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Thời gian làm bài: 120 phút 

(Đề thi gồm 02 trang) 

------------------------------ 

 

 

Câu I. (3,0 điểm) 

1) Hãy kể tên 05 vấn đề mang tính toàn cầu hiện nay.  

2) Đọc đoạn trích sau đây: 

“Năm 2020, đại dịch Covid-19 phủ bóng đen lên toàn cầu. Bóng đen đó vẫn chưa ngừng 

bao phủ. Hàng triệu người chết, kinh tế thế giới suy giảm nặng nề. Dù khống chế được 

đại dịch, nhưng nền kinh tế với độ mở lớn, hội nhập sâu rộng, nước ta không tránh khỏi 

khó khăn. Thiên tai bão lũ lại hoành hành ở miền Trung; hạn hán, xâm nhập mặn ở 

Đồng bằng sông Cửu Long… khó khăn tiếp nối bộn bề” 

“Trong khi kinh tế thế giới suy thoái nặng nề, tăng trưởng âm tới gần 4%, nhưng 

với nước ta kinh tế vĩ mô vẫn ổn định, lạm phát được kiểm soát, chất lượng tăng trưởng 

được nâng lên… tăng trưởng kinh tế đạt 2,91%... Việt Nam là một trong số rất ít quốc 

gia phòng, chống có hiệu quả và cơ bản đã kiểm soát được đại dịch này…” 

Trích Báo Nhân Dân số Tết Tân Sửu 2021 

Theo em, những nguyên nhân nào giúp Việt Nam thực hiện được nhiệm vụ kép vừa phòng 

chống dịch bệnh hiệu quả vừa phát triển kinh tế? 

Câu II. (6,0 điểm) 

1) Trình bày sự chuyển dịch cơ cấu công nghiệp theo ngành và sự thay đổi không gian 

sản xuất công nghiệp của Hoa Kì. Giải thích nguyên nhân. 

2) Giải thích tại sao giao thông vận tải đường biển có vai trò quan trọng đối với nền 

kinh tế Nhật Bản? 

Câu III. (2,0 điểm) 

Trình bày một số vấn đề dân cư và xã hội của châu Phi hiện nay. 

Câu IV. (4,0 điểm)  

 Phân tích những thuận lợi và khó khăn về điều kiện tự nhiên và tài nguyên thiên nhiên 

đối với sự phát triển kinh tế - xã hội của Liên bang Nga. 
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Câu V. (5,0 điểm). Thực hành: cho bảng số liệu: 

TỔNG SẢN PHẨM TRONG NƯỚC THEO GIÁ THỰC TẾ PHÂN THEO THÀNH PHẦN 

KINH TẾ CỦA VIỆT NAM. 

(Đơn vị: tỉ đồng) 

Năm 2010 2017 

Kinh tế Nhà nước 633 187 1 433 139 

Kinh tế ngoài Nhà nước 926 928 2 089 784 

Khu vực có vốn đầu tư nước ngoài 326 967 982 678 

(Nguồn: Tổng cục thống kê, https://www.gso.gov.vn) 

1) Vẽ biểu đồ thể hiện quy mô và cơ cấu tổng sản phẩm trong nước theo giá thực tế phân theo 

thành phần kinh tế của Việt Nam, năm 2010 và năm 2017. 

2) Nhận xét quy mô và cơ cấu tổng sản phẩm trong nước theo giá thực tế phân theo thành phần 

kinh tế của Việt Nam, năm 2010 và năm 2017. 

 

-------- Hết ------- 

 

Thí sinh không được sử dụng tài liệu. Cán bộ coi thi không giải thích gì thêm. 

Họ và tên thí sinh: …………………………………… SBD: ………………. Phòng thi: ……. 

 


