
  

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

ĐỀ THI CHÍNH THỨC 

 

KỲ THI TỐT NGHIỆP TRUNG HỌC PHỔ THÔNG NĂM 2007 
           Môn thi: ĐỊA LÍ - Trung học phổ thông không phân ban 
           Thời gian làm bài: 90 phút, không kể thời gian giao đề 
 

I. PHẦN BẮT BUỘC (5,0 điểm) 
Câu 1 (3,0 điểm) 

Cho bảng số liệu: 
Cơ cấu giá trị sản phẩm trong khu vực sản xuất vật chất ở nước ta 

thời kì 1990 - 2004 (Đơn vị: %).                                                                                  
Năm 1990 1995 2000 2004 

Nông - lâm - ngư nghiệp 55,8 46,7 39,7 34,0 
Công nghiệp - xây dựng 44,2 53,3 60,3 66,0 

Tổng số 100 100 100 100 
Hãy: 
1. Vẽ biểu đồ miền thể hiện cơ cấu giá trị sản phẩm trong khu vực sản xuất vật chất của nước ta thời kỳ 1990 - 

2004.  
2. Nhận xét về xu hướng thay đổi tỉ trọng của hai khu vực nông - lâm - ngư nghiệp và khu vực công nghiệp - 

xây dựng trong thời kỳ trên.  
3. Giải thích sự thay đổi đó.  

Câu 2 (2,0 điểm) 
Cho bảng số liệu: 

Diện tích và sản lượng cà phê (nhân) ở nước ta thời kì 1980 - 2004 
Năm 1980 1985 1990 1995 2000 2004 

Diện tích gieo trồng (nghìn ha) 22,5 44,7 119,3 186,4 561,9 496,8 
Sản lượng (nghìn tấn) 8,4 12,3 92,0 218,0 802,5 836,0 
Hãy: 
1. Tính năng suất cà phê của nước ta qua các năm.  
2. Nhận xét sự thay đổi diện tích, sản lượng và năng suất cà phê của nước ta trong thời kỳ trên.  

 
II. PHẦN TỰ CHỌN (5,0 điểm) 

Thí sinh chọn 1 trong 2 đề sau: 
 

ĐỀ I 
Câu 1 (3,0 điểm) 

1. Các yếu tố tự nhiên: địa hình, khí hậu, đất đai, sông ngòi và sinh vật của Đồng bằng sông Cửu Long có những 
thuận lợi và khó khăn gì trong sản xuất nông nghiệp?  

2. Phương hướng sử dụng hợp lý và cải tạo tự nhiên ở Đồng bằng sông Cửu Long. 
  
Câu 2 (2,0 điểm) 

Kể tên các ngành công nghiệp trọng điểm của nước ta hiện nay. Tại sao công nghiệp chế biến nông, lâm, thuỷ 
sản là ngành trọng điểm? 

ĐỀ II 
Câu 1 (2,0 điểm) 

Dựa vào Atlat Địa lí Việt Nam các trang Nông nghiệp chung, Nông nghiệp và kiến thức đã học, hãy: 
1. Cho biết vùng phân bố chủ yếu của đất trồng cây lương thực, thực phẩm và cây công nghiệp hàng năm ở 

nước ta. 
2. Kể tên các vùng có tỉ lệ diện tích gieo trồng cây công nghiệp so với tổng diện tích gieo trồng đã sử dụng lớn 

nhất nước ta (trên 40%). 
Câu 2 (3,0 điểm) 

Dựa vào Atlat Địa lí Việt Nam trang Công nghiệp chung và kiến thức đã học, nhận xét sự phân hoá về mặt lãnh 
thổ công nghiệp nước ta. 

-----HẾT----- 
 

Giám thị không giải thích gì thêm. 
Họ và tên thí sinh:................................................. 
Chữ kí của giám thị 1:........................................... 

Số báo danh:.......................................................... 
Chữ kí của giám thị 2:........................................... 

 


