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NỘI DUNG THAM KHẢO BÀI THI TUYỂN SINH LỚP 10 THPT 

CHUYÊN, MÔN ĐỊA LÍ 

(Áp dụng từ năm học 2021-2022) 
 

1. Thời gian làm bài: 150 phút. 

 2. Kiến thức 

TT Chủ đề Nội dung  

1 Địa lí dân cư Việt Nam 

- Cộng đồng các dân tộc Việt Nam 

- Dân số và sự gia tăng dân số 

- Phân bố dân cư và các loại hình quần cư 

- Lao động việc làm. Chất lượng cuộc sống 

2 
Địa lí các ngành kinh tế 

 

- Sự phát triển nền kinh tế Việt Nam 

- Các nhân tố ảnh hưởng đến sự phát triển và 

phân bố nông nghiệp 

- Sự phát triển và phân bố nông nghiệp 

- Sự phát triển và phân bố sản xuất lâm nghiệp,   

thủy sản 

- Các nhân tố ảnh hưởng đến sự phát triển và 

phân bố công nghiệp 

- Sự phát triển và phân bố công nghiệp 

- Vai trò, đặc điểm. Các nhân tố ảnh hưởng tới 

phát triển và phân bố của dịch vụ 

- Giao thông vận tải và Bưu chính viễn thông 

- Thương mại và du lịch 

3 
Địa lí các vùng kinh tế 

 

- Vùng Trung du và miền núi Bắc Bộ. 

- Vùng Đồng bằng Sông Hồng. 

- Vùng Bắc Trung Bộ. 

- Vùng Duyên hải Nam Trung Bộ. 

- Vùng Tây Nguyên. 

- Vùng Đông Nam Bộ. 

- Vùng Đồng bằng sông Cửu Long. 
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4 Kỹ năng 
Vẽ biểu đồ; nhận xét và giải thích bảng số liệu,     

biểu đồ 

         3. Cấu trúc: 

 Bài thi có 05 câu, hình thức tự luận, thang điểm 10.  

  4. Mức độ: 

         -  Bài thi gồm 4 mức độ nhận thức theo tỉ lệ sau: 

 Nhận biết: 20%; Thông hiểu 30%; Vận dụng 30%; Vận dụng cao: 20%. 

- Học sinh được sử dụng Atlat Địa lí Việt Nam của NXB Giáo dục Việt Nam 

(xuất bản từ năm 2009 trở về sau). 

- Bài thi không kiểm tra đánh giá những nội dung đã được giảm tải theo quy  

định của Bộ GDĐT./.    

            

   

 

                                                    


