
ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP CUỐI KÌ CỦA HỌC KÌ II 

MÔN: ĐỊA LÍ 10. Năm học 2020 – 2021 

Phần I Trắc nghiệm  

Câu 1. Tính chất hai giai đoạn của quá trình sản xuất công nghiệp có sự tham gia trực tiếp của: 

A. tiến bộ khoa học – kĩ thuật. B. trình độ nguồn lao động. 

C. sử dụng máy móc. D. đối tượng lao động. 

Câu 2. Cách phân loại công nghiệp phổ biến nhất hiện nay là: 

A. công dụng kinh tế của sản phẩm. 

B. phạm vi lãnh thổ bị tác động. 

C. tính chất tác động đến sản phẩm 

D. nguồn gốc sản phẩm. 

Câu 3. Ngành công nghiệp nào xuất hiện sớm nhất trên thế giới? 

A. Khai thác than. B. Khai thác dầu. 

C. Điện lực. D. Luyện kim màu. 

Câu 4. Điểm nào sau đây không đúng với ngành công nghiệp khai thác dầu khí? 

A. Từ dầu mỏ, sản xuất ra nhiều loại hóa phẩm, dược phẩm. 

B. Trữ lượng ước tính: 700 – 800 tỉ tấn. 

C. Sản lượng khai thác khoảng 3,8 tỉ tấn/năm. 

D. Tập trung ở các nước đang phát triển thuộc khu vực Trung Đông, Bắc Phi, LB 

Nga, Mĩ La-tinh, Trung Quốc,… 

Câu 5. Quốc gia nào có sản lượng khai thác dầu mỏ lớn nhất thế giới? 

A. Iran. B. Cô-oet. C. Hoa Kì. D. Ả Rập Xêut. 

Câu 6. Quốc gia nào có sản lượng điện đứng đầu thế giới? 

A. LB Nga. B. Nhật Bản. C. Hoa Kì. D. CHLB Đức. 

Câu 7. Điểm nào sau đây không đúng với công nghiệp điện tử - tin học? 

A. Đứng đầu trong lĩnh vực này là Hoa Kì, Nhật Bản, EU,… 

B. Sản phẩm được phân thành bốn nhóm. 

C. Yêu cầu có nguồn lao động phổ thông dồi dào. 

D. Là ngành công nghiệp trẻ, bùng nổ mạnh mẽ từ năm 1990 trở lại đây.  

Câu 8: Mở đầu cho cuộc cách mạng công nghiệp thế giới với sự ra đời của máy 

dệt diễn ra ở nước nào? 

A. Anh. B. Hoa Kì. C. Pháp. D. Nhật Bản. 

Câu 9. Ngành công nghiệp nào sau đây thường gắn chặt với nông nghiệp? 

A. Cơ khí. B. Hóa chất. 

C. Dệt may. D. Chế biến thực phẩm. 

Câu 10. Hình thức TCLTCN cao nhất là: 

A. điểm CN. B. khu CN. C. trung tâm CN. D. vùng CN. 

Câu 11. Khu CN tập trung đã được hình thành và phát triển ở các nước tư bản chủ nghĩa 

vào những năm nào? 

A. Cuối thế kỉ XX, đầu thế kỉ XXI. 

B. Cuối thế kỉ XVIII, đầu thế kỉ XIX. 

C. Cuối thế kỉ XIX, đầu thế kỉ XX. 

D. Cuối thế kỉ XVII, đầu thế kỉ XVIII. 

Câu 12. Điểm CN có đặc điểm là gì? 

A. Khu vực có ranh giới rõ ràng (vài trăm ha), vị trí thuận lợi. 

B. Gồm một đến hai xí nghiệp nằm gần nguồn nguyên – nhiên liệu công nghiệp 

hoặc vùng nguyên liệu nông sản. 

C. Sản xuất các sản phẩm vừa để tiêu dùng trong nước, vừa xuất khẩu. 

D. Có mối liên hệ giữa các xí nghiệp. 

Câu 13. Loại hình nào sau đây không được xếp vào nhóm dịch vụ tiêu dùng? 



A. Du lịch. B. Vận tải hành khách. 

C. Y tế. D. Giáo dục. 

Câu 14. Các dịch vụ công bao gồm: 

A. các dịch vụ hành chính công, các dịch vu cá nhân (giáo dục, y tế,…). 

B. các dịch vụ cá nhân (giáo dục, y tế,…), các hoạt động đoàn thể. 

C. các dịch vụ nghề nghiệp, các dịch vụ hành chính công. 

D. các dịch vụ hành chính công, các hoạt động đoàn thể. 

Câu 15. Ở nước ta lao động trong khu vực dịch vụ mới chiếm bao nhiêu phần trăm lao 

động cả nước (năm 2003)? 

A. 18%. B. 20%. C. 23%. D. 33%. 

Câu 16. Nước nào có trên 80% số người làm việc trong các ngành dịch vụ? 

A. Hoa Kì. B. Bra-xin. C. Trung Quốc. D. Thái Lan. 

Câu 17. Các mối liên hệ kinh tế, xã hội giữa các địa phương được thực hiên nhờ: 

A. Sự phát triển các ngành kinh tế. B. Tiến bộ khoa học – kĩ thuật. 

C. Mạng lưới GTVT. D. Sự phát triển các trung tâm dịch vụ. 

Câu 18. Năm 2003, khối lượng vận chuyển đường sắt nước ta là 8385 nghìn tấn, khối 

lượng luân chuyển là 2725,4 triệu tấn.km. Hỏi cự li vận chuyển trung bình của đường sắt 

nước ta là bao nhiêu km? 

A. 322 km. B. 323 km. C. 324 km. D. 325 km. 

Câu 19. Chở nặng, đi xa, tốc độ nhanh, ổn định, giá rẻ là đặc điểm của ngành vận tải nào 

sau đây? 

A. Đường ô tô. B. Đường sắt. 

C. Đường ống. D. Đường hàng không. 

Câu 20. Hiện nay ngành vận tải đường sắt đang bị cạnh tranh khốc liệt bởi ngành vận tải 

đường ô tô, lí do chính là: 

A. thiếu cơ động, hoạt động được trên những tuyến đường cố định, vốn đầu tư lớn. 

B. vốn đầu tư lớn, giá thành vận chuyển cao. 

C. gây ô nhiễm môi trường nhiều hơn. 

D. thiếu tính ổn định và an toàn. 

âu 21. Câu 23. Loại hình vận tải đảm nhiệm 3/5 khối lượng luân chuyển hàng hóa của tất cả các 

phương tiện vận tải là: 

A. đường sắt. B. đường ô tô. 

C. đường biển. D. đường hàng không. 

Câu 22. Thị trường hoạt động theo quy luật nào? 

A. Cạnh tranh. B. Trao đổi. C. Cung và cầu. D. Tương hỗ. 

Câu 23. Vì sao nói hoạt động thương mại có vai trò hướng dẫn tiêu dùng? 

A. Nó tạo ra hàng hóa chất lượng cao. 

B. Tạo ra hình thức buôn bán mới. 

C. Nhu cầu người dân ngày càng được nâng cao. 

D. Có thể tạo ra tập quán tiêu dùng mới. 

Câu 24. Năm 2004, tổng giá trị xuất nhập khẩu hàng hóa của Nhật Bản là 1020,1 tỉ USD, 

trong đó giá trị nhập khẩu là 454,5 tỉ USD. Hỏi cán cân xuất nhập khẩu của Nhật Bản là 

bao nhiêu tỉ USD? 

A. + 111,1 ti USD. B. + 112,1 tỉ USD.  C. + 113,1 tỉ USD. D. + 114, 1 tỉ USD. 

Câu 25. Xuất siêu là tình trạng: 

A. Khối lượng hàng xuất khẩu lớn trong khi khối lượng hàng nhập khẩu nhỏ. 

B. Giá trị hàng xuất khẩu lớn hơn giá trị hàng nhập khẩu. 

C. Khối lượng hàng xuất khẩu quá lớn làm cho hàng hóa bị ứ đọng. 

D. Xuất khẩu rất lớn của các nước phát triển tràn ngập trong thị trường thế giới. 

Câu 26. Các nhà sản xuất được kích thích mở rộng sản xuất khi trên thị trường: 



A. Cung nhỏ hơn cầu. B. Hàng hóa được tự do lưu thông. 

C. Ngoại thương phát triển hơn nội thương.    D. Cung lớn hơn cầu. 

Câu 27. Năng lượng mặt trời, không khí, nước,... thuộc loại tài nguyên nào? 

A. Tài nguyên không khôi phục được. B. Tài nguyên khôi phục được. 

C. Tài nguyên không bị hao kiệt. D. Tài nguyên có thể bị hao kiệt.Câu 28. 

Trong Địa lí học, môi trường xung quanh còn được gọi là gì? 

A. Môi trường nhân tạo.            B. Môi trường sống. 

C. Môi trường địa lí.                   D. Môi trường xã hội.  

Câu 29. Nhà ở, nhà máy, thành phố thuộc loại môi trường nào? 

A. Môi trường xã hội. B. Môi trường nhân tạo. 

C. Môi trường tự nhiên. D. Môi trường khí hậu. 

Câu 30. Mặt hàng nào là mặt hàng xuất khẩu chủ yếu để thu ngoại tệ ở các nước Tây Á, 

châu Phi và Mĩ La-tinh? 

A. Khoáng sản.     B. Lâm sản.            C. Nông sản.             D. Thủy sản.  

Câu 31. Đặc điểm nào sau đây không đúng với các nước đang phát triển? 

A. Tập trung ¾ dân số thế giới. 

B. Là khu vực nghèo tài nguyên thiên nhiên. 

C. Môi trường bị hủy hoại nghiêm trọng. 

D. Là các nước nghèo, chậm phát triển về kinh tế - xã hội. 

Câu 32. Ngành trẻ nhất trong các loại hình vận tải là ngành nào? 

A. Đường ô tô.      B. Đường sắt.      C. Đường hàng không.    D. Đường ống.  

Câu 33: Cho bảng số liệu: 

  KHỐI LƯỢNG HÀNG HÓA VẬN CHUYỂN VÀ LUÂN CHUYỂN 

PHÂN THEO LOẠI HÌNH VẬN TẢI CỦA NƯỚC TA NĂM 2014 

Loại hình Khối lượng hàng hóa vận 

chuyển ( Triệu tấn) 

Khối lượng hàng hóa luân 

chuyển ( Triệu tấn.km) 

Đường Sắt 7,2 4311,5 

Đường bộ 821,7 48189,8 

Đường sông 190,6 40099,9 

Đường biển 58,9 130015,5 

Đường hàng không 0,2 534,4 

Tồng 1078,6 223151,1 

Ngành giao thông vận tải có khối lượng hàng hóa luân chuyển lớn nhất là: 

A. đường bộ B. đường sắt C. đường sông D. đường biển. 

Câu 34: Phát biểu nào không đúng với mục đích của sự phát triển bền vững? 

A. Đảm bảo mô trường sống lành mạnh B. Khai thác triệt để tài nguyên thiên nhiên 

C. Nền tảng cho sự phát triển tương lai D. Sử dụng tiết kiệm tài nguyên thiên nhiên 

Câu 35: Nhiệt độ Trái đất tăng gây ra hậu quả nào sau đây? 

A. Nước biển dâng  B. Thủng tầng Ôdôn 

C. Ô nhiễm không khí  D. Ô nhiêm nguồn nước 

Câu 36: Phát biểu nào sau đây không đúng với đặc điểm thị trường thế giới? 

A. Là một hệ thống toàn cầu B. Nối sản xuất với tiêu dùng 

C. Không có sự liên kết lẫn nhau D. Có sự phân công tỉ mỉ 

Câu 37: Vân tải hành khách chịu ảnh hưởng lớn nhất của nhân tố nào sau đây? 

A. Điều kiện tự nhiên  B. Phân bố dân cư 

C. Cơ sở hạ tầng  D. Đặc điểm khí hậu 



Câu 38: sự có mặt của một số loại hình giao thông vận tải do nhân tố nào quy định? 

A. Điều kiện tự nhiên  B. Dân cư – nguồn lao động 

C. Khoa học – kỹ thuật  D. Mạng lưới sông ngòi 

Câu 39: Ngành dịch vụ không có vai trò nào sau đây? 

A. Thúc đẩy sản xuất vật chất B. Khai thác tốt tài nguyên 

C. Tạo ra tư liệu sản xuất  D. Tạo thêm nhiều việc làm 

Câu 40: Ngành vận tải nào sau đây có tính cơ động cao? 

A. Đường ô tô      B. Đường biển      C. Đường sắt        D. Đường ống 

Câu 41: ngành nào sau đây có cước phí rẻ? 

A. Đường sắt      B. Đường ống    C. Đường sông         D. Đường biển 

Câu 42: Ngành vận tải nào sau đây có khối lượng luan chuyển cao nhất? 

A. Đường biển     B. Đường sông   C. Đường ô tô         D. Đường ống 

Câu 43: Cán cân xuất nhật khẩu được hiểu là:  

A. Quan hệ so sánh giá trị xuất với nhật khẩu B. Cơ cấu hàng xuất nhập khẩu 

C. Tổng giá trị hàng xuất và nhập khẩu D. Thị trường xuất nhập khẩu  

Câu 44: Phát biểu nào sau đây không đúng về thị trường? 

A. Hoạt động theo quy luật cung cầu B. Nơi diễn ra hoạt động mua và bán 

C. Thường xuyên có sự biến động D. Luôn cân bằng giữa cung và cầu 

Câu 45: Ngành thương mại không có vai trò nào sau đây? 

A. Nối sản xuất với tiêu dùng B. Hướng dẫn tiêu dùng 

C. Chuyên vận chuyển hàng hóa D. Luân chuyển hàng hóa 

Câu 46: Ngành dịch vụ phát triển do các nhân tố chủ yếu nào sau đây? 

A. Kinh tế phát triển, mức sống cao B. Cơ cấu dân số, phong tục tập quán 

C. Phân bố dân cư và cơ cấu dân số.  D. Mạng lưới quần cư và cơ sở hạ tầng.  

Phần II tự luận  

A.LÝ THUYẾT 

Bài 31: Vai trò và đặc điểm của công nghiệp. Các nhân tố ảnh hưởng tới phát triển và phân 

bố công nghiệp. 

I. Vai trò và đặc điểm của công nghiệp  

1. Vai trò 

- Công nghiệp đóng vai trò chủ đạo trong nền kinh tế quốc dân. 

- Thúc đẩy sự phát triển của các ngành kinh tế khác và củng cố an ninh  quốc phòng 

- Tạo điều kiện khai thác hiệu quả nguồn tài nguyên thiên nhiên, làm thay đổi sự phân công lao 

động và giảm sự chênh lệch về trình độ phát triển giữa các vùng lãnh thổ. 

- Sản xuất ra các sản phẩm mới, tạo khả năng mở rộng sản xuất, mở rộng thị trường lao động và 

tăng thu nhập. 

2. Đặc điểm 

a. Sản xuất công nghiệp gồm 2 giai đoạn 

+ Giai đoạn 1: Khai thác nguyên liệu 

+ Giai đoạn 2: Chế biến nguyên liệu để tạo ra sản phẩm. 

Cả 2 giai đoạn đều phải sử dụng máy móc. 

b. Sản xuất công nghiệp có tình tập trung cao độ 

- Thể hiện ở sự tập trung tư liệu sản xuất, nhân công và sản phẩm trên một diện tích nhất định. 

c. Sản xuất gồm nhiều ngành phức tạp, được phân công tỉ mỉ và có sự phối hợp chặt chẽ để tạo 

ra sản phẩm cuối cùng 

3. Các nhân tố ảnh hưởng tới phát triển và phân bố công nghiệp: 
 - Vị trí địa lí 

 - Điều kiện tự nhiên, tài nguyên thiên nhiên 

 - Dân cư, kinh tế – xã hội 

 - Thị trường 



Bài 32: Địa lí các ngành công nghiệp. 

I. Công nghiệp năng lượng 
     - Công nghiệp năng lượng là một trong những ngành kinh tế quan trọng và cơ bản của một 

quốc gia. Nền sản xuất hiện đại chỉ phát triển với sự tồn tại của cơ sở năng lượng nhất định. 

     - Cơ cấu ngành công nghiệp năng lượng gồm : 

          1. Công nghiệp khai thác than: là nhiên liệu cho các nhà máy nhiệt điện, nhà máy luyện 

kim và là nguyên liệu quý cho công nghiệp hóa chất. 

          2. Công nghiệp khai thác dầu mỏ: dầu mỏ được coi là "vàng đen" của nhiều quốc gia, 

chiếm vị trí hàng đầu trong cơ cấu sử dụng năng lượng của thế giới. 

     Dầu mỏ vừa là nhiên liệu, vừa là nguyên liệu quý cho công nghiệp hóa chất. 

          3. Công nghiệp điện lực: là cơ sở để phát triển nền công nghiệp hiện đại và đẩy mạnh tiến 

bộ KHKT. 

     Điện được sản xuất từ các nguồn : nhiệt điện, thủy điện, điện nguyên tử, tua-bin khí ... 

IV. Công nghiệp điện tử - tin học 

     - Là ngành kinh tế mũi nhọn của nhiều quốc gia. 

     - Là thước đo trình độ kinh tế - kĩ thuật của mọi quốc gia trên thế giới. 

     - Cơ cấu gồm 4 phân ngành: 

          1. Máy tính (dẫn chứng). 

          2. Thiết bị điện tử (dẫn chứng). 

          3. Thiết bị viễn thông (dẫn chứng). 

          4. Điện tử tiêu dùng (dẫn chứng). 

IV. Công nghiệp sản xuất hàng tiêu dùng. 

- Là ngành rất đa dạng về sản phẩm, phức tạp về trình độ kĩ thuật, phục vụ nhu cầu tiêu dùng 

của con người. 

- Đây là ngành sử dụng nhiều nguyên liệu, lao động, không đòi hỏi lớn về vốn, kĩ thuật, công 

nghệ lại xoay vòng vốn nhanh, vì vậy rất thích hợp với các nước đang phát triển. 

- Công nghiệp dệt là quan trọng nhất của CNSXHTD, là ngành mở màn cho cách mạng công 

nghiệp thế giới, hiện nay đang phát triển mạnh ở Trung Quốc, Ấn Độ, Hoa Kì, Nhật Bản. 

V. Công nghiệp chế biến thực phẩm. 

- Vai trò:  

+ Đáp ứng nhu cầu ăn uống của con người. 

+ Tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp, thúc đẩy nông nghiệp phát triển. 

+ Tạo khả năng xuất khẩu, tích lũy vốn, góp phần cải thiện cuộc sống. 

Cơ cấu ngành:  

+ Đồ hộp, đồ khô                  

+ Rượu, bia, thuốc lá.... 

- Phân bố: Phân bố phổ biến ở các quốc gia trên thế giới. 

Bài 33: Các hình thức tổ chức lãnh thổ công nghiệp 

Điểm công nghiệp 
Khu công nghiệp 

tập trung 
Trung tâm công nghiệp Vùng công nghiệp 

- Đồng nhất với một 

điểm dân cư 

- Gồm 1 đến 2 xí 

nghiệp nằm gần nguồn 

nguyên, nhiên liệu. 

- Không có mối liên hệ 

giữa các xí nghiệp. 

 

 

 

- Khu vực có ranh 

giới rõ ràng, không 

có điểm dân cư, vị 

trí thuận lợi. 

- Tập trung nhiều xí 

nghiệp có mối liên 

hệ với nhau. 

 

 

- Gắn với đô thị vừa và 

lớn, có vị trí địa lý thuận 

lợi. 

- Gồm nhiều điểm công 

nghiệp, khu công nghiệp 

có mối liên hệ chặt chẽ 

với nhau. 

- Có xí nghiệp nòng cốt. 

 

 

- Vùng lãnh thổ 

rộng lớn 

- Bao gồm nhiều 

điểm công nghiệp, 

khu công nghiệp, 

trung tâm công 

nghiệp có mối liên 

hệ chặt chẽ về mặt 

sản xuất. 



Bài 35: Vai trò, các nhân tố ảnh hưởng và đặc điểm phân bố các ngành dịch vụ 

1. Khái niệm Là ngành phục vụ cho các yêu cầu của sản xuất và sinh hoạt 

2. Cơ cấu: Phức tạp, bao gồm: 

   - Dịch vụ kinh doanh 

   - Dịch vụ tiêu dùng 

   - Dịch vụ công 

        3. Vai trò 
Ngày càng cao trong đời sống hiện đại: 

- Thúc đẩy các ngành sản xuất phát triển, góp phần chuyển dịch cơ cấu nền kinh tế. 

- Góp phần phân phối và tiêu thụ sản phẩm. 

- Tạo thêm việc làm cho người lao động. 

- Khai thác hiệu quả nguồn tài nguyên thiên nhiên, di sản văn hóa lịch sử, thành tựu kinh tế. 

Bài 36: Vai trò, đặc điểm và các nhân tố ảnh hưởng tới phát triển và phân bố ngành giao 

thông vận tải 

I. Vai trò và đặc điểm 

1. Vai trò 

- Tham gia vào việc cung ứng vật tư kĩ thuật, nguyên liệu cho các cơ sở sản xuất và đưa sản phẩm 

đến thị trường tiêu thụ.Đảm bảo cho các quá trình sản xuất xã hội được điễn ra liên tục và bình 

thường. 

- Đảm bảo nhu cầu đi lại của nhân dân, giúp cho sinh hoạt được thuận tiện. 

- Thực hiện mối giao lưu kinh tế giữa các vùng miền và các quốc gia. 

- Thúc đẩy kinh tế, văn hóa ở vùng núi xa xôi, củng cố tính thống nhất của nền kinh tế. 

- Tăng cường sức mạnh quốc phòng. 

           GTVT ví như mạch máu của nền kinh tế quốc dân. 

2. Đặc điểm 

- Sản phẩm :Sự chuyên chở người và hàng hóa 

-Chất lượng được đo bằng: tốc độ, sự an toàn, độ tiện nghi... 

- Chỉ tiêu đánh giá khối lượng dịch vụ của hoạt động vận tải : 

    + Khối lượng vận chuyển (người hoặc tấn) 

    + Khối lượng luân chuyển (người.km hoặc tấn.km) 

    + Cự li vận chuyển trung bình (km) 

II. Các nhân tố ảnh hưởng đến sự phát triển và phân bố ngành GTVT 

1. Điều kiện tự nhiên 

- Quy định sự có mặt và vai trò của một số loại hình vận tải. 

- Ảnh hưởng đến công tác thiết kế và khai thác các công trình giai thông vận tải. 

2. Điều kiện kinh tế xã hội  

- Sự phát triển và phân bố các ngành kinh tế quốc dân có ý nghĩa quyết định đối với sự phát triển, 

phân bố và hoạt động của ngành giao thông vận tải. 

- Phân bố dân cư, đặc biệt là sự phân bố các thành phố lớn và các chùm đô thị có ảnh hưởng sâu 

sắc tới vận tải hành khách, nhất là vận tải bằng ô tô. 

Bài 37: Địa lý các ngành giao thông vận tải 

I. Đường sắt 

    1. Đặc điểm 

- Ưu điểm: 

          + Chở được hàng nặng, đi xa. 

          + Tốc độ nhanh,ổn định, giá rẻ. 

- Nhược điểm: 

          + Tính cơ động thấp,khả năng vượt dốc nhỏ, đầu tư lớn. 

2. Tình hình phát triển 

        + Tổng chiều dài là 1,2 triệu km. 



        + Đổi mới về sức kéo (đầu máy chạy bằng hơi nước  đầu máy chạy bằng điêzen chạy bằng 

điện tàu chạy trên đệm từ). 

         + Đổi mới về toa xe: mức độ tiện nghi ngày càng cao, các toa chuyên dùng ngày càng đa 

dạng. 

         + Đổi mới về đường ray: rộng hơn(ngoài ra đang bị cạnh tranh với đường ô tô. 

    3. Phân bố: Châu Âu, Đông Bắc Hoa Kì, phản ánh sự phân bố công nghiệp. 

II. Đường ô tô 

    1. Đặc điểm 

- Ưu điểm: 

           + Tiện lợi, cơ động, thích nghi cao với các điều kiện địa hình. 

           + Hiệu quả kinh tế cao trên các cự li vận chuyển ngắn và trung bình. 

           + Phối hợp được với các phương tiện vận tải khác. 

- Nhược điểm: 

             + Gây ô nhiễm môi trường, ách tắc giao thông, tai nạn giao thông, chi dùng nhiều  

nguyên, nhiên liệu,... 

     2. Tình hình phát triển 

- Thế giới có khoảng 700 triệu đầu xe. 

- Phương tiện, hệ thống đường ngày càng hiện đại. 

- Xu hướng chế tạo và sử dụng các loại tốn ít nhiên liệu, ít gây ô nhiễm môi trường, xuất hiện 

phương tiện vận tải siêu trọng. 

     3. Phân bố: Bắc Mĩ, Tây Âu, Ôxtrâylia, Nhật Bản. 

III. Đường ống 

     1. Đặc điểm 

- Ưu điểm: Vận chuyển được dầu khí,chất lỏng,tương đối ổn định, tiệc kiệm, giá rẻ. 

- Nhược điểm: Công tác bảo vệ khó khăn,chi phí xây dựng cao. 

     2. Tình hình phát triển 

Ngành trẻ,chiều dài tăng liên tục 

     3. Phân bố 

Khu vực Trung Đông,Hoa Kì, Liên bang Nga,Trung Quốc,… 

IV. Đường sông, hồ 

     1. Đặc điểm 

- Ưu điểm: Vận chuyển được hàng nặng, cồng kềnh, giá rẻ. 

- Nhược điểm: Phụ thuộc vào điều kiện tự nhiên, tốc độ chậm. 

     2. Tình hình phát triển 

- Nhiều sông ngòi được cải tạo, đào nhiều kênh nối các hệ thống sông với nhau, phương tiện 

được cải tiến,tốc độ tăng. 

     3. Phân bố: Phát triển mạnh ở Hoa Kì, Nga, Canada, châu Âu (sông Rainơ, sông Đanuýp). 

V. Đường biển 

     1. Đặc điểm 

- Ưu điểm: Đảm nhận phần lớn khối lượng hàng hóa quốc tế, khối lượng luân chuyển rất lớn, giá 

rẻ. 

- Nhược điểm: Ô nhiễm môi trường biển,chi phí xây dựng cảng nhiều. 

    2. Tình hình phát triển    

- Phương tiện được cải tiến,phát triển và cải tạo cảng biển(cảng côntennơ), xây dựng các kênh 

biển. 

- Các đội tàu buôn không ngừng tăng. 

    3. Phân bố: Hai bờ Đại Tây Dương (Bắc Mĩ - Eu) 

VI. Đường hàng không 

    1. Đặc điểm 



- Ưu điểm: Vận tốc nhanh,không phụ thuộc vào địa hình. 

- Nhược điểm: khối lượng vận chuyển nhỏ,vốn đầu tư lớn, cước phí cao, ô nhiễm môi trường. 

      2. Tình hình phát triển: Trên thế giới có khoảng 5000 sân bay đang hoạt động, khối lượng vận 

chuyển ngày càng lớn, tốc độ tăng. 

     3. Phân bố: Cường quốc hàng không (Hồng Kông, Anh, Pháp, Đức, Nga), các tuyến sầm uất: 

xuyên Đại tây dương, tuyến nối Hoa Kì với châu Á - Thái bình dương. 

Bài 40: Địa lý ngành thương mại 

I. Khái niệm về thị trường  
- Thị trường là nơi gặp gỡ giữa người bán và người mua. 

- Hàng hóa: Sản phẩm(vật chất,tinh thần)đem ra mua bán trên thị trường 

- Vật ngang giá:Vật được sử dụng làm thước đo giá trị của hàng hóa(vật ngang giá hiện đại là 

tiền). 

- Thị trường hoạt động theo quy luật cung cầu: 

       + Cung > cầu:giá giảm, người mua lời. 

       + Cung < cầu:giá tăng,người bán lợi,kích thích sản xuất mở rộng. 

       + Cung = cầu: giá cả ổn định (vai trò của Maketting). 

- Maketing: Là một quá trình quản lí mang tính xã hội,nhờ đó mà các cá nhân và tập thể có được 

những gì họ cần,mong muốn,thông qua việc tạo ra,chào bán và trao đổi những sản phẩm có giá trị 

với những người khác. 

II. Ngành thương mại 

1. Vai trò 
Khâu nối giữa SX và tiêu dùng, điều tiết sản xuất, hướng dẫn tiêu dùng, giúp SX mở rộng và phát 

triển. 

       + Nội thương: trao đổi hàng hoá, dịch vụ trong nước,thúc đẩy chuyên môn hóa sản xuất và 

phân công lao động theo vùng, phục vụ từng cá nhân. 

        + Ngoại thương: Trao đổi mua bán hàng hoá giữa các nước trên thế giới, góp phần tăng 

nguồn thu ngoại tệ, gắn thị trường trong nước với thị trường thế giới, khai thác lợi thế của đất 

nước. 

2. Cán cân xuất nhập khẩu và cơ cấu xuất nhập khẩu 
a. Cán cân xuất nhập khẩu. 

Khái niệm: Là quan hệ so sánh giữa giá trị hàng xuất khẩu (kim ngạch xuất khẩu) với giá trị hàng 

nhập khẩu (kim ngạch nhập khẩu). 

- Xuất khẩu > Nhập khẩu: Xuất siêu. 

- Xuất khẩu < Nhập khẩu: Nhập siêu. 

b. Cơ cấu hàng xuất – nhập khẩu. 

Phản ánh trình độ phát triển kinh tế của một quốc gia, một lãnh thổ: 

- Các nước phát triển: xuất sản phẩm công nghiệp chế biến, nhập nguyên liệu, năng lượng. 

- Các nước đang phát triển: xuất nông sản, khoáng sản, hàng tiêu dùng, nhập nguyên liệu,máy 

móc. 

III. Đặc điểm của thị trường thế giới  

- Xu thế toàn cầu hóa nền kinh tế là xu thế quan trọng nhất. 

- Khối lượng buôn bán trên thế giới tăng liên tục. 

- Châu Âu, Châu Á, Bắc Mĩ có tỉ trọng buôn bán so với toàn thế giới và nội vùng lớn nhất  

- Ba trung tâm buôn bán lớn nhất thế giới: Hoa Kì, Tây Âu, Nhật Bản  

- Các cường quốc xuất nhập khẩu: Hoa Kì, Liên bang Đức, Nhật Bản, Anh, Pháp... 

Bài 41: Môi trường và tài nguyên thiên nhiên: 

I. Môi trường 
– Môi trường xung quanh hay môi trường địa lí là không gian bao quanh Trái Đất, có quan hệ 

trực tiếp đến sự tồn tại và phát triển của xã hội loài người. 

– Môi trường sống của con người là tất cả hoàn cảnh bao quanh con người có ảnh hưởng đến sự 



sống phát triển của con người. 

– Môi trường sống của con người gồm: 

+ Môi 

trường tự nhiên: Gồm tất cả những gì thuộc về tự nhiên ở xung quanh con người,có mối quan hệ 

trực tiếp hay gián tiếp đến sự sinh trưởng,phát triển và tồn tại của con người 

+ Môi trường xã hội: Bao gồm các mối quan hệ xã hội trong sản xuất, trong phân phối, trong giao 

tiếp. 

+ Môi trường nhân tạo: Bao gồm các đối tượng lao động do con người sản xuất ra và chịu sự chi 

phối của con người. 

– Sự khác nhau giữa môi trường tự nhiên và môi trường nhân tạo: 

+ Môi trường tự nhiên: xuất hiện trên bề mặt trái đất không phụ thuộc vào con người,con người 

tác động vào môi trường tự nhiên thay đổi, nhưng các thành phần tự nhiên vẫn phát triển theo quy 

luật tự nhiên. 

+ Môi trường nhân tạo: là kết quả lao động của con người,phụ thuộc vào con người,con người 

không tác động vào thì các thành phần của môi trường nhân tạo sẽ bị hủy hoại. 

III. Tài nguyên thiên nhiên 
*Khái niệm: Là các thành phần của tự nhiên mà ở trình độ nhất định của sự phát triển lực lượng 

sản xuất chúng được sử dụng hoặc có thể được sử dụng làm phương tiện sản xuất và làm đối 

tượng tiêu dùng. 

*Phân loại: 

– Theo thuộc tính tự nhiên: đất, nước, khí hậu, sinh vật, khoáng sản. 

– Theo công dụng kinh tế: tài nguyên nông nghiệp, công nghiệp, du lịch. 

– Theo khả năng có thể hao kiệt trong quá trình sử dụng của con người: 

+ Tài nguyên không khôi phục được: khoáng sản. 

+ Tài nguyên khôi phục được: động thực vật, đất trồng. 

+ Tài nguyên không bị hao kiệt: năng lượng mặt trời, không khí, nước. 

B. PHẦN KỸ NĂNG 

- Phân tích các bảng số liệu, lược đồ, sơ đồ trong SGK. 

- Biết nhận dạng và vẽ các dạng biểu đồ, nhận xét theo các bảng số liệu SGK. 

- Vận dụng kiến thức trả lời được các câu hỏi giữa và cuối bài học. 
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