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Câu I: (2 điểm) 

 Trình bày  về phạm vi lãnh thổ vùng nội thủy và lãnh hải của nước ta. Là công dân 

Việt Nam, Em hãy liên hệ trách nhiệm công dân của mình đối với việc Trung Quốc 

cho máy bay ra đảo Đá Chữ Thập của nước ta trên Biển Đông.  

Câu II: ( 3 điểm )  

Cho bảng số liệu 

DIỆN TÍCH VÀ GIÁ TRỊ SẢN XUẤT CỦA NGÀNH TRỒNG CÂY CÔNG 

NGHIỆP Ở NƯỚC TA 

Năm 2005 2007 2010 2012 

Tổng diện tích ( nghìn ha ) 2496 2668 2809 2953 

 - Cây công nghiệp hằng năm 862 846 798 730 

 - Cây công nghiệp lâu năm 1634 1822 2011 2223 

Giá trị sản xuất (nghìn tỉ đồng) 79 91 105 116 

(Nguồn : Niên giám thống kê Việt Nam 2013, Nhà xuất bản Thống kê, 2014) 

1. Vẽ biểu đồ kết hợp (giữa cột chồng và đường) thể hiện diện tích và giá trị 

sản xuất của ngành trồng cây công nghiệp ở nước ta trong giai đoạn 2005 - 2012. 

2. Nhận xét tình hình phát triển của ngành trồng cây công nghiệp ở nước ta. 

Câu III ( 2 điểm ) 

Việc đánh bắt hải sản của ngư dân ở ngư trường quần đảo Hoàng Sa, Trường Sa có 

y nghĩa như thế nào về an ninh, quốc phòng? 

Câu IV ( 3 điểm ) 

Dựa vào atlat Địa Lý Việt Nam và kiến thức đã học hãy Chứng minh: về tự nhiên, 

vùng Trung du và miền núi Bắc Bộ có nhiều thế mạnh để phát triển công nghiệp. 

Kể tên các tỉnh giáp với Trung Quốc của vùng Trung du và miền núi Bắc Bộ 

 

*** Hết *** 

Lưu ý: Học sinh được sử dụng Atlat Địa Lý 



Đáp án 

Câu I ( 2 điểm ) 

a.Trình bày  về phạm vi lãnh thổ vùng nội thủy và lãnh hải của nước ta.    

-Vùng nội thủy: 

+Vùng nước tiếp giáp với đất liền, ở phía trong đường cơ sở. 

+Vùng nội thủy được xem như bộ phận lãnh thổ trên đất liền. 

-Lãnh hải: 

+Vùng biển thuộc chủ quyền quốc gia trên biển, có chiều rộng 12 hải lí (1 hải lí = 

1852m) 

+Ranh giới của lãnh hải chính là đường biên giới quốc gia trên biển. 

b. Liên hệ trách nhiệm công dân của mình đối với việc Trung Quốc cho máy bay ra 

đảo Đá Chữ Thập của nước ta trên Biển Đông. 

*Đây là câu hỏi mở: HS cần nêu được các nội dung sau: 

-Tích cực học tập, LĐ sản xuất để góp phần tăng trưởng nhanh kinh tế tạo ra sức 

mạnh về KT, từ đó củng cố sức mạnh về quốc phòng. 

-Bằng kiến thức đã học được, tích cực tuyên truyền cho nhân dân, gia đình, bạn bè 

quốc tế về chủ quyền biển, đảo Việt Nam. 

 

Câu II : ( 3 điểm ) 

1. Vẽ biểu đồ : 

 
2. Nhận xét: 

 - Nhìn chung ngành trồng cây công nghiệp luôn phát triển từ 2005 – 2012. 

 - Tổng diện tích từ 2005 – 2012 tăng 457 nghìn ha  

 - Cây công nghiệp hàng năm 2005 – 2007 diện tích tăng, từ năm 2010, 2012 

diện tích giảm, từ năm 2005 – 2012 diện tích giảm 132 nghìn ha 

 - Cây công nghiệp lâu năm từ 2005 – 2012 diện tích tăng 589 nghìn ha. 



 - Tốc độ tăng trưởng của diện tích cây công nghiệp lâu năm tăng nhanh hơn cây 

công nghiệp hàng năm. 

 - Giá trị sản xuất từ 2005 – 2015 tăng 37 nghìn tỉ đồng  

 

Câu III ( 2 diểm ) 

Việc đánh bắt hải sản của ngư dân ở ngư trường quần đảo Hoàng Sa, Trường Sa 

có y nghĩa về an ninh, quốc phòng: 

-Khẳng định chủ quyền của nước ta đối với hai quần đảo và vùng biển,thềm lục địa 

xung quanh. 

-Góp phần bảo vệ an ninh, quốc phòng vùng biển nước ta. 

 

Câu IV ( 3 điểm ) 

Vùng Trung du và miền núi Bắc Bộ có nhiều thế mạnh về tự nhiên để phát triển 

công nghiệp. 

-Khoáng sản phong phú(than, sắt, apatit, thiếc, đá vôi...để phát triển nhiều ngành 

công nghiệp. 

-Tiềm năng thủy điện lớn như hệ thống sông Hồng (11 triệu kw), riêng sông Đà 

chiếm gần 6 triệu kw, tạo điều kiện cho phát triển công nghiệp năng lượng. 

-Đất feralit, khí hậu có mùa đông lạnh làm cho cơ cấu cây trồng đa dạng, nguồn lợi 

sinh vật biển phong phú thuận lợi cho công nghiệp chế biến thực phẩm. 

-Tài nguyên rừng để phát triển công nghiệp chế biến lâm sản. 

 Kể tên các tỉnh giáp với Trung Quốc của vùng Trung du và miền núi Bắc Bộ: 

Quảng Ninh, Lạng Sơn, Cao Bằng, Hà Giang, Lào Cai,Lai Châu, Điện Biên. 


