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BẢNG ĐÁP ÁN  

 

1 C 11 D 21 B 31 A 

2 A 12 D 22 D 32 C 

3 A 13 D 23 C 33 B 

4 C 14 B 24 D 34 D 

5 D 15 B 25 C 35 D 

6 B 16 D 26 C 36 A 

7 B 17 B 27 C 37 B 

8 B 18 C 28 A 38 A 

9 C 19 D 29 A 39 D 

10 A 20 A 30 A 40 B 

 

HƯỚNG DẪN GIẢI CHI TIẾT 

Thực hiện: Ban chuyên môn Tuyensinh247.com 

 

Câu 1:  

Dựa vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 4 – 5, tỉnh Kon Tum của nước ta là“Ngã ba Đông Dương” vì có biên giới 

với cả Lào và Campuchia 

=> Chọn đáp án C 

Câu 2:  

Dựa vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 9, vùng khí hậu Bắc Trung Bộ chịu ảnh hưởng nhiềunhất của gió Tây khô 

nóng (có nhiều mũi tên đỏ chỉ gió Tây khô nóng nhất) 

=> Chọn đáp án A 

Câu 3:  

Dựa vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 4 – 5, điểm cực Tây nước ta thuộc xã Sín Thầu, huyện Mường Nhé, tỉnh 

Điện Biên 

=> Chọn đáp án A 

Câu 4:  

Dựa vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 10, hãy cho biết sông Sài Gòn thuộc lưu vực sông Đồng Nai 

=> Chọn đáp án C 

Câu 5:  

Vấn đề việc làm ở vùng Đồng bằng sông Hồng trở thành một trong những vấn đề nan giải, nhất làkhu vực thành 

thị vì Đồng bằng sông Hồng là vùng có số dân đông, mật độ dân số cao nhất cả nước, kết cấu dân số trẻ, nguồn 

lao động dồi dào, nền kinh tế còn chậm phát triển nên không đáp ứng kịp nhu cầu việc làm cho lao động 

=> Chọn đáp án D 

Câu 6:  

Dựa vào biểu đồ đã cho, nhận xét thấy giai đoạn 2010-2014, Tỉ trọng hàng nông, lâm thủy sản và hàng khác 

luôn nhỏ nhất (năm 2010 chỉ 22,9%; năm 2014 chỉ 16,6%) 
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=> Nhận xét B đúng 

=> Chọn đáp án B 

Câu 7: 

Trường Sơn Bắc có đặc điểm địa hình núi thấp và hẹp ngang, địa hình được nâng cao hơn ở hai đầu và thấp 

trũng ở giữa (sgk Địa lí 12 trang30) 

=> Nhận xét “ở giữa nhô cao, hai đầu hạ thấp” là không đúng 

=> Chọn đáp án B 

Câu 8. 

Đồng bằng sông Hồng là vùng thiếu nguyên liệu cho sản xuất công nghiệp (khoáng sản không phong phú); 

phần lớn nguyên liệu phải đưa từ vùng khác đến 

=> Nhận xét “Có đầy đủ khoáng sản cho công nghiệp.” Là không đúng 

=> Chọn đáp án B 

Câu 9:  

Dựa vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 9, hãy cho biết biểu đồ khí hậu Hà Nội có biên độnhiệt trong năm cao nhất 

(>12
0
C) do Hà Nội có mùa hạ nóng, mùa đông lạnh; các trạm còn lại đều nằm trong miền khí hậu phía Nam, 

nóng quanh năm nên biên độ nhiệt nhỏ 

=> Chọn đáp án C 

Câu 10:  

Vùng Đồng bằng sông Hồng tập trung nhiều di tích, lễ hội, các làng nghề truyền thống docó lịch sử khai thác 

lãnh thổ lâu đời nhất nước ta với nền sản xuất lúa nước phát triển hàng nghìn năm 

=> Chọn đáp án A 

Câu 11: 

Dựa vào biểu đồ đã cho, nhận xét thấy Sản lượng lúa có tốc độ tăng trưởng cao nhất, tăng liên tục và nhanh 

nhất, năng suất lúa cao và luôn lớn thứ hai; diện tích lúa có tốc độ tăng trưởng thấp nhất 

=> Nhận xét “Sản lượng lúa luôn thấp nhất và không ổn định” là không đúng 

=> Chọn đáp án D 

Câu 12:  

Nhận định không đúng về vai trò của tài nguyên rừng là “Khai thác rừng góp phần mở rộng diện tích cây công 

nghiệp” vì song song với vấn đề phát triển ngành trồng cây công nghiệp cần chú trọng bảo vệ và phát triển rừng 

chứ không phải khai thác rừng để mở rộng diện tích đất trồng cây công nghiệp 

=> Chọn đáp án D 

Câu 13:  

Đông Nam Bộ mới là vùng tập trung nhiều khu công nghiệp nhất nước ta nên nhận xét Đồng bằng sông Hồng 

là vùng đông dân nhất do tập trung nhiều khu công nghiệp nhất nước ta là không đúng 

=> Chọn đáp án D 

Câu 14:  

Tính chất nhiệt đới ẩm gió mùa của thiên nhiên nước ta làm tăng thêm tính bấp bênh vốn có của nông nghiệp 

(sgk Địa lí 12 trang 88) 



 

Truy cập http://tuyensinh247.com/ để học Toán – Lý – Hóa – Sinh – Anh – Văn – Sử - Địa – GDCD tốt nhất!3  

 
 

=> Chọn đáp án B 

Câu 15:  

Nhiệt độ trung bình năm của vùng Trung du và miền núi Bắc Bộ thấp hơn các vùng khác là do đây là vùng chịu 

ảnh hưởng mạnh nhất của gió mùa Đông Bắc, nhiệt độ mùa đông hạ xuống rất thaapsm, nhiều đợt rét đậm, rét 

hại 

=> Chọn đáp án B 

Câu 16:  

Dựa vào Atlat Địa lý Việt Nam trang 19, tỉnh có sản lượng lúa cao nhất là An Giang (có cột màu vàng cam thể 

hiện sản lượng lúa cao nhất) 

=> Chọn đáp án D 

Câu 17:  

Vùng Đồng bằng sông Hồng có mật độ dân số cao nhất nước ta (mật độ năm 2005 là 1225 người /km
2
) 

=> Chọn đáp án B 

Câu 18:  

Thế mạnh để phát triển các loại cây công nghiệp nguồn gốc cận nhiệt và ôn đới của Trung du vàmiền núi Bắc 

Bộ là do vùng có khí hậu nhiệt đới ẩm gió mùa và có một mùa đông lạnh, thích hợp với điều kiện sinh thái cây 

cận nhiệt, ôn đới 

=> Chọn đáp án C 

Câu 19:  

Dựa vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 14, cao nguyên có độ cao cao nhất ở vùngnúi Trường Sơn Nam là cao 

nguyên Lâm Viên với bề mặt cao nguyên cao >1500m và nhiều đỉnh cao trên 2000 m như Lang Biang, Bi 

Doup... 

=> Chọn đáp án D 

Câu 20:  

Để tăng sản lượng thủy sản khai thác ở nước ta vấn đề quan trọng nhất cần giải quyết làđầu tư trang thiết bị 

hiện đại để đánh bắt xa bờ, vừa thu được nguồn lợi thủy sản, vừa tránh khai thác quá mức thủy sản ven bờ 

=> Chọn đáp án A 

Câu 21:  

Dựa vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 4 – 5, cảng nước sâu Dung Quất thuộc tỉnh Quảng Ngãi 

=> Chọn đáp án B 

Câu 22:  

Do nước ta là nước đông dân nên ngành sản xuất lương thực có vai trò đặc biệt quan trọng. Việc bảo đảm an 

ninh lương thực ở nước ta là cơ sở để đa dạng hóa sản xuất nông nghiệp (sgk Địa lí 12 trang 93) 

=> Chọn đáp án D 

Câu 23:  

Hạn chế lớn nhất đối với phát triển kinh tế - xã hội ở vùng Đồng bằng sông Hồng là dân số quá đông, mật độ 

dân số cao trong khi kinh tế còn chậm phát triển nên gây ức ép lớn đến các vấn đề phát triển kinh tế - xã hội, 

việc làm... 
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=> Chọn đáp án C 

Câu 24:  

Cả 4 nhân tố đều ảnh hưởng đến ô nhiễm môi trường biển, tuy nhiên nhân tố Động đất, núi lửa, sóng thần, biến 

đổi khí hậu là nhân tố tự nhiên, vẫn diễn ra ngay cả khi không có con người nên đây chưa phải nhân tố chính 

gây ô nhiễm môi trường biển 

=> Chọn đáp án D 

Câu 25: 

Các vấn đề đã cho đều đòi hỏi có sự hợp tác toàn cầu, trong đó vấn đề ổn định hòa bình thế giới đòi hỏi sự hợp 

tác toàn cầu rõ ràng hơn cả vì nó liên quan đến tất cả các quốc gia, các khu vực trên thế giới 

=> Chọ đáp án C 

Câu 26:  

So với nhóm nước phát triển, nhóm nước đang phát triển có dân số trẻ hơn và đông hơn 

=> Chọn đáp án C 

Câu 27:  

Dựa vào bảng số liệu đã cho, áp dụng công thức tính tốc độ tăng trưởng = giá trị năm sau / giá trị năm đầu (lần) 

Giai đoạn 2010 -2015: 

Dân số cả nước tăng 91 709,8/86 947,4 = 1,05 lần  

Đồng bằng sông Hồng tăng 20 912,2 / 19 851,9 = 1,05 lần 

Đồng bằng sông Cửu Long17 589,2 / 17 251,3 = 1,02 lần 

=> Dân số Đồng bằng sông Cửu Long tăng chậm hơn cả nước 

=> Nhận xét C đúng 

=> Chọn đáp án C 

Câu 28:  

Hậu quả do cơ cấu dân số già gây ra là tăng chi phí phúc lợi xã hội cho người già, thiếu lao động 

=> Chọn đáp án A 

Câu 29:  

Dựa vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 17, trung tâm kinh tế có ngànhdịch vụ chiếm tỉ trọng ̣cao nhất trong cơ cấu 

kinh tế là TP Hồ Chí Minh (>50% GDP) 

=> Chọn đáp án A 

Câu 30:  

Dựa vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 18, nhận xét đúng về sự thayđổi tỉ trọng cơ cấu giá trị sản xuất nông, lâm, 

thủy sản năm 2000 và năm 2007 là  Tỉ trọng nông nghiệp và lâm nghiệp giảm, thủy sản tăng. 

=> Chọn đáp án A 

Câu 31:  

Biểu hiện của thương mại thế giới phát triển mạnh là tốc độ tăng trưởng thương mại luôn cao hơn tốc đô tăng 

trưởng kinh tế toàn cầu, tổ chức Thương mại thế giới WTO chi phối 95% hoạt động thương mại thế giới và có 

vai trò to lớn trong thức đẩy tự do hóa thương mại 

=> Chọn đáp án A 
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Câu 32:  

Dựa vào bảng số liệu đã cho, nhận xét thấy tổng GDP trong nước theo giá hiệnhành của Việt Nam tăng liên tục 

trong giai đoạn 2010-2015 

=> Chọn đáp án C 

Câu 33: 

Thế mạnh của vùng Trung du và miền núi Bắc Bộ là phát triển cây công nghiệp cận nhiệt, ôn đới chứ 

không phải thế mạnh nền nông nghiệp nhiệt đới => nhận xét “Phát triển một nền nông nghiệp nhiệt đới, có 

cả sản phẩm cận nhiệt đới” là không đúng 

=> Chọn đáp án B 

Câu 34:  

Dựa vào bảng số liệu đã cho, nhận xét thấy giai đoạn 2009-2015, tỉ suất inh thô và tỉ suất tử thô có biến động, 

Tỉ suất sinh thô luôn lớn hơn tỉ suất tử thô. 

=> Chọn đáp án D 

Câu 35:  

Nguyên nhân làm cho chăn nuôi gia cầm ở nước ta tăngmạnh không bao gồm Hiệu quả chăn nuôi cao và ổn 

định vì hiện nay, hiệu quả ngành chăn nuôi nước ta chưa thật cao và ổn định, chăn nuôi gia cầm tăng mạnh chủ 

yếu do nhu cầu thịt, trứng tăng cao  

=> Chọn đáp án D 

Câu 36:  

Nước công nghiệp mới là những nước đang phát triển đã trải qua quá trìnhcông nghiệp hóa và đạt được trình độ 

phát triển công nghiệp nhất định (sgk Địa lí 11 trang 7) 

=> Chọn đáp án A 

Câu 37:  

Gió mùa Tây Nam xuất phát từ cao áp cận chí tuyến nửa cầu Nam xâm nhập vào nước ta vàothời giangiữa và 

cuối mùa hạ(sgk Địa lí 12 trang 42) 

=> Chọn đáp án B 

Câu 38:  

Năng suất lúa cả năm của nước ta có xu hướng tăng, chủ yếu là dođẩy mạnh thâm canh, áp dụng các biện pháp 

khoa học – kĩ thuật để tăng năng suất trên cùng một diện tích 

=> Chọn đáp án A 

Câu 39:  

Khó khăn chủ yếu làm hạn chế việc phát triển chăn nuôi gia súc lớn ở vùng Trung du và miềnnúi Bắc Bộ là 

công tác vận chuyển sản phẩm chăn nuôi đến vùng tiêu thụ (sgk Địa lí 12 trang 148-149) 

=> Chọn đáp án D 

Câu 40:  

Phải đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo ngành ở vùng Đồng bằng sông Hồng vì hiện nay việc chuyển 

dịch cơ cấu kinh tế của vùng còn chậm, chưa phát huy hết thế mạnh của vùng. 

=> Chọn đáp án B 


