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 SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO KỲ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI CẤP TỈNH 

 SÓC TRĂNG Năm học 2016-2017 
 

 ĐỀ CHÍNH THỨC 
 

Môn: ĐỊA LÝ - Lớp 12 

(Thời gian làm bài 180 phút, không kể phát đề) 

Ngày thi: 17/9/2016 

________________ 

 

Đề thi này có 02 trang  

 

Câu 1: (3,0 điểm)  

  Quy luật địa đới thể hiện qua mạng lưới sông ngòi trên Trái Đất như thế nào? 

Câu 2: (2,0 điểm)  

 Phân biệt sự khác nhau giữa gia tăng dân số tự nhiên và gia tăng dân số cơ học. 

Câu 3: (3,0 điểm)  

 Dựa vào Atlat Địa lí Việt Nam và kiến thức đã học, em hãy: 

a) Giải thích tại sao có sự khác nhau về loài thực vật ở miền Bắc và Đông Bắc 

Bắc Bộ với Nam Trung Bộ và Nam Bộ? 

b) Tại sao feralit là quá trình hình thành đất chủ yếu ở nước ta? 

Câu 4: (4,0 điểm)  

 Dựa vào Atlat Địa lí Việt Nam và kiến thức đã học, em hãy: 

a) Trình bày vai trò của địa hình đối với sự phân hóa thiên nhiên ở nước ta. 

b) Giải thích vì sao chế độ nước của sông Hồng lại thất thường? 

Câu 5: (2,0 điểm)  

 Dựa vào Atlat Địa lí Việt Nam và kiến thức đã học, hãy phân tích đặc điểm phân 

bố dân cư ở Tây Nguyên. 
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Câu 6: (3,0 điểm)  

a) Giải thích tại sao ở nước ta cây công nghiệp lâu năm được chú trọng phát 

triển? 

b) Tại sao nền kinh tế thị trường, thương mại lại có vai trò đặc biệt quan trọng? 

Câu 7: (3,0 điểm)  

 Dựa vào Atlat Địa lí Việt Nam và kiến thức đã học, em hãy: 

Trình bày vai trò của kinh tế biển đối với sự phát triển kinh tế - xã hội của 

vùng Đông Nam Bộ. Nêu nguyên nhân của sự suy giảm tài nguyên và gây ô nhiễm 

môi trường biển, đảo. 

--- HẾT --- 

- Thí sinh được sử dụng Atlat Địa lí Việt Nam (Nhà xuất bản Giáo dục); không được 

sử dụng các tài liệu khác. 

- Giám thị không giải thích gì thêm. 

 

Họ tên thí sinh: .................................................... Số báo danh: ............................ 

Chữ ký của Giám thị 1: ........................  Chữ ký của Giám thị 2: .................. 


