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Câu 1 : (2đ) 

Dựa vào Atlat Địa lý Việt Nam, hãy cho biết nước ta tiếp giáp với những nước nào 

trên đất liền và trên biển. 

 

TRÊN ĐẤT LIỀN 

Giáp với: 

 

 

TRÊN BIỂN 

Giáp với:  

 

 

 

Câu 2 : (1đ)     Cho bảng SỐ DÂN THÀNH THỊ VÀ TỈ LỆ DÂN THÀNH THỊ 

GIAI ĐOẠN 1990 – 2005 

Năm Số dân thành thị  

(triệu người) 

Tỉ lệ dân thành thị trong dân số cả nước 

(%) 

1990 12,9 19,5 

1995 14,9 20,8 

2000 18,8 24,2 

2005 22,3 26,9 

a. Biểu đồ thích hợp  thể hiện sự thay đổi số dân thành thị và tỉ lệ dân thành thị trong 

dân số cả nước giai đoạn 1990 – 2005 là biểu đồ gì?  

b. Giải thích nguyên nhân lựa chọn loại biểu đồ đó? 

Câu 3 : (3,5đ) 

a. Em hãy vẽ sơ đồ đơn giản thể hiện các bộ phận của vùng biển nước ta. 

b. Kể tên các hệ sinh thái do ảnh hưởng của biển tạo ra. Trình bày hiểu biết của em 

về hệ sinh thái rừng ngập mặn nước ta. 

 

Câu 4: (3,5đ) 

a. Dựa vào Atlat Địa lý Việt Nam, em hãy xác định vị trí các vịnh biển của nước ta.  

Các vịnh biển này thuộc tỉnh, thành phố nào? 

b. Các dạng địa hình (vũng, vịnh, cửa sông, đầm phá, bãi cát, đảo ven bờ)  của nước 

ta có giá trị đối với các ngành kinh tế nào? 
 

 

 

----------- HẾT ---------- 

- Thí sinh không được sử dụng tài liệu 

- Thí sinh được sử dụng Atlat Địa Lý Việt Nam 



 

 

ĐÁP ÁN MÔN ĐỊA GIỮA HỌC KỲ I KHỐI 12 NĂM 2017 -2018 

Câu Nội dung Điểm 

1 TRÊN ĐẤT LIỀN:  Giáp với: Trung Quốc, Lào, Camphuchia 

TRÊN BIỂN: Giáp với: Trung Quốc, Camphuchia, Thái Lan, MaLaiXia, 

Singapo, Indonexia, Bruney, Philippin. 

0,75 

1,25 

2 Biểu đồ thích hợp: là biểu đồ kết hợp cột và đường.  

Vì: Bảng số liệu có 2 đơn vị, số năm > 3 năm 

1,0 

3 a.Sơ đồ các bộ phận vùng biển 

 

 
 

b. Hệ sinh thái:  

- Rừng ngập mặn; rừng trên đất phèn; rừng trồng trên các đảo và quần đảo. 

- Rừng ngập mặn:  đứng thứ 2 thế giới sau Amazon,/ diện tích 450 nghìn ha;/ 

Nam Bộ có diện tích lớn nhất (300 nghìn ha). 

Hiện nay, diện tích rừng ngập mặn suy giảm đáng kể /do cháy rừng và con 

người phá để nuôi tôm.  

1,5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2,0 

4 a. xác định  vị trí các vịnh biển  

Vịnh Hạ Long (Quảng Ninh); Vịnh Diễn Châu (Nghệ An); Vịnh Đà Nẵng (Đà 

Nẵng); Vịnh Quy Nhơn (Bình Định); Xuân Đài (Phú Yên); Vân Phong và Cam 

Ranh (Khánh Hòa) 

b. Giá trị đối với kinh tế:  

-Vũng, vịnh ( GTVT-xây dựng cảng nước sâu);  

-Vịnh, đảo, bãi cát (du lịch);  

- đầm phá, cửa sông (nuôi trồng thủy hải sản); 

- đảo (phát triển tổng hợp kinh tế biển và an ninh quốc phòng) 

- Nguyên nhiên liệu phát triển công nghiệp 

1,5 

 

 

 

 

 

 

 

2,0 

 

 

 

 




