
               

 

 

CHUYÊN ĐỀ BIỂU ĐỒ, BẢNG SỐ LIỆU 

                                                                           Phạm Thị Duyên – Giáo viên Địa lí 

 

A. LÍ THUYẾT 

I. CÁC BƯỚC ĐỂ VẼ BIỂU ĐỒ 

Bước 1. Xác định biểu đồ thích hợp nhất (nhận định). 

Bước 2: Xử lý số liệu (nếu có) mà đa số đề HSG là có. 

Bước 3: Vẽ biểu đồ (có đầy đủ chú giải, tên biểu đồ, đơn vị ở 2 trục tung hoành, số 

liệu ở trong biểu đồ). 

Bước 4 : Nhận xét giải thích. 

II. CÁC CÔNG THỨC XỬ LÝ SỐ LIỆU THƯỜNG GẶP 

1. Tính tỷ trọng của một thành phần trong cơ cấu chung 

Tỷ trọng (%) = giá trị cá thể/ giá trị tổng thể  x 100 

2. Tính tốc độ tăng trưởng của một đối tượng địa lý so với năm đầu làm gốc 

+ Lấy giá trị năm đầu tiên là 100% 

+ Tốc độ tăng trưởng năm sau (%) =  (giá trị năm sau/ giá trị năm đầu ) x 100 

3. Tính năng suất cây trồng 

- Năng suất cả năm (tạ/ ha) = sản lượng / diện tích 

4. Tính sản lượng lương thực bình quân đầu người 

- Bình quân lương thực đầu người (kg/ người)  = sản lượng lương thực / số dân 

 5. Tính diện tích đất bình quân đầu người 

Diện tích đất bình quân đầu người (ha/ người) = tổng diện tích/ số người 

Lưu ý : 1ha = 10.000 m2 

6. Tính giá trị xuất khẩu và nhập khẩu 

- Tổng giá trị xuất nhập khẩu = giá trị xuất khẩu + giá trị nhập khẩu 

- Cán cân xuất nhập khẩu  = Giá trị xuất khẩu – giá trị nhập khẩu  

- Tỷ lệ xuất nhập khẩu (%) = giá trị xuất khẩu/ giá trị nhập khẩu 

- Tỷ lệ xuất khẩu (%) = (giá trị xuất khẩu / tổng giá trị xuất nhập khẩu) x 100 

- Tỷ lệ nhập  khẩu(%) = (giá trị  nhập khẩu / tổng giá trị xuất nhập khẩu) x 100 

- Tính tỷ lệ xuất khẩu so với nhập khẩu: Giá trị xuất khẩu/ giá trị nhập khẩu X 100 

 Chú ý: nếu biết giá trị tổng giá trị xuất nhập khẩu  và  cán cân xuất khẩu, thì thiết lập 

hệ phương trình 2 ẩn x y để tính. 

7. Tính về tỷ lệ dân số gia tăng tự nhiên 

Tỷ lệ dân số gia tăng tự nhiên (%) = tỷ suất sinh (%0) – Tỷ suất tử (%0) 

Chú ý: Nếu tỷ suất sinh và tử đơn vị là phần nghìn, thì phải chia thêm 10, còn đơn vị 

là % thì giữ nguyên. 



               

8. Tính tỷ lệ gia tăng cơ giới của dân số  

Tỷ lệ gia tăng cơ giới của dân số (%) = tỷ suất xuất cư (%) – Tỷ xuất nhập cư (%). 

9. Tỷ lệ gia tăng dân số 

- Tỷ lệ gia tăng dân số = tỷ lệ gia tăng dân số tự nhiên (%) + tỷ lệ gia tăng dân số cơ 

học (%) 

- Tính tỷ số giới tính = số dân nam/ Số dân nữ x 100% 

- tỷ lệ dân số nam hoặc nữ so với tổng số dân = Dân số nam hoặc nữ/ Tổng số dân x 

100% 

10. Tính GDP bình quân đầu người 

GDP bình quân đầu người (USD/ người) = GDP (tỷ USD) / dấn số (triệu người) 

11. Tính mật độ dân số 

Mật độ dân số (người /km2) = dân số (triệu người)/ diện tích (km2) 

12. Tính độ che phủ rừng 

Độ che phủ rừng (%) = (diện tích rừng/ diện tích tự nhiên của rừng) x 100 

13. Tính biên độ nhiệt năm 

Biên độ nhiệt năm (0C) = nhiệt độ tháng cao nhất - nhiệt độ tháng thấp nhất 

14. Tính cân bằng ẩm 

Cân bằng ẩm = Lượng mưa – lượng bc hơi 

15. Tính cự ly vận chuyển trung bình 

Cự li vận chuyển trung bình (km) = Khối lượng luận chuyển (số người.km hoặc tấn 

hàng hóa.km) / khối lượng vận chuyển (số người hoặc tấn hàng hóa) 

B. BÀI TẬP VẬN DỤNG 

Câu 1:  

Cho bảng số liệu:  

Giá trị sản xuất của ngành trồng trọt theo giá so sánh 1994 phân theo nhóm  

cây trồng của nước ta năm 1995 và 2005 

(Đơn vị: tỉ đồng) 

Năm Tổng số 

Trong đó 

Cây lương 

thực 

Cây công 

nghiệp 
Rau đậu Cây khác 

1995 66183,4 42110,4 12149,4 4983,6 6940,0 

2005 107897,6 63852,5 25585,7 8928,2 9531,2 

a. Vẽ biểu đồ thích hợp nhất thể hiện quy mô và cơ cấu giá trị sản xuất của ngành 

trồng trọt theo bảng số liệu trên. 

b. Nhận xét và giải thích sự thay đổi cơ cấu giá trị sản xuất ngành trồng trọt. 

Câu 2: 

Cho bảng số liệu:  

Hiện trạng sử dụng đất của Trung du miền núi Bắc Bộ và Tây Nguyên năm 2006 



               

(đơn vị: nghìn ha) 

 Trung du miền núi Bắc Bộ Tây Nguyên 

Tổng số 10155,8 5466,0 

Đất nông nghiệp 1478,3 1597,1 

Đất lâm nghiệp 5324,6 3067,8 

Đất chuyên dùng 245,0 124,5 

Đất thổ cư 112,6 41,6 

Đất chưa sử dụng 2995,3 635,0 

a. Vẽ biểu đồ thích hợp nhất thể hiện quy mô và cơ cấu sử dụng đất của Trung 

du miền núi Bắc Bộ và Tây Nguyên. 

b. So sánh và giải thích cơ cấu sử dụng đất năm 2006 ở hai vùng trên. 

Câu 3:  

Cho bảng số liệu:              

GIÁ TRỊ XUẤT, NHẬP KHẨU PHÂN THEO NHÓM HÀNG 

CỦA NƯỚC TA NĂM 2005 VÀ NĂM 2014 

(Đơn vị: triệu USD)    

 Nhóm hàng Năm 2005 Năm 2014 

Xuất 

khẩu 

Hàng công nghiệp nặng và khoáng sản 11701 66159 

Hàng công nghiệp nhẹ và tiểu thủ công nghiệp 13288 59057 

Hàng nông, lâm, thủy sản 7452 24993 

Nhập 

khẩu 

Máy móc, thiết bị, phụ tùng 9385 56306 

Nguyên, nhiên, vật liệu 23663 78367 

Hàng tiêu dùng 3792 13046 

a. Vẽ biểu đồ thích hợp nhất thể hiện qui mô và cơ cấu giá trị xuất, nhập khẩu phân 

theo nhóm hàng của nước ta năm 2005 và năm 2014.  

b. Từ biểu đồ đã vẽ, hãy nhận xét và giải thích sự thay đổi qui mô và cơ cấu giá trị 

xuất, nhập khẩu phân theo nhóm hàng của nước ta năm 2005 và năm 2014. 

Câu 4:  (ĐỀ HSG TỈNH THỪA THIÊN HUẾ NĂM 2018) 

Cho bảng số liệu: Dân số trung bình nước ta phân theo giới tính qua các năm 

Năm Tổng số Nam Nữ 

2000 77631 38165 39466 

2006 83311 40999 42312 

2010 86947 42994 43953 

2016 92691 45753 46938 

a. Vẽ biểu đồ thích hợp nhất thể hiện tỷ số giới tính của nước ta. 

b. Rút ra các nhận xét và giải thích. 

Câu 5: (ĐỀ HSG TỈNH QB NĂM 2010) 

 Cho bảng số liệu:  



               

Tổng diện tích rừng và giá trị sản xuất lâm nghiệp của nước ta giai đoạn  

2000- 2007 

 

Năm 

Tổng 

diện tích 

rừng 

(nghìn 

ha) 

Giá trị sản 

xuất lâm 

nghiệp 

(tỉ đồng) 

Chia ra 

Trồng và 

nuôi 

rừng 

Khai thác 

lâm sản 

Dịch vụ và 

các hoạt 

động khác 

2000 10916,0 7673,9 1131,5 6235,4 307,0 

2003 11975,0 8653,6 1250,2 6882,3 521,1 

2005 12419,0 9496,2 1403,5 7550,3 542,4 

2007 13119,0 12108,3 1637,1 9781,0 690,2 

  a. Vẽ biểu đồ thể hiện tình hình ngành lâm nghiệp của nước ta giai đoạn 2000-2007. 

  b. Nhận xét và giải thích sự thay đổi cơ cấu giá trị sản xuất lâm nghiệp nước ta thời gian 

trên. 

Câu 6: 

Cho bảng số liệu sau:  

Sản lượng một số sản phẩm công nghiệp của thế giới, thời kì 1960-2003 

Năm 1960 1970 1980 1990 2003 

Than (triệu tấn) 2 603 2 936 3 770 3387 5 300 

Dầu mỏ (triệu tấn) 1 052 2 336 3 066 3 331 3 904 

Điện (tỉ KWh) 2 304 4 962 8 247 11 832 14 851 

a. Vẽ biểu đồ thể hiện sản lượng than, dầu mỏ, điện trên thế giới thời kì 1960-2003. 

b. Nhận xét và giải thích. 

Câu 7: 

Cho bảng số liệu: 

                      Giá trị xuất, nhập khẩu của  nước ta thời kì 2003 – 2007  

                                                                                                                 (đơn vị: tỉ USD) 

Năm 2003 2005 2006 2007 

Giá trị xuất khẩu 438,2 761,9 969,4 1217,8 

Giá trị nhập khẩu 412,8 659,9 791,6 956,2 

a. Vẽ biểu đồ thích hợp nhất thể hiện tình hình xuất, nhập khẩu và tỉ lệ nhập khẩu so 

với xuất khẩu của  nước ta thời kì  2003 - 2007. 

b. Nhận xét và giải thích. 

Câu 8: 

Cho bảng số liệu: 

DIỆN TÍCH VÀ SẢN LƯỢNG LÚA CẢ NĂM CỦA CẢ NƯỚC 

ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG VÀ ĐỒNG BẰNG SÔNG HỒNG, NĂM 2012 

 Cả nước Đồng bằng Đồng bằng 



               

sông Cửu Long sông Hồng 

Diện tích (nghìn ha) 7761,2 4184,0 1138,7 

Sản lượng (nghìn tấn) 43737,8 24320,8 6881,3 

(Niên giám thống kê Việt Nam 2013, Nhà xuất bản Thống kê, 2014) 

Vẽ biểu đồ thích hợp nhất thể hiện diện tích và sản lượng lúa của Đồng bằng sông 

Cửu Long và Đồng bằng sông Hồng và cả nước năm 2012.  

Câu 9: 

Cho bảng số liệu:  

TỈ SUẤT SINH VÀ TỈ SUẤT TỬ CỦA DÂN SỐ NƯỚC TA GIAI ĐOẠN  

1979 – 2012 (%0) 

Năm 1979 1989 1999 2009 2012 

Tỷ suất sinh 32,2 31,3 23,6 17,6 16,9 

Tỷ suất tử 7,2 8,4 7,3 6,8 7,0 

(Niên giám thống kê Việt Nam 2013, Nhà xuất bản Thống kê, 2014) 

a. Tính tỉ lệ gia tăng tự nhiên của dân số nước ta giai đoạn 1979 – 2012. 

b. Vẽ biểu đồ hể hiện tình hình sinh, tử, gia tăng tự nhiên của dân số nước ta giai đoạn 

nói trên. 

Câu 10: 

Cho bảng số liệu về lưu lượng dòng chảy của các sông sau: 

 (Đơn vị: m3/s ) 

Tháng 

Sông 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

S. Cầu   12,5 11.0 11,4 22,8 43,5 82,5 104 134 96,6 48,7 29,0 15,6 

S. Ba  129 77,1 47,3 44,9 85,0 170 155 250 366 682 935 332 

S. Đồng 

Nai  
103 66,2 48,4 59,8 127 417 751 1345 1317 1279 594 239 

a. Vẽ biểu đồ thể hiện lưu lượng dòng chảy của các sông trên. 

b. Nhận xét và giải thích về chế độ dòng chảy của 3 sông trên. 

Câu 11: 

Cho bảng số liệu:  

Nhiệt độ (t0) và lượng mưa (mm) trung bình tháng, năm của Quy Nhơn, Pleiku. 

 

Tháng T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7 T8 T9 T10 T11 T1

2 

TB 

năm 

Quy 

Nhơn 

t0 23,

0 

23,8 25,

3 

27,2 28,

8 

29,6 29,7 29,8 28,2 26,6 25,3 23,

7 

26,8 

 mưa 64,

6 

32,2 24,

0 

32,4 63,

4 

61,5 54,6 58,6 245 463 422,

7 

16

9 

169

1 



               

Pleiku t0 19,

0 

20,7 22,

7 

24,0 24,

0 

23,0 22,4 22,2 22,3 21,7 20,7 19,

3 

21,8 

 mưa 3,0 6,8 27,

5 

94,9 225 357 452,

7 

492,

6 

360 181 57,2 13,

3 

2271 

a. Vẽ biểu đồ thích hợp nhất thể hiện diễn biến nhiệt độ trung bình các tháng trong 

năm của Quy Nhơn và Pleiku theo bảng số liệu đã cho. 

b. Nhận xét và giải thích sự khác nhau về chế độ mưa của Quy Nhơn và Pleiku. Vì sao 

nhiệt độ trung bình năm của Quy Nhơn cao hơn Pleiku? 

Câu 12: 

Cho bảng số liệu sau: 

Sản lượng đàn trâu, bò và gia cầm nước ta giai đoạn 1990 - 2010 

Năm Trâu (nghìn con) Bò (nghìn con) Gia cầm (triệu con) 

1990 2854 3117 107 

1995 2863 3639 124 

2000 2897 4128 196 

2010 2898 5808 301 

a. Vẽ biểu đồ thích hợp nhất thể hiện tốc độ tăng trưởng sản lượng trâu, bò và gia cầm giai đoạn 

1995 – 2010. 

b. Nhận xét và giải thích tốc độ tăng trưởng sản lượng đàn trâu, bò, gia cầm của nước ta 

giai đoạn trên. 

Câu 13: 

Cho bảng số liệu: 

Dân số và sản lượng lương thực của Trung Quốc giai đoạn 1985 – 2012 

Năm 1985 1995 2004 2012 

Dân số (triệu người) 1.058 1.211 1.300 1.390 

Sản lượng lương thực (triệu tấn) 340 419 423 590 

a. Vẽ biểu đồ thích hợp nhất thể hiện tốc độ tăng trưởng số dân, sản lượng lương thực 

và bình quân lương thực đầu người của Trung Quốc giai đoạn 1985 – 2012. 

b. Nhận xét và giải thích sự thay đổi dân số, sản lượng lương thực, bình quân lương 

thực đầu người của Trung Quốc giai đoạn trên. 

Câu 14: 

Cho bảng số liệu sau: 

Khối lượng hàng hóa luân chuyển và cự ly vận chuyển trung bình phân theo 

ngành vận tải nước ta trong giai đoạn 2000 - 2012 

Năm  

2000 

 

2005 

 

2010 

 

2012 

Ngành Tiêu chí     

Đường Khối lượng luân 7969,9 17668,3 36179,0 43468,5 



               

ô tô chuyển ( triệu tấn.km) 

Cự ly vận chuyển 

trung bình (km) 

55,1 59,3 62,6 60,5 

Đường 

biển 

Khối lượng luân 

chuyển ( triệu tấn.km) 

31244,6 61872,4 145521,4 131146,3 

Cự ly vận chuyển 

trung bình (km) 

2009,0 1471,3 2362,6 2125,7 

Đường 

hàng 

không 

Khối lượng luân 

chuyển ( triệu tấn.km) 

114,1 239,3 426,8 475,1 

Cự ly vận chuyển 

trung bình (km) 

2524,0 2155,9 2245,1 2487,4 

a. Vẽ biểu đồ thích hợp nhất thể hiện tốc độ tăng trưởng khối lượng hàng hóa vận 

chuyển phân theo ngành vận tải của nước ta trong giai đoạn 2000 – 2012. 

b. Nhận xét và giải thích tốc độ tăng trưởng khối lượng hành hóa vận chuyển phân 

theo ngành vận tải của nước ta trong giai đoạn trên. 


