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NỘI DUNG ÔN TẬP HỌC KÌ II 

NĂM HỌC: 2018 – 2019 

LỚP 10 – MÔN ĐỊA LÍ  
I. MỤC TIÊU 

1. Kiến thức 

- Hiểu được kiến thức trọng tâm từ bài 31 đến bài 42. 

- Biết vận dụng kiến thức để trả lời các câu hỏi ở giữa và cuối bài học. 

2. Kĩ năng 

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

- Xác định và biết cách vẽ các dạng biểu đồ theo yêu cầu. 

II. KIẾN THỨC VÀ KĨ NĂNG  

1. Lý thuyết 

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

- Nắm được cơ cấu và vai trò của các ngành dịch vụ. 

- Phân tích, lấy ví dụ minh họa các nhân tố ảnh hưởng đến sự phát triển và phân bố các 

ngành dịch vụ. 

- Đặc điểm phân bố các ngành dịch vụ trên thế giới. 

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

vận tải. 

- Nắm được vai trò và đặc điểm ngành GTVT. 

- Phân tích ảnh hưởng của các nhân tố tới sự phát triển và phân bố ngành GTVT: 

+ Điều kiện tự nhiên. 

+ Điều kiện kinh tế - xã hội. 

* Bài 37: Địa lí các ngành giao thông vận tải. 

- Nắm được vai trò, đặc điểm, ưu điểm, nhược điểm, phân bố và tình hình phát triển của 

các ngành GTVT: đường sắt; đường ô tô; đường ống; đường sông, hồ; đường biển và đường hàng 

không. 

* Bài 38: Viết báo cáo ngắn về kênh đào Xuy-ê và kênh đào Pa-na-ma. 

- Nắm được vị trí và tầm quan trọng của hai kênh đào đối với quốc gia chủ quản và ngành 

hàng hải thế giới. 

* Bài 40: Địa lí ngành thương mại. 

- Khái niệm về thị trường. 

- Nắm được vai trò của ngành thương mại, cán cân xuất nhập khẩu và cơ cấu xuất nhập 

khẩu. 

- Đặc điểm của thị trường thế giới. 

* Bài 41: Môi trường và tài nguyên thiên nhiên. 

- Nắm được khái niệm môi trường, sự khác nhau giữa môi trường tự nhiên và môi trường 

nhân tạo. 

- Chức năng của môi trường, vai trò của môi trường đối với sự phát triển xã hội loài người. 

- Khái niệm tài nguyên thiên nhiên, các cách phân loại tài nguyên thiên nhiên. 

* Bài 42: Môi trường và sự phát triển bền vững. 

- Hiểu được mối quan hệ giữa môi trường và phát triển; sử dụng hợp lí tài nguyên, bảo vệ 

môi trường là điều kiện để phát triển. 

- Nắm được vấn đề môi trường và phát triển ở các nước phát triển. 

- Nắm được vấn đề môi trường và phát triển ở các nước đang phát triển: 

+ Các nước đang phát triển là nơi tập trung nhiều vấn đề môi trường và phát triển. 
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+ Khai thác và chế biến khoáng sản ở các nước đang phát triển. 

+ Việc khai thác tài nguyên nông, lâm nghiệp ở các nước đang phát triển. 

2. Kĩ năng 

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

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

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

III. MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA 

Mức độ 

 

Bài 

Nhận biết Thông hiểu Vận dụng 

bậc thấp 

Vận dụng 

bậc cao 

 

Tổng số 

câu Số câu Số câu Số câu Số câu 

Bài 35 2 2  1 5 

Bài 36 2 2 1  5 

Bài 37 2 2 2  6 

Bài 38 2  1  3 

Bài 40 2 1 1 1 5 

Tổng 40% 

 10 câu 

30%  

7 câu 

20%  

 5 câu 

10%  

2 câu 

24 câu 

8 điểm 

Mỗi câu trả lời đúng được 0,33 điểm 

Tự luận    - Xử lí số liệu 

- Vẽ biểu đồ 

2 điểm 

Tổng  3,3 điểm 2,3 điểm 1,7 điểm 2,7 điểm 10 điểm 

 

  



Trang 3/4 

IV. ĐỀ THAM KHẢO VÀ ĐÁP ÁN 

1. TRẮC NGHIỆM (8 điểm) 

Học sinh chọn phương án trả lời đúng nhất cho các câu hỏi sau: 

Câu 1: Quy mô, cơ cấu dân số ảnh hưởng đến: 

A. Mạng lưới ngành dịch vụ.  

B. Hình thức tổ chức mạng lưới ngành dịch vụ. 

C. Nhịp độ phát triển và cơ cấu ngành dịch vụ. 

D. Sức mua, nhu cầu dịch vụ. 

Câu 2: Ở các nước đang phát triển, tỉ trọng của dịch vụ trong cơ cấu GDP chiếm khoảng bao nhiêu %? 

A. Dưới 50%. B. Trên 50%.  C. Dưới 40%. D. Trên 60%. 

Câu 3: Các khu vực nào có tỉ trọng ngành dịch vụ trong cơ cấu GDP cao nhất trên thế giới? 

A. Bắc Mĩ, Nam Mĩ, Nam Á.  B. Đông Nam Á, Tây Âu, Bắc Mĩ. 

C. Đông Á, Tây Âu, Nam Á.  D. Bắc Mĩ, Tây Âu, Australia. 

Câu 4: Hoạt động của căn tin trường THPT Phan Châu Trinh thuộc loại hình dịch vụ nào? 

A. Dịch vụ kinh doanh.  B. Dịch vụ tiêu dùng. 

C. Dịch vụ công.   D. Dịch vụ hành chính công. 

Câu 5: Cho bảng số liệu: 

Cơ cấu GDP phân theo khu vực kinh tế của Việt Nam, giai đoạn 1991 – 2000 

(Đơn vị: %) 

                   Năm 

Khu vực 

1991 1995 2000 

Khu vực I 40,5 27,2 24,5 

Khu vực II 23,8 28,8 36,7 

Khu vực III 35,7 44,0 38,8 

 

Biểu đồ nào thích hợp nhất để thể hiện cơ cấu GDP theo khu vực kinh tế của Việt Nam, giai đoạn 1991 – 

2000? 

A. Biểu đồ tròn. B. Biểu đồ miền. C. Biểu đồ đường. D. Biểu đồ cột. 

Câu 6: Sản phẩm của ngành giao thông vận tải là: 

A. Sự chuyên chở người và hàng hóa. 

B. Xe cộ và đường giao thông. 

C. Sự tiện nghi và an toàn của hành khách. 

D. Phương tiện giao thông. 

Câu 7: Khí hậu và thời tiết ảnh hưởng như thế nào đến ngành giao thông vận tải? 

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

B. Ảnh hưởng đến giao thông vận tải đường sông; xây dựng cầu, phà. 

C. Ảnh hưởng đến thời gian và khả năng hoạt động của các phương tiện vận tải. 

D. Hướng vận chuyển và xây dựng các công trình giao thông vận tải. 

Câu 8: Các mối liên hệ kinh tế - xã hội giữa các địa phương được thực hiện nhờ: 

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

C. Mạng lưới giao thông vận tải.  D. Sự phát triển các trung tâm dịch vụ. 

Câu 9: Trong các nhân tố tự nhiên, nhân tố nào sau đây ít ảnh hưởng đến hoạt động giao thông vận tải 

nhất? 

A. Khí hậu.  B. Sinh vật.  C. Khoáng sản. D. Địa hình. 

Câu 10: 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. 325 km.  B. 326 km.  C. 3250 km.  D. 32,8 km. 

Câu 11: Loại hình vận tải nào sau đây có đặc điểm là an toàn, tốc độ nhanh, giá rẻ? 
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A. Đường hàng không.  B. Đường biển. 

C. Đường sông.   D. Đường sắt. 

Câu 12: Loại hình vận tải nào sau đây có khối lượng hàng hóa luân chuyển lớn nhất trong các loại hình 

giao thông vận tải? 

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

Câu 13: Nhược điểm lớn nhất của vận tải bằng đường ô tô là: 

A. Độ an toàn chưa cao. B. Ách tắc và tai nạn giao thông. 

C. Thiếu chỗ đậu xe. D. Gây ra những vấn đề nghiêm trọng về môi trường. 

Câu 14: Ở nước ta, loại hình giao thông vận tải nào đang chiếm ưu thế? 

A. Đường sắt.  B. Đường biển.  

C. Đường ô tô.  D. Đường hàng không. 

Câu 15: Vì sao phần lớn các cảng biển đều nằm ở hai bên bờ đối diện Đại Tây Dương? 

A. Nối liền hai trung tâm kinh tế lớn của thế giới là Bắc Mĩ và Tây Âu. 

B. Nối liền hai trung tâm kinh tế lớn của thế giới là Tây Âu và Nhật Bản. 

C. Có bở biển khúc khuỷu dễ dàng xây dựng các cảng biển. 

D. Nối liền hai trung tâm kinh tế lớn của thế giới là Đông Á vả Bắc Mĩ. 

Câu 16: Giao thông vận tải đường sông của Việt Nam phát triển mạnh nhất ở vùng nào? 

A. Đồng bằng Sông Hồng.   B. Bắc Trung Bộ. 

C. Duyên hải Nam Trung Bộ.  D. Đồng bằng Sông Cửu Long. 

Câu 17: Kênh đào Suez là con đường ngắn nhất nối hai đại dương nào? 

A. Đại Tây Dương và Ấn Độ Dương.  

B. Thái Bình Dương và Đại Tây Dương. 

C. Đại Tây Dương và Bắc Băng Dương.  

D. Thái Bình Dương và Ấn Độ Dương. 

Câu 18: Kênh đào Panama được đưa vào sử dụng năm nào? 

A. 1904.  B. 1914.  C. 1977.  D. 1999. 

Câu 19: Tuyến vận tải đường biển từ cảng New York đến cảng Sydney, quãng đường nếu đi vòng qua 

Nam Mĩ là 13051 hải lí, nếu đi qua kênh đào Panama là 9692 hải lí. Hỏi nếu đi qua kênh đào Panama thì 

quãng đường vận chuyển được rút ngắn bao nhiêu % so với tuyến vòng qua Nam Mĩ? 

A. 41,3 %.  B. 80,5 %.  C. 14,1 %.  D. 25,7 %. 

Câu 20: Thị trường hoạt động theo quy luật nào? 

A. Quy luật cung – cầu.  B. Quy luật cạnh tranh. 

C. Quy luật trao đổi.   D. Quy luật tương hỗ. 

Câu 21: Cán cân xuất nhập khẩu là:  

A. Tổng số giá trị hàng xuất khẩu và giá trị hàng nhập khẩu. 

B. Hiệu số giữa kim ngạch xuất khẩu và kim ngạch nhập khẩu. 

C. Chênh lệch giữa giá trị xuất khẩu và dân số. 

D. Tỉ trọng buôn bán của quốc gia so với thế giới. 

Câu 22: Vì sao hoạt động thương mại có vai trò hướng dẫn tiêu dùng? 

A. Hoạt động thương mại tạo ra hàng hóa chất lượng cao. 

B. Tạo ra hình thức buôn bán mới. 

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

D. Nhu cầu của người dân ngày càng được nâng cao. 

Câu 23: Cho bảng số liệu: 

Tỉ trọng buôn bán hàng hóa giữa các vùng và bên trong các vùng, năm 2004. 

(Đơn vị: %) 

                       Tỉ trọng 

Khu vực 

Tỉ trọng buôn bán  

nội vùng 

Tỉ trọng buôn bán so với 

toàn thế giới 

Châu Âu 73,8 45,0 
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Bắc Mĩ 56,0 18,3 

Trung Đông 5,6 3,5 

Châu Á (kể cả Australia, 

không kể Trung Đông) 

50,3 25,4 

 

Nhận xét nào sau đây chưa chính xác về tình hình xuất nhập khẩu trên thế giới? 

A. Châu Âu có tỉ trọng buôn bán nội vùng và tỉ trọng buôn bán so với thế giới là cao nhất. 

B. Tỉ trọng buôn bán nội vùng của Bắc Mĩ gấp 10 lần so với khu vực Trung Đông. 

C. Tỉ trọng buôn bán so với toàn thế giới của Châu Á bằng 0,56 lần so với Châu Âu. 

D. Bắc Mĩ có tỉ trọng buôn bán nội vùng và tỉ trọng buôn bán so với toàn thế giới đều xếp thứ 2 

trong bốn khu vực. 

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

xuất khẩu là 565,6 tỉ USD. Cán cân xuất nhập khẩu của Nhật Bản là bao nhiêu tỉ USD? 

A. + 197,3 tỉ USD. B. – 116,4 tỉ USD.  C. + 111,0 tỉ USD.  D. – 111,0 tỉ USD. 

B. TỰ LUẬN (2 điểm) 

Cho bảng số liệu: 

Giá trị xuất nhập khẩu và dân số của Hoa Kì, Trung Quốc, Nhật Bản năm 2004. 

Quốc gia Giá trị xuất khẩu (tỉ USD) Dân số (triệu người) 

Hoa Kì 819,0 293,6 

Trung Quốc 858,9 1306,9 

Nhật Bản 566,5 127,6 

 

a/ Tính giá trị xuất khẩu bình quân theo đầu người của các quốc gia trên.  

b/ Vẽ biểu đồ hình cột thể hiện giá trị xuất khẩu bình quân theo đầu người của Hoa Kì, Trung Quốc và 

Nhật Bản. 

* ĐÁP ÁN VÀ BIỂU ĐIỂM PHẦN TRẮC NGHIỆM (8 điểm) 

Mỗi câu trả lời đúng được 0,33 điểm 

1. C 2. A 3. D 4. B 5. A 6. A 7. C 8. C 

9. B 10. A 11. D 12. B 13. D 14. C 15. A 16. D 

17. A 18. B 19. D 20. A 21. B 22. C 23. D 24. C 

21. TỰ LUẬN (2 điểm) 

Câu Đáp án Điểm 

 

 

 

Câu a 

Giá trị xuất khẩu bình quân theo đầu người 

Quốc gia Giá trị xuất khẩu bình quân theo đầu người 

(USD/người) 

Hoa Kì 2789,5 

Trung Quốc 657,2 

Nhật Bản 4439,6 

Thiếu đơn vị USD/người: trừ 0,25đ 

0,5 đ 

 

 

 

 

 

 

 


