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NỘI DUNG
Trình bày đặc điểm dân số và phân bố dân cư của Trung Quốc?
- Có dân số đông nhất thế giới (chiếm 1/5 dân số thế giới).
- Tỷ lệ gia tăng dân số tự nhiên giảm (năm 2005 còn 0,6%) nhưng số người tăng hàng
năm vẫn nhiều.
→ Thực hiện chính sách dân số triệt để - mỗi gia đình chỉ sinh 1
- Dân cư phân bố không đồng đều:
+ Dân cư tập trung đông ở miền Đông, miền Tây thưa thớt.
+ 63% dân số sống ở nông thôn, dân thành thị chiếm 37%, tỉ lệ dân thành thị đang tăng
nhanh.
Trình bày những thách thức của ASEAN?
- Trình độ phát triển giữa các nước chưa đồng đều giữa các nước.
- Vẫn còn tình trạng đói nghèo.
- Các vấn đề xã hội, hòa hợp dân tộc, bào vệ môi trường, sử dụng tài nguyên...
Dựa vào bản đồ dưới đây và kiến thức đã học, hãy nhận xét sự phát triển và phân
bố ngành nông nghiệp của Trung Quốc bằng cách trả lời câu hỏi sau:
- Kể tên các vùng nông nghiệp chính của Trung Quốc?
Vùng trồng lúa gạo, vùng trồng lúa mì, vùng trồng cỏ, vùng rừng, vùng không sản xuất
nông nghiệp.
- Kể tên các sản phẩm cây trồng, vật nuôi chủ yếu của Trung Quốc?
Ngô, củ cải đường, mía, thuốc lá, khoai tây, đỗ tương, chè, bông, bò, ngựa, cừu, lợn.
- Hãy nhận xét sự phân bố nông nghiệp của Trung Quốc?
+ Các cây trồng, vật nuôi (sản xuất nông nghiệp) phân bố không đều.
+ Tập trung chủ yếu ở phía đông, thưa thớt ở phía tây.
+ Cây trồng, vật nuôi ưa nóng ẩm phân bố chủ yếu ở khu vực phía Nam của miền Đông.
+ Cây trồng vật nuôi ưa lạnh phân bố chủ yếu ở phía Bắc của miền Đông.
+ Phía Tây chủ yếu các các loài ưa khô, chịu hạn.
(HS chỉ cần nhận xét được 4/5 ý là đủ điểm)
Trình bày đặc điểm nổi bật về tự nhiên của khu vực Đông Nam Á lục địa bằng
cách hoàn thành từ còn thiếu vào đoạn văn:
(1) chia cắt, (2) đồng bằng, (3) gió mùa, (4) feralit, (5) phù sa, (6) sông,
(7) giáp biển, (8) giàu có.
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a Hãy vẽ biểu đồ cột thể hiện sản lượng thủy sản của một số nước Đông Nam Á năm
2,0
a.
2003.
- Vẽ biểu đồ cột, có ghi tên biểu đồ, chú thích, đầy đủ các chi tiết
- Nếu thiếu/sai mỗi yếu tố trừ 0,25 điểm.
b Dựa vào biểu đồ đã vẽ hãy rút ra nhận xét.
1,0
- Sản lượng thủy sản giữa các nước có sự khác nhau.
Mỗi ý
- Xếp hạng từ cao xuống thấp.
đúng
- So sánh độ hơn/kém
được
- Có dẫn chứng và số liệu
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