
NỘI DUNG ÔN TẬP HỌC KÌ I 

Năm học: 2016 - 2017 

LỚP 10 - MÔN ĐỊA LÝ  

(CHƯƠNG TRÌNH CHUẨN) 

PHẦN I. TỰ LUẬN 

I. Mục tiêu:  

1. Kiến thức: 

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

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

2. Kỹ năng: 

 - Kĩ năng phân tích lược đồ, các bảng số liệu từ SGK. 

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

II. Nội dung ôn tập: 

1. Lý thuyết tự luận: 

* 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, 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 và đem, 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 (chuyển động 
biểu kiến hằng năm của Mặt Trời, ngày, đêm dài ngắn theo mùa và theo vĩ độ,các 
mùa trong năm) 

* Bài 7. Cấu trúc của Trái Đất, thạch quyển, thuyết kiến tạp mảng 
- Nắm được đặc điểm các lớp cấu trúc 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 các vận động kiến tạo. 

* 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 các kết quả của các quá trình ngoại lực 

* 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. Phân bố khí áp. Một số loại gió chính  
- Sự phân bố các vành đai 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 

và gió biển, gió fơn) 
* Bài 13. Mưa 

- Các nhân tố ảnh hưởng tới lượng mưa 
- Đặc điểm phân bố mưa trên Trái Đất và nguyên nhân 

* Bài 15. Thủy quyển. Một số nhân tố ảnh hưởng tới chế độ mước 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 
- Sóng biển, sóng thần và nguyên nhân 
- Nắm được thời gian giao động triều lớn nhất và nhỏ nhất 
- Nắm được quy luật dòng biển 

* Bài 17. Thổ nhưỡng quyển. Các nhân tốhình 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 
* 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 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 thực tiển 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 
* Bài 22. Dân số và sự gia tăng dân số 

- Khái niệm dân số, tình hình dân số 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 sự 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 
- 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 bộ phận hợp thành cơ cấu nền kinh tế  

* Bài 27. Vai trò, đặc điểm, các nhân tố ảnh hưởng tới phát trienẻ 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 thưc (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 
- Vai trò, đặc điểm và sự phân bố các ngành chăn nuôi 
- Vai trò và tình hình nuôi trồng thủy sản 
 

PHẦN II. TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN 
 

   Một số câu trắc nghiệm tham khảo 

 
Chương I. BẢN ĐỒ 

 
Câu 1. Các trung tâm công nghiệp, các mỏ khoáng sản thường được biểu hiện bằng 
phương pháp: 

 a. Phương pháp kí hiệu                           c. Phương pháp khoanh vùng 
 b. Phương pháp chấm điểm                    d. Phương pháp bản đồ-biểu đồ 

Câu 2. Hướng gió, dòng biển thường được biểu hiện bằng phương pháp: 
a. Phương pháp kí hiệu                          c. Phương pháp kí hiệu đường chuyển động 
b. Phương pháp chấm điểm                    d. Phương pháp bản đồ-biểu đồ 

Câu 3. Các điểm dân cư nông thôn thường được biểu hiện bằng phương pháp: 
a. Phương pháp kí hiệu                          c. Phương pháp kí hiệu đường chuyển động 
b. Phương pháp chấm điểm                   d. Phương pháp bản đồ-biểu đồ 

Câu 4. Tổng diện tích và sản lượng lúa của một tỉnh thường được biểu hiện bằng phương 
pháp: 

a. Phương pháp kí hiệu                          c. Phương pháp kí hiệu đường chuyển động 
b. Phương pháp chấm điểm                    d. Phương pháp bản đồ-biểu đồ 

Câu 5. Bản đồ tỉ lệ 1:2.000.000 thì 1cm trên bản đồ ứng với bao nhiêu km trên thực địa: 
 a.0,2km                    b. 2km                     c. 20km                         d. 200km 
 
 

 



Chương II. VŨ TRỤ, HỆ QUẢ CÁC CHUYỂN ĐỘNG CỦA TRÁI ĐẤT 
 
Câu 1. Khu vực Mặt trời lên thiên đỉnh 2 lần trong năm: 

 a. Khu vực nội chí tuyến                       c. Khu vực xích đạo 
 b. Khu vực ngoại chí tuyến                   d. Tại 2 chí tuyến 

Câu 2. Khu vực Mặt trời lên thiên đỉnh 1 lần trong năm: 
 a. Khu vực nội chí tuyến                       c. Khu vực xích đạo 
 b. Khu vực ngoại chí tuyến                   d. Tại 2 chí tuyến 

Câu 3. Khu vực Mặt trời lên thiên đỉnh 0 lần trong năm: 
 a. Khu vực nội chí tuyến                       c. Khu vực xích đạo 
 b. Khu vực ngoại chí tuyến                   d. Tại 2 chí tuyến 

Câu 4. Ở Việt nam có mấy lần Mặt trời lên thiên đỉnh trong năm: 
 a. 0 lần                        c. 2 lần 
 b. 1 lần                  d. 3 lần 

Câu 5. Tại chí tuyến Bắc, Mặt trời lên thiên đỉnh vào ngày nào trong năm: 
 a. 21/3                        c. 23/9 
 b. 22/6                  d. 22/12 

Câu 6. Tại chí tuyến Nam, Mặt trời lên thiên đỉnh vào ngày nào trong năm: 
 a. 21/3                        c. 23/9 
 b. 22/6                  d. 22/12 

Câu 7. Thời gian bắt đầu và kết thúc mùa xuân ở Bán Cầu Bắc: 
a. 21/3 – 22/6                                               c. 22/12 – 21/3 năm sau 
c. 23/9 – 22/12                                             d. 22/6 – 23/9 

Câu 8. Thời gian bắt đầu và kết thúc mùa hạ ở Bán Cầu Bắc: 
a. 21/3 – 22/6                                               c. 22/12 – 21/3 năm sau 
c. 23/9 – 22/12                                             d. 22/6 – 23/9 

Câu 9. Thời gian bắt đầu và kết thúc mùa thu ở Bán Cầu Bắc: 
a. 21/3 – 22/6                                               c. 22/12 – 21/3 năm sau 
c. 23/9 – 22/12                                             d. 22/6 – 23/9 

Câu 10. Thời gian bắt đầu và kết thúc mùa đông ở Bán Cầu Bắc: 
a. 21/3 – 22/6                                               c. 22/12 – 21/3 năm sau 
c. 23/9 – 22/12                                             d. 22/6 – 23/9 

Câu 11. Thời gian nào trong năm Bắc bán cầu nhận được nhiệt ít hơn Nam bán cầu: 
 a. 21/3 – 22/6                                               c. 23/9 – 21/3 năm sau 
 c. 22/12 – 22/6                                             d. 22/6 – 22/12 

Câu 12. Thời gian nào trong năm Bắc bán cầu nhận được nhiệt nhiều hơn Nam bán cầu: 
 a. 21/3 – 23/9                                              c. 23/9 – 22/12 năm sau 
 c. 22/12 – 22/6 năm sau                                            d. 22/6 – 22/23/9 

Câu 13. Ở Nam bán cầu ngày nào có thời gian ngày dài nhất, đêm ngắn nhất: 
 a.22.6                       b.22.12                 c.21.3                        d.23.9 

Câu 14. Ở Bắc bán cầu ngày nào có thời gian ngày dài nhất, đêm ngắn nhất: 
 a.22.6                       b.22.12                 c.21.3                        d.23.9 

Câu 15. Ở vòng cực Bắc ngày nào có độ dài là 24h: 
 a.22.6                       b.22.12                 c.21.3                        d.23.9 

Câu 16. Ở vòng cực Nam ngày nào có độ dài là 24h: 
 a.22.6                       b.22.12                 c.21.3                        d.23.9 

Câu 17. Câu ca dao: “Đêm tháng năm, chưa nằm đã sáng 
   Trời tháng mười, chưa cười đã tối”  
được áp dụng đúng nhất cho khu vực nào: 

a. Bán cầu bắc    c. Bán cầu Nam 



b. Nội chí tuyến bán cầu bắc  d. Nội chí tuyến bán cầu Nam 
Câu 18. Hệ Mặt Trời có mấy hành tinh: 

a. 7  b.8 c.9  d.10 
Câu 19. Khoảng cách trung bình từ Trái Đất đến Mặt Trời: 

a. 149,4 triệu km b. 149,5 triệu km  
c. 149,6 triệu km d. 149,7 triệu km 

Câu 20. Nguyên nhân sinh ra hiện tượng luân phiên ngày và đêm: 
a. Trái Đất hình cầu 
b. Trái Đất hình cầu và quay quanh Mặt Trời. 
c. Trái Đất hình cầu và tự quay quanh trục 
d. Trái Đất quay quanh Mặt Trời với trục nghiêng k đổi phương. 

 
Chương III. CẤU TRÚC TRÁI ĐẤT, CÁC QUYỂN CỦA LỚP VỎ ĐỊA LÍ 

 
Câu 1. Lớp có độ dày lớn nhất trong cấu trúc của Trái Đất: 

  a. Lớp manti trên                                    c. Lớp vỏ 
 b. Lớp manti dưới                                  d. Lớp nhân 

Câu 2. Lớp có khối lượng lớn nhất trong cấu trúc của Trái Đất: 
  a. Lớp manti                                   c. Lớp vỏ 

 b. Lớp nhân trong                          d. Lớp nhân ngoài 
Câu 3. Trong cấu trúc của Trái Đất, lớp manti chiếm thể tích: 

 a. Hơn 50%                                     c. Hơn 70% 
 b. Hơn 60%                                   d. Hơn 80% 

Câu 4. Các lớp cấu trúc của Trái Đất từ ngoài vào trong: 
 a. Lớp vỏ Trái Đất,lớp nhân,lớp manti        c. Thạch quyển,lớp manti,lớp nhân 
 b. Lớp vỏ Trái Đất,lớp manti,lớp nhân        d. Lớp manti,lớp vỏ Trái Đất,lớp nhân 

Câu 5. Các bộ phận cấu tạo nên lớp vỏ đại dương: 
a. Tầng granit, đại dương, tầng trầm tích                
b. Tầng trầm tích, đại dương, tầng bazan 
c. Tầng granit, tầng trầm tích, tầng bazan 
d. Tầng trầm tích, tầng bazan 

Câu 6. Các bộ phận cấu tạo nên lớp vỏ lục địa: 
a. Tầng granit, lục địa, tầng trầm tích                
b. Tầng trầm tích, tầng bazan 
c. Tầng granit, tầng trầm tích, tầng bazan 
d. Tầng granit, tầng bazan 

Câu 7. Lớp nào trong cấu trúc Trái Đất có cấu tạo vật chất chủ yếu là niken và sắt: 
a. Lớp vỏ                 c. Lớp manti trên 
c. Lớp manti dưới  d. Lớp nhân 

Câu 8. Lớp nào trong cấu trúc Trái Đất có trạng thái vật chất quảnh dẻo: 
a. Lớp vỏ                 c. Lớp manti  
c. Lớp nhân trong   d. Lớp nhân ngoài 

Câu 9. Giới hạn dưới của lớp manti ở độ sâu: 
a. 2700km               c. 2800km  
b. 2900km  d. 3000km 

Câu 10. Giới hạn của thạch quyển bao gồm: 
a. Lớp vỏ và lớp manti                c. Lớp vỏ và lớp manti tới độ sâu 100km  
b. Lớp vỏ và lớp manti trên  d. Lớp vỏ lục địa và lớp vỏ đại dương 

Câu 11. Khí quyển hấp thụ được bao nhiêu % bức xạ Mặt Trời: 
a. 18%                                 c. 20% 



  b. 19%                            d. 21% 
Câu 12. Nhiệt độ của không khí trên Trái Đất nóng nhất tại vĩ tuyến: 

a. 150                                 c. 00 

b. 200                            d. 50 
Câu 13. Nhiệt độ của không khí trên Trái Đất khi đi từ xích đạo về cực thay đổi theo xu 
hướng: 

a. Giảm dần                                c. Tăng dần 

b. Ổn định                           d. Không ổn định 
Câu 14. Biên độ nhiệt năm của không khí trên Trái Đất khi đi từ xích đạo về cực thay đổi 
theo xu hướng: 

a. Giảm dần                                 c. Tăng dần 

b. Ổn định                           d. Không ổn định 
Câu 15. Trên toàn địa cầu có mấy vành đai áp: 

a. 5                               b. 6  c. 7                     d. 8 

Câu 16. Gió thổi từ khu vực áp cao cận nhiệt về áp thấp ôn đới gọi là: 
 a. Gió Tây ôn đới                                         c. Gió mùa 
 b. Gió mậu dịch                                           d. Gió fơn 

Câu 17. Gió thổi từ khu vực áp cao cận nhiệt về áp thấp xích đạo gọi là: 
 a. Gió Tây ôn đới                                         c. Gió mùa 
 b. Gió mậu dịch                                           d. Gió fơn 

Câu 18. Gió thổi từ khu vực áp cao cực về áp thấp ôn đới gọi là: 
 a. Gió Tây ôn đới                                         c. Gió mậu dịch 
 b. Gió đông cực                                           d. Gió fơn 

Câu 19. Gió thổi theo mùa và hướng gió ở hai mùa có chiều ngược lại gọi là: 
 a. Gió Tây ôn đới                                         c. Gió mùa 
 b. Gió mậu dịch                                           d. Gió fơn 

Câu 20. Nguyên nhân chủ yếu sinh ra gió mùa: 
 a. Do ảnh hưởng của lục địa 
 b. Do ảnh hưởng của dòng biển nóng và dòng biển lạnh 
 c. Do sự nóng lên hoặc lạnh đi không đều giưac lục địa và đại dương theo mùa 
d. Do ảnh hưởng của hướng địa hình 

Câu 21.Yếu tố đóng vai trò quan trọng nhất đối với chế độ nước của một con sông là  

      a. Khí hậu                          C.địa chất 

     b. Địa hình                          D.lớp phủ thực vật và hồ đầm vùng hai bên sông  

Câu 22. Ở nước ta, vùng đồng bằng sông có chế độ nước điều hòa hơn miền núi vì 

      a. Đất phù sa dễ thấm nước hơn đất feralit . 

       b. Có nhiều hồ đầm ở hai bên sông. 

       c. Gần biển, có nhiều cửa sông nên nước thoát dễ dàng. 

       d. Có địa hình bằng phẳng hơn. 

Câu 23. Nhân tố nào sau đây giúp cho sông Cửu Long có chế độ nước điều hòa hơn sông 

Hồng: 

       a. Chảy qua vùng đất thấm nước hơn. c. Có Biển Hồ và sông Tôn Lê Sáp. 

       b. Có nhiều rừng ở đầu nguồn hơn.     d.Thượng nguồn là vùng mưa nhiều hơn    Câu 

Câu 24. Băng tuyết tan là nguồn cung cấp nước chủ yếu cho sông ngòi ở vùng 



       a. Nhiệt đới.                                            c. Ôn đới. 

       b. Cận nhiệt.                                            d. Xích đạo.   

Câu 25. Nguồn cung cấp nước chủ yếu cho sông ngòi  ở nước ta là 

a. Băng tuyết tan.                                    c. Nước ngầm. 

b. Nước mưa.                                           d. Hồ, đầm       

Câu 26.Ở miền núi, rừng phòng hộ thường được trồng ở khu vực nào để điều hòa dòng 

chảy sông ngòi, giảm lũ lụt? 

a. Thượng nguồn.                                     c.Trung nguồn. 

b. Hạ nguồn.                                             d.Thượng nguồn và trung nguồn 

Câu 27. Sông có chiều dài nhất thế giới là: 

        a. Sông Nin.                                              c. Sông Hoàng Hà. 

        b. Sông Amazon                                       d. Sông Mê Công. 

Câu 28. Sông có diện tích lưu vực lớn nhất thế giới là: 

        a. Sông Nin.                                              c. Sông Hoàng Hà. 

        b. Sông Amazon                                       d. Sông I-ê-nit-xây. 

Câu 29. Nhận định nào đúng nhất về sóng biển: 

       a. Là hình thức dao động của nước biển theo chiều ngang. 

       b. Là hình thức dao động của nước biển theo chiều thẳng đứng. 

       c. Nguyên nhân chủ yếu tạo nên sóng biển là bão. 

       d. Nguyên nhân chủ yếu tạo nên sóng biển là động đất. 

Câu 30. Nguyên nhân chủ yếu tạo nên sóng thần là 

        a. Gió.          b. Dòng biển.     c. Áp thấp nhiệt đới.          d. Động đất. 

Câu 31. Dao động triều lớn nhất khi: 

       a. Trăng tròn.                                    c. Không trăng. 

   b. Trăng khuyết.                         d. Trăng tròn hoặc trăng khuyết  

Câu 32. Khi nào thì có hiện tượng "triều kém":  

    a. Trái Đất, Mặt Trời và Mặt Trăng nằm thẳng hàng.  

    b. Khi trăng tròn hoặc khi không có trăng.  

    c. Khi trăng lưỡi liềm.  

       d. Khi trăng khuyết (bán nguyệt). 

Câu 33. Nhận định nào sau đây không đúng: 

    a. Các dòng biển nóng và lạnh chảy đối xứng nhau ở hai bờ các đại dương 

          b. Ở vùng gió mùa thường xuất hiện các dòng biến đổi chiều theo mùa  

     c. Các dòng biển lạnh thường xuất phát từ 2 cực chảy về xích đạo  



     d. Các dòng biển nóng xuất phát từ hai bên xích đạo chảy về hướng Tây khi gặp 

lục địa thì chuyển hướng chảy về hai cực      

Câu 34. Để phân biệt đất với các vật thể tự nhiên khác, dựa vào 

           a. Độ phì.                                               c. Độ ẩm. 

           b. Màu sắc.                                            d. Nhiệt độ. 

Câu 35. Nhân tố nào sau đây quyết định thành phần khoáng chất của đất: 

           a. Đá mẹ.                               c. Khí hậu. 

 b Sinh vật .                            d. Địa hình. 

Câu 36. Sinh vật không có vai trò này trong quá trình hình thành đất:  

           a. Tham gia vào quá trình phá hủy đá.  

           b. Cung cấp chất hữu cơ cho đất.  

           c. Làm thay đổi tính chất vật lý của đất. 

           d. Cung cấp chất vô cơ cho đất. 

Câu 37. Ý nào sau đây không đúng khi nói về vai trò của con người đối với sự  phân bố 

sinh vật trên Trái Đất: 

a. Con người đã thu hẹp diện tích rừng làm tuyệt chủng nhiều loại động ,thực vật.  

b. Con người đã biết lai tạo để cho ra nhiều giống mới làm đa dạng thêm giới sinh 

vật.  

c. Con người đã di cư các loại cây trồng và vật nuôi làm thay đổi sự phân bố 

nguyên thủy. 

d. Con người đã làm thay đổi khí hậu trên Trái Đất nên đã làm thay đổi sự phân bố 

sinh vật . 

Câu 38. Khí hậu không ảnh hưởng trực tiếp đến sinh vật thông qua yếu tố: 

           a. Nhiệt độ.                                 c. Độ ẩm không khí.  

           b. Khí áp.                                  d. Ánh sáng. 

Câu 39. Đất đen là loại đất tiêu biểu của vùng:  

           a. Cận nhiệt.                                c. Đài nguyên. 

           b. Ôn đới.                                   d. Nhiệt đới. 

Câu 40. Đất Feralit là loại đất tiêu biểu của vùng:  

           a. Cận nhiệt.                                c. Đài nguyên. 

           b. Ôn đới.                                   d. Nhiệt đới. 

Câu 41. Rừng nhiệt đới ẩm là thảm thực vật chính của vùng                      

a. Cận nhiệt.                                 c. Nhiệt đới.  

b. Ôn đới lạnh.                              d. Đài nguyên. 



Chương IV. MỘT SỐ QUY LUẬT CỦA LỚP VỎ ĐỊA LÍ 

 

Câu 1.Tính địa đới là sự thay đổi có quy luật các thành phần tự nhiên và cảnh quan địa lý 

theo 

           a. Độ cao.                                          c. Vĩ tuyến.  

           b. Kinh tuyến.                                   d. Độ ẩm. 

Câu 2.Tính địa ô là sự thay đổi có quy luật các thành phần tự nhiên và các cảnh quan địa 

lý theo  

           a. Kinh độ.                                      c. Vĩ độ.  

           b. Độ cao.                                               d. Địa hình.  

Câu 3. Tính đai cao là sự thay đổi có quy luật các thành phần tự nhiên và các cảnh quan 

địa lý theo  

           a. Kinh độ.                                        c. Vĩ độ. 

           b. Độ cao.                                               d. Địa hình. 

Câu 4.Trên Trái Đất, từ cực Bắc về cực Nam có mấy vòng đai nhiệt: 

          a.5              b.6                           c.7               d.8 

Câu 5. Nguyên nhân của quy luật thống nhất và hoàn chỉnh: 

 a. Tất cả những thành phần của lớp vỏ địa lí đều đồng thời chịu tác động trưc tiếp 

hoặ gián tiếp của nội lực và ngoại lực 

 b. Do Trái Đất dạng cầu và bức xạ Mặt Trời 

 c. Do các dãy núi chạy theo hướng kinh tuyến 

 d. Do sự phân bố đất liền và biển, đại dương 

 
Chương V. DÂN SỐ 

 
Câu 1. Trên thế giới người ta thường  phân chia dân số thành mấy nhóm tuổi: 

  a. 2   
b. 3   
c. 4   
d. 5 

Câu 2. Theo Luật lao động Việt Nam, tuổi lao động quy định đối với nữ là: 
  a. 16 đến hết 54   

b. 15 đến hết 54 
  c. 15 đến hết 59   
  d. 16 đến hết 59  

Câu 3. Cơ cấu dân số nào có ảnh hưởng đến phân bố sản xuất, tổ chức đời sống xã hội và 
hoạch định chiến lược phát triển KT – XH của các quốc gia: 

  a. Cơ cấu theo độ tuổi lao động   
b. Cơ cấu theo lao động 



  c. Cơ cấu theo trình độ văn hóa   
d. Cơ cấu theo giới 

Câu 4. Cơ cấu nào được xem như một tiêu chí đánh giá chất lượng cuộc sống của một 
quốc gia: 

  a. Cơ cấu theo trình độ văn hóa   
b. Cơ cấu theo giới 

  c. Cơ cấu theo độ tuổi lao động   
d. Cơ cấu theo lao động 

Câu 5. Mật độ dân số thế giới năm 2005: 
  a. 45 người/ km2  

b. 46 người/ km2 

c. 47 người/ km2  

d. 48 người/ km2 

Câu 6. Khu vực có mật độ dân số cao nhất thế giới: 
  a. Tây Âu   

b. Đông Nam Á  
c. Ca-ri-bê  
d. Đông Á 

Câu 7. Tỉ lệ dân thành thị thế giới, năm 2005: 
  a. 47%   

b. 48%   
c. 49%   
d. 50% 

Câu 8. Nhân tố nào là nhân tố quyết định đến phân bố dân cư: 
  a. Trình độ phát triển của lực lượng sản xuất    

b. Khí hậu  
  c. Lịch sử khai thác lãnh thổ     

d. Chuyển cư  
Câu 9. Dân số thế giới đạt 7 tỉ người năm: 
  a. 2011   b. 2000 
  c. 2012   d. 2013 
Câu 10. Yếu tố tự nhiên – sinh học ảnh hưởng đến tỉ suất sinh thô: 

  a. Tổng số người nằm trong độ tuổi sinh của dân số  
c. Tư tưởng trọng nam khinh nữ 

  b. Phong tục đa thê     
d. Trình độ dân trí 

Câu 11. Trong tỉ suất tử thô cần chú ý đến tỉ lệ tử vong của nhóm tuổi: 
  a. Từ 10 đến 20 tuổi   

b. Từ 60 tuổi trở lên 
  c. Dưới 1 tuổi  

d. Từ 18 đến 60 tuổi 
 Câu 12. Thước đo phản ánh trung thực, đầy đủ tình hình biến động dân số của một quốc 
gia, một vùng: 

  a. Tỉ suất sinh thô  
b. Tỉ lệ gia tăng tự nhiên 

  c. Tỉ suất xuất cư 
d. Tỉ lệ gia tăng dân số 

Câu 13. Động lực phát triển dân số: 
  a. Tỉ suất sinh thô  

b. Tỉ suất nhập cư 



  c. Tỉ lệ gia tăng tự nhiên 
d. Tỉ lệ gia tăng cơ học 

Câu 14. Châu lục có tỉ lệ gia tăng dân số cao nhất thế giới: 
  a. Châu Phi  

b. Châu Á 
  c. Châu Âu 

d. Châu Mỹ 
Câu 15. Châu lục có tỉ lệ gia tăng dân số thấp nhất thế giới: 

  a. Châu Phi  
b. Châu Á 

  c. Châu Âu 
d. Châu Mỹ 

Câu 16. Cơ cấu dân số 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 theo trình độ văn hóa   
b. Cơ cấu theo giới 

  c. Cơ cấu theo độ tuổi lao động   
d. Cơ cấu theo lao động 

Câu 17. Mô tả nào sau đây đúng với kiểu tháp tuổi mở rộng: 
  a. Đáy tháp rộng, đỉnh tháp nhọn, các cạnh thoai thoải  

b. Tháp phình to ở giữa, thu hẹp về hai phía đáy và đỉnh tháp 
  c. Tháp hẹp ở phần đáy và mở rộng hơn ở phần đỉnh   

d. Đáy tháp và đỉnh tháp rộng 
Câu 18. Mô tả nào sau đây đúng với kiểu tháp tuổi thu hẹp: 

  a. Đáy tháp rộng, đỉnh tháp nhọn, các cạnh thoai thoải  
b. Tháp phình to ở giữa, thu hẹp về hai phía đáy và đỉnh tháp 

  c. Tháp hẹp ở phần đáy và mở rộng hơn ở phần đỉnh   
d. Đáy tháp và đỉnh tháp rộng 

Câu 19. Mô tả nào sau đây đúng với kiểu tháp tuổi ổn định: 
  a. Đáy tháp rộng, đỉnh tháp nhọn, các cạnh thoai thoải  

c. Tháp phình to ở giữa, thu hẹp về hai phía đáy và đỉnh tháp 
  C. Tháp hẹp ở phần đáy và mở rộng hơn ở phần đỉnh   

d. Đáy tháp và đỉnh tháp rộng. 
Câu 20. Để nghiên cứu cơ cấu sinh học của dân số người ta thường sử dụng: 

  a. Tỉ lệ gia tăng tự nhiên 
b. Tỉ lệ gia tăng cơ học 

  c. Tháp dân số   
d. Tổng số lao động trong dân số 

Câu 21. Nhóm dân số hoạt động kinh tế bao gồm: 
  a. Những người trong độ tuổi quy định có khả năng tham gia lao động 

b. Học sinh, sinh viên, những người nội trợ 
  c. Những người có việc làm ổn định và những người có nhu cầu lao động 

nhưng chưa có việc làm  
d. Những người có việc làm ổn định, có việc làm tạm thời và những người 

có nhu cầu lao động nhưng chưa có việc làm 
Câu 22. Dân số Việt Nam đạt 90 triệu người vào năm: 
  a. 2012  c. 2013 
  d. 2014 d. 2015 
Câu 23. Đâu là hệ quả của dân số già: 
  a. Có nguồn lao động dồi dào 



  b. Có nguồn lao động dự trữ cho tương lai nhiều 
  c. Thiếu hụt nguồn lao động trong tương lai 
  d. Có khả năng tăng dân số nhanh 
Câu 24. Dân số Việt Nam hiện nay đứng thứ mấy ở Đông Nam Á: 
  a. 1  c. 2 
  b. 3  d. 4 
Câu 25. Quốc gia nào có dân số đông nhất Đông Nam Á: 
  a. Việt Nam  c. In-đô-nê-xi-a 
  b. Phi-lip-pin  d. Ma-lay-si-a 

 
Chương VI. CƠ CẤU NỀN KINH TẾ 

 
Câu 1. Khu vực I trong cơ cấu ngành kinh tế bao gồm các ngành: 
  a. Nông nghiệp, công nghiệp 
  b. Nông – lâm – ngư nghiệp 
  c. Công nghiệp – xây dựng 
  d. Dịch vụ 
Câu 2. Nguồn lực có vai trò quan trọng để lựa chọn chiến lược phát triển kinh tế phù hợp 
với điều kiện cụ thể của đất nước trong từng giai đoạn là: 
  a. Vị trí địa lí 
  b. Nguồn lực kinh tế 
  c. Nguồn lực tự nhiên 
  d. Nguồn lực kinh tế - xã hội 
Câu 3. Nguồn lực tạo thuận lợi hay gây khó khăn trong việc trao đổi, tiếp cận hay cùng 
phát triển giữa các quốc gia, các vùng trong một nước: 

a. Vị trí địa lí 
  b. Nguồn lực kinh tế 
  c. Nguồn lực tự nhiên 
  d. Nguồn lực kinh tế - xã hội 
Câu 4. Nguồn lực tự nhiên gồm các yếu  tố: 

a. Vốn đầu tư 
b. Nguồn lao động 
c. Chính sách kinh tế 
d.Tài nguyên thiên nhiên 

Câu 5. Đặc điểm nào dưới đây không đúng với nguồn lực kinh tế xã hội: 
a. Được tạo ra trong quá trình sản xuất và sinh hoạt của con người 
b. Phần lớn được tăng cường và phát triển qua nhiều thế hệ 
c. Một số không bị hao hụt trong quá trình sản xuất xuất và sinh hoạt 
d.  Là nguồn cung cấp nguyên, nhiên liệu cho sản xuất, sinh hoạt của con người 

Câu 6. Trong cơ cấu ngành được phân chia thành mấy khu vực kinh tế: 
a. 2   b. 3 
c. 4   d.5 

 
Chương VII. ĐỊA LÍ NÔNG NGHIỆP 

 
Câu 1. Các nông sản ở các nước đang phát triển hiện nay đóng góp phần lớn trong GDP 
vì nó có giá trị làm ra: 

a. Hàng xuất khẩu              b. Lương thực  
c. Nguyên liệu                  d. Hàng tiểu thủ công nghiệp 



Câu 2. Đối với các nước đông dân sản xuất nông nghiệp có vai trò chiến lược hàng đầu   
vì: 

a. Đảm bảo an ninh lương thực   b. Giá trị xuất khẩu  
c. Nâng cao dinh dưỡng    d. Giải quyết lao động 

Câu 3. Đất trồng là yếu tố không thể thay thế được trong nông nghiệp vì nó  là:  
a.Tư liệu sản xuất 
b. Đối tượng lao động 
c. Nhân tố quyết định cơ cấu cây trồng 

  d. Nhân tố tạo khả năng phát triển nông nghiệp 
Câu 4. Nhân tố tác động mạnh mẽ tới sản xất nông nghiệp và giá cả nông sản là: 

a. Thị Trường nông sản 
b Tiến bộ khoa học kỹ thuật 
c. Thị trường tiêu thụ 
d. Trình độ phát triển sản xuất 

Câu 5. Cơ sở để phân bố và phát triển ngành chăn  nuôi: 
  a. Nguồn thức ăn  b. Đồng cỏ  c. Sinh vật  d. Nguồn nước 
Câu 6. Những biện pháp để sử dụng đất nông nghiệp hiện nay có hiệu  quả: 

 a. Mở rộng diện tích đất canh tác 
 b. Nâng cao độ phì cho đất, sử dụng hợp lý, tiết kiệm đất 
 c. Trồng rừng chống xói mòn đất 
 d. Canh tác đất trồng hợp lý 
Câu 7. Xây dựng cơ cấu nông nghiệp hợp lý, đa dạng hoá sản xuất (tăng vụ, xen canh, 
gối vụ), vì nông nghiệp: 

 a. Có tính vụ mùa 
 b. Phụ thuộc điều kiện tự nhiên 
 c. Trở thành ngành sản xuất hàng hoá 
 d. Nông nghiệp trở thành ngành sản xuất hàng hóa 
Câu 8. Nhân tố ảnh hưởng đến phân bố nông nghiệp: 
 a. Tự nhiên - kinh tế - xã hội 
 b. Tập quán sản xuất, thị trường tiêu thụ 
 c. Truyền thống sản xuất, kinh tế - xã hội 
 d. Kinh nghiệm sản xuất 
Câu 9. Xác định cơ cấu cây trồng, thời vụ, khả năng xen canh và năng suất cây trồng phụ 
thuộc vào yếu tố chủ  yếu: 

 a. Đất đai   b. Khí hậu, nước. 
 c. Sinh vật   d. Địa hình. 
Câu 10.  Cơ sở để phân bố và phát triển ngành chăn nuôi: 
 a. Đồng cỏ   b. Nguồn thức ăn 
 c. Sinh vật   d. Khí hậu 
Câu 11. Năng suất vật nuôi, cây trồng phát triển nhanh nhờ vào: 
 a. Diện tích đất canh tác mở rộng. 
 b. Nguồn lao động dồi dào. 
 c. Áp dụng khoa học kỹ thuật. 
 d. Thị trường rộng lớn. 
Câu 12. Vùng trồng nhiều lúa gạo là: 

a. Bắc Phi b. Nam Âu 
c. Nam Mỹ d. Đông Nam Á 

Câu 13. Cây lương thực chính được trồng nhiều ở Hoa Kỳ, Pháp, Canada, Nga, Ô-xtrây-
li-a: 



a. Lúa mì c. Lúa mạch 
b. Lúa gạo d. Ngô 

Câu 14. Yếu tố quan trọng ảnh hưởng đến sự phát triển và phân bố chăn nuôi: 
a. Khí hậu c. Giống mới 
b. Nguồn thức ăn d. Kỹ thuật 

Câu 15. Chè là cây trồng của miền: 
a. Ôn đới c. Nhiệt đới 
b. Cận nhiệt d. Ôn đới lạnh 

Câu 16. Vùng nhiệt đới, nguồn cung cấp đường chủ yếu từ: 
 a. Ngô     c. Mía 

b. Thốt nốt    d.  Củ cải đường 
Câu 27. Nguyên nhân diện tích trồng rừng ngày càng bị thu hẹp: 
 a. Thử vũ khí hạt nhân 
 b.Nhiệt độ trái đất ngày càng nóng lên 
 c. Cháy rừng, khai thác bừa bãi 
 d. Đốt rừng làm nương rẫy 
Câu 18. Ở những vùng khô hạn và điều kiện tự nhiên khắc nghiệt thuộc Trung Quốc, Ấn 
Độ người ta thường nuôi gia súc: 

a. Cừu   c. Lạc đà 
b. Ngựa   d. Dê 

Câu 19. Vai trò nào dưới đây không phải là vai trò của cây công nghiệp: 
 a. Cung cấp chất tinh bột và chất dinh dưỡng cho người và gia súc 
 b. Khắc phục được tính mùa vụ, phá thế độc canh 
 c. Tận dụng tài nguyên đất, phá thế độc canh 
 d. Làm nguyên liệu cho công nghiệp nhẹ và công nghiệp thực phẩm 
Câu 20. Loại gia súc được nuôi nhiều ở các vùng khô hạn, hoang mạc, nửa hoang mạc, đặc 
biệt là vùng cận nhiệt là: 
 a. Trâu   b. Bò 

c. Dê   d. cừu 
Câu 21. Đặc điểm quan trọng nhất của ngành sản xuất nông nghiệp: 

a. Phát triển ngành nghề dịch vụ 
b. Sử dụng hợp lý và tiết kiệm đất trồng 

 c. Tăng vụ, xen canh, gối vụ 
d. Xây dựng cơ cấu nông nghiệp hợp lý 

Câu 22. Đặc điểm quan trọng để phân biệt nông nghiệp với công nghiệp là: 
 a. Sản xuất nông nghiệp có tính mùa vụ 

b. Sản xuất phụ thuộc vào điều kiện tự nhiên 
c. Đất trồng là tư liệu sản xuất chủ yếu 
d. Cây trồng và vật nuôi là đối tượng lao động 

Câu 23. Đặc điểm nào sau đây không đúng với ngành nuôi trồng thủy sản: 
 a. Nuôi trồng những loại có giá trị xuất khẩu cao như: tôm, cua, đồi mồi,... 

b. Sản lượng trong vòng 10 năm trở lại đây tăng gấp ba lần 
c. Chiếm 4/5 lượng cung ứng thủy sản trên thế giới 
d. Các loại thủy sản được nuôi trồng ngày càng phổ biến ở các vùng nước lợ, nước 

mặn 
Câu 24. Sản xuất nông nghiệp phải đảm bảo đầy đủ các yếu tố tự nhiên: 

a. Nhiệt độ và ánh sáng 
b. Nước và không khí 
c. Không khí và dinh dưỡng 



d. Nhiệt độ, nước, ánh sáng, không khí và dinh dưỡng 
Câu 25. Cây thuộc nhóm cây lấy dầu: 
 a. Củ cải đường b. Lúa mì  c. Chè  d. Đậu tương 
3.  Kỹ năng: 

 
- Biết 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 các bài học. 

 
Chúc các em ôn tập tốt./. 

 
 
 
 

 
  

 
 

 
 


