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Câu 1: (2,0 điểm)
Nêu các nhân tố ảnh hưởng đến sự phát triển và phân bố ngành dịch vụ?
Câu 2: (2,0 điểm)
Trình bày ảnh hưởng của nhân tố kinh tế - xã hội đến phát triển và phân bố
ngành giao thông vận tải?
Câu 3: (3,0 điểm) Cho bảng số liệu:
SẢN LƯỢNG DẦU MỎ TRÊN THẾ GIỚI QUA CÁC NĂM
Năm
1950 1970 1990 2010
Dầu mỏ (triệu tấn)
523
2336 3331 3977
a) Vẽ biểu đồ đường thể hiện sản lượng dầu mỏ trên thế giới qua các năm.
b) Nhận xét biểu đồ đã vẽ.
Câu 4: (3,0 điểm)
Trình bày ưu điểm và nhược điểm của đường ô tô?
------HẾT------
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Hướng dẫn chấm
Nêu các nhân tố ảnh hưởng đến sự phát triển và phân bố
ngành dịch vụ?
- Trình độ phát triển kinh tế và năng suất lao động. Quy mô, cơ
cấu dân số.
- Phân bố dân cư và mạng lưới quần cư.
- Truyền thống văn hóa, phong tục tập quán. Mức sống và thu
nhập thực tế.
- Tài nguyên thiên nhiên - di sản văn hóa, lịch sử – cơ sở hạ tầng
du lịch.
Trình bày ảnh hưởng của nhân tố kinh tế - xã hội đến phát
triển và phân bố ngành giao thông vận tải?
- Sự phân bố, phát triển ngành kinh tế có ý nghĩa quyết định sự
phát triển, phân bố và hoạt động giao thông vận tải.
- Các ngành kinh tế là khách hàng của ngành giao thông vận
tải.
- Trang bị cơ sở vật chất cho ngành giao thông vận tải.
- Phân bố dân cư, đặc biệt là các thành phố lớn và các chùm đô
thị ảnh hưởng sâu sắc tới vận tải hành khách, vận tải bằng ô tô.
a) Vẽ biểu đồ đường
- Vẽ đúng biểu đồ đường; đủ trục tung, trục hoành, đủ các
năm, chính xác khoảng cách năm - giá trị của số liệu, đủ đơn
vị, tên biểu đồ, gốc tọa độ.
- Thiếu hoặc sai 1 yếu tố - 0,25 điểm.
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b) Nhận xét
- Sản lượng dầu mỏ trên thế giới tăng nhanh qua các năm. (dẫn
chứng số liệu)
Trình bày ưu điểm và nhược điểm của đường ô tô?
* Ưu điểm:
- Cơ động, tiện lợi và thích nghi cao với các loại địa hình.
- Hiệu quả kinh tế cao ở các cự li ngắn và trung bình.
- Phối hợp với các phương tiện vận tải khác.
* Nhược điểm:
- Dùng nhiều nguyên nhiên liệu.
- Gây ô nhiễm môi trường cao.
- Tắc nghẽn, tai nạn giao thông.
Tổng điểm
------HẾT------
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