tế của Đông Nam Bộ. Vì sao ở vùng này việc khai 

thác lãnh thổ theo chiều sâu lại là vấn đề được quan tâm ? 

2. Dựa vào các điều kiện tự nhiên hãy giải thích sự khác biệt về cơ cấu cây trồng của vùng Trung 

du và miền núi phía Bắc với vùng Đồng bằng sông Cửu Long. 

Câu III.b. Theo chương trình phân ban (3,5 điểm) 

1. Hãy kể tên 10 huyện đảo của nước ta, nêu rõ huyện đảo đó thuộc tỉnh, thành phố nào. Ý nghĩa 

của các đảo và quần đảo trong sự phát triển kinh tế - xã hội của đất nước. 

2. Trình bày những ảnh hưởng của địa hình đồi núi đối với sự phát triển kinh tế - xã hội và đối 

với cảnh quan tự nhiên nước ta. 

---------------------------Hết--------------------------- 
Thí sinh không được sử dụng tài liệu. Cán bộ coi thi không giải thích gì thêm. 
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