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Câu 1 (1.0 điểm). Vùng biển nước ta bao gồm những bộ phận nào ?  
Câu 2 (3.0 điểm). Trình bày đặc điểm chính của địa hình nước ta? Địa hình vùng Trường Sơn Bắc và 
vùng Trường Sơn Nam khác nhau như thế nào ? 
Câu 3 (3.0 điểm). Dựa vào bảng số liệu sau: 

Số liệu về nhiệt độ trung bình tại một số địa điểm nước ta  

Địa điểm Nhiệt độ trung 
bình tháng I (ºC) 

Nhiệt độ trung 
bình năm (ºC) 

Lạng Sơn  13,3 21,2 
Hà Nội  16,4 23,5 
Huế  19,7 25,1 
Đà Nẳng 21,3 25,7 
Quy Nhơn 23,0 26,8 
TP Hồ Chí Minh 25,8 27,1 

 
a. Vẽ biểu đồ cột thể hiện nhiệt độ trung bình năm một số địa điểm của nước ta. 
b. Nhận xét sự thay đổi nhiệt độ của các địa điểm đó . 
Câu 4 (3.0 điểm). Dựa vào Át lát địa lý Việt Nam và các kiến thức đã học hãy : 
a. Kể tên các tỉnh giáp biển của vùng Đồng bằng sông cửu long? 
b. Nêu những thế mạnh và hạn chế của khu vực đồng bằng đối với sự phát triển kinh tế-xã hội? 
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CÂU NỘI DUNG ĐIỂM 

1 
1,0 điểm 
 

Vùng biển nước ta bao gồm các bộ phận: 
Nội thủy 
Lãnh hải: 12 hải lý 
Vùng tiếp giáp lãnh hải: 12 hải lý 
Vùng đăc quyền kinh tế: 200 hải lý 
Thềm lục địa: sâu 200m 

1,0 
 
 
 

2 
3,0 điểm 
 

- Đặc điểm chính của địa hình nước ta:  
+ Địa hình đồi núi chiếm phần lớn diện tích nhưng chủ yếu là đồi núi thấp 
+ Cấu trúc địa hình khá đa dạng 
+ Địa hình của vùng nhiệt đới ẩm gió mùa 
+ Địa hình chịu sự tác động mạnh mẽ của con người. 
- So sánh vùng núi Trường Sơn Bắc và Trường Sơn Nam 
+ Giới hạn:........ 
+ Hướng núi:........ 
+ Đặc điểm địa hình:....... 

1,0 
 
 
 
 

2,0 

3 
3,0 điểm 
 

a. Vẽ biểu đồ cột, đầy đủ các yếu tố: Chia tỉ lệ đúng; Ghi tên biểu đồ (Thiếu 
mỗi yếu tố trừ 0,25 điểm) 
      Chú ý: Hs vẽ biểu đồ khác không cho điểm 
b. Nhận xét 

2,0 
 
 

1,0 

4 
3,0 điểm 
 

a. Các tỉnh giáp biển của ĐBSCL: Kiên giang, Cà mau, Bến tre, Tiền giang, 
Trà vinh, Sóc trăng, Bạc liêu.. 
b. Thế mạnh và hạn chế của khu vực đồng bằng 
* Thế mạnh 
 + Phaùt trieån neàn noâng nghieäp nhieät ñôùi, ña daïng caùc loaïi noâng saûn, ñaëc 
bieät laø gaïo. 
+ Cung caáp caùc nguoàn lôïi thieân nhieân khaùc nhö khoaùng saûn, thuyû saûn vaø 
laâm saûn. 
+ Laø nôi coù ñieàu kieän ñeå taäp trung caùc thaønh phoá, caùc khu coâng nghieäp vaø 
caùc trung taâm thöông maïi. . 
* Caùc haïn cheá: Thöôøng xuyeân chòu nhieàu thieân tai baõo, luït, haïn haùn…  
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