
PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO           ĐỀ THI HỌC SINH GIỎI LỚP 9  
       HUYỆN THĂNG BÌNH                                 Năm học 2015 – 2016 
                                                                                 Môn ĐỊA LÍ 
                                       Thời gian làm bài 150 phút (không kể thời gian giao đề)  
Câu 1. (4 điểm) 
 a) (2,5 điểm) Vì sao trên Trái Đất xuất hiện các đới khí hậu khác nhau? 
Vẽ hình mô tả các đới khí hậu trên Trái Đất. 
 b) (1,5 điểm) Kể tên các nhân tố làm giảm tính chất nhiệt đới của khí hậu 
miền Bắc nước ta. Nhân tố nào đóng vai trò quan trọng nhất làm cho khí hậu miền 
Bắc có mùa đông lạnh rõ rệt? 
Câu 2. (3 điểm) Tại sao giải quyết việc làm đang là vấn đề xã hội gay gắt ở nước 
ta? Để giải quyết việc làm ở nước ta, cần có những giải pháp gì?  
Câu 3. (4 điểm) 
 a) (1 điểm) Dịch vụ là gì? Theo cơ cấu, dịch vụ được chia thành các ngành 
dịch vụ nào? 
 b) (3 điểm) Tại sao Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh là hai trung tâm dịch 
vụ lớn nhất và đa dạng nhất ở nước ta? 
Câu 4. (5 điểm)  
 Đồng bằng sông Hồng có những thuận lợi và khó khăn gì trong phát triển  
sản xuất lương thực? 
Câu 5. (4 điểm) Cho bảng số liệu sau: 

Giá trị tổng sản phẩm trong nước của nước ta phân theo ngành kinh tế  
                                                                                              (đơn vị: tỉ đồng) 

Phân ra  
Năm 

 
Tổng số Nông – lâm – 

ngư nghiệp 
Công nghiệp 
và xây dựng 

    Dịch vụ 

2000 273666 63717 96913 113036 
2010 551609 90613 231336 229660 

  
a) Vẽ biểu đồ thích hợp thể hiện quy mô và cơ cấu  giá trị tổng sản phẩm 

trong nước của nước ta phân theo ngành kinh tế năm 2000 và năm 2010. 
b) Dựa vào số liệu đã cho và biểu đồ vẽ được, nhận xét sự thay đổi quy mô 

và  cơ cấu giá trị tổng sản phẩm trong nước của nước ta phân theo ngành kinh tế. 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO               HƯỚNG DẪN CHẤM  
       HUYỆN THĂNG BÌNH             Thi học sinh giỏi lớp 9 - Năm học 2015 – 2016 
                                                                               Môn Địa lý         
Câu 1. (4 điểm)  
 a) (2,5 điểm) 

-  Nguyên nhân Trái Đất xuất hiện các đới khí hậu khác nhau: (1,5 điểm)      
+ Trái Đất có dạng hình cầu và quay quanh Mặt Trời theo một trục nghiêng 

nên góc chiếu của ánh sáng Mặt Trời đến Trái Đất mỗi nơi mỗi khác, dẫn đến hiện 
tượng nhiệt các nơi nhận được không đều, từ đó sinh ra sự khác biệt về thời tiết, 
khí hậu. (0,75 điểm)  

+ Khu vực giữa hai chí tuyến có lúc ánh sáng Mặt Trời chiếu thẳng góc, 
nhận được nhiều nhiệt nhất. Đó là đới khí hậu nhiệt đới (đới nóng) (0,25 điểm)  

+ Khu vực giữa chí tuyến và vòng cực (ở cả 2 nửa cầu) chỉ nhận được ánh 
sáng Mặt Trời chiếu xiên góc. Đó là đới khí hậu ôn đới (đới ôn hoà) (0,25 điểm)   

+ Khu vực từ vòng cực đến cực (ở cả 2 nửa cầu) nơi ánh sáng Mặt Trời gần 
như  chiếu song song với mặt đất, nhận được ít nhiệt nhất. Đó là đới khí hậu hàn 
đới (đới lạnh) (0,25 điểm)  

- Vẽ hình mô tả các đới khí hậu trên Trái đất: (1 điểm) 
+ Vẽ đúng phạm vi các đới khí hậu, có ghi tên hình vẽ (0,5 điểm)  
+ Ghi đầy đủ nội dung: Chí tuyến Bắc: 23027’B; chí tuyến Nam: 23027’N; 

vòng cực Bắc: 66033’B; vòng cực Nam: 66033’N; cực Bắc: 900B; cực Nam: 900N 
(0,5 điểm) 
 b. (1,5 điểm) Các nhân tố làm giảm tính chất nhiệt đới của khí hậu miền Bắc 
nước ta: 
 + Kể tên: Gió mùa đông bắc, độ cao địa hình, hướng núi (1 điểm) 
 + Nhân tố quan trọng nhất là gió mùa đông bắc làm cho nhiệt độ mùa đông ở 
miền Bắc hạ thấp, có rét đậm, rét hại, nhiều nơi ở núi cao có băng giá. (0,5 điểm) 
 
Câu 2. (3 điểm) Giải quyết việc làm đang là vấn đề xã hội gay gắt ở nước ta và 
những giải pháp giải quyết. 
 a) Giải quyết việc làm đang là vấn đề gay gắt ở nước ta hiện nay vì: (1,5 
điểm) 
 - Nguồn lao động dồi dào trong điều kiện nền kinh tế chưa phát triển gây sức 
ép lớn đối với vấn đề giải quyết việc làm  (0,5 điểm) 
 - Do đặc điểm mùa vụ của sản xuất nông nghiệp và sự phát triển ngành nghề 
ở nông thôn còn hạn chế nên lao động ở nông thôn thiếu việc làm (0,5 điểm) 

- Ti lệ thất nghiệp ở thành thị còn cao  (6%), trong khi đó lại thiếu lao động 
có trình độ kỹ thuật ở các ngành công nghiệp, dịch vụ, khoa học kỹ thuật (0,5 
điểm) 

b) Các giải pháp chủ yếu để giải quyết việc làm ở nước ta: (1,5 điểm) 
- Phân bố lại dân cư và nguồn lao động giữa các vùng (0,25 điểm) 
- Thực hiện tốt chính sách dân số và kế hoạch hoá gia đình (0,25 điểm) 
- Đa dạng hoá ngành nghề sản xuất ở nông thôn (0,25 điểm) 
- Đẩy mạnh phát triển công nghiệp, dịch vụ ở thành thị  (0,25 điểm) 



-  Đa dạng hoá các loại hình đào tạo, đẩy mạnh công tác hướng nghiệp dạy 
nghề, giới thiệu việc làm (0,25 điểm) 

- Tăng cường mở cửa thu hút vốn đầu tư nước ngoài để phát triển kinh tế; 
đẩy mạnh xuất khẩu lao động (0,25 điểm)  

Câu 3. (4 điểm) 
 a) Dịch vụ (1 điểm) 
 - Dịch vụ là hoạt động đáp ứng nhu cầu sản xuất và sinh hoạt của con 
người.(0,25 điểm) 
 - Các ngành dịch vụ (0,75 điểm): 
 + Dịch vụ tiêu dùng, gồm các ngành: Thương nghiệp, dịch vụ sửa chữa; 
khách sạn, nhà hàng; dịch vụ cá nhân và cộng đồng (0,25 điểm) 
 + Dịch vụ sản xuất, gồm các ngành: Giao thông vận tải, bưu chính viễn 
thông; tài chính, tín dụng; kinh doanh tài sản, tư vấn (0,25 điểm) 
 + Dịch vụ công cộng, gồm các ngành: Khoa học công nghệ, giáo dục, y tế, 
văn hoá, thể thao; quản lý nhà nước, đoàn thể và bảo hiểm bắt buộc (0,25 điểm) 
 b) (3 điểm) Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh là hai trung tâm dịch vụ lớn 
nhất và đa dạng nhất là vì:  

- Đây là hai thành phố lớn, đông dân hàng đầu của nước ta, kinh tế phát 
triển, mức sống dân cư cao  (0,5 điểm) 
 - Ở hai thành phố này tập trung nhiều ngành sản xuất  (0,5 điểm) 
 - Là hai đầu mối giao thông vận tải, viễn thông lớn nhất cả nước (0,5 điểm) 
 - Ở hai thành phố này tập trung nhiều trường đại học lớn, các viện nghiên 
cứu, các bệnh viện chuyên khoa hàng đầu (0,5 điểm) 
 - Là hai trung tâm thương mại, tài chính, ngân hàng lớn nhất nước ta (0,5 
điểm) 
 - Các dịch vụ khác như quảng cáo, bảo hiểm, tư vấn, văn hoá, nghệ thuật, ăn 
uống… đều phát triển mạnh  (0,5 điểm) 

Câu 4. (5 điểm) Những thuận lợi và khó khăn trong sản xuất lương thực ở 
Đồng bằng sông Hồng 
 a) Thuận lợi (4 điểm) 
 * Về tự nhiên (2 điểm) 

- Đất phù sa sông Hồng màu mỡ và có độ phì cao (0,5 điểm) 
 - Nhiệt ẩm dồi dào, mùa khô có mưa phùn  (0,5 điểm) 
 - Nguồn nước tưới dồi dào từ sông, hồ  (0,5 điểm) 

- Khí hậu nhiệt đới có mùa đông lạnh nên thuận lợi cho việc phát triển cơ 
cấu cây trồng đa dạng, thâm canh tăng vụ, đưa vụ đông thành vụ chính (0,5 điểm)  

* Về kinh tế - xã hội (2 điểm) 
- Lực lượng lao dộng dồi dào, tập trung, tỉ lệ lao động qua đào tạo tương đối 

cao  (0,5 điểm) 
 - Nhân dân có truyền thống lâu đời và nhiều kinh nghiệm trong sản xuất 
nông nghiệp, nhất là trình độ thâm canh nghề trồng lúa nước  (0,5 điểm) 
 - Hệ thống cơ sở vật chất, kỹ thuật cho sản xuất lương thực được chú trọng 
đầu tư phát triển (vùng có kết cấu hạ tầng nông thôn hoàn thiện nhất trong cả nước)  
(0,5 điểm) 
 - Thị trường tiêu thụ rộng lớn  (0,5 điểm) 



 b) Khó khăn 
 - Diện tích đất canh tác bình quân trên đầu người thấp, ít có khả năng mở 
rộng (do quá trình đô thị hoá mạnh)   (0,5 điểm) 
 - Vùng chịu ảnh hưởng nhiều của thiên tai (úng lũ, rét đậm, rét hại…)  (0,5 
điểm) 

Câu 5. (4 điểm) 
 a) Vẽ biểu đồ (2 điểm) 
 - Biểu đồ thích hợp nhất là biểu đồ hình tròn có bán kính khác nhau 
 - Tính bán kính: R2010 = 1,42R2000    (0,25 điểm)  
 - Xử lý số liệu: (0,5 điểm) 
      Cơ cấu giá trị tổng sản phẩm trong nước của nước ta phân theo ngành (%)                                  

Phân ra  
Năm 

 
Tổng số Nông – lâm – 

ngư nghiệp 
Công nghiệp 
và xây dựng 

     
Dịch vụ 

2000 100 23,28 35,41 41,30 
2010 100 16,43 41,94 41,63 

 (Thí sinh có thể lấy một chữ số thập phân sau khi làm tròn) 
 - Vẽ hai biểu đồ, đảm bảo được các yêu cầu:  
 Vẽ chính xác, thẩm mỹ,  ghi số liệu trên từng miền, chú thích rõ ràng, ghi tên biểu 
đồ. (1,25 điểm)   (Thiếu mỗi yêu cầu trừ 0,25 điểm) 
 b) Nhận xét: (2 điểm) 
 - Giá trị tổng sản phẩm trong nước của các ngành kinh tế và của từng ngành 
đều tăng (0,25 điểm) 

 - Dẫn chứng: (0,75 điểm) Thí sinh nêu được 3 đến 4 ý dưới đây thì cho 0,75 
điểm: 
 + Tổng giá trị sản phẩm tăng 2 lần  
 + Giá trị sản phẩm ngành nông – lâm – ngư nghiệp tăng 1,4 lần 
 + Giá trị sản phẩm ngành công nghiệp – xây dựng tăng 2,4 lần 
 + Giá trị sản phẩm ngành dịch vụ tăng 2 lần 
 - Tỉ trọng các ngành đều có sự chuyển dịch:  (0,25 điểm) 
 + Công nghiệp - xây dựng có tỉ trọng tăng và tăng nhanh nhất (6,53%)  0,25 
điểm 
 + Tỉ trọng ngành dịch vụ có tăng nhưng không đáng kể (0,33%)     0,25 điểm 
 + Tỉ trọng ngành nông – lâm – ngư nghiệp giảm nhanh (6,85%)      0,25 điểm 
(Nếu thí sinh nhận xét: Cơ cấu giá trị tổng sản phẩm trong nước phân theo ngành 
đang có sự chuyển dịch tích cực, phù hợp với quá trình công nghiệp hoá, hiện đại 
hoá đất nước thì thưởng 0,5 điểm nhưng tổng số điểm câu 5 không vượt quá 4 
điểm)  
 
 
 
 


