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NỘI DUNG ÔN TÂP ĐỊA LÝ 10 HỌC KÌ II 

Cấu trúc: 2 phần 

* Phần I. Trắc nghiệm khách quan (8 điểm) ( nội dung từ bài bài31 bài 41) 

* Phần II. Tự luận ( 2 điểm) nội dung ôn tập trong chương công nghiệp và dịch vụ  

 

CÁC DẠNG CÂU HỎI THAM KHẢO TNKQ LỚP 10 HỌC KÌ II 

Câu 1. Sản phẩm của ngành giao thông vận tải là gì? 

A. Đường sá và xe cộ. 

B. Sự chuyên chở người và hàng hóa. 

C. Sự tiện nghi và an toàn cho hành khách, hàng hóa. 

D. Khối lượng vận chuyển và khối lượng luân chuyển. 

Câu 2. Chở nặng, đi xa, tốc độ nhanh, ổn định, giá rẻ là đặc điểm của ngành vận tải nào? 

A. Đường ô tô.    B. Đường biển. 

C. Đường sắt.     D. Đường hàng không. 

Câu 3. Ngành công nghiệp nào sau đây không thuộc ngành năng lượng? 

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

C. Điện lực.     D. Lọc dầu. 

Câu 4. Khi nào thì giá cả của một mặt hàng ổn định? 

A. Khi người bán không có nhu cầu bán. B. Khi người mua không có nhu cầu mua. 

C. Khi cung và cầu cân bằng.   D. Khi cung lớn hơn cầu. 

Câu 5. Loại hình nào sau đây có khối lượng hàng hóa luân chuyển lớn nhất trong các loại hình giao thông 

vận tải? 

A. Đường biển.    B. Đường ô tô. 

C. Đường hàng không.   D. Đường sắt. 

Câu 6. 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 nhiều tỉ USD? 

A. + 111,1 tỉ USD.    B. + 112,1 tỉ USD. 

C. + 113,1 tỉ USD.    D. + 114, 1 tỉ USD. 

Câu 7. Ngành công nghiệp nào sau đây được coi là thước đo trình độ phát triển kinh tế kĩ thuật của một 

nước? 

A. Công nghiệp năng lượng.  B. Công nghiệp sản xuất hàng tiêu dùng. 

C. Công nghiệp thực phẩm.   D. Công nghiệp điện tử - tin học. 

Câu 8. 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 9. Nhân tố nào sau đây có tác động đến nhịp độ phát triển và cơ cấu ngành Dịch vụ? 

A. Phân bố dân cư.    B. Mức sống và thu nhập thực tế. 

C. Quy mô, cơ cấu dân số.   D. Trình độ phát triển kinh tế. 

Câu 10. Nước nào có hệ thống ống dẫn dầu dài và dày đặc nhất thế giới? 

A. Liên bang Nga.    B. Hoa Kì. 

C. Trung Quốc.    D. Ả-rập Xê-ut. 

Câu 11. Năm 2003, khối lượng vận chuyển đường sắt nước ta là 8385,0 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. 325 km.  B. 326 km.  C. 327 km.  D. 328 km. 

Câu 12. Điểm công nghiệp có đặc điểm là gì? 

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

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

C. Có mối liên hệ giữa các xí nghiệp. 
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D. Gồm 1 đến 2 xí nghiệp nằm gần nguồn nguyên nhiên liệu công nghiệp hoặc vùng nguyên liệu nông 

sản. 

Câu 13. Trong các nhân tố sau đây, nhân tố nào đóng vai trò quyết định đến sự phát triển và phân bố của 

ngành giao thông vận tải? 

A. Địa hình.  B. Vị trí địa lí.  C. Kinh tế - xã hội.  D. Sông ngòi. 

Câu 14. Kênh đào Xuy-ê nối hai biển nào với nhau? 

A. Biển Đen và Địa Trung Hải.   B. Địa Trung Hải và Biển Đỏ. 

C. Biển Đen và Biển Caxpi.    D. Biển Đỏ và Biển Ả rập. 

Câu 15. Có một vài ngành công nghiệp chủ yếu tạo nên hướng chuyên môn hóa. Đó là đặc điểm của hình 

thức tổ chức lãnh thổ công nghiệp nào? 

A. Điểm công nghiệp.     B. Khu công nghiệp tập trung. 

C. Trung tâm công nghiệp.    D. Vùng công nghiệp. 

Câu 16.Sự khác biệt lớn nhất giữa sản xuất công nghiệp với sản xuất nông nghiệp là? 

      A.Đối tượng lao động.                           B.Chất lượng nguồn lao động. 

      C.Không gian sản xuất.                             D.Mức độ áp dụng khoa học kĩ thuật. 

Câu 17.Nước ta có khí hậu nhiệt đới, nguồn năng lượng vô tận nào sau đây chiếm ưu thế? 

       A.Năng lượng gió.                                          B.Năng lượng thuỷ triều. 

       C.Năng lượng địa nhiệt.                                      D.Năng lượng Mặt Trời. 

Câu 18. Khu vực có trữ lượng dầu mỏ nhiều nhất trên thế giới là khu vực nào? 

       A.Bắc Mĩ.                                                            B.Châu Phi. 

       C.Mĩ Latinh.                                                        D.Trung Đông. 

Câu 19.Nguồn năng lượng sạch, có thể tái tạo, ít gây ô nhiễm môi trường, sử dụng bền vững các nguồn tài 

nguyên là gì? 

       A.Năng lượng nguyên tử.                                   B.Năng lượng thủy điện. 

       C.Năng lượng mới (gió, thủy tiều, mặt trời…)   D.Năng lượng nhiệt điện. 

Câu 20 .Đa dạng về sản phẩm, quy trình sản xuất đơn giản, sử dụng ít nhiên liệu, chịu ảnh hưởng lớn của 

lao động ,thị trường và nguyên liệu. Đó là đặc điểm của ngành công nghiệp nào?                  

      A.Điện tử-tin học.                                             B.Sản xuất hàng tiêu dùng.  

      C.Công nghiệp thực phẩm.                               D.Công nghiệp năng lượng. 

Câu 21. Mở đầu cho cuộc cách mạng công nghiệp của thế giới là ngành công nghiệp nào? 

       A.Dệt.                                                              B. Điện tử-tin học.  

       C.Năng lượng.                                                  D.Công nghiệp thực phẩm. 

Câu 22.Điện thoại di động là sản phẩm thuộc phân ngành nào của công nghiệp điện tử tin học? 

     A. Điện tử tiêu dùng.                                          B.Máy tính. 

     C.Thiết bị điện tử.                                              D.Thiết bị viễn thông. 

Câu 23.Điểm khác nhau cơ bản giữa khu công nghiệp tập trung với trung tâm công  nghiệp là gì? 

      A.Không có dân cư sinh sống.         B.Tập trung nhiều xí nghiệp công nghiệp. 

      C.Có vị trí địa lý thuận lợi.               D.Có các xí nghiệp dịch vụ hỗ trợ. 

Câu 24. Hoạt động của căn tin trường THPT Phan Châu Trinh là thuộc nhóm  ngành dịch vụ nào? 

      A.Dịch vụ kinh doanh.                    B.Dịch vụ tiêu dùng. 

      C.Dịch vụ công.                                D.Dịch vụ tiêu dùng và dịch vụ kinh doanh. 

Câu 25. Truyền thống văn hóa và phong tục tập quán ảnh hưởng như thế nào đến ngành dịch vụ? 

      A.Nhịp độ phát triển và cơ cấu ngành dịch vụ. B.Mạng lưới ngành dịch vụ. 

      C.Hình thức tổ chức mạng lưới ngành dịch vụ. D.Đầu tư,bổ sung lao động cho ngành dịch vụ. 
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Câu 26. Cầu Thuận Phước bắc qua Sông Hàn của thành phố Đà Nẵng là công trình thể hiện rõ điều kiện 

nào của ngành giao thông vận tải? 

     A.Điều kiện tự nhiên qui định sự có mặt và vai trò của một số loại hình giao thông vân tải 

     B.Điều kiện tự nhiên ảnh hưởng đến công tác thiết kế, khai thác các công trình giao thông vận tải 

    C.Khí hậu và thời tiết có ảnh hưởng sâu sắc đến các phương tiện giao thông vận tải. 

     D.Điều kiện tự nhiên có ảnh hưởng khác nhau đến hoạt động của các phương tiện giao thông vận tải. 

Câu 27. Thành phố Hollywood(Mỹ) là thành phố chuyên môn hóa về loại hình dịch vụ nào? 

    A.Thời trang.             B.Điện ảnh.            C.Du lịch.  D.Ẩm thực. 

Câu 28. Để giảm bớt các vấn đề về môi trường do các phương tiện ô tô gây ra, thì cần có những giải pháp 

là gì? 

   a.Thực hiện lái xe an toàn.         

   b. Tổ chức các cuộc thi về an toàn giao thông. 

   c.Nâng cao ý thức của người tham gia giao thông. 

   d. Sử dụng các phương tiện công cộng, hạn chế phương tiện cá nhân.  

Câu 29. Chất lượng của ngành giao thông vận tải được đo bằng yếu tố nào? 

     A.Khối lượng vận chuyển.   B.Khối lượng luân chuyển. 

     C.Cự li vân chuyển trung bình.  D.Sự tiện nghi,an toàn cho hành khách và hàng hóa. 

Câu 30. Ưu điểm lớn nhất của giao thông vận tải đường hàng không là gì? 

    A.Đi xa, thực hiện các chuyến bay vượt đại dương, xuyên lục địa.                                                

    B.Đảm đương chủ yếu việc vận chuyển hành khách quốc tế. 

    C.Tốc độ vận chuyển nhanh. 

    D.Luôn sử dụng những thành tựu mới nhất của khoa học kĩ thuật. 

Câu 31.Sự khác biệt lớn nhất giữa sản xuất công nghiệp với sản xuất nông nghiệp là? 

      A.Đối tượng lao động.                          B.Chất lượng nguồn lao động. 

      C.Không gian sản xuất.                            D.Mức độ áp dụng khoa học kĩ thuật. 

Câu 32.Nước ta có khí hậu nhiệt đới, nguồn năng lượng vô tận nào sau đây chiếm ưu thế? 

       A.Năng lượng gió.                              B.Năng lượng thuỷ triều. 

       C.Năng lượng địa nhiệt.                          D.Năng lượng Mặt Trời. 

Câu 33. Khu vực có trữ lượng dầu mỏ nhiều nhất trên thế giới là khu vực nào? 

       A.Bắc Mĩ.              B.Châu Phi.  C.Mĩ Latinh.            D.Trung Đông. 

Câu 34.Nguồn năng lượng sạch, có thể tái tạo, ít gây ô nhiễm môi trường, sử dụng bền vững các nguồn tài 

nguyên là gì? 

       A.Năng lượng nguyên tử.                                   B.Năng lượng thủy điện. 

       C.Năng lượng mới (gió, thủy tiều, mặt trời…)   D.Năng lượng nhiệt điện. 

Câu 35 .Đa dạng về sản phẩm, quy trình sản xuất đơn giản, sử dụng ít nhiên liệu, chịu ảnh hưởng lớn của 

lao động ,thị trường và nguyên liệu. Đó là đặc điểm của ngành công nghiệp nào?                  

      A.Điện tử-tin học.                                             B.Sản xuất hàng tiêu dùng.  

      C.Công nghiệp thực phẩm.                               D.Công nghiệp năng lượng. 

Câu 36. Mở đầu cho cuộc cách mạng công nghiệp của thế giới là ngành công nghiệp nào? 

       A.Dệt.                                                              B. Điện tử-tin học.  

       C.Năng lượng.                                                  D.Công nghiệp thực phẩm.  

Câu 37.Điện thoại di động là sản phẩm thuộc phân ngành nào của công nghiệp điện tử tin học? 

     A. Điện tử tiêu dùng.                                          B.Máy tính. 

     C.Thiết bị điện tử.                                              D.Thiết bị viễn thông. 
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Câu 38.Điểm khác nhau cơ bản giữa khu công nghiệp tập trung với trung tâm công  nghiệp là gì? 

      A.Không có dân cư sinh sống.       B.Tập trung nhiều xí nghiệp công nghiệp. 

      C.Có vị trí địa lý thuận lợi.              D.Có các xí nghiệp dịch vụ hỗ trợ. 

Câu 39. Ưu điểm lớn nhất của giao thông vận tải đường hàng không là gì? 

    A.Đi xa, thực hiện các chuyến bay vượt đại dương, xuyên lục địa.                                                

    B.Đảm đương chủ yếu việc vận chuyển hành khách quốc tế. 

    C.Tốc độ vận chuyển nhanh. 

    D.Luôn sử dụng những thành tựu mới nhất của khoa học kĩ thuật. 

Câu 40. Để phân biệt ngành công nghiệp với ngành nông nghiệp, dựa vào đặc điểm nào ? 

A. Sản xuất có tính tập trung cao độ.  

B. Sản xuất bao gồm hai giai đoạn. 

C. Sản xuất bao gồm nhiều ngành được phân công tỉ mỉ. 

D. Đất trồng là tư liệu chủ yếu và không thể thay thế được. 

Câu 41. Ngành công nghiệp nào được xem là thước đo trình độ phát triển kinh tế - kỹ thuật của mọi quốc 

gia trên thế giới? 

A. Công nghiệp luyện kim.  C. Công nghiệp năng lượng. 

B. Công nghiệp thực phẩm.  D. Công nghiệp điện tử - tin học. 

Câu 42. Các vi mạch là sản phẩm của phân ngành nào của công nghiệp điện tử - tin học? 

A. Máy tính.    B. Thiết bị viễn thông.  

C. Điện tử tiêu dùng.   D. Thiết bị điện tử. 

Câu 43. Ý nào sau đây là vai trò của công nghiệp? 

A. Cung cấp lương thực thực phẩm cho con người. 

B. Cung cấp nguyên liệu cho công nghiệp sản xuất hàng tiêu dùng 

C. Cung cấp nguyên liệu cho công nghiệp chế biến lương thực thực phẩm. 

D. Cung cấp hầu hết các tư liệu sản xuất cho các ngành kinh tế. 

Câu 44. Nguồn năng lượng nào chiếm tỉ trọng cao nhất trong cơ cấu sử dụng năng lượng thế giới, năm 

2000? 

A. Than đá. B. Dầu khí. C. Năng lượng nguyên tử, thủy điện. D. Năng lượng mới. 

Câu 45 Ngành nào thường đóng vai trò chủ đạo trong nền kinh tế nhiều nước đang phát triển? 

A. Công nghiệp năng lượng.  C. Công nghiệp thực phẩm. 

B. Công nghiệp luyện kim.  D. Công nghiệp sản xuất hàng tiêu dùng. 

Câu 46. Nguồn năng lượng mới mà Việt Nam có lợi thế là: 

A. Năng lượng hạt nhân.  C. Năng lượng thủy triều. 

B. Năng lượng gió.   D. Năng lượng mặt trời. 

Câu 47. Ba khu vực nào có trữ lượng dầu mỏ nhiều trên thế giới? 

A. Bắc Phi, Liên Bang Nga, Nam Mĩ.  B. Bắc Phi, Liên Bang Nga, Bắc Mĩ. 

C. Trung Đông, Bắc Phi, Liên Bang Nga.  D. Trung Đông, Bắc Mĩ, Liên Bang Nga. 

Câu 48. Than đá ở Việt Nam tập trung nhiều nhất ở tỉnh nào? 

A. Quảng Ninh.  B. Quảng Nam. C. Quảng Ngãi. D. Quảng Bình. 

Câu 49. Hình vẽ dưới đây thuộc hình thức tổ chức lãnh thổ công nghiệp nào? 
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A. Khu công nghiệp.   C. Điểm công nghiệp. 

B. Trung tâm công nghiệp.  D. Vùng công nghiệp.  

Câu 50. Ở Việt Nam, vùng nào có điều kiện thuận lợi nhất để phát triển giao thông đường sông? 

A. Đồng bằng sông Hồng.   B. Bắc Trung Bộ. 

C. Duyên hải Nam Trung Bộ.   D. Đồng bằng sông Cửu Long 

Câu 51. Quy mô, cơ cấu dân số ảnh hưởng như thế nào đến ngành dịch vụ? 

A. Đầu tư bổ sung lao động cho ngành dịch vụ.  

B. Mạng lưới ngành dịch vụ. 

C. Nhịp độ phát triển và cơ cấu ngành dịch vụ. 

D. Hình thức tổ chức mạng lưới ngành dịch vụ. 

Câu 52. Ngành vận tải đường ô tô Việt Nam năm 2003 có khối lượng vận chuyển là 175856,2 nghìn tấn, 

khối lượng luân chuyển là 9402,8 triệu tấn.km, vậy cự ly vận chuyển của đường ô tô là bao nhiêu? 

A. 5.346 km B. 53.46 km C. 534.6 km D. 5346 km 

Câu 53. Trên thế giới, khoảng 2/3 số hải cảng nằm ở hai biên bờ đối diện đại dương nào? 

A. Thái Bình Dương.    B. Ấn Độ Dương. 

C. Đại Tây Dương.    D. Bắc Băng Dương. 

Câu 54. Kênh đào Pa-na-ma nối liền hai đại dương nào? 

A. Thái Bình Dương và Ấn Độ Dương. B. Thái Bình Dương và Đại Tây Dương. 

C. Ấn Độ Dương và Đai Tây Dương.  D. Đại Tây Dương và Bắc Băng Dương. 

Câu 55.Ba nước nào trên thế giới phát triển mạnh giao thông đường sông hồ? 

A. Hoa Kì, Liên Bang Nga, Trung Quốc. B. Hoa Kì, Liêng Bang Nga, Ca-na-da. 

C. Hoa Kì, Liêng Bang Nga, Việt Nam. D. Hoa Kì, Liên Bang Nga, Hà Lan. 

Câu 56: Quốc gia nào có nhiều cảng biển lớn nhất thế giới? 

A. Hoa Kì  B. Anh  C. Pháp D. Trung Quốc 

Câu 57: Ngành vận tải nào sử dụng hiệu quả nhất những thành tựu mới của khoa học- kĩ thuật? 

A. Đường biển  B. Đường ô tô  C. Đường hàng không  D. Đường ống 

Câu 58: Các tuyến hàng không sầm uất nhất thế giới xuyên qua đại dương nào ? 

A. Tuyến xuyên Thái Bình Dương  B. Tuyến xuyên Đại Tây Dương 

C. Tuyến xuyên Ấn Độ Dương  D. Tuyến xuyên Bắc Băng Dương 

Câu 59: Quốc gia nào có số lượng sân bay quốc tế nhiều nhất thế giới? 

A. Hoa Kì  B. Anh  C. Pháp  D. Liên Bang Nga 

Câu 60: Giá cả hàng hóa và dịch vụ thường xuyên biến động là do yếu tố nào quyết định? 
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A. Người bán  B. Người mua       C. Vật ngang giá: tiền, vàng... D. Quy luật cung- cầu 

Câu 61:Theo quy luật cung - cầu, khi cung lớn hơn cầu thì giá cả trên thị trường sẽ biến động như thế nào?  

A. Sản xuất ổn định, giá cả phải chăng  B. Sản xuất sẽ giảm, giá cả rẻ 

C. Sản xuất phát triển mạnh, giá cả đắt đỏ  D. Giá cả trên thị trường không biến động. 

Câu 62: Hoạt động cung nghiệp nào dưới đây không thuộc giai đoạn tạo ra tư liệu sản xuất và vật phẩm 

tiêu dùng?  

A. Khai thác dầu mỏ  B. Sản xuất máy móc 

C. Chế biến gỗ   D. Chế biến thực phẩm. 

Câu 63: Vai trò quyết định đến sự phát triển xã hội loài người thuộc về yếu tố nào? 

A. Môi trường tự nhiên 

B. Môi trường xã hội và môi trường nhân tạo 

C. Môi trường tự nhiên và môi trường xã hội 

D. Phương thức sản xuất gồm cả sức sản xuất và quan hệ sản xuất. 

Câu 64: Kênh đào Pa-na-ma đươc trao trả hoàn toàn cho nhân dân Pa- na-ma vào năm nào? 

A. 1977  B. 1979 C. 1997  D.1999. 

Câu 65: Kênh đào Xuy-ê và kênh Pa- na-ma lầnlượt dài bao nhiêu km hoặc bao nhiêu dặm? 

A. 195 km và 64km  B. 195 km và 50 km 

C. 121 dặmvà 40 dặm  D. 121 dặmvà 48 dặm. 

Câu 66: Ai Cập tuyên bố quốc hữu hóa kênh đào Xuy-ê vào năm nào? 

A.1956 B.1975  C.1860  D.1859. 

Câu 67:Từ năm 1967 đến năm 1975, kênh đào Xuy-ê đóng cửa là do nguyên nhân chủ yếu nào? 

A. Khủng hoảng kinh tế   B. Chiến tranh với I-xra-en 

C. Nội chiến    D. Nạo vét kênh. 

Câu 68:Tỉ lệ quãng đường vận chuyển được rút ngắn nhiều nhất khi qua kênh Xuy-ê là tuyến đường nào? 

A. Ô-đet-xa – Mum –bai   B. Mi-na al A- hma-đi- Ban – ti –mo 

C. Ba-lik-pa-pan- Rôt – tec- đam  D. Mi- na al A- hma-đi- Rôt - tec- đam. 

Câu 69: Tiện nghi, cơ động, thích nghi với các điều kiện địa hình là ưu điểm của loại hình giao thông vận 

tải nào?  

A. Đường ô tô B. Đường sắt  C. Đường sông D. Đường ống. 

Câu 70. Sản phẩm của ngành giao thông vận tải là gì? 

A. Đường sá và xe cộ. 

B. Sự chuyên chở người và hàng hóa. 

C. Sự tiện nghi và an toàn cho hành khách, hàng hóa. 

D. Khối lượng vận chuyển và khối lượng luân chuyển. 

Câu 71. Chở nặng, đi xa, tốc độ nhanh, ổn định, giá rẻ là đặc điểm của ngành vận tải nào? 

A. Đường ô tô.    B. Đường biển. 

C. Đường sắt.     D. Đường hàng không. 

Câu 72. Ngành công nghiệp nào sau đây không thuộc ngành năng lượng? 

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

C. Điện lực.     D. Lọc dầu. 

Câu 73. Khi nào thì giá cả của một mặt hàng ổn định? 

A. Khi người bán không có nhu cầu bán. B. Khi người mua không có nhu cầu mua. 

C. Khi cung và cầu cân bằng.   D. Khi cung lớn hơn cầu. 

 

 


