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NỘI DUNG ÔN TẬP HỌC KÌ I 

NĂM HỌC: 2018 – 2019 

LỚP 10 – MÔN ĐỊA LÍ (Chương trình Chuẩn) 

I. MỤC TIÊU 

1. Kiến thức 

- Hiểu được kiến thức trọng tâm từ bài 2 đến bài 30. 

- Biết vận dụng kiến thức đã học để trả lời các câu hỏi ( tự luận, kết hợp TNKQ). 

2. Kĩ năng 

- Phân tích, so sánh, nhận xét từ lược đồ, bản đồ, số liệu trong SGK. 

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

3. Định hướng phát triển năng lực: 

- Năng lực đánh giá, nhận xét; 

- Năng lực phân tích, tổng hợp, tư duy; 

- Quan sát, nhận xét bản đồ, bảng số liệu , tư liệu 

- Năng lực làm chủ bản thân. 

II. NỘI DUNG ÔN TẬP 

1. Lý thuyết 

* Bài 2: Một số phương pháp biểu hiện các đối tượng địa lí trên bản đồ 

- Nắm được các đối tượng địa lí được biểu hiện bằng phương pháp nào và khả năng biểu hiện 

của phương pháp đó. 

* Bài 3: Sử dụng bản đồ trong học tập và đời sống 

- Nắm được cách đổi tỉ lệ bản đồ, xác định phương hướng trên bản đồ, một số vấn đề cần lưu ý 

trong quá trình học tập địa lí trên cơ sở bản đồ. 

* Bài 5: Vũ Trụ. Hệ Mặt Trời và Trái Đất. Hệ quả chuyển động tự quay quanh trục của Trái Đất. 

- Nắm được khái niệm Vũ Trụ, Hệ Mặt Trời, đặc điểm của Trái Đất trong Hệ Mặt Trời. 

- Nắm được 3 hệ quả của chuyển động tự quay quanh trục của Trái Đất: 

+ Sự luân phiên ngày đêm trên Trái Đất. 

+ Giờ trên Trái Đất và đường chuyển ngày quốc tế. 

+ Sự lệch hướng chuyển động của các vật thể. 

* Bài 6: Hệ quả chuyển động xung quanh Mặt Trời của Trái Đất 

- Nắm được 3 hệ quả của chuyển động xung quanh Mặt Trời của Trái Đất: 

+ Chuyển động biểu kiến hằng năm của Mặt Trời. 

+ Các mùa trong năm. 

+ Ngày, đêm dài ngắn theo mùa và theo vĩ độ. 

* Bài 7: Cấu trúc của Trái Đất. Thạch quyển. Thuyết Kiến tạo mảng 

- Nắm được đặc điểm các lớp cấu trúc của Trái Đất. 

- Khái niệm thạch quyển. 

- Nội dung thuyết Kiến tạo mảng. 

* Bài 8: Tác động của nội lực đến địa hình bề mặt Trái Đất 

- Khái niệm và nguyên nhân sinh ra nội lực. 

- Đặc điểm và kết quả của tác động nội lực. 

* Bài 9: Tác động của ngoại lực đến địa hình bề mặt Trái Đất 

- Khái niệm và nguyên nhân sinh ra ngoại lực. 

- Đặc điểm và kết quả của các quá trình ngoại lực. 

- Mối quan hệ giữa các quá trình ngoại lực tác động đến địa hình bề mặt Trái Đất. 

* Bài 11: Khí quyển. Sự phân bố nhiệt độ không khí trên Trái Đất 

- Khái niệm khí quyển, các khối khí và frông. 

- Đặc điểm sự phân bố nhiệt độ không khí trên Trái Đất và nguyên nhân sự phân bố đó. 

* Bài 12: Sự phân bố khí áp. Một số loại gió chính 

- Sự phân bố các đai khí áp và nguyên nhân thay đổi khí áp. 

- Đặc điểm của các loại gió: gió Tây ôn đới, gió Mậu dịch, gió mùa, gió đất, gió biển, gió fơn. 

* Bài 13: Ngưng đọng hơi nước trong khí quyển. Mưa 

- Nắm được các nhân tố ảnh hưởng tới lượng mưa. 

- Đặc điểm phân bố mưa trên Trái Đất và nguyên nhân. 
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* Bài 15: Thủy quyển. Một số nhân tố ảnh hưởng tới chế độ nước sông. Một số sông lớn trên Trái Đất. 

- Mô tả các vòng tuần hoàn nước. 

- Một số nhân tố ảnh hưởng đến chế độ nước sông. 

- Đặc điểm một số sông lớn trên Trái Đất. 

* Bài 16: Sóng. Thủy triều. Dòng biển 

- Nắm được khái niệm và nguyên nhân sinh ra sóng biển, sóng thần. 

- Nắm được thời gian dao động triều lớn nhất và nhỏ nhất. 

- Nắm được quy luật của các dòng biển. 

* Bài 17: Thổ nhưỡng quyển. Một số nhân tố hình thành thổ nhưỡng 

- Khái niệm và giới hạn của thổ nhưỡng. 

- Nắm được vai trò của các nhân tố hình thành đất: đá mẹ, sinh vật, khí hậu, địa hình, con người, 

thời gian. 

* Bài 18: Sinh quyển. Các nhân tố ảnh hưởng tới sự phát triển và phân bố của sinh vật 

- Khái niệm và giới hạn của sinh quyển. 

- Nắm được vai trò của các nhân tố ảnh hưởng tới sự phát triển và phân bố của sinh vật: khí hậu, 

đất, địa hình, sinh vật, con người. 

* Bài 19: Sự phân bố sinh vật và đất trên Trái Đất 

- Hiểu được nguyên nhân của sự phân bố sinh vật và đất theo vĩ độ và độ cao. 

- Biết được các vành đai đất và sinh vật tương ứng với vĩ độ và độ cao mà chúng phân bố. 

* Bài 20: Lớp vỏ địa lí. Quy luật thống nhất và hoàn chỉnh của lớp vỏ địa lí 

- Khái niệm và giới hạn của lớp vỏ địa lí. 

- Khái niệm, nguyên nhân, biểu hiện và ý nghĩa của quy luật thống nhất và hoàn chỉnh của lớp 

vỏ địa lí. 

* Bài 21: Quy luật địa đới và quy luật phi địa đới 

- Nắm được khái niệm, nguyên nhân và biểu hiện của mỗi quy luật. 

- Hiểu được mối quan hệ của qui luật địa đới và phi địa đới là tổng thể nên bề mặt Trái Đất 

* Bài 22: Dân số và sự gia tăng dân số 

- Khái niệm dân số, tình hình và sự gia tăng dân số thế giới hiện nay. 

- Hiểu được các tỉ lệ gia tăng dân số, nguyên nhân của sự gia tăng dân số và hệ quả của gia tăng 

dân số. 

* Bài 23: Cơ cấu dân số 

- Hiểu được các cách phân chia cơ cấu dân số. 

- Ý nghĩa của từng loại cơ cấu dân số. 

* Bài 24: Phân bố dân cư, các loại hình quần cư và đô thị hóa. 

- Nắm được khái niệm và công thức tính mật độ dân số. 

- Đặc điểm và nguyên nhân phân bố dân cư trên thế giới. 

- Khái niệm, các đặc điểm và hệ quả của quá trình đô thị hóa. 

* Bài 26: Cơ cấu nền kinh tế 

- Khái niệm và các nguồn lực của một quốc gia. 

- Hiểu được các bô phận hợp thành cơ cấu nền kinh tế. 

* Bài 27: Vai trò, đặc điểm, các nhân tố ảnh hưởng tới phát triển và phân bố nông nghiệp. Một số hình 

thức tổ chức lãnh thổ nông nghiệp 

- Vai trò và đặc điểm của nông nghiệp. 

- Các nhân tố ảnh hưởng tới phát triển và phân bố nông nghiệp: nhân tố tự nhiên và nhân tố kinh 

tế - xã hội. 

- Một số hình thức tổ chức lãnh thổ nông nghiệp: trang trại, vùng nông nghiệp. 

* Bài 28: Địa lí ngành trồng trọt 

- Vai trò cây lương thực. 

- Các loại cây lương thực: đặc điểm sinh thái, phân bố của những loại cây đó. 

- Vai trò và đặc điểm sinh thái, phân bố của các cây công nghiệp. 

- Vai trò của rừng và tình hình trồng rừng hiện nay. 

* Bài 29: Địa lí ngành chăn nuôi 

- Vai trò và đặc điểm của ngành chăn nuôi. 

- Sự phân bố các ngành chăn nuôi. 
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- Vai trò và tình hình nuôi trồng thủy sản. 

2. Kĩ năng 

- Hiểu được cách vẽ các dạng biểu đồ và nhận xét theo các bảng số liệu SGK ở phần kinh tế - xã hội. 

- Phân tích các bảng số liệu từ SGK ở phần kinh tế - xã hội. 

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

III. Phần TNKQ: 

1. Xác định mục tiêu: 

a. Hệ thống mục tiêu gồm các lĩnh vực: kiến thức – kĩ năng, thái độ, định hướng năng lực 

b. Mục tiêu kiến thức và kĩ năng 4 mức độ: 

- Nhận biết 

- Thông hiểu 

- Vận dụng thấp 

- Vận dụng cao 

c. Phân hóa mức độ: 

- Dựa vào tỉ lệ các mức độ 

- Tập trung chủ yếu vào câu hỏi 

2. Đánh giá: 

- Đánh giá theo mục tiêu đề ra: 4 mức độ 

- HS chọn phương án đúng nhất 
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CÂU HỎI TNKQ THAM KHẢO 
Câu 1: Tỉ suất sinh thô là: 

A. tương quan giữa số trẻ em sinh ra trong năm so với dân số trung bình ở cùng thời điểm. 

B. tương quan giữa số trẻ em sinh ra trong năm so với số người tử vong trong năm. 

C. tương quan giữa số trẻ em sinh ra trong năm còn sống so với số trẻ em ở cùng thời điểm. 

D. tỉ lệ tử vong của trẻ sơ sinh (dưới 1 tuổi). 

Câu 2: Tỉ suất sinh thô của nhóm nước đang phát triển năm 2005 là bao nhiêu %? 

A. 42%.  B. 31%.  C. 26%.  D. 24%. 

Câu 3: 11 nước đông dân nhất chiếm bao nhiêu % dân số thế giới? 

A. 50%.  B. 61%.  C. 80%.  D. 75%. 

Câu 4: Dân số thế giới đạt 6 tỉ người vào năm nào? 

A. 1974.  B. 1999.  C. 2000.  D. 2005. 

Câu 5: Khu vực nào trên thế giới có tỉ suất gia tăng dân số tự nhiên cao nhất? 

A. Bắc Mĩ.  B. Bắc Á.  C. Đông Nam Á. D. Trung Phi. 

Câu 6: Chỉ số nào được coi là động lực phát triển dân số? 

A. Tỉ suất sinh thô.    B. Tỉ suất tử thô. 

C. Tỉ suất gia tăng dân số tự nhiên.  D. Gia tăng cơ học. 

Câu 7: Gia tăng cơ học là: 

A. sự chênh lệch giữa số người xuất cư và nhập cư. 

B. Chênh lệch giữa tỉ suất sinh thô và tử thô.  

C. Tổng số giữa tỉ suất sinh thô và tử thô. 

D. Tổng số giữa số người xuất cư và nhập cư. 

Câu 8: Tỉ suất tử thô là tương quan giữa số người chết trong năm so với: 

A. số dân trong độ tuổi tử 60 tuổi trở lên. B. số dân trung bình ở cùng thời điểm. 

C. số người ở độ tuổi từ 0 – 14 tuổi.  D. số người trong độ tuổi lao động. 

Câu 9: Hiệu số giữa tỉ suất sinh thô và tỉ suất tử thô được gọi là 

A. tỉ suất gia tăng dân số tự nhiên.  B. gia tăng cơ học. 

C. số dân trung bình ở thời điểm đó.  D. gia tăng dân số. 

Câu 10: Nhân tố nào sau đây ít tác động đến tỉ suất sinh? 

A. Thiên tai.     B. Phong tục tập quán. 

C. Trình độ phát triển kinh tế - xã hội. D. Chính sách phát triển dân số. 

Câu 11: Khu vực nào có tỉ suất gia tăng dân số tự nhiên thấp nhất? 

A. Bắc Phi.  B. Nam Mĩ.  C. Nam Á.  D. Tây Âu. 

Câu 12: Gia tăng dân số thể hiện bằng: 

A. Tổng số giữa tỉ suất sinh thô và tỉ suất tử thô. 

B. Tổng số giữa tỉ suất gia tăng tự nhiên và gia tăng cơ học. 

C. Chênh lệch giữa số người xuất cư và nhập cư. 

D. Chênh lệch giữa tỉ suất sinh thô và tỉ suất tử thô. 

Câu 13: Dân số thế giới đạt mốc 1 tỉ người vào năm nào? 

A. 1927.  B. 1804.  C. 1640.  D. 1959. 

Câu 14: Châu lục nào có tỉ suất gia tăng dân số tự nhiên cao nhất? 

A. Châu Á.  B. Châu Phi.  C. Châu Mĩ.  D. Châu Đại Dương. 

Câu 15: Nhận định nào sau đây không đúng về tỉ suất tử thô? 

A. Là tương quan giữa số người chết trong năm so với số dân trung bình cùng thời điểm. 

B. Tỉ lệ tử vong của trẻ sơ sinh (dưới 1 tuổi)  phản ánh trình độ nuôi dưỡng và tình hình sức 

khỏe của trẻ em. 

C. Tỉ suất tử thô đang có xu hướng giảm. 

D. Tỉ suất tử thô năm 2005 của nhóm nước đang phát triển cao hơn nhóm nước phát triển. 

Câu 16:  Nhân tố nào sau đây ảnh hưởng làm cho tỉ suất sinh cao? 

A. Kinh tế - xã hội phát triển ở trình độ cao. B. Mức sống của người dân cao. 

C. Số người ngoài độ tuổi lao động nhiều. D. Phong tục tập quán lạc hậu. 

Câu 17: Nguyên nhân nào làm cho tỉ lệ xuất cư của một nước hay một vùng lãnh thổ tăng lên? 

A. Môi trường sống thuận lợi.  B. Thu nhập cao. 

C. Dễ tìm kiếm việc làm.   D. Đời sống khó khăn, mức sống thấp. 
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Câu 18: Tỉ suất tử thô của nhóm nước đang phát triển năm 2015 là 7%o. Con số này có nghĩa là gì? 

A. Trong năm 2015, trung bình 1000 dân có 7 trẻ em tử vong. 

B. Trong năm 2015, trung bình 1000 dân có 7 người tử vong. 

C. Trong năm 2015, trung bình 1000 dân có 7 trẻ em có nguy cơ tử vong. 

D. Trong năm 2015, trung bình 1000 dân có 7 trẻ em sinh ra còn sống. 

Câu 19: Nhận định nào sau đây chưa chính xác về dân số thế giới? 

A. Quy mô dân số thế giới ngày càng lớn. 

B. Quy mô dân số có sự khác nhau giữa các quốc gia. 

C. Bước vào thế kỉ XXI, dân số thế giới đạt mốc 6 tỉ người. 

D. Trong số 200 quốc gia và vùng lãnh thổ thì có 17 nước dân số rất ít, chỉ chiếm 0,018% dân số 

thế giới. 

Câu 20: Giả sử tỉ suất gia tăng dân số tự nhiên của Ấn Độ là 2% và không thay đổi trong thời kì 1995 – 

2000, biết dân số năm 1998 của Ấn Độ là 975,0 triệu người. Số dân năm 1995 của Ấn Độ là bao nhiêu? 

A. 919,8 triệu người.   B. 950,9 triệu người. 

C. 955,0 triệu người.   D. 818,9 triệu người. 

Câu 21: Giả sử Việt Nam có tỉ suất sinh thô là 19%o và tỉ suất tử thô là 6%o. Vậy tỉ suất gia tăng dân số 

tự nhiên của Việt Nam là bao nhiêu? 

A. 13%.  B. 1,2 %.  C. 1,3%.  D. 0,5%. 

Câu 22: Cơ cấu dân số theo giới biểu thị: 

A. Tương quan giữa giới nam so với giới nữ. 

B. Tập hợp những nhóm người sắp xếp theo những nhóm tuổi nhất định. 

C. Nguồn lao động và dân số hoạt động theo khu vực kinh tế. 

D. Trình độ dân trí và học vấn của dân cư. 

Câu 23: Năm 2000, ở Việt Nam số người biết chữ từ 15 tuổi trở lên chiếm bao nhiêu % dân số? 

A. 85%.  B. 90%.  C. 94%.  D. 95%. 

Câu 24: Tỉ lệ dân số hoạt động kinh tế so với tổng số dân phụ thuộc vào yếu tố nào sau đây? 

A. Tỉ lệ tăng dân số.    B. Tâm lý xã hội. 

C. Cơ cấu dân số theo độ tuổi.  D. Tốc độ tăng trưởng kinh tế. 

Câu 25: Nhận định nào sau đây chưa chính xác về cơ cấu dân số theo giới? 

A. Biến động theo thời gian và khác nhau ở từng nước. 

B. Ở các nước đang phát triển, nam nhiều hơn nữ. 

C. Tuổi thọ trung bình của nữ thường thấp hơn nam. 

D. Ảnh hưởng đến phân bố sản xuất, tổ chức đời sống xã hội. 

Câu 26: Theo luật lao động ở Việt Nam, tuổi lao động được quy định đối với nữ là: 

A. Từ 15 đến hết 54 tuổi.  B. Từ 18 đến hết 59 tuổi. 

C. Từ 18 đến hết 54 tuổi.  D. Từ 15 đến hết 59 tuổi. 

Câu 27: Trên thế giới nhóm dân số dưới tuổi lao động là: 

A. 0 – 14 tuổi.  B. 0 – 15 tuổi.  C. 0 – 16 tuổi.  D. 0 – 17 tuổi. 

Câu 28: Tháp dân số (hay tháp tuổi) là một loại biểu đồ thể hiện:  

A. Tỉ lệ giới nam và giới nữ.  B. Tỉ lệ gia tăng dân số tự nhiên. 

C. Tỉ suất sinh và tử hằng năm.  D. Tỉ lệ các nhóm tuổi và giới tính. 

Câu 29: Đặc điểm nào sau đây không đúng với kiểu tháp dân số ổn định? 

A. Tháp có dạng thu hẹp ở phần đáy và mở rộng ở phần đỉnh. 

B. Thể hiện tỉ suất sinh thấp, tuổi thọ trung bình cao. 

C. Dân số ổn định cả về quy mô và cơ cấu. 

D. Tỉ suất tử thấp ở nhóm già nhưng cao ở nhóm trẻ. 

Câu 30: Kiểu tháp dân số mở rộng có đặc điểm nào sau đây? 

A. Tuổi thọ trung bình cao.  B. Tháp có dạng phình to ở giữa. 

C. Tỉ suất sinh cao, trẻ em đông. D. Đáy thu hẹp và mở rộng ở phần đỉnh. 

Câu 31: Những nước có dân số trẻ thì nhóm tuổi từ 0 – 14 chiếm trên:  

A. 15%.  B. 25%.  C. 35%.  D. 45%. 

Câu 32: Tỉ lệ nhóm tuổi 60 trở lên ở những nước có cơ cấu dân số già chiếm khoảng bao nhiêu % ? 

A. Dưới 10%.     B. Dưới 25%.     C. Trên 15%.    D. Trên 35%. 

Câu 33: Đặc điểm nào sau đây không đúng với kiểu tháp dân số thu hẹp? 
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A. Đỉnh tháp thu hẹp.    B. Tháp có dạng phình to ở đáy và giữa. 

C. Thể hiện tỉ suất sinh giảm nhanh.  D. Gia tăng dân số có xu hướng giảm dần. 

Câu 34: Cơ cấu dân số theo lao động cho biết: 

A. Nguồn lao động và dân số trong độ tuổi lao động. 

B. Nguồn lao động và dân số hoạt động theo khu vực kinh tế. 

C. Dân số hoạt động kinh tế phân theo khu vực kinh tế. 

D. Nguồn lao động và dân số không hoạt động kinh tế. 

Câu 35: Cơ cấu dân số theo trình độ văn hóa phản ánh: 

A. Tỉ lệ biết chữ của người lớn tuổi.  B. Đời sống văn hóa, tinh thần của dân cư. 

C. Trình độ dân trí và học vấn của dân cư. D. Số năm đến trường trung bình của dân cư. 

Câu 36: Loại cơ cấu dân số nào thể hiện tổng hợp tình hình sinh, tử, tuổi thọ, khả năng phát triển dân số 

và nguồn lao động của một quốc gia? 

A. Cơ cấu dân số theo giới.   B. Cơ cấu dân số theo tuổi. 

C. Cơ cấu dân số theo lao động.  D. Cơ cấu dân số theo trình độ văn hóa. 

Câu 37: Bộ phận dân số trong độ tuổi quy định có khả năng tham gia lao động được gọi là 

A. nguồn lao động.    B. lao động đang hoạt động kinh tế. 

C. lao động có việc làm.   D. những người có nhu cầu về việc làm. 

Câu 38: Trên thế giới, nhóm tuổi từ 60 tuổi (hoặc 65 tuổi) trở lên được gọi là nhóm 

A. trong độ tuổi lao động.   B. trên độ tuổi lao động. 

C. dưới độ tuổi lao động.   D. không còn khả năng lao động. 

Câu 39: Đặc điểm nào sau đây không đúng với những nước có cơ cấu dân số già? 

A. Nhóm tuổi từ 0 – 14 chiếm dưới 25%. B. Tỉ lệ dân số phụ thuộc ít. 

C. Nhu cầu lớn về giáo dục, việc làm. D. Thiếu lao động, nguy cơ giảm dân số. 

Câu 40: Bộ phận dân số nào sau đây không thuộc nhóm dân số không hoạt động kinh tế? 

A. Nội trợ.     B. Học sinh, sinh viên. 

C. Người ốm đau tàn tật.   D. Người làm thuê việc nhà. 

Câu 41: Cho bảng số liệu sau: 

Cơ cấu lao động theo khu vực kinh tế của một số nước năm 2005 

(Đơn vị: %) 

Khu vực Khu vực I Khu vực II Khu vực III 

Anh 2,2 26,2 71,6 

Hê-hi-cô 28,0 24,0 48,0 

Việt Nam 68,0 12,0 20,0 

Biểu đồ nào sau đây thích hợp nhất để thể hiện cơ cấu lao động phân theo khu vực kinh tế của Anh, Mê-

hi-cô, Việt Nam? 

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

Câu 42: Để thể hiện tình hình phân bố dân cư, người ta thường sử dụng tiêu chí nào? 

A. Tỉ suất gia tăng dân số tự nhiên.  B. Cơ cấu dân số. 

C. Mật độ dân số.    D. Trình độ đô thị hóa. 

Câu 43: Đơn vị tính mật độ dân số là: 

A. %.   B. người.          C. người/km
2
.        D. triệu km

2
. 

Câu 44: Nhận định nào sau đây không đúng với đặc điểm của quá trình đô thị hóa? 

A. Dân cư thành thị có xu hướng tăng nhanh.  

B. Dân cư tập trung vào các thành phố lớn và cực lớn. 

C. Phổ biến rộng rãi lối sống thành thị. 

D. Dân cư tập trung chủ yếu vào các đô thị vừa và nhỏ. 

Câu 45: Năm 2005, trên thế giới có khoảng bao nhiêu thành phố có quy mô từ 1 triệu dân trở lên? 

A. 50.   B. 100.  C. 270.  D. 320. 

Câu 46: Mật độ dân số là: 

A. Số dân cư trú phải sinh sống trên một quốc gia. 

B. Số dân trung bình cư trú, sinh sống trên một quốc gia, khu vực. 

C. Số dân đang cư trú, sinh sống trên một quốc gia. 
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D. Số dân trung bình cư trú, sinh sống trên một đơn vị diện tích. 

Câu 47: Theo số liệu thống kê năm 2005, mật độ dân số trung bình của thế giới là bao nhiêu? 

A. 46 người/km
2
. B. 47 người/km

2
. C. 48 người/km

2
. D. 49 người/km

2
. 

Câu 48: Năm 2005, khu vực nào có mật độ dân số cao nhất trên thế giới? 

A. Đông Á.  B. Đông Nam Á. C. Tây Âu.  D. Trung – Nam Á. 

Câu 49: Năm 2005, khu vực nào có mật độ dân số thấp nhất trên thế giới? 

A. Trung Phi.  B. Tây Á.  C. Bắc Âu.  D. Châu Đại Dương. 

Câu 50: Tỉ lệ dân thành thị của thế giới năm 2005 khoảng bao nhiêu %? 

A. 80%.  B. 48%.  C. 52%.  D. 57%. 

Câu 51: Khu vực nào sau đây có trình độ đô thị hóa cao nhất thế giới? 

A. Tây Âu.  B. Bắc Mỹ.  C. Đông Nam Á. D. Đông Bắc Á. 

Câu 52: Những khu vực nào có tỉ lệ dân thành thị cao nhất trên thế giới? 

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

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

Câu 53: Khu vực Đông Nam Á có tỉ lệ dân thành thị khoảng 

A. < 25%.  B. 25 – 50%.  C. 51 – 70%.  D. > 70%. 

Câu 54: Quá trình đô thị hóa không mang lại ảnh hưởng tích cực nào sau đây? 

A. Đẩy nhanh tốc độ tăng trưởng kinh tế. 

B. Thay đổi sự phân bố dân cư và lao động. 

C. Thay đổi các quá trình sinh, tử và hôn nhân ở các đô thị. 

D. Làm cho nông thôn mất đi một phần lớn nhân lực. 

Câu 55: Năm 2005, tỉ trọng dân cư của các châu lục theo thứ tự từ cao xuống thấp lần lượt là: 

A. Á, Phi, Mỹ, Âu, Đại Dương.  B. Phi, Á, Âu, Mỹ, Đại Dương. 

C. Mỹ, Á, Phi, Âu, Đại Dương.  D. Âu, Á, Phi, Mỹ, Đại Dương. 

Câu 56: Nguyên nhân nào quyết định đến sự phân bố dân cư? 

A. Điều kiện tự nhiên.    B. Chuyển cư. 

C. Lịch sử khai thác lãnh thổ.   D. Trình độ phát triển của lực lượng sản xuất. 

Câu 57: Vì sao từ năm 1989 đến nay tỉ trọng dân cư châu Âu giảm so với dân số thế giới? 

A. Dân cư di cư sang các châu lục khác. 

B. Dân số châu Âu tăng chậm hơn các châu lục khác. 

C. Diện tích của châu Âu nhỏ nhất trong các châu lục. 

D. Tỉ lệ tử của châu Âu thấp. 

Câu 58: Đồng bằng sông Hồng có mật độ dân số trung bình cao hơn 3 lần so với đồng bằng sông Cửu 

Long. Điều này có thể giải thích bởi lý do: 

A. Trình độ phát triển kinh tế - xã hội. B. Điều kiện về tự nhiên. 

C. Tính chất của nền kinh tế.   D. Lịch sử khai thác lãnh thổ. 

Câu 59: Năm 2010, Thái Lan có diện tích 513 nghìn km
2
, dân số đạt 68,1 triệu người. Mật độ dân số 

của Thái Lan năm 2010 là bao nhiêu? 

A. 132,7 người/km
2
. B. 1327 người/km

2
. C. 753,3 người/km

2
.  D. 263, 4 người/km

2
. 

Câu 60: Cho bảng số liệu: 

Tỉ trọng phân bố dân cư theo các châu lục, thời kì 1650 – 2005 (Đơn vị: %) 

Năm 1650 1750 

Châu Á 53,8 61,5 

Châu Âu 21,5 21,2 

Châu Mĩ 2,8 1,9 

Châu Phi 21,5 15,1 

Châu Đại Dương 0,4 0,3 

Thế giới 100 100 

 

Biểu đồ nào thích hợp nhất để thể hiện tỉ trọng phân bố dân cư theo các châu lục, thời kì 1650 – 1750? 

A. Biểu đồ cột.    B. Biểu đồ miền. 

C. Biểu đồ tròn.    D. Biểu đồ kết hợp. 
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Câu 61: Cho bảng số liệu: 

Tỉ lệ dân cư thành thị và nông thôn, thời kì 1900 – 2005 

Đơn vị: % 

Năm 1900 1950 1980 1990 2005 

Thành thị 13,6 29,2 39,6 43,0 48,0 

Nông thôn 86,4 70,8 60,4 57,0 52,0 

Toàn thế giới 100 100 100 100 100 

Biểu đồ nào thích hợp nhất để thể hiện tỉ lệ dân cư thành thị và nông thôn, thời kì 1900 – 2005? 

A. Biểu đồ cột.    B. Biểu đồ miền. 

C. Biểu đồ tròn.    D. Biểu đồ đường. 

Câu 62: Những thành phố nào của nước ta có quy mô trên 1 triệu dân? 

A. Hà Nội, Đà Nẵng, Huế, TP. Hồ Chí Minh. 

B. Hà Nội, Đà Nẵng, Cần Thơ, TP. Hồ Chí Minh. 

C. Hà Nội, Đà Nẵng, Hải Phòng, TP. Hồ Chí Minh. 

D. Hà Nội, Đà Nẵng, TP. Hồ Chí Minh, Vinh. 

Câu 63: Cho bảng số liệu: 

Diện tích, dân số thế giới và các châu lục, năm 2005 

Châu lục Diện tích (triệu km
2
) Dân số (triệu người) 

Châu Phi 30,3 906 

Châu Mĩ 42,0 888 

Châu Á (trừ LB Nga) 31,8 3920 

Châu Âu (kể cả LB Nga) 23,0 730 

Châu Đại Dương 8,5 33 

Toàn thế giới 135,6 6477 

   

Châu lục nào có mật độ dân số thấp nhất trên thế giới? 

A. Châu Phi.     B. Châu Đại Dương. 

C. Châu Mĩ.     D. Châu Âu (kể cả LB Nga). 

Câu 64: Nhận định nào sau đây đúng khi nói về sự phân bố dân cư trên thế giới? 

A. Đại bộ phận dân cư cư trú ở bán cầu Nam. 

B. Đại bộ phận dân cư cư trú ở bán cầu Bắc. 

C. Đại bộ phận dân cư cư trú từ 60
0 

Bắc trở lên. 

D. Đại bộ phận dân cư cư trú từ 40
0
 Nam trở xuống. 

Câu 65: Khu vực nào trên thế giới dân cư phân bố đông đúc nhất? 

A. Các đảo ven Xích đạo, Bắc Mĩ, Australia. 

B. Tây Âu, Nam Á, Đông Nam Á, Đông Á. 

C. Nam Mĩ, Bắc Á, Nam Phi, Nam Á. 

D. Bắc Phi, Bắc Mĩ, Nam Á, Australia. 

Câu 66: Khu vực nào trên thế giới có mật độ dân số > 51 người/km
2
? 

A. Nam Á  B. Bắc Á.      C. Đông Nam Á.  D. Bắc Mĩ. 

Câu 67: Khu vực nào trên thế giới có mật độ dân số < 10 người/km
2
? 

A. Tây Âu.  B. Đông Á.  C. Bắc Á.  D. Đông Âu. 

Câu 68: Khu vực nào sau đây dân cư thường tập trung đông đúc hơn? 

A. Khu vực trồng cây công nghiệp dài ngày. 

B. Khu vực trồng lúa nước. 

C. Khu vực trồng cây ăn quả. 

D. Khu vực trồng rừng. 

Câu 69: Những nơi nào dân cư thường tập trung đông đúc? 

A. Có đất đai màu mỡ, mức độ tập trung công nghiệp cao. 

B. Có địa hình cao, khí hậu mát mẻ, có địa điểm du lịch. 

C. Có lượng mưa rất lớn, có rừng rậm phát triển. 

D. Có mặt bằng lớn, có công nghiệp khai thác khoáng sản. 

Câu 70: Cơ cấu kinh tế được hợp thành bởi những bộ phận nào? 
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A. Cơ cấu ngành kinh tế, cơ cấu thành phần kinh tế. 

B. Cơ cấu ngành kinh tế, cơ cấu lãnh thổ, cơ cấu dân số. 

C. Cơ cấu thành phần kinh tế, cơ cấu lãnh thổ, cơ cấu xã hội. 

D. Cơ cấu ngành kinh tế, cơ cấu lãnh thổ, cơ cấu thành phần kinh tế. 

Câu 71: Cơ cấu thành phần kinh tế bao gồm những khu vực nào? 

A. Nông – lâm - ngư nghiệp, công nghiệp – xây dựng, dịch vụ. 

B. Khu vực kinh tế trong nước, khu vực kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài. 

C. Toàn cầu và khu vực, quốc gia. 

D. Quốc gia và vùng lãnh thổ. 

Câu 72: Nguồn lực kinh tế - xã hội bao gồm: 

A. Dân số và nguồn lao động, thị trường, vốn, khoa học – kĩ thuật. 

B. Khoáng sản, sinh vật, đất, khí hậu, nước. 

C. Vị trí địa lý, giao thông, quân sự. 

D. Chính sách và xu thế phát triển, giao thông, khoáng sản. 

Câu 73: Là bộ phận cơ bản nhất của cơ cấu kinh tế, phản ánh trình độ phân công lao động xã hội và 

trình độ phát triển của lực lượng sản xuất. Đây là đặc điểm của 

A. cơ cấu ngành kinh tế.  B. cơ cấu thành phần kinh tế. 

C. cơ cấu lãnh thổ.   D. cơ cấu sinh học. 

Câu 74: Năm 2005, nông – lâm – ngư nghiệp chiếm bao nhiêu % trong cơ cấu GDP? 

A. 20%.  B. 22%.  C. 25%.  D. 30%. 

Câu 75: Cơ cấu kinh tế nào được hình thành dựa trên chế độ sở hữu? 

A. Cơ cấu ngành kinh tế.  B. Cơ cấu thành phần kinh tế. 

C. Cơ cấu lãnh thổ.   D. Cơ cấu xã hội. 

Câu 76: Cơ cấu thành phần kinh tế đang có sự thay đổi theo chiều hướng nào? 

A. Tăng cường vai trò của kinh tế nhà nước, hạn chế sự phát triển kinh tế ngoài nhà nước. 

B. Phát huy nhiều hình thức sở hữu, nhiều hình thức tổ chức kinh doanh. 

C. Hạn chế sự tham gia của nhiều thành phần kinh tế. 

D. Tập trung cho khu vực kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài. 

Câu 77: Dựa vào đâu để phân chia nguồn lực bên trọng và nguồn lực bên ngoài? 

A. Vai trò.    B. Phạm vi lãnh thổ. 

C. Đặc điểm.    D. Nguồn gốc. 

Câu 78: Vị trí địa lí, tự nhiên, kinh tế - xã hội là sự phân loại nguồn lực dựa vào: 

A. Nguồn gốc.    B. Tính chất của nguồn lực. 

C. Phạm vi lãnh thổ.   D. Xu thế phát triển. 

Câu 79: Cơ cấu nào sau đây không phải là cơ cấu nền kinh tế? 

A. Cơ cấu ngành kinh tế.  B. Cơ cấu thành phần kinh tế. 

C. Cơ cấu xã hội.   D. Cơ cấu lãnh thổ. 

Câu 80: Nguồn lực tài nguyên thiên nhiên được coi là nhân tố 

A. cần thiết cho quá trình sản xuất.   

B. quyết định tới việc sử dụng các nguồn lực khác. 

C. tạo khả năng ban đầu cho các hoạt động sản xuất. 

D. ít ảnh hưởng tới quá trình sản xuất. 

Câu 81: Nhận định nào sau đây không đúng về vai trò của nguồn lực tự nhiên? 

A. Là cơ sở tự nhiên của quá trình sản xuất. 

B. Vừa phục vụ trực tiếp cho cuộc sống, vừa phục vụ phát triển kinh tế. 

C. Sự giàu có và đa dạng về tài nguyên thiên nhiên tạo lợi thế quan trọng cho sự phát triển. 

D. Quyết định sự phát triển của nền kinh tế - xã hội loài người. 

Câu 82: Nguồn lực kinh tế - xã hội quan trọng nhất, có tính chất quyết định đến sự phát triển kinh tế 

của một đất nước là: 

A. Con người.    B. Khoa học – kĩ thuật và công nghệ. 

C. Vốn.    D. Thị trường tiêu thụ. 

Câu 83: Nguồn lực nào góp phần mở rộng khả năng khai thác và nâng cao hiệu quả sử dụng các nguồn 

lực khác? 

A. Dân cư và nguồn lao động. B. Vốn. 
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C. Chính sách và xu thế phát triển. D. Khoa học – kĩ thuật và công nghệ. 

Câu 84: Nguồn lực quan trọng thúc đẩy tăng trưởng và phát triển kinh tế là: 

A. Vị trí địa lí.    B. Tài nguyên thiên nhiên. 

C. Thị trường.    D. Chính sách và xu thế phát triển. 

Câu 85: Cho bảng số liệu: 

Cơ cấu GDP theo ngành, thời kì 1990 – 2004 (%) 

Khu vực 

Năm 1990 Năm 2004 

Nông – lâm – 

ngư nghiệp 

Công nghiệp xây 

dựng 

Dịch 

vụ 

Nông – lâm – 

ngư nghiệp 

Công nghiệp 

xây dựng 

Dịch 

vụ 

Các nước phát 

triển 
3 33 64 2 27 71 

Các nước đang 

phát triển 
29 30 41 25 32 43 

Toàn thế giới 6 34 60 4 32 64 

 

Dựa vào bảng số liệu, trả lời các câu hỏi dưới đây: 

Câu 86: Cơ cấu ngành kinh tế của các nước phát triển có đặc điểm là: 

A. Tỉ trọng ngành nông – lâm – ngư nghiệp rất nhỏ, tỉ trọng ngành dịch vụ rất cao. 

B. Tỉ trọng ngành nông – lâm – ngư nghiệp còn tương đối lớn. 

C. Tỉ trọng các ngành tương đương nhau. 

D. Ngành công nghiệp – xây dựng chiếm tỉ trọng cao nhất. 

Câu 87: Cơ cấu ngành kinh tế của nhóm nước phát triển và thế giới đang có xu hướng chuyển dịch theo 

hướng: 

A. Giảm tỉ trọng khu vực nông – lâm – ngư nghiệp, tăng tỉ trọng khu vực công nghiệp - xây 

dựng. 

B. Tăng nhanh tỉ trọng khu vực nông – lâm – ngư nghiệp, giảm tỉ trọng khu vực dịch vụ. 

C. Giữ nguyên tỉ trọng khu vực nông – lâm – ngư nghiệp, thay đổi tỉ trọng khu vực công ngiệp – 

xây dựng và dịch vụ. 

D. Giảm tỉ trọng khu vực nông – lâm – ngư nghiệp và công nghiệp – xây dựng, tăng tỉ trọng khu 

vực dịch vụ. 

Câu 88: Cơ cấu ngành kinh tế của các nước đang phát triển có đặc điểm nào sau đây? 

A. Tỉ trọng ngành dịch vụ có xư hướng giảm. 

B. Tỉ trọng các ngành tương đương nhau. 

C. Tỉ trọng ngành nông – lâm – ngư nghiệp giảm, tỉ trọng ngành công nghiệp  và dịch vụ tăng. 

D. Tỉ trọng ngành nông – lâm – ngư nghiệp có xư hướng giảm mạnh. 

Câu 89: Ngành đánh bắt cá biển được xếp vào nhóm ngành nào? 

A. Nông nghiệp.   B. Công nghiệp khai thác. 

C. Dịch vụ.    D. Nông – lâm – ngư nghiệp. 

Câu 90: Cho bảng số liệu: 

Cơ cấu GDP theo ngành kinh tế năm 2004 

(Đơn vị %) 

 

Khu vực 

Năm 2004 

Nông – lâm – ngư 

nghiệp 

Công nghiệp – xây 

dựng 

Dịch vụ 

Các nước phát triển 2 27 71 

Các nước đang phát triển 25 32 43 

 

Biểu đồ nào thích hợp để thể hiện cơ cấu ngành trong GDP của các nhóm nước? 

A. Biểu đồ cột ghép.    B. Biểu đồ đường. 

C. Biểu đồ tròn.    D. Biểu đồ miền. 


