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NỘI DUNG ÔN TẬP HỌC KÌ I 
Năm học: 2016 -2017  

LỚP 12 - MÔN ĐỊA LÝ  
(CHƯƠNG TRÌNH CHUẨN) 

I. Mục tiêu:  
1. Kiến thức: 
 - Hiểu được các kiến thức trọng tâm từ bài 1 đến bài 15 (giảm tải bài 4 và 5).  
 - 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 bản đồ, lược đồ, các bảng số liệu từ Atlat và SGK. 
 - Xác định các dạng biểu đồ theo nội dung bảng số liệu. 

II. Nội dung ôn tập: 
1. Lý thuyết: 

* Bài 1. Việt Nam trên đường đổi mới và hội nhập. 
- Nắm được các mốc thời gian quan trọng của công cuộc Đổi mới và hội nhập. 
- Những thành tựu của quá trình Đổi mới và hội nhập. 
- Một số định hướng chính để đẩy mạnh công cuộc Đổi mới và hội nhập. 

* Bài 2. Vị trí địa lý, phạm vi lãnh thổ 
- Vị trí địa lý: vị trí của Việt Nam trong khu vực và châu lục, tọa độ địa lý, các điểm cực. 
- Phạm vi lãnh thổ: ranh giới các bộ phận hợp thành lãnh thổ Việt Nam (vùng đất, vùng biển, vùng trời). 
- Ý Nghĩa của vị trí địa lí đối với tự nhiên, kinh tế, văn hóa – xã hội và quốc phòng. 

* Bài 3. Thực hanh: vẽ lược đồ Việt Nam. 
* Bài 4, 5. Lịch sử hình thành và phát triển lãnh thổ (giảm tải). 
* Bài 6. Đất nước nhiều đồi núi 

- Các đặc điểm chung của địa hình Việt Nam. 
- Các khu vực đồi núi (Tây Bắc, Đông Bắc, Trường Sơn Bắc, Trường Sơn Nam) – biết được ranh giới, 

đặc điểm cơ bản của địa hình 4 vùng núi. 
- Địa hình bán bình nguyên và đồi trung du. 

* Bài 7. Đất nước nhiều đồi núi 
- Khu vực đồng bằng: phân biệt 2 loại đồng bằng: đồng bằng châu thổ sông và đồng bằng ven biển. 
- Vị trí và đặc điểm cơ bản của đồng bằng sông Hồng, đồng bằng sông Cửu Long và đồng bằng duyên 

hải miền trung. 
- Thế mạnh và hạn chế về tự nhiên của các khu vực đồi núi và đồng bằng đối với phát triển kinh tế - xã 

hội. 
* Bài 8. Thiên nhiên chịu ảnh hưởng sâu sắc của biển. 

- Đặc điểm khái quát về biển Đông. 
- Ảnh hưởng của biển Đông đến khí hậu, địa hình và các hệ sinh thái ven biển, tài nguyên thiên nhiên 

vùng biển, thiên tai từ biển Đông. 
* Bài 9. Thiên nhiên nhiệt đới ẩm gió mùa 
- Phân tích được nguyên nhân và biểu hiện của tính chất nhiệt đới, tính chất ẩm và tính chất gió mùa. 
- Hiểu rõ về cơ chế hoạt động của gió mùa mùa đông, gió mùa mùa hạ, gió tín phong. 
- Liên hệ thực tế ảnh hưởng của các loại gió này đến từng vùng. 
* Bài 10. Thiên nhiên nhiệt đới ẩm gió mùa (tiếp theo) 
- Nắm và giải thích được biểu hiện của thiên nhiên nhiệt đới ẩm gió mùa qua các thành phần tự nhiên: 

địa hình, đất, sông ngòi, sinh vật. 
- Nắm được ảnh hưởng của thiên nhiên nhiệt đới ẩm gió mùa đến các hoạt động sản xuất và đời sống. 
* Bài 11. Thiên nhiên phân hóa đa dạng. 
- Nguyên nhân phân hóa và các đặc điểm thiên nhiên của phần lãnh thổ phía Bắc và phần lãnh thổ phía 

Nam. 
- Sự phân hóa thiên nhiên theo Đông Tây, mối quan hệ giữa vùng biển, thềm lục địa, đồng bằng ven 

biển và vùng núi liền kề. 
* Bài 12. Thiên nhiên phân hóa đa dạng (tiếp theo) 
- Nguyên nhân phân hóa và biểu hiện của các thành phần tự nhiên theo độ cao. 
- Các miền tự nhiên nước ta (Miền Bắc và Đông Bắc Bắc Bộ, miền Tây Bắc và Bắc Trung Bộ, miền 

Nam Trung Bộ và Nam Bộ) – địa hình, khí hậu, tài nguyên. 
* Bài 13. Thực hành: đọc bản đồ địa hình và điền vào lược đồ trống một số dãy núi và đỉnh núi 
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- Xác định được các dãy núi thuộc vùng núi nào, độ cao của các đỉnh núi. 
* Bài 14. Sử dụng và bảo vệ tài nguyên 
- Ý nghĩa của rừng, hiện trạng và các biện pháp bảo vệ rừng. 
- Nguyên nhân của sự suy giảm đa dạng sinh học, hiện trạng suy giảm và biện pháp bảo vệ đa dạng sinh 

học. 
- Hiện trạng sử dụng và biện pháp bảo vệ tài nguyên đất của nước ta. 
Sử dụng và bảo vệ các tài nguyên khác (tài nguyên nước, tài nguyên khoáng sản, tài nguyên du lịch). 
* Bài 15. Bảo vệ môi trường và phòng chống thiên tai 
- 2 vấn đề quan trọng nhất trong bảo vệ môi trường của nước ta hiện nay: tình trạng mất cân bằng sinh 

thái môi trường và tình trạng ô nhiễm môi trường. 
- Một số thiên tai và biện pháp phòng chống (bão, ngập lụt, lũ quét,hạn hán, động đất, mưa đá, lốc xoáy) 

– thời gian và khu vực hay xảy ra, hậu quả và biện pháp phòng chống. 
2. Kỹ năng: 

1. Sử dụng Atlat: 
 a. Nắm chắc các ký hiệu trong chú thích của bản đồ 
 - Cần nắm chắc các ký hiệu chung về địa hình, khoáng sản, nông nghiệp, công nghiệp, lâm ngư 
nghiệp… ở trang 3 của quyển Atlat, cùng các ký hiệu ở mỗi trang atlat khu sử dụng.  
 b. Nắm được cấu trúc của alat địa lý Việt Nam 
 - Cấu trúc theo sách giáo khoa Địa lý lớp 12 và Atlat tương tự như nhau.  
 - Trong Atlat Địa lí Việt Nam chia thành: 
  + Từ trang 4 đến trang 14: Địa lí tự nhiên. 
  + Từ trang 15 đến trang 16:  Địa lý dân cư. 
  + Từ trang 17 đến trang 25: Địa lý các ngành kinh tế. 
  + Từ trang 26 đến trang 30: Địa lý các vùng kinh tế. 
* Trong phần kiến thức của HKI HS chủ yếu sử dụng các trang Atlat tự nhiên từ trang 4 đến trang 14. 
 c. Biết khai thác biểu đồ có trong các bản đồ của Atlat 
 - Cần biết cách khai thác các biểu đồ trong các bài có liên quan để đỡ phải nhớ nhiều số liệu trong phần 
lý thuyết (VD: biểu đồ nhiệt độ lượng mưa ở Atlat trang 9…) 
 d. Đọc kỹ câu hỏi và áp dụng vào Atlat 
 - Các câu hỏi liên quan đến việc xác định vị trí, đặc điểm địa hình…các vùng miền, cần đọc kĩ và xác 
định nội dung câu hỏi nằm ở trang atlat nào để tìm ra câu trả lời đúng. 
 e. Biết sử dụng đủ số bản đồ trong Atlat cho một câu hỏi 
 - Các bản đồ trang atlat có thể có nội dung liên quan đến nhau, HS cần biết cách kết hợp các bản đồ để 
tìm ra mối quan hệ của các hiện tượng, sự vật địa lí. 
2. Phân tích bảng số liệu: 
 - Biết phân tích bảng số liệu để nêu lên nội dung mà bảng số liệu thể hiện. 
 - Nhận định các dạng biểu đồ cần vẽ phù hợp với nội dung bảng số liệu đưa ra. 
3.  Vận dụng kiến thức trả lời được các câu hỏi giữa và cuối các bài học. 
 
II.Trắc nghiệm khách quan:  

Bài 1: VIỆT NAM  TRÊN ĐƯỜNG ĐỔI MỚI VÀ HỘI NHẬP 
Câu 1: Lĩnh vực được tiến hành Đổi mới đầu tiên của nước ta là:  

A. Nông nghiệp                                     B. Công nghiệp 
C.Tiểu thủ công nghiệp                                       C. Dịch vụ 

Câu 2: Thành tựu to lớn về mặt xã hội trong công cuộc Đổi mới ở nước ta đạt được là: 
A. Lạm phát được đẩy lùi            
B. Tốc độ tăng trưởng kinh tế khá cao 
C. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng CNH-HĐH                   
D. Công cuộc xóa đói, giảm nghèo, chất lượng cuộc sống được nâng lên 

Câu 3: Ý nào dưới đây không phải là 3 xu thế Đổi mới của nền kinh tế - xã hội ở nước ta:  
A. Tăng cường giao lưu và hợp tác các nước trên thế giới                                
B. Dân chủ hóa đời sống kinh tế - xã hội 
C. Lạm phát vẫn còn hai con số 
D.Phát triển nền kinh tế hàng hóa nhiều thành phần theo định hướng xã hội chủ nghĩa. 

Câu 4: Tính đến năm 2016 công cuộc Đổi mới của nước ta đã qua chặng đường của bao nhiêu năm Đổi mới?  
A. 20 năm                B. 26 năm             C. 30 năm                           D. 25 năm 
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Câu 5: Trong 10 nước Asean, tính trung bình giai đoạn1987- 2004 tốc độ tăng trưởng GDP của nước ta là 6,9% 
đứng thứ 2 sau:  

A. Xingapo         B. Thái Lan                              C. Malaysia                              D. Brunây  
Câu 6: Việt Nam và Hoa Kì bình thường hóa quan hệ vào năm : 

A. 1997        B.1995                    C. 1996                             D.1994  
Câu 7: Việt Nam đã chính thức trở thành thành viên thứ bao nhiêu của Tổ chức Thương mại thế giới ( WTO):  

A. 148                                B. 149                                      C. 150                    D. 151 
Bài 2: Vị trí địa lý , phạm vi lãnh thổ 
Câu 10: Trên bản đồ thế giới, vị trí địa lý của Việt Nam nằm ở:  

A. Bán đảo Trung Ấn 
B. Rìa phía đông bán đảo Đông Dương, gần trung tâm Đông Nam Á 
C. Phía đông Thái Bình Dương  
D. Rìa phía Đông châu Á. 

Câu 11: Dựa vào Atlat địa lý Việt Nam; xác định điểm cực Bắc, cực Nam nằm trong khung của hệ tọa độ địa 
lý:   
   A. 23023’ và 8034’B                              B. 23027’ và 8038’B 

         C. 23024’ và 8038’B                               D. 23023’ và 8018’B                         
Câu 12: Dựa vào Atlat địa lý Việt Nam; xác định điểm cực Tây và Đông ở:  

A. 102009’T -  và 109024’Đ                         B. 102009’Đ -  và 109024’Đ                     
        C. 102009’Đ-  và 107024’Đ                          D. 102009’Đ-  và 106024’Đ                           

Câu 13: Dựa vào Atlát địa lí Việt Nam; hãy xác định cửa khẩu Bờ Y giữa Việt Nam với Lào nằm ở tỉnh nào? 
A. Quảng Ninh           B. Đồng Tháp             C. Gia Lai                D. Kon Tum 

   Câu 14: Lãnh thổ Việt Nam bao gồm toàn bộ:  B. 102010’Đ-  và 108024’Đ                           
A. Phần đất liền và vùng biển              B. Phần đất liền, ven biển và vùng trời 

        C. Vùng trời.                                        D. Phần đất liền, hải đảo, vùng biển, vùng trời. 
Câu 15: Theo nguồn niên giám thống kê 2006 tổng diện tích đất liền và hải đảo Việt Nam là:  
  A. 331. 211 km2                                     B. 331. 212 km2                                 

         C. 331. 150 km2                                     D. 331. 214 km2                                 
Câu 16: Xác định cửa khẩu nằm trên đường biên giới Việt –Trung:  

         A. Lào Cai                 B. Cầu treo              C. Vĩnh Xương              D. Mộc Bài 
Câu 18: Điểm cực Bắc, Nam, Tây, Đông phần đất liền của nước ta thuộc các tỉnh:  

A. Hà Giang , Cà Mau, Điện Biên, Ninh Thuận 
B. Hà Giang , Cà Mau, Lai Châu , Khánh Hòa 
C. Hà Giang , Cà Mau, Điện Biên, Khánh Hòa 
D. Hà Giang , Lai Châu , Điện Biên, Cao Bằng 

   Câu 19: Tỉnh đầu và tỉnh cuối của Việt Nam giáp biển là:  
A. Quảng Ninh, Kiên Giang                        B. Móng Cái, Hà Tiên 

        C. Quảng Ninh, Hà Tiên                            D. Móng Cái, Vũng Tàu 
Câu 20: Vùng kinh tế duy nhất của nước ta không giáp biển là:  

A. Đồng bằng sông Hồng                           B. Trung du và miền núi Bắc Bộ 
         C. Đông Nam Bộ                                       D. Tây Nguyên 

Bài 6,7: ĐẤT NƯỚC NHIỀU ĐỒI NÚI 
Câu 21: Đây là khu vực có hệ thống núi hình vòng cung: 

 A. Tây Bắc và  Đông Bắc               B. Trường Sơn Bắc và Trường Sơn Nam. 
 C. Trường Sơn Nam và Tây Bắc    D. Vùng núi Đông Bắc và Trường Sơn Nam. 

Câu 22: Các dãy núi song song và so le nhau là đặc điểm của địa hình: 
A. Trường Sơn Bắc                                      B. Cánh cung Đông Bắc 
C. Trường Sơn Nam và Tây Nguyên.          D.Tây Bắc. 

Câu 23: Các dãy núi vùng Đông Bắc có hướng chủ yếu:  
A. Đông Bắc – Tây Nam                                B. Tây Bắc – Đông Nam 

         C. Bắc – Nam                                                 D. Vòng cung 
Câu 24. Hoành Sơn, nhánh núi đâm ngang ra biển là ranh giới thuộc hai tỉnh: 

   A. Hà Tỉnh và Quảng Bình                                B. Thừa Thiên Huế và Đà Nẵng 
   C.Thái Nguyên và  Bắc Kạn                              D. Lai Châu và Điện Biên. 

Câu 25. Dựa vào Atlát, hãy nêu hướng chính của địa hình đồi núi nước ta: 
A. Tây Bắc – Đông Nam, Bắc Nam     B. Tây Bắc – Đông Nam, Đông Tây 
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C. Tây Bắc – Đông Nam, vòng cung       D. Vòng cung, Bắc Nam 
Câu 26. Dựa vào Atllát, hãy xác định hướng núi Tây Bắc - Đông Nam thể hiện rõ ở những vùng núi nào? 

A. Đông Bắc, Trường Sơn Bắc      B. Tây Bắc, Trường Sơn Bắc 
C. Tây Bắc, Trường Sơn Nam       D. Đông Bắc, Trường Sơn Nam 

Câu 27. Dựa vào Atlát, hãy xác định dãy núi nào có hướng vòng cung: 
A. Hoàng Liên Sơn  B. Bạch Mã   C. Ngân Sơn     D. Hoành Sơn 

Câu 28. Dựa vào Atlát, hãy xác định vùng núi nào có các dãy núi chạy song song và so le nhau: 
A. Đông Bắc        B. Tây Bắc  C. Trường Sơn Bắc    D. Trường Sơn Nam 

Câu 29. Dựa vào Atlát, hãy xác định vùng núi nào có độ cao lớn nhất nước ta: 
A. Đông Bắc  B. Tây Bắc   C. Trường Sơn Bắc D. Trường Sơn Nam 

Câu 30. Dựa vào Atlát xác định đồng bằng Thanh Hóa được bồi tụ bởi hệ thống sông : 
A. Sông Thu Bồn.           B. Sông Hồng.             C. Sông Cả.           D. Sông Mã. 

Câu 31. Địa hình đồi núi thấp dưới 1000m của nước ta chiếm bao nhiêu ( %) diện tích lãnh thổ : 
  A. 70%    B. 75%    C. 80%      D. 85% 

 
 
 
 

              Bài  8: THIÊN NHIÊN CHỊU ẢNH HƯỞNG SÂU SẮC CỦA BIỂN 
Câu 32. Nguyên nhân quan trọng nhất làm cho khí hậu nước ta có tính chất ẩm cao:  

        A.Chịu ảnh hưởng của biển Đông.     
B. Nằm trong khu vực nội chí tuyến của bán cầu Bắc. 
C. Chịu ảnh hưởng gió Tín phong.     
D. Chịu ảnh hưởng của gió Mậu Dịch và gió mùa. 

Câu 33:  Biển Đông của nước ta có đặc điểm: 
A.Lạnh ẩm, không chịu ảnh của gió mùa          
B.Lạnh ẩm, chịu ảnh của gió mùa           
C.Nóng ẩm, không chịu ảnh của gió mùa           
D.Nóng ẩm, chịu ảnh của gió mùa           

Câu 34: Biển Đông đã làm:  
A.Biến tính các khối khí khi đi qua biển 
B.Tăng tính chất lạnh, khô của gió mùa Đông Bắc 
C.Giảm đi đặc tính ẩm ướt của gió mùa Tây Nam 
D.Tăng   nhiệt độ của các khối khí khi qua biển 
 

Bài 9, 10: THIÊN NHIÊN NHIỆT ĐỚI ẨM GIÓ MÙA 
Câu 35. Địa hình đặc trưng của vùng nhiệt đới ẩm gió mùa: 

a. Hang động Cacx-tơ    c. Cao nguyên 
b. Núi thấp      d. Cồn cát 

Câu 36. Quá trình chính trong sự hình thành và biến đổi địa hình Việt Nam hiện tại: 
a. Phong hóa và xâm thực     
b. Bóc mòn và bồi tụ 
c. Vận chuyển và bồi tụ   
d. Xâm thực và bồi tụ 

Câu 37. Sông ngòi nước ta có chế độ nước theo mùa do : 
a. Nằm trong vùng nội chí tuyến 
b. Nước ta giáp biển Đông 
c. Nằm trong vùng nhiệt đới gió mùa 
d. Nước ta nằm gần xích đạo 

Câu 38. Dọc bờ biển nước ta, trung bình bao nhiêu km lại gặp một cửa sông: 
a. 10     c. 30 
b. 20     d. 40 

Câu 39. Quá trinh feralit ở nước ta diễn ra mạnh ở: 
a. Vùng núi cao, trên đá mẹ a-xít                                  
b. Vùng núi cao, trên đá mẹ bazan  
c. Vùng núi thấp, trên đá mẹ a-xít                                    
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d. Vùng núi thấp, trên đá mẹ bazan 
Câu 40. Cảnh quan tiêu biểu cho nhiên nhiên nhiệt đới ẩm gió mùa ở nước ta: 

a. Rừng gió mùa thường xanh       
b. Rừng gió mùa nửa rụng lá  
c. Rừng thưa khô rụng lá tới xavan, bụi gai hạn nhiệt đới     d. Rừng nhiệt 

đới gió mùa phát triển trên đất feralit 
Câu 41. Ranh giới thiên nhiên giữa phần lãnh thổ phía Bắc và phần lãnh thổ phía nam: 

a. Sông Cả     c. Sông Bến Hải 
b. Đèo Ngang     d. Bạch Mã 

Câu 42. Phần lãnh thổ phía nam nước ta thiên nhiên mang sắc thái của vùng khí hậu nào: 
a. Nhiệt đới gió mùa   c. Xích đạo 
b. Cận nhiệt gió mùa   d. Cận xích đạo gió mùa 

Câu 43. Sự phân chia mùa của khí hậu phần lãnh thổ phía Nam: 
a. Mùa đông lạnh, mùa hạ nóng. 
b. Mùa mưa và mùa khô 
c. Mùa đông lạnh khô, mùa hạ nóng ẩm 
d. Mùa đông lạnh ẩm, mùa hạ mưa nhiều. 

Câu 44. Loại rừng thưa nhiệt đới khô hình thành nhiều nhất ở khu vực nào của nước ta: 
a. Tây Bắc                                         
b. Trường Sơn Bắc 
c. Tây Nguyên 
d. Đông Nam Bộ 

Câu 45. Từ Đông sang Tây, thiên nhiên phân hóa nước ta có sự phân hóa thành 3 dải: 
a. Vùng biển và thềm lục địa, đồng bằng ven biển, đồi núi                                         
b. Vùng biển, đồng bằng ven biển, đồi núi 
b. Vùng thềm lục địa, đồng bằng ven biển, đồi núi 
d. Vùng đồng bằng ven biển, đồi núi 

Câu 56. Nguyên nhân phân hóa thiên nhiên theo Đông – Tây ở vùng đồi núi rất phức tạp: 
a. Các nhánh núi đâm ngang ra biển và gió mùa 
b. Tác động của gió mùa và biển Đông 
c. Tác động của gió mùa với địa hình 
d. Tác động của gió mùa với hướng các dãy núi 

Câu 47. Sườn Đông Trường Sơn mưa vào mùa: 
a. Xuân - hè  c. Thu - đông 
b. Hè - thu  d. Đông - xuân 

Câu 48. Vùng Tây Nguyên mưa nhiều vào mùa: 
a. Xuân  c. Thu  
b. Hè   d. Đông 

Câu 49. Vùng Trường Sơn Bắc có địa hình cao ở hai đầu là vùng núi phía tây các tỉnh: 
a. Thanh Hóa, Quảng Bình   c. Thanh Hóa, Thừa Thiên Huế 
b. Nghệ An, Thừa Thiên Huế  d. Nghệ An, Quàng Trị 

Câu 50. Thiên nhiên nước ta theo độ cao phân hóa thành mấy đai cao: 
a. 2  c. 4 
b. 3  d. 5 

Câu 51. Thiên nhiên phân hóa theo đai cao gồm: 
a. Đai nhiệt đới gió mùa, đai cận nhiệt gió mùa trên núi. 
b. Đai cận xích đạo gió mùa, đai nhiệt đới gió mùa, đai cận nhiệt gió mùa trên núi. 
c. Đai nhiệt đới gió mùa, đai cận nhiệt, ôn đới gió mùa 
d. Đai nhiệt đới gió mùa, đai cận nhiệt gió mùa trên núi, đai ôn đới gió mùa trên núi. 

Câu 52. Đai ôn đới gió mùa trên núi có ở dãy núi nào : 
a. Ngân Sơn    c. Trường Sơn Bắc 
b. Hoàng Liên Sơn   d. Pu Sam Sao 

Câu 53. Đất chủ yếu ở đại ôn đới gió mùa trên núi: 
a. Đất mùn   c. Đất mùn thô 
b. Đất xám    d. Đất feralit 

Câu 54. Đất phù sa chiếm bao nhiêu % diện tích đất tự nhiên của cả nước : 
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a. Gần 22%  c. Gần 24% 
b. Gần 23%  d. Gần 25% 

Câu 55. Nhóm đất feralit vùng đồi núi thấp chiếm bao nhiêu % đất tự nhiên cả nước: 
a. Hơn 30%  c. Hơn 50% 
b. Hơn 40%  d. Hơn 60% 

Câu 56. Rừng nhiệt đới ẩm lá rộng thường xanh nước ta có cấu trúc mấy tầng : 
a. 2     c. 4 
b. 3    d. 5 

Câu 57. Đặc điểm địa hình núi của miền Bắc và Đông Bắc Bắc Bộ: 
a. Đồi núi cao, hướng vòng cung là chủ yếu   
b. Đồi núi cao, hướng Tây Bắc - Đông Nam 
c.Đồi núi thấp, hướng vòng cung là chủ yếu  
d. Đòi núi thấp, hướng Tây Bắc – Đông Nam 

Câu 58. Giới hạn độ cao xuất hiện đai ôn đới gió mùa trên núi: 
a. 2400km   c. 2600km 
b. 2500km   d. 2700km 
 

 
Bài 11,12: THIÊN NHIÊN PHÂN HÓA ĐA DẠNG 

Câu 59: Nguyên nhân làm cho thiên nhiên nước ta phân hóa theo Bắc – Nam: 
A. Góc chiếu của bức xạ mặt trời và gió mùa Đông Bắc 
B. Địa hình chủ yếu là đồi núi 
C. Lãnh thổ hẹp ngang và kéo dài 
D. Ảnh hưởng của Gió Phơn khô nóng. 

Câu 60: . Sự phân hóa thiên nhiên theo Đông – Tây là do lãnh thổ nước ta chủ yếu là do: 
A. Tác động của gió mùa và hướng của các dãy núi. 
B. Tác động của biển và đất liền. 
C. Hướng vòng cung của vùng núi Đông Bắc hút gió mùa xuống sâu phía Nam. 
D. Ánh nắng mặt trời chiếu xuống khác nhau giữa hai sườn núi. 

Câu 61 : Tính chất thất thường của khí hậu nước ta là do: 
A. Địa hình phức tạp. 
B. Hướng của địa hình. 
C. Sự hoạt động của các khối khí 
D. Lãnh thổ hẹp ngang và kéo dài 

Câu 63: Việt Nam những vùng có lượng mưa cao nhất thường phân bố ở vùng: 
A. Sườn khuất gió. 
B. Sườn núi cao và đón gió biển 
C. Vùng đồng bằng 
D. Các đỉnh cao trên 2000 m 

Câu 64: Ranh giới phân chia khí hậu giữa hai miền Nam – Bắc: 
A. Dãy Hoành Sơn 
B. Dãy Bạch Mã 
C. Dãy Hoàng Liên Sơn 
D. Dãy Trường Sơn Nam 

Câu 65: Ở Miền Bắc nước ta, nhiệt độ vào mùa Đông thấp là do: 
A. Chịu tác động của gió mùa Tây Nam 
B. Chịu tác động của gió mùa Đông Bắc 
C. Chịu tác động của dãy Trường Sơn chắn gió. 
D. Chịu tác động của gió Tín phong. 

Câu 66: Gió mùa Đông Bắc làm cho đồng bằng Bắc Bộ có 2-3 tháng mùa đông lạnh với nhiệt độ: 
A. < 180 C              B. < 16 0 C            C. < 10 0 C          D. < 20 0 C  

Câu 67:Đồng bằng hẹp ngang và bị chia cắt ở miền Trung là do: 
A. Đồi núi lùi sâu vào đất liền 
B. Đồi núi ăn lan ra sát biển 
C.Nhiều sông suối đổ ra biển 
D. Sóng vỗ liên tục vào bờ biển 
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Câu 68: Vùng có mưa bão trên diện rộng nhất nước ta là: 
A. Đồng bằng Bắc Bộ. 
B. Ven biển Nam Trung Bộ 
C.Ven biển Bắc Trung Bộ 
D. Trung Du và miền núi Bắc Bộ 

Câu 69:Sự suy giảm tài nguyên rừng gây nên hậu quả nào nghiêm trọng nhất: 
A. Xói mòn đất ở miền núi vào mùa mưa 
B. Lũ lụt nhanh ở đồng bằng 
C.Sự thay đổi thất thường của khí hậu 
D. Sự suy giảm nguồn nước ngầm. 
 

Câu 70. Dãy Bạch Mã là : 
 A. Dãy núi bắt đầu của vùng núi Trường Sơn Bắc. 
           B. Dãy núi làm ranh giới giữavùng núi Tây Bắc và Trường Sơn Bắc. 
 C. Dãy núi làm ranh giới giữa vùng núiTrường Sơn Bắc và Trường Sơn Nam.  

D. Dãy núi ở cực Nam Trung Bộ, nằm chênh vênh giữa đồng bằng hẹp và đường bờ biển.  
Câu 71. Càng về phía Nam nước ta thì  
   A. Nhiệt độ trung bình năm càng tăng . 

B.Biên độ nhiệt độ năm càng tăng . 
C.Nhiệt độ trung bình năm càng giảm. 
D.Ảnh hưởng gió mùa mùa đông càng mạnh . 

Câu 72. Biên độ nhiệt năm ở phần lãnh thổ phía Bắc cao hơn phía Nam, không phải vì phía Bắc  
    A. Gần chí tuyến.                               
    B. Có một mùa đông lạnh. 
    C. Có một mùa bị ảnh hưởng của gió phơn Tây Nam. 
     D. Có một mùa bị ảnh hưởng của gió Đông Bắc.  

Câu 73. Nguyên nhân chính làm thiên nhiên nước ta phân hóa theo Bắc–Nam là 
            A. lãnh thổ trải dài qua nhiều vĩ độ.          B. ảnh hưởng của biển Đông.           
            C. ảnh hưởng của gió mùa.                        D. ảnh hưởng của gió Mậu Dịch 
Câu 74 . Sự phân hóa thiên nhiên thành ba dải : vùng biển – thềm lục địa, vùng đồng bằng ven biển và vùng đồi 
núi là biểu hiện của sự phân hóa theo  
           A. Bắc – Nam.         B. Đông – Tây.      C. độ cao.        D.  gió mùa.  
Câu 75 . Đặc trưng khí hậu của vùng lãnh thổ phía Bắc(từ dãy Bạch Mã trở ra) là  

A. nhiệt đới ẩm gió mùa có mùa đông lạnh . 
B. cận nhiệt gió mùa có mùa đông lạnh. 
C. cận xích đạo gió mùa . 
D. nhiệt đới ẩm có mùa đông lạnh.  

Câu 76 . Khu vực chịu ảnh hưởng mạnh nhất của gió mùa Đông Bắc là  
             A. Tây Bắc.     B. Đông Bắc.    C. Bắc Trung Bộ.      D. Đồng bằng Bắc Bộ  
Câu 77. Cảnh quan tiêu biểu của phần lãnh thổ phía Bắc(từ dãy Bạch Mã trở ra) là  
             A. đới rừng cận xích đạo gió mùa.          B. đới rừng nhiệt đới gió mùa. 
              C. đới rừng xích đạo                               D. đới rừng nhiệt đới ẩm .  
Câu 78. Cảnh quan tiêu biểu của phần lãnh thổ phía Nam là(từ dãy Bạch Mã trở vào) là 
             A. đới rừng cận xích đạo gió mùa.          B. đới rừng nhiệt đới gió mùa. 
              C. đới rừng xích đạo gió mùa.                D.đới rừng nhiệt đới ẩm . 
Câu 79. Đặc điểm nào sau đây không đúng với khí hậu của phần lãnh thổ phía Nam(từ dãy Bạch Mã trở vào) :               
              A. Nhiệt độ trung bình năm trên 250C.    
              B. Không có tháng nào nhiệt độ dưới 200C. 
              C. Có 2 mùa mưa và khô rõ rệt .         
               D. Biên độ nhiệt độ trung bình năm lớn .  
Câu 80. Đặc điểm nào sau đây không đúng với khí hậu của phần lãnh thổ phía Bắc(từ dãy Bạch Mã trở ra) :                 
              A. Nhiệt độ trung bình năm trên 200C    
               B.Chịu ảnh hưởng sâu sắc của gió mùa Đông Bắc. 
               C. Có mùa đông lạnh kéo dài 2-3 tháng .              
               D. Biên độ nhiệt độ trung bình năm  nhỏ. 
Câu 81.  Nhận định nào không đúng với thiên nhiên vùng biển và thềm lục địa nước ta: 
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A.  Vùng biển lớn gấp 3 lần diện tích đất liền . 
B. Thềm lục địa phía Bắc và phía Nam có đáy nông và mở rộng 
C. Đường bờ biển Nam Trung Bộ tương đối bằng phẳng . 
D. Thềm lục địa miền Trung thu hẹp tiếp giáp với vùng biển nước sâu. 

Câu 82.  Ở vùng núi cao Tây Bắc có cảnh quan thiên nhiên giống như vùng ôn đới chủ yếu là do 
A. là nơi đón gió mùa Đông Bắc trực tiếp và mạnh nhất . 
B. ít chịu ảnh hưởng trực tiếp của gió biển thổi vào . 
C. có địa nhình cao và đồ sộ nhất nước ta . 
D. địa hình nghiêng theo hướng Tây Bắc –Đông Nam. 

Câu 83. Động vật nào sau đây  không có ở phần lãnh thổ phía Nam(từ dãy Bạch Mã trở vào) :                 
          A. Thú lớn ( voi , hổ , báo, bò rừng... )       B. Thú có lông dày ( gấu , chồn...) 
          C. Trăn , rắn, cá sấu .... .                              D. Tất cả đều sai. 
Câu 84.  Đặc điểm thiên nhiên phần lãnh thổ phía Nam nước ta(từ dãy Bạch Mã trở vào) là                 . 

A. nóng quanh năm, chia thành 2 mùa mưa và khô. 
B. có mùa đông lạnh , ảnh hưởng mạnh mẽ của gió mùa Đông Bắc . 
C. mang tính chất cận nhiệt đới gió mùa hải dương . 
D. chịu ảnh hưởng mạnh mẽ của gió phơn Tây Nam khô, nóng . 

Câu 85. Thiên nhiên vùng đồng bằng duyên hải nước ta có đặc trưng là 
A. vịnh biển nông, thềm lục địa mở rộng. 
B. phong cảnh trù phú, xanh tươi, thay đổi theo mùa. 
C. địa hình bị xâm thực mạnh,các cồn cát, đầm phá rất phổ biến. 
D. đất đai màu mỡ do được phù sa bồi tụ hàng năm.  

Câu 86. Thiên nhiên vùng đồng bằng châu thổ nước ta có đặc trưng là 
A. thềm lục địa thu hẹp, tiếp xúc với vùng biển sâu. 
B. phong cảnh trù phú, xanh tươi, thay đổi theo mùa. 
C. địa hình bị xâm thực mạnh,các cồn cát, đầm phá rất phổ biến. 
D. đất đai nhiều cát, ít phù sa, nghèo dinh dưỡng.  

Câu 87. Thiên nhiên phân hóa theo độ cao  thể hiện ít nhất ở yếu tố tự nhiên nào? 
A. Khí hậu.    B. Sông ngòi.    C. Đất đai.    D. Sinh vật. 

 Câu 88 : Đai cận nhiệt đới gió mùa trên núi ở miền Bắc có giới hạn độ cao 
A. trên 2600m.                                         C. dưới 600 - 700m. 

          B. từ 600 - 700 m đến 2600m.                 D. từ 900m-1000m lên đến 2600m 
Câu 89. Ở  nước ta, vùng có độ cao trên 2600 m có khí hậu  

A. nhiệt đới.     B.cận nhiệt đới.        C. ôn đới.      D. Xích đạo. 
Câu 90 : Đặc điểm thiên nhiên của đai nhiệt đới gió mùa không có  

A. mùa hạ nóng, nhiệt độ trung bình tháng trên 250 C. 
B. thành phần sinh vật nhiệt đới chiếm ưu thế . 
C. nhóm đất phù sa và nhóm đất feralit chiếm phần lớn diện tích. 
D. xuất hiện thành phần sinh vật cận nhiệt . 

Câu 22 : Nhóm đất có diện tích lớn trong đai nhiệt đới gió mùa  là  
A. đất phù sa .                                                  C.  đất feralit có mùn. 
B. đất mùn núi cao.                                         D. đất feralit vùng đồi núi thấp. 

Câu 23.  Hệ sinh thái nào sau đây không thuộc đai nhiệt đới gió mùa ? 
A. Hệ sinh thái rừng nhiệt đới ẩm lá rộng  thường  xanh . 
B. Hệ sinh thái rừng nhiệt đới gió mùa nửa rụng lá. 
C. Hệ sinh thái rừng cận nhiệt đới phát triển trên đất feralit có mùn . 
D. Hệ sinh thái rừng nhiệt đới thường  xanh trên đá vôi . 

Câu 24.  Thiên nhiên đai cận nhiệt đới gió mùa trên núi không có đặc điểm  này: 
A. Khí hậu mát mẻ, không có tháng nào nhiệt độ trên 200 C. 
B. Rừng cận nhiệt đới lá rộng và lá kim phát triển trên đất feralit có mùn. 
C. Ở độ cao 1600-1700m, rừng phát triển kém,đơn giản về thành phần loài. 
D. Hình thành đất feralit có mùn, đất mùn . 

Câu 25. Thiên nhiên của đai ôn đới gó mùa trên núi có đặc điểm:  
A. Quanh năm nhiệt độ dưới 150 C. 
B. Thực vật ôn đới phát triển mạnh. 
C. Chiếm phần lớn diện tích là đất mùn thô. 



 9 

D.  Chiếm phần lớn diện tích là đất feralit có mùn . 
Câu 26.  Miền Bắc và Đông Bắc Bắc Bộ có khí hậu đặc trưng là  

A. tính chất nhiệt đới tăng dần về phía Nam . 
B. gió mùa Đông Bắc hoạt động mạnh tạo nên mùa đông lạnh. 
C. có một mùa khô và mùa mưa rõ rệt. 
D. gió phơn Tây Nam hoạt động rất mạnh.  

Câu 27. Miền Bắc và Đông Bắc Bắc Bộ có đặc điểm thiên nhiên đặc trưng là  
A. địa hình núi cao chiếm ưu thế . 
B. các dãy núi có hướng Tây Bắc-Đông Nam. 
C. gió Mậu Dịch  hoạt động rất mạnh. 
D. có nhiều thung lũng sông lớn với đồng bằng mở rộng.  

Câu 28.” Sự bất thường của nhịp điệu mùa khí hậu, của dòng chảy sông ngòi và tính bất ổn định cao của thời 
tiết” là những trở ngại lớn trong việc sử dụng thiên nhiên của miền  

            A. Bắc và Đông Bắc Bắc Bộ.                 B. Tây Bắc. 
            C. Bắc Trung Bộ.                 D. Nam Trung Bộ và Nam Bộ.  

Câu 29. Đây là một đặc điểm của miền Tây Bắc : 
         A. Dãy núi Hoành Sơn là ranh giới cuối cùng của vùng về phía Nam. 
         B. Vòng cung là hướng chính của các dãy núi và các dòng sông. 
         C. Là miền duy nhất có địa hình núi cao với đầy đủ các đai cao. 
         D. Địa hình khá phức tạp với  các cao nguyên bazan,các bề mặt sơn nguyên đá vôi. 

Câu 30. Miền Tây Bắc và Bắc Trung Bộ là nơi có  
A. địa hình đồi núi thấp chiếm ưu thế . 
B. hướng núi và thung lũng sông là Tây Bắc-Đông Nam. 
C. đồng bằng châu thổ mở rộng về phía biển . 
D. giàu tài nguyên, nhất là than đá và vật liệu xây dựng . 

Câu 31. Nhận định nào sau đây chưa chính xác về Nam Trung Bộ và Nam Bộ : 
            A. Địa hình phức tạp,bao gồm các khối núi cổ, cao nguyên bazan, đồng bằng châu thổ và  đồng bằng 

duyên hải. 
            B. Khí hậu có nền nhiệt cao, biên độ nhiệt năm nhỏ, phân chia thành mùa mưa và mùa khô rõ rệt. 
            C. Mưa tập trung vào thu đông, chịu ảnh hưởng  sâu sắc của gió Tây khô nóng. 
            D. Giàu tài nguyên,đáng kể nhất là bôxit, dầu khí. 

Câu 32. Trong quá trình khai thác và sử dụng tự nhiên thì khó khăn lớn nhất về tự nhiên của vùng Nam Trung 
Bộ và Nam Bộ là  

           A. bão lụt với tần suất lớn, trượt lở đất, khô hạn. 
          B. sự thất thường của nhịp điệu mùa khí hậu và dòng chảy sông ngòi. 
          C. thời tiết rất bất ổn định, dòng chảy sông ngòi thất thường. 
          D. xói mòn, rửa trôi đất, lũ lụt trên diện rộng, thiếu nước vào mùa khô. 

BÀI 14: SỬ DỤNG VÀ BẢO VỆ TÀI NGUYÊN THIÊN NHIÊN 
Câu 1. Để đảm bảo vai trò của rừng đối với việc bảo vệ môi trường, cần nâng độ che phủ rừng nước ta lên tỉ lệ 
là 
        A. 30 – 35%.             B. 35 – 40%.         C. 40 – 45%.      D. 45 – 50%.  
Câu 2. Đây là một biện pháp quan trọng nhằm bảo vệ rừng đặc dụng: 

         A. Trồng rừng trên đất trống, đồi núi trọc. 
         B. Bảo vệ cảnh quan đa dạng sinh học ở các vườn quốc gia. 
         C. Đảm bảo duy trì phát triển diện tích và chất lượng rừng. 
         D. Có kế hoạch, biện pháp bảo vệ nuôi dưỡng rừng hiện có. 

Câu 3. Nhận định đúng nhất về tài nguyên rừng của nước ta hiện nay là :  
 A. Tài nguyên rừng đang tiếp tục bị suy giảm cả về số lượng lẫn chất lượng. 

          B. Dù tổng diện tích rừng đang được phục hồi nhưng chất lượng vẫn tiếp tục suy giảm. 
C. Tài nguyên rừng của nước ta đang được phục hồi cả về số lượng lẫn chất lượng. 

          D. Chất lượng rừng đã được phục hồi nhưng diện tích rừng đang giảm sút nhanh. 
Câu 4. Quy định về nguyên tắc quản lí sử dụng và phát triển đối với rừng phòng hộ là 

A. bảo vệ cảnh quan, đa dạng sinh vật của các vườn quốc gia, khu bảo tồn  thiên nhiên . 
B. có kế hoạch, biện pháp bảo vệ nuôi dưỡng rừng hiện có, trồng rừng trên đất trống, đồi núi trọc . 
C. đảm bảo duy trì phát triển diện tích và chất lượng rừng. 
D. duy trì và pát triển hoàn cảnh rừng , độ phì và chất lượng đất rừng. 
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 Câu 5. Nguyên nhân quan trọng nhất dẫn đến suy giảm đa dạng sinh vật ở nước ta là  
A. chiến tranh tàn phá các khu rừng , các hệ sinh thái . 
B. Sự biến đổi thất thường của khí hậu gây ra nhiều thiên tai. 
C. khai thác, sử dụng tài nguyên quá mức, không có kế hoạch . 
D. ô nhiễm môi trường đất, nước, không khí . 

Câu 6. Dựa vào trang 12, Atlat Địa Lí Việt Nam, thứ tự các vườn quốc gia từ Bắc vào Nam ở nước ta là 
A. Cúc Phương, Pù Mát, Yok Đôn, Cát Tiên.  
B. Pù Mát, Cúc Phương, Yok Đôn, Cát Tiên.  
C. Cúc Phương, Pù Mát, Cát Tiên, Yok Đôn  
D. Cúc Phương, Yok Đôn, Cát Tiên, Pù Mát. 

Câu 7. Đây không phải là  biện pháp  bảo vệ sự đa dạng sinh học ở nước ta : 
       A. Đưa vào “Sách đỏ Việt Nam” những động, thực vật quý hiếm cần bảo vệ. 
       B. Xây dựng hệ thống vườn quốc gia và các khu bảo tồn thiên nhiên. 
       C. Tăng cường phát triển diện tích và chất lượng rừng sản xuất. 
       D. Nghiêm cấm việc khai thác rừng, săn bắn động vật quý hiếm. 
             Câu 8. Biểu hiện  tình trạng suy thoái tài nguyên đất ở nước ta thể hiện ít nhất ở vấn đề  

A. sạt lở bờ biển, bờ sông ngày càng nghiêm trọng. 
B. tình trạng sa mạc hóa diễn biến phức tạp. 
C. diện tích đất nhiễm mặn,nhiễm phèn ngày càng tăng. 
D. phần lớn diện tích đất chưa sử dụng là đát đồi núi bị thoái hóa nặng 

Câu 9.  Để bảo vệ đất đồi núi thì giải pháp quan trọng nhất là  
A. quản lí, sử dụng vốn đất, có kế hoạch mở rộng diện tích đất hợp lí. 
B. thâm canh, nâng cao hiệu quả sử dụng đất . 
C. áp dụng tổng thể các biện pháp thủy lợi ,canh tác . 
D. phòng ngừa ô nhiễm môi trường đất. 

Câu 10.  Biện pháp để bảo vệ tài nguyên đất nông nghiệp ở đồng bằng là  
A. thực hiện kĩ thuật canh tác trên đất dốc . 
B. áp dụng các biện pháp nông, lâm kết hợp . 
C. chống suy thoái và ô nhiễm đất . 
D. tổ chức định canh, định cư cho người dân . 

 
BÀI 15: BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG VÀ PHÒNG CHỐNG THIÊN TAI 

Câu 1. Vùng chịu ảnh hưởng trực tiếp và nặng nề nhất của bão của nước ta là  
A. Đồng bằng sông Hồng.                          B. Đồng bằng sông Cửu Long. 
C. Bắc Trung Bộ.                                        C. Nam Trung Bộ. 

Câu 2. Hoạt động của bão ở nước ta có đặc điểm là 
         A. diễn ra suốt năm và trên phạm vi cả nước. 
         B. tất cả  các cơn bão đều xuất phát từ Biển Đông. 
         C. chỉ diễn ra ở khu vực phía Bắc vĩ tuyến 16ºB. 
         D. mùa bão chậm dần từ Bắc vào Nam. 

Câu 3. Nguyên nhân chủ yếu nhất làm cho Đồng bằng sông Cửu Long  ngập lụt nghiêm trọng là  
A. địa hình đồng bằng thấp, bằng phẳng, nhiều kênh rạch . 
B. xung quanh các mặt đất thấp có đê bao bọc . 
C. mưa lớn kết hợp với triều cường . 
D. mật độ xây dựng cao . 

Câu 4.  Nguyên nhân ít ảnh hưởng nhất làm  Đồng bằng duyên hải Miền Trung ngập lụt trên diện rộng là  
A. có nhiều đầm phá làm chậm thoát nước  sông ra biển . 
B. sông ngắn, dốc, lũ nguồn về. 
C. mực nước biển dâng cao làm ngập mạnh vùng ven biển . 
D. lượng mưa tập trung nên tập trung nước nhanh. 

Câu 5. Nguyên nhân chính làm cho Đồng bằng sông Hồng bị ngập úng nghiêm trọng nhất ở nước ta là  
           A. có mật độ dân số cao nhất nước ta. 
           B. có địa hình thấp nhất so với các đồng bằng. 
           C. có lượng mưa lớn nhất nước.  
           D. có hệ thống đê sông, đê biển bao bọc. 
Câu 6. Biện pháp tốt nhất để hạn chế tác hại do lũ quét đối với tài sản và tính mạng của nhân dân là 
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            A. bảo vệ tốt rừng đầu nguồn, sử dụng tài nguyên đất hợp lí.  
           B. thực hiện các biện pháp thủy lợi, canh tác. 

            C. di dân ở những vùng thường xuyên xảy ra lũ quét. 
            D. quy hoạch lại các điểm dân cư ở vùng cao.   

   Câu 7. Vùng thường xảy ra lũ quét nhất ở nước ta là  
         A. Vùng núi phía Bắc.                       B. Đồng bằng sông Hồng . 
        C. Tây Nguyên.                                   D. Đông Nam Bộ. 
Câu 8. Mùa khô của nước ta  diễn ra nghiêm trọng nhất ở  
       A. Đồng bằng Sông Hồng.                              B. Tây Nguyên.  
       C. Vùng ven biển cực Nam Trung Bộ            D. Bắc Trung Bộ. 
Câu 9. Để phòng chống khô hạn lâu dài, hiệu quả thì biện pháp quan trọng nhất là  

A. tăng cường trồng và bảo vệ rừng . 
B. thực hiện kĩ thuật canh tác trên đất dốc . 
C. chuyển đổi cơ cấu cây trồng. 
D. xây dựng các công trình thủy lợi. 

Câu 10. Ở nước ta, động đất thường xảy ra yếu nhất ở vùng 
A. Tây Bắc                                                 B. Đông Bắc. 
C.  Nam Tung Bộ.                                      D. Nam Bộ. 

 
Chúc các em ôn tập tốt! 


