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HƯỚNG DẪN NỘI DUNG ÔN TẬP HỌC KÌ II 

NĂM HỌC: 2017 – 2018 

LỚP 10 – MÔN ĐỊA LÍ (Chương trình Chuẩn) 

I. MỤC TIÊU 

1. Kiến thức 

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

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

2. Kĩ năng 

- Phân tích lược đồ, các bảng số liệu thống kê trong SGK và atlat Địa lý Việt Nam. 

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

3. Định hướng nội dung ôn tập: 2 phần ( Phần TNQK; tự luận) 

II. NỘI DUNG ÔN TẬP 

1. Lý thuyết 

* Bài 31: Vai trò và đặc điểm của công nghiệp. Các nhân tố ảnh hưởng tới sự phát triển 

và phân bố công nghiệp. 

- Nắm được vai trò và đặc điểm của công nghiệp. 

- Phân tích được ảnh hưởng của các nhân tố tới sự phát triển và phân bố công 

nghiệp: 

+ Vị trí địa lí. 

+ Tự nhiên. 

+ Kinh tế - xã hội. 

* Bài 32: Địa lí các ngành công nghiệp. 

- Vai trò của CN năng lượng.  

- Vai trò, trữ lượng, sản lượng, phân bố của CN khai thác than, CN khai thác dầu 

khí và CN điện lực. 

- Vai trò, đặc điểm, cơ cấu, phân bố của: 

+ CN điện tử - tin học. 

+ CN sản xuất hàng tiêu dùng. 

+ CN thực phẩm. 
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* Bài 33: Một số hình thức tổ chức lãnh thổ công nghiệp. 

- Nắm được vai trò của tổ chức lãnh thổ CN. 

- Nắm được đặc điểm, lấy ví dụ minh họa về một số hình thức chủ yếu của tổ chức 

lãnh thổ CN: 

+ Điểm CN. 

+ Khu CN tập trung. 

+ Trung tâm CN. 

+ Vùng CN. 

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

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

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

các ngành dịch vụ. 

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

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

thông vận tải. 

- Nắm được vai trò và đặc điểm ngành GTVT. 

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

+ Điều kiện tự nhiên. 

+ Điều kiện kinh tế - xã hội. 

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

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

triển của các ngành GTVT: đường sắt; đường ô tô; đường ống; đường sông, hồ; đường 

biển và đường hàng không. 

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

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

và ngành hàng hải thế giới. 

* Bài 40: Địa lí ngành thương mại. 

- Khái niệm về thị trường. 

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

nhập khẩu. 
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- Đặc điểm của thị trường thế giới. 

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

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

trường nhân tạo. 

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

loài người. 

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

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

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

bảo vệ môi trường là điều kiện để phát triển. 

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

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

+ Các nước đang phát triển là nơi tập trung nhiều vấn đề môi trường và 

phát triển. 

+ Khai thác và chế biến khoáng sản ở các nước đang phát triển. 

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

2. Kĩ năng thực hành 

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

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

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

CÂU HỎI THAM KHẢO TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN 

Câu 1. Tính chất hai giai đoạn của quá trình sản xuất công nghiệp là: 

A. tiến bộ khoa học – kĩ thuật.  B. trình độ nguồn lao động. 

C. sử dụng máy móc.   D. đối tượng lao động. 

Câu 2. Cách phân loại công nghiệp phổ biến nhất hiện nay là: 

A. công dụng kinh tế của sản phẩm. 

B. phạm vi lãnh thổ bị tác động. 

C. tính chất tác động đến đối tượng lao động. 

D. nguồn gốc sản phẩm. 

Câu 3. Nhân tố nào có tác động rất lớn đến việc lựa chọn địa điểm xây dựng các nhà máy, 

các khu công nghiệp trên thế giới và ở Việt Nam? 
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A. Vị trí địa lí.    B. Tài nguyên thiên nhiên. 

C. Dân cư và nguồn lao động.  D. Cơ sở vật chất – kĩ thuật. 

Câu 4. Ngành công nghiệp nào xuất hiện sớm nhất trên thế giới? 

A. Khai thác than.    B. Khai thác dầu. 

C. Điện lực.     D. Luyện kim màu. 

Câu 5. Điểm nào sau đây không đúng với ngành công nghiệp khai thác dầu? 

A. Từ dầu mỏ, sản xuất ra nhiều loại hóa phẩm, dược phẩm. 

B. Trữ lượng ước tính: 700 – 800 tỉ tấn. 

C. Sản lượng khai thác khoảng 3,8 tỉ tấn/năm. 

D. Tập trung ở các nước đang phát triển thuộc khu vực Trung Đông, Bắc Phi, LB 

Nga, Mĩ La-tinh, Trung Quốc,… 

Câu 6. Quốc gia nào có sản lượng khai thác dầu mỏ lớn nhất thế giới? 

A. Iran.  B. Cô-oet.  C. Hoa Kì.  D. Ả Rập Xêut. 

Câu 7. Quốc gia nào có sản lượng điện đứng đầu thế giới? 

A. LB Nga.  B. Nhật Bản.  C. Hoa Kì.  D. CHLB Đức. 

Câu 8. Điểm nào sau đây không đúng với công nghiệp điện tử - tin học? 

A. Đứng đầu trong lĩnh vực này là Hoa Kì, Nhật Bản, EU,… 

B. Sản phẩm được phân thành bốn nhóm. 

C. Yêu cầu có nguồn lao động phổ thông dồi dào. 

D. Là ngành công nghiệp trẻ, bùng nổ mạnh mẽ từ năm 1990 trở lại đây. 

Câu 9. Máy điện thoại được phát minh vào năm nào? 

A. 1927.  B. 1876.  C. 1880.  D. 1840. 

Câu 10. Mở đầu cho cuộc cách mạng công nghiệp thế giới với sự ra đời của máy dệt diễn 

ra ở nước nào? 

A. Anh.  B. Hoa Kì.  C. Pháp.  D. Nhật Bản. 

Câu 11. Ngành công nghiệp nào sau đây thường gắn chặt với nông nghiệp? 

A. Cơ khí.     B. Hóa chất. 

C. Dệt may.     D. Chế biến thực phẩm. 

Câu 12. Công nghiệp sản xuất hàng tiêu dùng là ngành không chịu ảnh hưởng lớn của 

nhân tố nào? 

A. Vận tải.     B. Lao động. 
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C. Thị trường tiêu thụ.   D. Nguồn nguyên liệu. 

Câu 13. Hình thức TCLTCN cao nhất là: 

A. điểm CN.  B. khu CN.  C. trung tâm CN.       D. vùng CN. 

Câu 14. Khu CN tập trung đã được hình thành và phát triển ở các nước tư bản chủ nghĩa 

vào những năm nào? 

A. Cuối thế kỉ XX, đầu thế kỉ XXI. 

B. Cuối thế kỉ XVIII, đầu thế kỉ XIX. 

C. Cuối thế kỉ XIX, đầu thế kỉ XX. 

D. Cuối thế kỉ XVII, đầu thế kỉ XVIII. 

Câu 15. Điểm CN có đặc điểm là gì? 

A. Khu vực có ranh giới rõ ràng (vài trăm ha), vị trí thuận lợi. 

B. Gồm một đến hai xí nghiệp nằm gần nguồn nguyên – nhiên liệu công nghiệp 

hoặc vùng nguyên liệu nông sản. 

C. Sản xuất các sản phẩm vừa để tiêu dùng trong nước, vừa xuất khẩu. 

D. Có mối liên hệ giữa các xí nghiệp. 

Câu 16. Loại hình nào sau đây không được xếp vào nhóm dịch vụ tiêu dùng? 

A. Du lịch.     B. Vận tải hành khách. 

C. Y tế.     D. Giáo dục. 

Câu 17. Các dịch vụ công bao gồm: 

A. các dịch vụ hành chính công, các dịch vu cá nhân (giáo dục, y tế,…). 

B. các dịch vụ cá nhân (giáo dục, y tế,…), các hoạt động đoàn thể. 

C. các dịch vụ nghề nghiệp, các dịch vụ hành chính công. 

D. các dịch vụ hành chính công, các hoạt động đoàn thể. 

Câu 18. Ở nước ta lao động trong khu vực dịch vụ mới chiếm bao nhiêu phần trăm lao 

động cả nước (năm 2003)? 

A. 18%.  B. 20%.  C. 23%.  D. 33%. 

Câu 19. Nước nào có trên 80% số người làm việc trong các ngành dịch vụ? 

A. Hoa Kì.  B. Bra-xin.  C. Trung Quốc. D. Thái Lan. 

Câu 20. Sự có mặt và vai trò của một số loại hình vận tải phụ thuộc vào nhân tố nào sau 

đây? 

A. Điều kiện tự nhiên.   B. Điều kiện kinh tế - xã hội. 
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C. Tiến bộ khoa học – kĩ thuật.  D. Sự phân bố dân cư. 

Câu 21. Các mối liên hệ kinh tế, xã hội giữa các địa phương được thực hiên nhờ: 

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

C. Mạng lưới GTVT.   D. Sự phát triển các trung tâm dịch vụ. 

Câu 22. Năm 2003, khối lượng vận chuyển đường sắt nước ta là 8385 nghìn tấn, khối 

lượng luân chuyển là 2725,4 triệu tấn.km. Hỏi cự li vận chuyển trung bình của đường sắt 

nước ta là bao nhiêu km? 

A. 322 km.  B. 323 km.   C. 324 km.  D. 325 km. 

Câu 23. Chở nặng, đi xa, tốc độ nhanh, ổn định, giá rẻ là đặc điểm của ngành vận tải nào 

sau đây? 

A. Đường ô tô.    B. Đường sắt. 

C. Đường ống.    D. Đường hàng không. 

Câu 24. Hiện nay ngành vận tải đường sắt đang bị cạnh tranh khốc liệt bởi ngành vận tải 

đường ô tô, lí do chính là: 

A. thiếu cơ động, hoạt động được trên những tuyến đường cố định, vốn đầu tư lớn. 

B. vốn đầu tư lớn, giá thành vận chuyển cao. 

C. gây ô nhiễm môi trường nhiều hơn. 

D. thiếu tính ổn định và an toàn. 

Câu 25. Nhược điểm lớn nhất của ngành vận tải đường ô tô là gì? 

A. Thiếu chỗ đậu xe. 

B. Tình trạng tắc nghẽn giao thông vào giờ cao điểm. 

C. Gây ra những vấn đề nghiêm trọng về môi trường. 

D. Độ an toàn chưa cao. 

Câu 26. Ngành trẻ nhất trong các loại hình vận tải là ngành nào? 

A. Đường ô tô.     B. Đường sắt. 

C. Đường hàng không.    D. Đường ống. 

Câu 27. Các kênh biển được xây dựng nhằm mục đích gì? 

A. Nối liền các châu lục được dễ dàng. 

B. Rút ngắn khoảng cách vận tải trên biển. 

C. Dễ dàng nối các trung tâm kinh tế lớn như Hoa Kì – Nhật Bản – EU lại với 

nhau. 

D. Hạn chế bớt tai nạn cho tàu thuyền vì kín gió hơn ngoài đại dương. 
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Câu 28. Kênh đào Pa-na-ma nối liền: 

A. Thái Bình Dương và Đại Tây Dương. 

B. Thái Bình Dương và Ấn Độ Dương. 

C. Bắc Băng Dương và Thái Bình Dương. 

D. Địa Trung Hải với Hồng Hải. 

Câu 29. Loại hình vận tải đảm nhiệm 3/5 khối lượng luân chuyển hàng hóa của tất cả các 

phương tiện vận tải là: 

A. đường sắt.     B. đường ô tô. 

C. đường biển.    D. đường hàng không. 

Câu 30. Thị trường hoạt động theo quy luật nào? 

A. Cạnh tranh.  B. Trao đổi.          C. Cung và cầu.        D. Tương hỗ. 

Câu 31. Vì sao nói hoạt động thương mại có vai trò hướng dẫn tiêu dùng? 

A. Nó tạo ra hàng hóa chất lượng cao. 

B. Tạo ra hình thức buôn bán mới. 

C. Nhu cầu người dân ngày càng được nâng cao. 

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

Câu 32. Năm 2004, tổng giá trị xuất nhập khẩu hàng hóa của Nhật Bản là 1020,1 tỉ USD, 

trong đó giá trị nhập khẩu là 454,5 tỉ USD. Hỏi cán cân xuất nhập khẩu của Nhật Bản là 

bao nhiêu tỉ USD? 

A. + 111,1 ti USD.   B. + 112,1 tỉ USD.   C. + 113,1 tỉ USD.  D. + 114, 1 tỉ USD. 

Câu 33. Xuất siêu là tình trạng: 

A. Khối lượng hàng xuất khẩu lớn trong khi khối lượng hàng nhập khẩu nhỏ. 

B. Giá trị hàng xuất khẩu lớn hơn giá trị hàng nhập khẩu. 

C. Khối lượng hàng xuất khẩu quá lớn làm cho hàng hóa bị ứ đọng. 

D. Xuất khẩu rất lớn của các nước phát triển tràn ngập trong thị trường thế giới. 

Câu 34. Các nhà sản xuất được kích thích mở rộng sản xuất khi trên thị trường: 

           A. Cung nhỏ hơn cầu.                    B. Hàng hóa được tự do lưu thông. 

C. Ngoại thương phát triển hơn nội thương.   D. Cung lớn hơn cầu. 

Câu 35. Năng lượng mặt trời, không khí, nước,... thuộc loại tài nguyên nào? 

A. Tài nguyên không khôi phục được.  B. Tài nguyên khôi phục được. 

C. Tài nguyên không bị hao kiệt.   D. Tài nguyên có thể bị hao kiệt. 
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Câu 36. Trong Địa lí học, môi trường xung quanh còn được gọi là gì? 

A. Môi trường nhân tạo.   B. Môi trường sống. 

C. Môi trường địa lí.    D. Môi trường xã hội. 

Câu 37. Nhà ở, nhà máy, thành phố thuộc loại môi trường nào? 

A. Môi trường xã hội.   B. Môi trường nhân tạo. 

C. Môi trường tự nhiên.   D. Môi trường khí hậu. 

Câu 38. Mặt hàng nào là mặt hàng xuất khẩu chủ yếu để thu ngoại tệ ở các nước Tây Á, 

châu Phi và Mĩ La-tinh? 

A. Khoáng sản.     B. Lâm sản. C. Nông sản.  D. Thủy sản. 

Câu 39. Đặc điểm nào sau đây không đúng với các nước đang phát triển? 

A. Tập trung ¾ dân số thế giới.  

B. Là khu vực nghèo tài nguyên thiên nhiên. 

C. Môi trường bị hủy hoại nghiêm trọng. 

D. Là các nước nghèo, chậm phát triển về kinh tế - xã hội. 

Câu 40. Cho bảng số liệu: 

      KHỐI LƯỢNG HÀNG HÓA VẬN CHUYỂN VÀ LUÂN CHUYỂN PHÂN THEO  

LOẠI HÌNH VẬN TẢI CỦA NƯỚC TA NĂM 2014 

Loại hình Khối lượng hàng hóa vận 

chuyển ( Triệu tấn) 

Khối lượng hàng hóa luân 

chuyển ( Triệu tấn.km) 

Đường Sắt      7,2   4311,5 

Đường bộ 821,7 48189,8 

Đường sông 190,6 40099,9 

Đường biển  58,9                   130015,5 

Đường hàng không    0,2      534,4 

Tồng 1078,6 223151,1 

Ngành giao thông vận tải có khối lượng hàng hóa luân chuyển lớn nhất là: 

A. đường bộ  B. đường sắt  C. đường sông D. đường biển.  

                                                         ---Hết --- 


