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Câu 1 (1,0 điểm) 
 Trình bày nguyên nhân hình thành các đai khí áp trên Trái Đất. Tại sao các đai khí áp 
không phân bố thành dải liên tục bao quanh Trái Đất? 
 
Câu 2 (2,5 điểm) 
 Cho bảng số liệu 
 

Nhiệt độ trung bình các tháng trong năm của một số địa điểm (0C) 
 

Tháng I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII 

TP. Hạ 
Long 17 18 19 24 27 29 27 27 27 27 24 19 

TP Vũng 
Tàu 26 27 28 30 29 29 28 28 28 28 28 27 

 
 a. Vẽ biểu đồ thích hợp thể hiện diễn biến nhiệt độ trung bình các tháng trong năm của 
TP Hạ Long và TP Vũng Tàu theo bảng số liệu đã cho. 
 b. Nhận xét và giải thích sự khác nhau về chế độ nhiệt của Hạ Long và Vũng Tàu. 
  
Dựa vào Atlat Địa lí Việt Nam và kiến thức đã học, trả lời các câu hỏi sau: 
Câu 3 (2,0 điểm) 
 a. Trình bày đặc điểm địa hình bờ biển và thềm lục địa nước ta. 
 b. Tại sao đất phèn và đất mặn chiếm diện tích lớn ở Đồng bằng sông Cửu Long? 
 
Câu 4 (2,0 điểm) 
 a. Phân tích đặc điểm phân bố các trung tâm công nghiệp ở nước ta. 
 b.Thị trường tác động như thế nào đến sự phát triển ngành nông nghiệp và công nghiệp?  
 
Câu 5  (2,5 điểm) 

a. So sánh tình hình hình sản xuất cây công nghiệp ở  Tây Nguyên  và Trung du miền núi 
Bắc Bộ.  

b. Nêu một số phương hướng để nâng cao hiệu qủa sản xuất cây công nghiệp ở các vùng 
chuyên canh của nước ta. 

--------- HẾT --------- 

Thí sinh được sử dụng Atlat Địa lí Việt Nam do Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam phát hành. 
Cán bộ coi kiểm tra không giải thích gì thêm. 

 


