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NỘI DUNG ÔN TẬP HỌC KÌ I. 2017-2018 
NĂM HỌC: 2017 – 2018 

LỚP 10 – MÔN ĐỊA LÍ (Chương trình Chuẩn) 
I. MỤC TIÊU CHUNG 
1. Kiến thức 
- Hiểu được kiến thức trọng tâm từ bài 2 đến bài 30; 
- Biết vận dụng kiến thức để trả lời các dạng câu hỏi TNKQ kết hợp tự luận trong mỗi 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. NỘI DUNG ÔN TẬP 
1. Lý thuyết 
* Bài 2: Một số phương pháp biểu hiện các đối tượng địa lí trên bản đồ 

- Hiểu rõ được các đối tượng địa lí 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 

- Hiểu 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. 

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

- Hiểu để trình bày 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 
- Nêu và phân tích được 3 hệ quả của 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 tạo mảng 
- Trình bày đặc điểm các lớp cấu trúc của Trái Đất. 
- Nêu 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 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: 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 
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- Nắm được 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 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. 
* 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; 
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- 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 
- Sự phân bố các ngành chăn nuôi; 
- Vai trò và tình hình nuôi trồng thủy sản. 
 
 

2. Kĩ năng ở phần tự luận 
- 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 gồm 4 mức độ: 
 -  Nhận biết  
 - Thông hiểu 

- Vận dụng ( thấp) 
- Vận dụng ( cao) 

c. Phân hóa mức độ: 
-  Dựa vào tỉ lệ (%) của 4 mức độ;  
- Tập trung chủ yếu vào dạng câu hỏi. 

2. Đánh giá: 
- Đánh giá theo mục tiêu đề ra: trong 4 mức độ; 
- HS chọn phương án đúng nhất để trả lời; 

* HS lưu ý: Những nội dung đã được giảm tải. 
 

ĐỀ THAM KHẢO TRẮC NGHIỆM ĐỊA 10 
NĂM HỌC 2017 - 2018 

Câu 1: Phương pháp ký hiệu thường dùng để biểu hiện các đối tượng địa lí nào? 
A. Những điểm cụ thể 
B. Sự di chuyển 
C. Sự phân bố không đồng đều. 
D. Số lượng. 

Câu 2: Tìm hiểu tỉ lệ của bản đồ để biết được: 
A. Vị trí của đối tượng 
B. 1cm ứng với bao nhiêu m, km trên thực địa. 
C. Xác định phương hướng. 
D. Mối quan hệ giữa các đối tượng. 

Câu 3: Thiên hà chứa Mặt Trời và các hành tinh của nó được gọi là gì? 
A. Thủy tinh.   B. Thổ tinh.     C. Kim tinh.      D. Dải ngân hà. 

Câu 4: Khoảng cách trung bình từ Trái Đất đến Mặt Trời là bao nhiêu? 
A. 149 579 892 km. 
B. 149 579 8920 km. 
C. 190 000 000 km. 
D. 120 000 000 km. 

Câu 5: Đây là sự vận động của Trái Đất trong hệ Mặt Trời: 
A. Tự quay quanh trục. 
B. Vừa tự quay quanh trục vừa chuyển động tịnh tiến xung quanh Mặt Trời. 
C. Chuyển động xung quanh Mặt Trời. 
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D. Chuyển động trong dải Ngân hà. 
Câu 6: Hệ quả chuyển động tự quay của Trái Đất là hệ quả nào? 

A. Chuyển động biểu kiến hàng năm của Mặt Trời. 
B. Các mùa trong năm. 
C. Sự luân phiên ngày đêm, giờ trên Trái Đất, sự lệch hướng chuyển động của các 

vật thể. 
D. Ngày đêm dài ngắn theo mùa. 

Câu 7: Ngày Hạ chí 22/6 là ngày: 
A. Nam bán cầu nghiêng về phía Mặt Trời nhiều nhất. 
B. Bắc bán cầu nghiêng về phía Mặt Trời nhiều nhất. 
C. Mùa thu của Bắc bán cầu. 
D. Mùa thu của Nam bán cầu. 

Câu 8: Ngày đêm dài ngắn theo mùa ở hai bán cầu: 
A. Giống nhau. 
B. Theo lực Côriôlit. 
C. Sinh ra giờ khác nhau thuộc các kinh tuyến khác nhau trong cùng một thời điểm. 
D. Trái ngược nhau. 

Câu 9: Mỗi múi giờ rộng bao nhiêu kinh tuyến? 
A. 20 độ kinh tuyến. 
B. 15 độ kinh tuyến. 
C. 12 độ kinh tuyến. 
D. 10 độ kinh tuyến. 

Câu 10: Thạch quyển bao gồm: 
A. Vỏ Trái Đất và nhân Trái Đất. 
B. Toàn bộ lớp Manti. 
C. Lớp Manti và nhân ngoài. 
D. Vỏ Trái Đất và tầng trên của lớp Manti. 

Câu 11: Lớp vật chất ở nhân Trái Đất có trạng thái nào? 
A. Quánh dẻo. 
B. Rắn. 
C. Lỏng. 
D. Dẻo. 

Câu 12: Theo thuyết kiến tạo mảng, Trái Đất có bao nhiêu mảng? 
A. 8 mảng. 
B. 6 mảng. 
C. 7 mảng. 
D. 9 mảng. 

Câu 13: Nguồn năng lượng sinh ra nội lực chủ yếu vận động nào? 
A. Vận động theo phương thẳng đứng. 
B. Vận động theo phương nằm ngang. 
C. Nguồn năng lượng ở trong lòng Trái Đất. 
D. Vận động uốn nếp. 

Câu 14: Bản chất của phong hóa lý học là gì? 
A. Phá hủy đá thành các khối vụn mà không thay đổi thành phần hóa học của đá. 
B. Làm thay đổi thành phần của đá. 
C. Phá hủy các thành phần hóa học của đá. 
D. Hòa tan nhiều loại đá và khoáng vật. 

Câu 15: Địa hình xâm thực là kết quả của: 
A. Uốn nếp. 
B. Bóc mòn. 
C. Đứt gãy. 
D. Kiến tạo mảng. 
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Câu 16: Bức xạ Mặt Trời đến bề mặt Trái Đất được thành phần nào sau đây hấp thụ 
nhiều nhất? 

A. Không gian. 
B. Vũ trụ. 
C. Mặt đất. 
D. Khí quyển. 

Câu 17: Nơi có nhiệt độ cao nhất trên Trái Đất là nơi nào? 
A. Chí tuyến. 
B. Xích đạo. 
C. Ôn đới. 
D. Hai cực. 

Câu 18: Tính chất của gió mậu dịch là: 
A. Ẩm. 
B. Khô. 
C. Mang theo nhiều mưa. 
D. Thổi theo mùa. 

Câu 19: Gió biển và gió đất hình thành ở: 
A. Lục địa. 
B. Đại dương. 
C. Ven bờ biển. 
D. Ven các sông lớn. 

Câu 20: Gió biển và gió đất thay đổi theo: 
A. Tháng. 
B. Năm. 
C. Ngày đêm. 
D. Tuần trăng. 

Câu 21: Lượng mưa trên Trái Đất phân bố nhiều nhất ở đâu? 
A. Hai cực. 
B. Chí tuyến. 
C. Ôn đới. 
D. Xích đạo. 

Câu 22: Kiểu khí hậu ôn đới hải dương chịu ảnh hưởng nhiều của: 
A. Gió mậu dịch. 
B. Gió tín phong. 
C. Gió mùa. 
D. Gió tây. 

Câu 23: Lượng mưa chênh lệch giữa các tháng nhiều nhất thuộc kiểu khí hậu nào? 
A. Nhiệt đới gió mùa. 
B. Ôn đới lục địa. 
C. Ôn đới hải dương. 
D. Cận nhiệt địa trung hải. 

Câu 24: Sóng biển là hình thức dao động của nước biển theo hướng nào? 
A. Từ ngoài khơi xô vào bờ. 
B. Chiều thẳng đứng. 
C. Vận động của nội lực. 
D. Vận động của ngoại lực. 

Câu 25: Thủy triều là kết quả của sức hút: 
A. Mặt Trăng. 
B. Mặt Trời. 
C. Mặt Trăng và Mặt Trời. 
D. Vũ trụ. 

Câu 26: Chiến thắng lừng lẫy của Ngô Quyền dựa trên nguyên lý của: 
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A. Dòng biển. 
B. Thủy triều. 
C. Gió mậu dịch. 
D. Gió tín phong. 

Câu 27: Đá mẹ là nguồn cung cấp cho đất chất nào? 
A. Vô cơ.                   B. Hữu cơ.        C.Nhiệt.        D. Mùn. 

Câu 28: Ở vùng núi cao, quá trình phá hủy đá xảy ra: 
A. Rất nhanh. 
B. Chậm. 
C. Nhanh. 
D. Không rõ. 

Câu 29: Nhân tố mở rộng phạm vi phân bố nhiều loại cây trồng, vật nuôi nhiều nhất là: 
A. Gió. 
B. Sinh vật. 
C. Con người. 
D. Khí hậu. 

Câu 30: Kiểu thảm thực vật rừng lá kim thuộc đới nào? 
A.Cận nhiệt                         B.Nhiệt đới.                    C.Đài nguyên.            D.Ôn đới. 
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   Câu 31: Phương pháp chấm điểm biểu hiện được:  
A .Sự phân bố không đều của các đối tượng địa lý  
B. Sự phân bố đồng đều của các đối tượng địa lý  
C. Cơ cấu của đối tượng địa lý 
D. Sự phân bố liên tục của đối tượng địa lý  

    Câu 32: Phương pháp nào dưới đây thường dùng để biểu hiện sự phân bố dân cư của 
một lãnh thổ? 

A. Kí hiệu 
B. Kí hiệu đường chuyển động  
C. Chấm điểm 
D. Bản đồ, biểu đồ 

     Câu 33: Phương pháp kí hiệu đường chuyển động khác với các phương pháp khác ở 
điểm sau:  

A. Cho biết diện tích của một đối tượng riêng lẻ 
B. Cho biết một đối tượng riêng lẻ 
C. Cho biết cơ cấu của một đối tượng riêng lẻ 
D. Cho biết sự di chuyển của các hiện tượng địa lí 

Câu 34 : Phương pháp chấm điểm không dùng trong biểu hiện đối tượng nào? 
A. Phân bố dân cư 
B. Phân bố cây trồng 
C. Các trung tâm công nghiệp 
D. Phân bố gia súc 

Câu 35: Ý nào dưới đây không đúng với ý nghĩa của bản đồ đối với việc học tập: 
A. Học bài mới trên lớp 
B. Tự học và làm bài ở nhà 
C. Trả lời các câu hỏi và làm bài tập 
D. Chỉ dùng trong nghiên cứu 

Câu 36 : Để thể hiện cơ cấu của một hiện tượng địa lý, thường sử dụng phương pháp nào? 
     A. Chấm điểm 
     B. Bản đồ, biểu đồ 
     C. Vùng phân bố 
     D. Đường đẳng trị 
Câu 37: Chế độ nước của một con sông ở khu vực nhiệt đới chủ yếu phụ thuộc vào:  
      A. Chế độ mưa và lưu vực của sông          
      B. Địa hình của lưu vực sông 
      C. Thực vật                                                 
      D. Hồ, đầm 
Câu 38: Hơi nước có trong khí quyển trên bề mặt Trái Đất được cung cấp chủ yếu từ nguồn 
nước:  

 A. Sông ngòi, ao,hồ                                     
 B. Biển và đại dương 
 C. Sinh vật                                                 
 D. Băng tuyết tan 

Câu 39: Lượng mưa lớn nhất phân bố không đều trong năm là đặc điểm của kiểu khí hậu:  
 A. Nhiệt  đới gió mùa                                    
 B. Ôn đới hải dương  
 C. Xích đạo                                                    
 D. Địa trung hải 

Câu 40: Gió biển là gió thổi như thế nào?  
 A. Vào ban ngày từ biển vào đất liền            
 B. Vào ban đêm từ đất liền ra biển 
 C. Vào ban ngày từ đất liền ra biển             
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 D. Vào ban đêm từ biển vào đất liền 
Câu 41: Gió mùa là loại gió thổi:  
       A.Thường xuyên và có mưa quanh năm       
       B. Thường xuyên hướng gió hai mùa ngược nhau  

  C. Theo mùa, có hướng ngược nhau             
  D. Theo mùa, có tính chất gió hai mùa giống nhau     

Câu 42: Loại gió nào thổi quanh năm, thường mang theo mưa?  
  A. Gió Đông cực                                         
  B. Gió mậu dịch  

        C. Gió Tây ôn đới                                    
        D. Gió mùa  
Câu 43. Nguồn tiếp nước chủ yếu cho sông ở nơi địa hình thấp của khu vực khí hậu ôn đới 
là: 

A. Nước mưa 
B. Nước ngầm 
C. Băng tuyết tan 
D.  Nước từ hồ đầm 

Câu 44. Nguồn tiếp nước chủ yếu cho sông ở Việt Nam  là do nguồn nào? 
A. Nước ngầm 
B. Nước mưa 
C. Băng tuyết tan 
D. Nước từ hồ đầm 

Câu 45. Mực nước lũ của sông ngòi miền Trung thường lên rất nhanh do nguyên nhân nào? 
A. Địa hình bằng phẳng, mưa tập trung theo mùa               
B. Địa hình dốc, mưa nhiều 
C.  Địa hình bằng phằng, mưa nhiều                 
D. Địa hình dốc, mưa tập trung theo mùa 

Câu 46. Chế độ nước sông Mê Công điều hòa hơn sông Hồng nhờ có: 
A. Mạch nước ngầm nhiều 
B. Hệ thống đê diều 
C. Biển Hồ 
D. Lượng mưa phân bố đều trong năm 

Câu 47. Sông có chiều dài dài nhất thế giới: 
A. Mê Kông    
B. A-ma-dôn 
C. Nin     
D. I-ê-nit-xây 

Câu 48. Sông có diện tích lưu vực lớn nhất thế giới là sông nào? 
A. Nin     C. Mê Kông 
B. A-ma-dôn    D. Trường Giang 

Câu 49. Dao động thủy triều lớn nhất khi Mặt Trăng, Mặt Trời, Trái đất nằm ở vị trí: 
A. Vuông góc               C. Thẳng hàng 
B. Chéo góc 300                    D. Chéo góc 400                            

Câu 50. Loại đất đặc trưng ở vùng khí hậu nhiệt đới ẩm gió mùa loại đất gì? 
        A. Đất đỏ, nâu đỏ                        C. Đen 
        B. Nâu và xám                        D. Đỏ vàng 
Câu 51. Ở miền khí hậu nào quá trình hình thành đất sẽ diễn ra nhanh hơn: 

A. Ôn đới lục địa 
B. Cận nhiệt Địa Trung Hải 
C. Nhiệt đới lục địa 
D. Nhiệt đới gió mùa 

Câu 52. Nhân tố nào quyết định thành phần khoáng vật, thành phần cơ giới của đất: 
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A. Khí hậu    C. Đá mẹ 
B. Sinh vật    D. Địa hình 

Câu 53. Yếu tố khí hậu nào ảnh hưởng trực tiếp đến sự hình thành  đất: 
A. Nhiệt, áp suất   C. Nhiệt, ẩm 
B. Ẩm, áp suất   D. Nhiệt 

Câu 54. Nhân tố đóng vai trò chủ đạo trong sự hình thành đất là nhân tốnào? 
A. Khí hậu    C. Đá mẹ 
B. Sinh vật    D. Địa hình 

Câu 55. Ở vùng nào quá trình hình thành đất diễn ra yếu: 
A. Vùng núi cao    C. Trung du 
B. Vùng núi thấp    D. Đồng bằng 

Câu 56. Nhân tố sinh học quyết định đến sự phát triển và phân bố động vật: 
A. Thức ăn    C. Đá mẹ 
B. Con người    D. Địa hình 

 
Câu 57. Kết quả của thời tiết ở một số nơi nào đó trong nhiều năm, được gọi là: 

A. Yếu tố của thời tiết B. Kiểu thời tiết 
C. Khí hậu  D. Trạng thái vật lý của khí quyển 

Câu 58. Phương pháp kí hiệu thể hiện: 
A. Sự di chuyển của đối tượng. 
B. Các đối tượng phân bố theo điểm cụ thể. 
C. Các đối tượng phân bố phân tán, không tập trung. 

      D.Thể hiện giá trị tổng cộng của đối tượng. 
Câu 59. Đỉnh Núi Chúa (Bà Nà) có độ cao khoảng 1.400m so với thành phố Đà Nẵng, sẽ có 
nhiệt độ là bao nhiêu, nếu Đà Nẵng là 300C: 
         A. 21,60C B. 8,40C C. 300C D. 160C 
Câu 60. Ở Ca la-ha-ri mặc dù ở ven bờ đại dương, nhưng vẫn mưa rất ít,vì chịu tác động 
của:  
      A. Dòng biển nóng 

B. Dòng biển lạnh 
C. Khí áp cao 
D. Khí áp thấp 

Câu 61. Phương pháp bản đồ, biểu đồ thể hiện 
 A. sự di chuyển của đối tượng.  

        B. các đối tượng phân bố theo điểm cụ thể. 
        C. giá trị tổng cộng của đối tượng.  
        D. thể hiện các đối tượng phân bố phân tán, không tập trung. 
Câu 62. Tỉ lệ bản đồ 1:8.000.000 nghĩa là 1 cm trên bản đồ tương ứng với số km ngoài thực 
địa? 

A. 800km B. 80km C. 8km D. 0,8km 

Câu 63. Đây không phải là nguyên nhân dẫn đến hai cực là khu vực có lượng mưa thấp nhất 
trên Trái Đất? 

A. Áp cao ngự trị thường xuyên. 
B. Gió Đông cực hoạt động mạnh. 
C. Nhiệt độ thấp, không tạo điều kiện cho quá trình bốc hơi nước diễn ra. 
D. Áp thấp ôn đới hoạt động thường xuyên. 

Câu 64. Nhận định nào không đúng về Vũ Trụ, Hệ Mặt trời? 
A. Vũ Trụ là khoảng không gian vô tận chứa các Thiên Hà. 
B. Thiên Hà chứa Hệ Mặt Trời gọi là Dải Ngân Hà. 
C. Hệ Mặt Trời gồm có Mặt Trời ở trung tâm và các thiên thể quay xung quanh. 
D. Tính từ Mặt trời, các hành tinh lần lượt là: Thủy Tinh, Kim Tinh, Trái Đất, Mộc 

Tinh, Hỏa Tinh, Thổ Tinh, Thiên Vương Tinh và Hải Vương Tinh. 



10 

Câu 65. Khu vực có lượng mưa cao nhất trên Trái Đất là khu vực nào? 
A. Xích đạo B. ôn đới C. chí tuyến  D. cực 

Câu 66. Nếu Trái Đất không tự quay quanh trục mà chỉ chuyển động quanh Mặt Trời thì có 
hiện tượng gì xẩy ra?  

A. Trên Trái Đất không có hiện tượng luân phiên ngày đêm. 
B.  Trên Trái đất  không có hiện tượng ngày đêm. 
C.  Trên Trái Trất có hiện tượng luân phiên ngày đêm với thời gian là 6 tháng ngày, 6 

tháng đêm. 
D. Trên Trái Đất có hiện tượng luân phiên ngày đêm với thời gian là ngày và đêm dài 

12h 
Câu 67: Ở Việt Nam (múi giờ số 7) lúc 7h thì ở Hàn Quốc (múi giờ số 9) là mấy giờ? 

A. 5 giờ B. 9 giờ C. 16 giờ D. 22 giờ  
Câu 68. Ở Việt Nam (múi giờ số 7) lúc 7 giờ sáng ngày 01/11/2016 thì ở Hoa Kỳ (múi giờ -
8) là mấy giờ? 

A. 15h ngày 01/11/2016 B. 8h ngày 01/11/2016 
C. 16h ngày 31/10/2016 D. 23h ngày 31/10/2016 

Câu 69. Vận động tự quay quanh trục của Trái Đất tạo ra hệ quả nào? 
A. Chuyển động biểu kiến hằng năm của Mặt Trời. 
B. Sự lệch hướng chuyển động của vật thể. 
C. Các mùa trong năm. 
D. Ngày đêm dài ngắn khác nhau. 

Câu 70. Quốc gia có hiện tượng Mặt Trời lên thiên đỉnh 2 lần trong một năm là? 
        A. Nhật Bản.      B. Hàn Quốc.    C. Liên Bang Nga.          D. Thái Lan. 
Câu 71. Quốc gia có sự phân hóa bốn mùa rõ rệt trong năm là: 

A. Việt Nam. B. Hàn Quốc. C. Kênia. D. Braxin. 
Câu 72. Câu ca dao " Đêm tháng năm chưa nằm đã sáng, ngày tháng mười chưa cười đã 
tối", đúng với khu vực nào trên Trái Đất: 

A. Bán cầu Bắc.   B.Chí tuyến Nam.   C.Vòng cực Nam.   D.Cực Nam. 
Câu 73. Khu vực quanh năm có ngày dài bằng đêm là: 
        A.Cực Bắc.    B. Vòng cực Bắc.    C. Chí tuyến.    D. Xích đạo.  
Câu 74. Khu vực có sáu tháng ngày, sáu tháng đêm  là: 
       A. Hai cực.    B. Vòng cực Bắc.    C. Chí tuyến.    D. Xích đạo. 
Câu 75. Nhận định nào dưới đây chưa đúng? 

A. Trái Đất có cấu tạo gồm 3 lớp: Lớp vỏ, lớp Manti, lớp Nhân. 
B. Khi hai mảng kiến tạo có tiếp xúc dồn ép, thì kết quả tạo thành là núi ngầm ở đại 

dương. 
C. Vỏ lục địa và vỏ đại dương khác nhau về độ dày, thành phần vật chất. 
D. Nhân Trái đất được cấu tạo chủ yếu bởi Niken và Sắt. 

Câu 76. Đồng bằng châu thổ là kết quả của: 
A. Phong hóa hóa học.        
B. Xâm thực do dòng chảy tạm thời.             
C. Xâm thực do gió.      
D. Bồi tụ do dòng chảy thường xuyên.                                  

Câu 77. Biển tiến, biển thoái là kết quả của:  
A. Vận động theo phương thẳng đứng  B. Vận động đứt gãy. 
C. Vận động uốn nếp.                           D.Vận động theo phương nằm ngang. 

Câu 78. Đây không phải là nguyên nhân dẫn đến ven Đại Tây Dương của Tây Bắc châu Phi 
có khí hậu nhiệt đới khô? 

A. Có sự thống trị của cao áp cận nhiệt.  
B. Gió mùa hoạt động thường xuyên.  
C. Gió Mậu Dịch hoạt động quanh năm. 
D. Hoạt động của dòng biển lạnh ven bờ. 
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Câu 79. Tác nhân quan trọng nhất của phong hóa lí học là 
A .Hoạt động sản xuất của con người.  
B. Tác động ma sát, va đập của gió. 
C. Sự thay đổi nhiệt độ, đóng băng của nước. 
D. Tác động ma sát của sóng biển, nước chảy. 

Câu 80. Kết quả tạo thành do phong hóa hóa học gọi chung là: 
A. Biển tiến, biển thoái B. Địa hào, địa lũy 
C.Các miền núi uốn nếp D. Địa hình cacxtơ 

Câu 81.Frông ôn đới (FP) ngăn cách hai khối khí: 
A. Khối khí cực, khối khí ôn đới.           
B. Khối khí ôn đới, khối khí xích đạo.  
C. Khối khí ôn đới, khối khí chí tuyến. 
D. Khối  khí xích đạo ở bán cầu Bắc và khối khí xích đạo ở bán cầu Nam. 

Câu 82. Nhận định nào dưới đây chưa chính xác: Khi đi từ xích đạo về cực ở bán cầu Bắc 
thì: 
         A. Nhiệt độ trung bình năm giảm dần.    B. Góc chiếu Mặt Trời càng giảm. 
         C. Biên độ nhiệt độ năm tăng dần.          D. Góc chiếu Mặt Trời càng tăng. 
Câu 83: Vì sao càng lên vĩ độ cao, nhiệt độ trung bình năm càng giảm? 

A. Càng lên vĩ độ cao, không khí càng loãng. 
B. Càng lên vĩ độ cao, tỉ lệ lục địa càng tăng. 
C. Càng lên vĩ độ cao, góc chiếu Mặt trời càng giảm. 
D. Càng lên vĩ độ cao, chênh lệch về thời gian chiếu sáng càng tăng. 

Câu 84. Nhận định nào dưới đây không đúng: 
A. Càng lên cao, không khí càng loãng, sức nén càng nhỏ, khí áp giảm. 
B. Nhiệt độ tăng, không khí nở ra, tỉ trọng giảm, khí áp giảm. 
C. Nhiệt độ giảm, không khí co lại, tỉ trọng tăng, khí áp tăng. 

        D. Không khí chứa nhiều hơi nước, khí áp tăng.  
Câu 85. Gió Tây ôn đới là gió thổi từ: 

A. Áp cao cực về áp thấp ôn đới.   
        B. Áp cao cận nhiệt về áp thấp xích đạo. 

C. Áp cao cận nhiệt về áp thấp ôn đới.    
D. Áp cao cực về áp thấp Xích đạo. 

Câu 86. Gió Mậu Dịch là gió thổi từ: 
A. Áp cao cực về áp thấp ôn đới.  
B. Áp cao cận nhiệt về áp thấp xích đạo . 
C. Áp cao cận nhiệt về áp thấp ôn đới.  
D. Áp cao cực về áp thấp Xích đạo. 

Câu 87. Nhận định nào không đúng về gió mùa: 
A. Gió mùa là gió thổi theo mùa, hướng ở hai mùa ngược nhau. 
B. Nguyên nhân sinh ra gió mùa chủ yếu là do sự nóng lên hoặc lạnh đi không đều 

giữa lục địa và đại dương. 
C. Ở Nam Á, Đông Nam Á, gió mùa mùa hạ thổi theo hướng Tây Nam, có tính chất 

nóng, khô 
D. Ở Nam Á, Đông Nam Á, gió mùa mùa đông thổi theo hướng Đông Bắc, có tính 

chất lạnh, khô 
Câu 88. Gió có ảnh hưởng mạnh nhất đến Việt Nam là: 

A. Gió Tây ôn đới.   B. Gió Mậu Dịch.   C. Gió mùa.   D. Gió fơn Tây Nam. 
        Câu 89: Yếu tố nào sau đây quyết định nhiệt độ của một nơi:  

          A.Vĩ độ                                                  B. Bề mặt đất 
                C. Địa hình                                            D. Dòng biển 

        Câu 90: Mặt ngăn cách giữa hai khối khí T và E là: 
         A. F-rông địa cực                                          B . F-rông Ôn đới 
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                C. F-rông nội tuyến                                      D.  FIT 
         Câu 91: Hẻm vực, thung lung được sinh ra từ kết quả của vận động: 

  A.Tạo núi                                                 C. Uốn nếp 
         B. Đứt gãy                                                 D.Nội lực 

Câu 92. Trái Đất chuyển động trên quỷ đạo hình e-líp có đặc điểm nào dưới đây là không 
đúng? 

A. Vận tốc của Trái Đất không đều  
B. Trục của Trái Đất nghiêng và không đổi phương                   
C. Trái Đất chuyển động theo hướng cùng chiều kim đồng hồ                       
D. Trái Đất chuyển động theo hướng ngược chiều kim đồng hồ                     

Câu 92. Hệ Mặt Trời là một tập hợp các thiên thể: 
A. Tám hành tinh                          
B. Các tiểu hành tinh và sao chổi 
C. Mặt Trời các thiên thể chuyển động  xung quanh  
D. Các đám mây bụi khí và thiên thạch 

Câu 93. Cấu trúc của Trái Đất lớp có bề dày nhỏ nhất khoảng 5-70 km là:  
A. Lớp vỏ Trái Đất                                          C. Lớp nhân 

         B. Lớp manti trên                                           D. Lớp vỏ đại dương 
Câu 94. Cùng một dãy núi, nhưng mưa nhiều ở:  

A.Sườn khuất gió                                                     C. Ở đỉnh núi rất cao 
         B. Sườn chắn gió                                                  D. Ở chân núi 

Câu 95: Loại gió nào dưới đây thay đổi theo ngày và đêm:  
   A.Gió đất, gió biển                                        C. Gió fơn 

           B. Gió núi và thung lũng                                D. Gió Tây Ôn đới             
Câu 96: Khu vực có mưa nhiều thường nằm ở: 

A. Sâu trong các lục địa                                        
B. Miền có gió mậu dịch 

         C. Miền có gió mùa                                 
   D. Miền có gió địa phương 

        Câu 97:Thành phần vật chất chủ yếu của nhân Trái Đất là: 
  A.Ni và Fe 
  B. Mn và Ti 
  C. Si,Al,Mg 
  D. Si,Al,Mg và vật chất khác. 
        Câu 98: Lớp vỏ Trái Đất có độ dày là:  

A. 700 - 2900 km 
B. 5 - 70 km 
C. 15 -700 km 
D. 2900 - 5100 km 

        Câu 99: Sinh ra ngoại lực là nguồn năng lượng chủ yếu của: 
A. Động đất và núi lửa  
B. Bức xạ của Mặt Trời  
C. Gió  
D. Thủy triều  

        Câu 100:  Khác với khu khí áp cao, lượng mưa ở các khu khí áp thấp:  
A. Cao                  B. Thấp             C. Rất thấp        D. Trung bình 

 

CHÚC CÁC EM ÔN TẬP TỐT! 


