
 

1 
 

ĐỀ CƯƠNG THI HỌC KỲ II NĂM 2021 

Môn thi thành phần: ĐỊA LÍ 12 

Câu 1: Vị trí địa lí đã quy định đặc điểm cơ bản của thiên nhiên nƣớc ta là  

 A. mang tính chất nhiệt đới gió mùa.  B. mang tính chất nhiệt đới khô. 

  C. mang tính chất nhiệt đới gió mùa ẩm.  D. mang tính chất hải dƣơng ôn hòa.  

Câu 2: Nƣớc ta có nguồn tài nguyên sinh vật phong phú nhờ 

A. lãnh thổ nƣớc ta hẹp ngang kéo dài từ nên thiên nhiên có sự phân hoá đa dạng. 

B. nằm hoàn toàn trong miền nhiệt đới Bắc bán cầu thuộc khu vực châu Á gió mùa. 

C. vị trí tiếp giáp giữa lục địa và hải dƣơng trên vành đai sinh khoáng của thế giới. 

D. vị trí tiếp giáp giữa lục địa và hải dƣơng trên đƣờng di lƣu của các loài sinh vật. 

Câu 3: Phạm vi lãnh thổ vùng đất của nƣớc ta bao gồm toàn bộ 

A. phần đất liền và các hải đảo. B. phần đất liền và thềm lục địa. 

C. khu vực đồng bằng và thềm lục địa. D. khu vực đồng bằng và đồi núi 

Câu 4: Với vị trí nằm gần trung tâm của khu vực Đông Nam Á, Việt Nam đƣợc coi là nơi 

 A. giao thoa của nhiều nền văn hóa lớn trên thế giới.   B. thu hút đƣợc nhiều nguồn vốn đầu tƣ nƣớc ngoài. 

 C. có điều kiện phát triển kinh tế tốt nhất trên thế giới. D. có dân cƣ đông, nguồn lao động dồi dào. 

Câu 5: Nƣớc ta có vị trí nằm hoàn toàn trong vùng nhiệt đới ở bán cầu Bắc, trong khu vực ảnh hƣởng của chế 

độ gió Mậu dịch và gió mùa châu Á, nên 

 A. Có nhiều tài nguyên khoáng sản.  B. Khí hậu có hai mùa rõ rệt. 

 C. Có nhiều tài nguyên sinh vật quý giá.            D. Thảm thực vật bốn mùa xanh tốt. 

Câu 6: Đối với vùng đặc quyền kinh tế, nƣớc ta cho phép nƣớc ngoài đƣợc 

A. thiết lập các công trình và các đảo nhân tạo. 

B. tổ chức khảo sát, thăm dò các nguồn tài nguyên khoáng sản. 

C. tự do hàng hải, hàng không, đặt ống dẫn dầu và dây cáp ngầm. 

D. thực hiện các biện pháp nhằm kiểm soát thuế quan. 

Câu 7: Khí hậu nƣớc ta mang nhiều đặc tính của khí hậu hải dƣơng nên điều hòa hơn là nhờ 

A. nằm trong vùng nội chí tuyến. B. tiếp giáp Biển Đông rộng lớn.  

C. chịu ảnh hƣởng mạnh của gió mùa.  D. gió tín phong hoạt động mạnh. 

Câu 8: Vùng núi nào có địa hình cao nhất nƣớc ta?  

A. Đông Bắc.             B. Tây Bắc.  C. Trƣờng Sơn Bắc.         D. Trƣờng Sơn Nam. 

Câu 9: Nội dung nào sau đây không đúng khi nói về ảnh hƣởng của biển Đông đến khí hậu nƣớc ta? 

A. Làm tăng độ ẩm cho các khối khí khi đi qua biển.          B. Làm tăng độ lạnh của gió mùa Đông Bắc. 

C. Giảm tính khắc nghiệt của thời tiết vào mùa hạ.              D. Giảm tính lục địa của khí hậu vùng phía Tây. 

Câu 10: Ở trên biển, bão thƣờng gây ra 

          A. sóng to, nƣớc biển dâng.   B. tàn phá các công trình. 

          C.  xói mòn vùng ven biển.                                 D. ngập lụt trên diện rộng.  

Câu 11: Nguyên nhân làm cho sinh vật biển nƣớc ta ngày càng suy giảm là do 

A. đẩy mạnh đánh bắt xa bờ.                    B. khai thác quá mức.                    

C. thiên tai gia tăng.     D. tăng cƣờng xuất khẩu hải sản. 

Câu 12: Đây là biện pháp quan trọng để bảo vệ sự đa dạng sinh học ở nƣớc ta? 

 A. Ban hành sách đỏ Việt Nam.     B. Đẩy mạnh việc trồng rừng. 

 C. Bảo vệ môi trƣờng sinh thái.   D. Chống xói mòn ở miền núi. 

Câu 13: Biện pháp hạn chế xói mòn đất ở đồi núi nƣớc ta là 

A. bón phân thích hợp. B. đẩy mạnh thâm canh.  

C. làm ruộng bậc thang. D. tiến hành tăng vụ. 

Câu 14: Chống bão ở nƣớc ta phải luôn kết hợp với chống 

 A. hạn hán. B. sƣơng muối. C. động đất. D. ngập lụt. 

Câu 15: Thiên tai nào sau đây hay xảy ra khu vực đồng bằng ở nƣớc ta? 

A. Mƣa đá.                 B. Lũ quét.                         C. Ngập lụt.                      D. Động đất. 

Câu 16: Biện pháp phòng chống hạn hán hiệu quả nhất hiện nay ở nƣớc ta là 

A. bảo vệ rừng phòng hộ.                         B. xây dựng các công trình thủy lợi. 

C. quy hoạch các điểm dân cƣ.        D. tăng cƣờng công tác dự báo sớm. 

Câu 17: Biển Đông tác động đến thiên nhiên nƣớc ta thể hiện qua đặc điểm nào sau đây? 

A. Làm cho khí hậu mang tính chất lục địa khắc nghiệt. 
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B. Làm cho khí hậu mang tính chất hải dƣơng điều hòa. 

C. Làm cho thiên nhiên nƣớc ta có sự phân hoá đa dạng. 

D. Làm cho thiên nhiên nƣớc ta mang tính chất nóng ẩm. 

Câu 18: Nhân tố quyết định tính chất phong phú về thành phần loài của giới thực vật Việt Nam là 

A. địa hình đồi núi chiếm ƣu thế và phân hóa phức tạp.       

B. khí hậu nhiệt đới ẩm gió mùa, phân hóa sâu sắc. 

C. sự phong phú đa dạng của các nhóm đất ở nƣớc ta.                     

D. nằm trên đƣờng di lƣu, di cƣ của các luồng sinh vật. 

Câu 19: Nguyên nhân nào sau đây là chủ yếu dẫn đến khí hậu nƣớc ta phân hóa theo chiều Bắc – Nam? 

A. Số giờ chiếu sáng trong năm và dải hội tụ nội chí tuyến. 

B. Dải hội tụ nội chí tuyến và sự thay đổi của góc nhập xạ. 

C. Sự thay đổi của góc nhập xạ và hoạt động của gió mùa 

D. Hoạt động của gió mùa và số giờ chiếu sáng trong năm. 

Câu 20: Nguyên nhân chủ yếu nào sau đây làm cho sông ngòi nƣớc ta có tổng lƣợng nƣớc lớn?  

A. Thảm thực vật có độ che phủ cao và lƣợng mƣa lớn. 

B. Lƣợng mƣa lớn trên đồi núi dốc và ít lớp phủ thực vật. 

C. Địa hình chủ yếu là đồi núi thấp và lƣợng mƣa lớn. 

D. Mƣa lớn và nguồn nƣớc từ ngoài lãnh thổ chảy vào. 

Câu 21: Sự khác nhau về thiên nhiên sƣờn Đông Trƣờng Sơn và Tây Nguyên chủ yếu do tác động của  

A. Tín phong Nam bán cầu với độ cao của dãy Bạch Mã. 

B. Tín phong Bắc bán cầu với hƣớng của dãy Bạch Mã. 

C. gió mùa với độ cao của dãy núi Trƣờng Sơn. 

D. gió mùa với hƣớng của dãy núi Trƣờng Sơn. 

Câu 22: Nội dung nào sau đây không đúng khi nói về ảnh hƣởng của biển Đông đến thiên nhiên nƣớc ta? 

A. Mang lại nguồn lợi hải sản phong phú.       B. Mang lại lƣợng mƣa và độ ẩm lớn. 

C. Tạo nên địa hình ven biển đa dạng.  D. Làm tăng nền nhiệt độ trên cả nƣớc. 

Câu 23: Thiên nhiên nƣớc ta chịu ảnh hƣởng sâu sắc của biển do 

A. vị trí nằm trong vùng nội chí tuyến kết hợp ảnh hƣởng của gió mùa. 

B. vị trí tiếp giáp lục địa - đại dƣơng và liền kề vành đai sinh khoáng. 

C. tác động của các khối khí kết hợp với vai trò của Biển Đông. 

D. ảnh hƣởng của gió Tín phong bán cầu Bắc và gió mùa châu  Á. 

Câu 24: Nhận định nào dƣới đây đúng nhất về tác động của gió mùa đến khí hậu nƣớc ta? 

A. Làm cho nƣớc ta có khí hậu nhiệt đới ẩm gió mùa. 

B. Làm cho nƣớc ta có lƣợng mƣa và độ ẩm lớn. 

C. Làm cho khí hậu phân hóa rõ rệt giữa các khu vực. 

D. Làm cho khí hậu phân hóa sâu sắc theo chiều Bắc - Nam. 

Câu 25: Nguyên nhân chủ yếu nào sau đây làm cho đất feralit ở vùng đồi núi nƣớc ta có tính chất chua? 

A. Mƣa nhiều rửa trôi các chất bazơ dễ tan.  B. Có sự tích tụ ôxit sắt và oxit nhôm.  

C. Địa hình đồi núi thấp chiếm ƣu thế. D. Nhiệt ẩm cao, phong hóa đất mạnh.  

Câu 26: Nguyên nhân chủ yếu gây ngập lụt cho khu vực Trung Bộ nƣớc ta là 

A. mƣa lớn, kết hợp với triều cƣờng, sông ngắn, dốc.  

B. diện mƣa bão lớn, nƣớc biển dâng, lũ nguồn dồn về.  

C. mặt đất thấp, sông dốc, có đê sông, để biến bao bọc. 

D. mƣa bão, lũ tập trung trong các hệ thống sông lớn. 

Câu 27: Nguyên nhân chính làm cho đai nhiệt đới gió mùa và đai cận nhiệt đới gió mùa trên núi ở miền Bắc 

có độ cao thấp hơn ở miền Nam là do 

A. miền Bắc có địa hình cao hơn và chịu ảnh hƣởng trực tiếp của gió mùa đông bắc. 

B. miền Bắc có địa cao hơn và không chịu ảnh hƣởng trực tiếp của gió mùa đông bắc. 

C. miền Nam có địa hình cao hơn và chịu ảnh hƣởng mạnh của gió mùa Tây Nam. 

D. miền nam có địa hình cao hơn, nằm gần đƣờng xích đạo, nền nhiệt cao quanh năm. 

Câu 28: Nguyên nhân chủ yếu tạo nên sự phân hóa thiên nhiên nƣớc ta theo độ cao địa hình? 

 A. Thổ nhƣỡng có sự thay đổi theo độ cao       B.Nhiệt độ và lƣợng mƣa thay đổi theo độ cao. 

  C. Sinh vật có sự thay đổi theo độ cao.        D. Hoàn lƣu khí quyển thay đôi theo độ cao. 
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Câu 29: Nguyên nhân cơ bản tạo nên sự phân hóa đa dạng của thiên nhiên nƣớc ta theo chiều Đông- Tây là 

do 

A. đặc điểm địa hình kết hợp với hƣớng các mùa gió. B. nƣớc ta có khí hậu nhiệt đới phân hóa sâu sắc. 

C. nƣớc ta nằm tiếp giáp với Biển Đông rộng lớn.  D.  nằm trong khu vực chịu tác động của gió mùa. 

Câu 30:  Giới hạn của đai cận nhiệt đới gió mùa trên núi ở miền Nam lên cao hơn so với miền Bắc nƣớc ta là 

do nguyên nhân nào sau đây? 

  A. Nằm ở những vĩ độ thấp hơn và không chịu ảnh hƣởng của gió mùa Đông Bắc. 

   B. Có nhiều dãy núi lan ra sát biển và ảnh hƣởng của biển Đông sâu sắc hơn. 

   C. Chịu tác động mạnh của gió mùa tây nam và độ cao địa hình thấp hơn. 

   D. Ảnh hƣởng của tín phong bán cầu bắc và dải hội tụ nhiệt đới mạnh hơn. 

Câu 31: Nguyên nhân chính làm cho nguồn tài nguyên sinh vật nƣớc ta đang bị suy giảm nghiêm trọng là do 

         A. tình trạng khai thác  tự nhiên quá mức. B. kĩ thuật khai thác còn thô sơ, lạc hậu. 

         C. thời tiết biến đổi thất thƣờng và khí hậu. D. môi trƣờng, nguồn nƣớc nhiều nơi bị ô nhiễm. 

Câu 32: Nguyên nhân nào sau đây là chủ yếu nhất làm cho sông ngòi nƣớc ta có tổng lƣợng nƣớc lớn? 

A. Thảm thực vật có độ che phủ cao và lƣợng mƣa lớn. 

B. Lƣợng mƣa lớn trên đồi núi dốc và ít lớp phủ thực vật. 

C. Địa hình chủ yếu là đồi núi thấp và lƣợng mƣa lớn. 

D. Mƣa lớn và nguồn nƣớc từ ngoài lãnh thổ chảy vào. 

Câu 33: Cây họ Dầu và các loài thú lớn chiếm ƣu thế ở phần lãnh thổ phía Nam, chủ yếu do 

A. khí hậu cận xích đạo, nóng quanh năm. B. nguồn nƣớc dồi dào, thức ăn phong phú. 

C. đất đỏ ba dan và đất phù sa màu mỡ. D. vị trí đón luồng di cƣ của sinh vật. 

Câu 34: Lƣợng ẩm cao do biển Đông mang lại đã ảnh hƣởng nhƣ thế nào đối với cảnh quan thiên nhiên nƣớc 

ta? 

A. Làm cho thiên nhiên nƣớc ta phong phú, đa dạng.       B. Làm cho cảnh quan thiên nhiên rừng chiếm ƣu thế 

C. Thảm thực vật nƣớc ta đa dạng bốn mùa xanh tốt.       D. Làm cho quá phục hồi rừng diễn ra nhanh chóng. 

Câu 35: Nguyên nhân cơ bản khiến vùng núi phía nam Tây Bắc và có mùa đông bớt lạnh hơn so với vùng núi 

Đông Bắc là 

A. ảnh hƣởng quanh năm của gió Tín phong bán cầu Bắc. 

B. ảnh hƣởng mạnh của gió mùa Tây Nam đến sớm. 

C. áp thấp nóng phía tây từ Ấn Độ - Mianma lấn sang. 

D. độ cao địa hình và bức chắn địa hình Hoàng Liên sơn. 

Câu 36: Nguyên nhân chính khiến hàng năm ở lãnh thổ nƣớc ta nhận đƣợc lƣợng bức xạ Mặt Trời rất lớn? 

A. góc nhập xạ lớn và hai lần Mặt Trời qua thiên đỉnh. 

B. góc nhập xạ lớn và thời gian chiếu sáng kéo dài. 

C. góc nhập xạ lớn và nằm kề liền biển Đông rộng lớn. 

D. góc nhập xạ lớn và hoạt động của gió mùa quanh năm. 

Câu 37: Nguyên nhân chủ yếu tạo điều kiện cho gió mùa Đông Bắc có thể xâm lấn sâu vào miền Bắc nƣớc 

ta? 

 A. Địa hình đồi núi chiếm phần lớn diện tích nhƣng chủ yếu là đồi núi thấp.  

 B. Vị trí địa lí nằm gần trung tâm của gió, chịu ảnh hƣởng mạnh gió mùa Tây Nam. 

  C. Do nằm trong vành đai nội chí tuyến bán cầu Bắc chịu ảnh hƣởng mạnh Tín phong. 

 D. Nằm trong khu vực gió mùa, hƣớng các dãy núi và địa hình cánh cung đón gió.  

Câu 38: Hạn chế về mặt tự nhiên của vùng núi đá vôi của nƣớc ta là 

A. dễ xảy lũ ống và lũ quét. B. nguy cơ phát sinh động đất 

C. dễ bị cháy về mùa khô.    D. xảy ra tình trạng thiếu nƣớc. 

Câu 39: Do tác động của gió mùa Đông Bắc nên nửa đầu mùa đông ở miền Bắc nƣớc ta thƣờng có kiểu thời 

tiết  

 A. ấm áp, ẩm ƣớt.      B. lạnh, ẩm.      C. lạnh, khô.      D. ấm áp, khô ráo.  

Câu 40: Nhận định nào sau đây không chính xác về tự nhiên miền Nam Trung Bộ và Nam Bộ nƣớc ta? 

A. Sự tƣơng phản về địa hình, khí hậu, thuỷ văn đƣợc biểu hiện rất rõ nét. 

B. Khí hậu rất thuận lợi cho sự phát triển các loại cây họ dầu. 

C. Mƣa tập trung vào thu đông, chịu ảnh hƣởng của gió tây khô nóng. 

D. Vùng thềm lục địa tập trung các mỏ dầu khí có trữ lƣợng lớn. 
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Câu 41: Nguyên nhân dẫn đến độ cao đai nhiệt đới gió mùa ở miền Bắc thấp hơn ở miền Nam của nƣớc ta 

không phải là do 

A. miền Bắc có một mùa đông lạnh.                    B. miền Bắc gần chí tuyến hơn miền Nam. 

C. miền Bắc có nhiều núi cao hơn miền Nam. D. miền Bắc xa xích đạo hơn miền Nam. 

Câu 42: Sự phân hóa thiên nhiên giữa vùng núi Đông Bắc với vùng núi Tây Bắc do 

A. tác động của gió Tín phong với độ cao địa hình.          B. tác động của vĩ độ địa lý với hƣớng các dãy núi. 

C. tác động của gió mùa với hƣớng của các dãy núi.   D. hoạt động của gió mùa mùa hạ và dải dải tụ nhiệt đới. 

Câu 43: Có kế hoạch, biện pháp bảo vệ, nuôi dƣỡng rừng hiện có, trồng rừng trên đất trống, đồi núi trọc là 

biện pháp bảo vệ  

 A. rừng giàu B. rừng đặc dụng. C. rừng phòng hộ. D. rừng sản xuất. 

Câu 44: Ngập lụt ở Duyên hải miền Trung diễn ra vào thời gian nào sau đây? 

A. Mùa hạ.   B. Mùa đông.   C. Mùa thu.  D. Thu đông 

Câu 45: Hệ thống vƣờn quốc gia và khu bảo tồn thiên nhiên thuộc loại rừng nào sau đây? 

A. Rừng sản xuất.     B. Rừng đặc dụng.  

C. Rừng phòng hộ.     D. Rừng ven biển. 

Câu 46: Hiện tƣợng nào sau đây không đi kèm khi có bão diễn ra ở nƣớc ta?  

A. Nƣớc biển dâng cao     B. Mƣa rất lớn  

C. Gió rất mạnh      D. Sóng thần. 

Câu 47: Loại rừng nào sau đây cần có biện pháp bảo vệ và trồng trên đất trống đồi núi trọc? 

A. Rừng nghèo.         B. Rừng phòng hộ.        

C. Rừng đặc dụng.     D. Rừng sản xuất. 

Câu 48: Đâu không phải biện pháp bảo vệ đất ở vùng đồi núi nƣớc ta? 

 A. Làm ruộng bậc thang.  B. Trồng cây theo băng.  

C. Đào hố vẩy cá.  D. Chống nhiễm phèn, mặn. 

Câu 49: Nguyên nhân làm cho đất đai nƣớc ta dễ bị suy thoái là 

A. Khí hậu nhiệt ẩm cao, mƣa theo mùa, địa hình nhiều đồi núi thấp 

B. Địa hình nhiều đồi núi, mƣa lớn và tập trung một mùa 

C. Mƣa theo mùa, xói mòn nhiều, địa hình nhiều đồi núi 

D. Khí hậu nhiệt ẩm cao, mƣa theo mùa, địa hình nhiều đồi núi 

Câu 50: Nguyên nhân nào sau đây làm cho tháng mƣa lớn nhất ở Nam Bộ nƣớc ta đến muộn hơn so với Bắc 

Bộ? 

A. Vị trí Nam Bộ xa chí tuyến Bắc và gần xích đạo hơn. 

B. Dải hội tụ nhiệt đới hoạt động ở Nam Bộ muộn hơn. 

C. Gió tây nam từ Bắc Ẩn Độ Dƣơng đến Nam Bộ sớm hơn. 

D. Gió mùa Tây Nam kết thúc hoạt động ở Nam Bộ muộn hơn. 

Câu 51: Giới hạn của đại cận nhiệt đới gió mùa trên núi ở miền Nam lên cao hơn so với miền Bắc nƣớc ta là 

do nguyên nhân nào sau đây? 

A. Nằm ở những vĩ độ thấp hơn và ít chịu ảnh hƣởng của gió mùa Đông Bắc. 

B. Có nhiều dãy núi lan ra sát biển và ảnh hƣởng của biển Đông sâu sắc hơn. 

C. Chịu tác động mạnh của gió mùa tây nam và độ cao địa hình thấp hơn. 

D. Ảnh hƣởng của tín phong bán cầu bắc và dải hội tụ nhiệt đới mạnh hơn. 

Câu 52: Điều nào sau đây là biểu hiện của tình trạng mất cân bằng sinh thái ở nƣớc ta? 

A. Nguồn nƣớc ô nhiễm.        B. Khoáng sản suy giảm.  

C. Thiên tai gia tăng.               D. Đất đai bị thoái hóa. 

Câu 53: Biện pháp bảo vệ đất ở trồng ở vùng đồng bằng nƣớc ta là 

 A. Đào hố vẩy cá.   B. trồng cây theo băng.   C. làm ruộng bậc thang.    D. chống bạc màu, glây. 

Câu 54: Lao động trong khu vực có vốn đầu tƣ nƣớc ngoài ở nƣớc ta tăng nhanh trong những năm gần đây 

chủ yếu do 

A. ảnh hƣởng của xu hƣớng toàn cầu hóa kinh tế. 

B. đã gia nhập vào tổ chức thƣơng mại thế giới WTO. 

  C. chính sách mở cửa, hội nhập, giao lƣu với thế giới. 

   D. nƣớc ta đang thực hiện quá trình công nghiệp hóa. 

Câu 55: Sự gia tăng dân số nhanh hiện nay của nƣớc ta đã tạo điều kiện thuận lợi đặc biệt cho  

A. phát triển ngành công nghiệp sản xuất hàng tiêu dùng. 
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B. phát triển các ngành công nghiệp điện tử và cơ khí. 

C. nâng cao trình độ ngƣời lao động và mở rộng thị trƣờng tiêu thụ. 

D. khai thác tài nguyên thiên nhiên và sử dụng tối đa nguồn lao động. 

Câu 56: Quá trình phân công lao động xã hội nƣớc ta còn chậm chuyển biến do 

A. dân số đông, nhu cầu việc làm lớn.                       B. dân cƣ phân bố không hợp lý giữa các vùng. 

C. tỷ lệ thất nghiệp và thiếu việc làm cao.                  D. lao động thủ công phổ biến, năng suất lao động thấp. 

Câu 57: Dân cƣ nƣớc ta vẫn tập trung phần lớn ở khu vực nông thôn do 

 A. chính sách dân số của nhà nƣớc.                        B. công nghiệp hóa – hiện đại hóa diễn ra chậm. 

C. khu vực nông thôn kinh tế phát triển hơn.          D. điều kiện tự nhiên ở nông thôn thuận lợi hơn. 

Câu 58: Tỉ lệ dân thành thị nƣớc ta còn thấp, nguyên nhân chính là do 

   A. kinh tế của nƣớc ta là nông nghiệp thâm canh lúa nƣớc.  

   B. trình độ phát triển công nghiệp của nƣớc ta chƣa cao. 

   C. dân ta thích sống ở nông thôn hơn vì mức sống thấp.  

   D. nƣớc ta không có nhiều thành phố lớn. 

Câu 59: Cơ cấu sử dụng lao động nƣớc ta có sự thay đổi mạnh mẽ trong những năm gần đây chủ yếu là do 

  A. tác động cách mạng khoa học - kĩ thuật và quá trình đổi mới. 

  B. chuyển dịch hợp lí cơ cấu ngành và cơ cấu lãnh thổ. 

  C. chất lƣợng nguồn lao động ngày càng đƣợc nâng cao. 

  D. năng suất lao động xã hội ngày càng đƣợc nâng cao. 

Câu 60: Nguyên nhân chủ yếu nào sau đây làm cho số dân thành thị nƣớc ta tăng nhanh trong những năm gần 

đây? 

A. Tác động của hội nhập kinh tế toàn cầu.            B. Ở đô thị có cơ sở hạ tầng ngày càng tốt. 

C. Tác động của quá trình công nghiệp hóa.        D. Ở đô thị dễ kiếm việc làm có thu nhập. 

Câu 61: Hiện nay ở nƣớc ta, tỉ lệ sinh ở các vùng nông thôn còn cao là do 

A. mức sống của ngƣời dân đƣợc nâng cao. B. tiềm năng tự nhiên ở đây còn nhiều. 

C. tuổi kết hôn và lập gia đình ngày càng cao. D. nhận thức của ngƣời dân chƣa cao. 

Câu 62: Chất lƣợng nguồn lao động của nƣớc ta ngày càng đƣợc nâng cao nhờ 

A. số ngƣời làm việc trong các công ty liên doanh tăng lên. 

B. đẩy mạnh phát triển công nghiệp dịch vụ ở nông thôn. 

C. mở thêm nhiều trung tâm đào tạo, bồi dƣỡng thƣờng xuyên. 

D. các thành tựu trong phát triển văn hóa, giáo dục, y tế. 

Câu 63: Nguyên nhân chính làm cho tỉ lệ dân thành thị của nƣớc ta còn thấp là 

A. nƣớc ta không có nhiều các đô thị lớn, các đô thị lại nằm phân tán. 

B. kinh tế còn chậm phát triển, nông nghiệp còn đóng vai trò quan trọng. 

C. ngƣời dân thích sống ở nông thôn hơn vì môi trƣờng trong lành. 

D. thành thị tỉ lệ thiếu việc làm cao, giá cả sinh hoạt lại đắt đỏ. 

Câu 64: Tỉ lệ gia tăng dân số hiện nay của nƣớc ta giảm xuống nhƣng quy mô số dân tăng thêm hằng năm 

vẫn nhiều là do 

A. việc chuyển cƣ giữa các vùng.                           B. nhận thức của ngƣời dân tăng. 

 C. thực hiện tốt chính sách dân.                              D. quy mô dân số của nƣớc ta lớn. 

Câu 65: Sự phân công lao động xã hội theo ngành của nƣớc ta còn chậm chuyển biến là do nguyên nhân 

chính nào sau đây? 

A. Chƣa đa dạng thành phần và mới mở cửa nền kinh tế. 

B. Quá trình đô thị hóa diễn ra chậm, quy mô đô thị nhỏ. 

C. Năng suất lao động và trình độ phát triển kinh tế thấp. 

D. Chất lƣợng lao động thấp và phân bố còn chƣa hợp lí. 

Câu 66: Tác động lớn nhất của quá trình đô thị hoá ở nƣớc ta tới nền kinh tế là 

A. tạo việc làm cho ngƣời lao động.                   B. làm chuyển dịch cơ cấu kinh tế. 

C. tăng thu nhập cho ngƣời dân.                              D. tạo ra thị trƣờng có sức mua lớn. 

Câu 67. Thu nhập bình quân của nguồn lao động nƣớc ta thuộc loại thấp trên thế giới là do  

A. phần lớn lao động sống ở nông thôn. B. ngƣời lao động thiếu sự cần cù và sáng tạo. 

C. năng suất lao động xã hội thấp.  D. độ tuổi trung bình cả ngƣời lao động cao. 

Câu 68: Hậu quả nghiêm trọng nhất của gia tăng dân số nhanh về mặt môi trƣờng ở nƣớc ta là 

A. không đảm bảo sự phát triển bền vững. B. gia tăng tình trạng ô nhiễm môi trƣờng. 
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C. khai thác tài nguyên không hợp lí.  D. tài nguyên sinh vật ngày càng suy giảm. 

Câu 69: Nhận định nào sau đây không đúng với ảnh hƣởng của cơ cấu dân số vàng? 

A. Nguồn lao động dồi dào, khả năng tiếp thu KH - KT cao. 

B. Tỉ lệ gia tăng dân số tự nhiên cao, số trẻ em sinh ra hàng năm lớn. 

C. Tỉ lệ ngƣời phụ thuộc thấp tạo điều kiện phát triển kinh tế. 

D. Nguồn lao động dồi dào, gây sức ép cho vấn đề giải quyết việc làm. 

Câu 70: Chất lƣợng nguồn lao động nƣớc ta còn nhiều hạn chế chủ yếu do 

A. quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa chậm phát triển. 

B. lao động tập trung chủ yếu ở khu vực nông thôn. 

C. ngƣời lao động thiếu tác phong công nghiệp, kỉ luật. 

D. công tác đào tạo chƣa đáp ứng nhu cầu của xã hội. 

Câu 71: Giải pháp nào sau đây là quan trọng nhất để giảm tình trạng di dân tự do vào các đô thị ở nƣớc ta? 

A. Xây dựng hệ thống cơ sở hạ tầng ở đô thị. 

B. Phát triển và mở rộng mạng lƣới các đô thị. 

C. Xoá đói giảm nghèo và công nghiệp hoá nông thôn. 

D. Hạn chế sự gia tăng dân số cả ở nông thôn và đô thị. 

Câu 72: Thuận lợi nhất của dân số đông đối với phát triển kinh tế đất nƣớc là 

 A. lao động có trình độ cao, khả năng huy động lao động lớn. 

 B. nguồn lao động dồi dào, thị trƣờng tiêu thụ rộng lớn. 

  C. số ngƣời phụ thuộc ít, ngƣời trong độ tuổi lao động nhiều. 

 D. nguồn lao động trẻ nhiều, thị trƣờng tiêu thụ rộng lớn. 

Câu 73: Gia tăng dân số ở nƣớc ta giảm là do nguyên nhân chủ yếu nào sau đây? 

 A. Thực hiện tốt chính sách kế hoạch hóa gia đình. 

B. Nền kinh tế đang trong giai đoạn công nghiệp hóa. 

C. Điều kiện sống của ngƣời dân ngày càng đƣợc nâng cao. 

D. Trình độ dân trí của ngƣời dân ngày càng đƣợc nâng cao. 

Câu 74: Phát biểu nào sau đây không đúng về nguồn lao động ở nƣớc ta hiện nay? 

A. Trình độ chuyên môn của ngƣời lao động cao.          B. Có kinh nghiệm sản xuất phong phú. 

C. Số lƣợng lao động bổ sung hàng năm nhiều         D. Có khả năng tiếp thu khoa học công nghệ hiện đại. 

Câu 75: Phƣơng hƣớng trƣớc tiên làm cho lao động trẻ nƣớc ta sớm trở thành một nguồn lao động có chất 

lƣợng là 

A. mở rộng các ngành nghề thủ công mĩ nghệ. B. tổ chức hƣớng nghiệp chu đáo. 

C. có kế hoạch giáo dục và đào tạo hợp lí. D. lập nhiều cơ sở giới thiệu việc làm. 

Câu 76:  Thu nhập bình quân của nguồn lao động nƣớc ta thuộc loại thấp trên thế giới là do 

A. Phần lớn lao động sống ở nông thôn. B. Ngƣời lao động thiếu cần cù, sáng tạo. 

C. Hiệu quả và năng suất lao động xã hội thấp. D. Độ tuổi trung bình của ngƣời lao động cao. 

Câu 77:  Để giải quyết vấn đề việc làm cho ngƣời lao động ở nƣớc ta, hƣớng nào sau đây đạt hiệu quả cao 

nhất? 

A. Phân bố lại dân cƣ và nguồn lao động trên cả nƣớc. 

B. Thực hiện tốt chính sách dân số, sức khỏe sinh sản. 

C. Phát triển kinh tế, chú ý thích đáng nghành dịch vụ. 

D. Đầu tƣ giáo dục, đẩy mạng xuất khẩu lao động. 

Câu 78:  Tỉ lệ dân thành thị nƣớc ta tăng trong những năm gần đây là do 

A. phân bố lại dân cƣ  và lao động giữa thành thị và nông thôn. 

B. di dân tự phát từ nông thôn ra thành thị để tìm việc làm. 

C. chuyển dịch cơ cấu kinh tế và mở rộng, quy hoạch các đô thị. 

D. tỉ lệ gia tăng dân số tự nhiên ở thành thị cao hơn nông thôn. 

Câu 79: Hậu quả nghiêm trọng nhất của gia tăng dân số nhanh về mặt môi trƣờng ở nƣớc ta là 

A. không đảm bảo sự phát triển bền vững. B. gia tăng tình trạng ô nhiễm môi trƣờng. 

C. khai thác tài nguyên không hợp lí.  D. tài nguyên sinh vật ngày càng suy giảm. 

Câu 80: Điều kiện tự nhiên nào sau đây thuận lợi nhất cho hoạt động khai thác thủy sản ở nƣớc ta? 

A. Có các dòng biển chạy ven bờ   B. Có các ngƣ trƣờng trọng điểm. 

C. Có nhiều đảo, quần đảo ven bờ.             D. Biển nhiệt đới ấm quanh năm. 

Câu 81: Thuận lợi nào sau đây là của ngành khai thác thủy sản ở nƣớc ta? 
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   A. Có nhiều bãi triều, đầm phá.                          B. Có nhiều ao hồ, sông suối. 

  C. Có nhiều vụng, vịnh ven bờ.                         D. Có nhiều bãi cá, bãi tôm. 

Câu 82:  Nguyên nhân chủ yếu nào sau đây làm cho hoạt động nuôi trồng thủy sản ở nƣớc ta hiện nay phát 

triển nhanh?  

A. Diện tích mặt nƣớc nuôi trồng thủy sản tăng.                 B. Công nghiệp chế biến đáp ứng đƣợc nhu cầu.  

C. Thị trƣờng tiêu thụ ngày càng đƣợc mở rộng.                 D. Ứng dụng nhiều tiến bộ của khoa học kĩ thuật.  

Câu 83: Việc đa dạng hóa sản phẩm công nghiệp của nƣớc ta chủ yếu nhằm 

A. khai thác thế mạnh về tự nhiên.   B. góp phần phát triển xuất khẩu. 

C. tận dụng thế mạnh lao động.   D. đáp ứng nhu cầu của thị trƣờng. 

Câu 84: Nội dung nào sau đây là vấn đề có ý nghĩa chiến lƣợc quan trọng trong quá trình công nghiệp hóa, 

hiện đại hóa ở nƣớc ta? 

A. Thúc đẩy sự chuyển dịch cơ cấu kinh tế và phân bố lại sản xuất. 

B. Xác định cơ cấu kinh tế hợp lý, tổ chức phân công lao động theo lãnh thổ. 

C. Xác định cơ cấu kinh tế hợp lý, thúc đẩy sự chuyển dịch cơ cấu kinh tế. 

D. Thúc đẩy sự chuyển dịch cơ cấu kinh tế và sản xuất chuyên môn hóa. 

Câu 85: Ý nghĩa chủ yếu của việc chuyển dịch cơ cấu ngành kinh tế nƣớc ta là 

A. tăng cƣờng hội nhập vào nền kinh tế của khu vực. 

B. thúc đẩy nhanh sự tăng trƣởng của nền kinh tế. 

C. khai thác hiệu quả nguồn tài nguyên thiên nhiên. 

D. sử dụng hợp lí nguồn lao động dồi dào trong nƣớc. 

Câu 86: Mục đích chính của việc đẩy mạnh đánh bắt xa bờ ở nƣớc ta là 

A. nguồn lợi hải sản ven bờ đã hết, cần mở rộng phạm vi đánh bắt. 

B. tăng hiệu quả kinh tế, bảo vệ vùng trời, vùng biển và thềm lục địa. 

C. góp phần bảo vệ môi trƣờng, tài nguyên thiên nhiên vùng biển. 

D. vùng biển ngoài khơi có trữ lƣợng hải sản rất lớn, cần khai thác triệt để. 

Câu 87: Nơi thuận lợi cho nuôi trồng thủy sản nƣớc lợ ở miền Trung nƣớc ta là 

A. sông suối.            B. ao, hồ.               C. kênh rạch.       D. đầm phá. 

Câu 88: Tiềm năng thủy điện của nƣớc ta tập trung lớn nhất ở vùng 

A. Trung du miền núi Bắc Bộ.   B. Bắc Trung Bộ. 

C. Đồng bằng sông Hồng.    D. Tây Nguyên. 

Câu 89: Điều kiện thuận lợi nhất cho nuôi trồng thủy sản nƣớc ngọt ở nƣớc ta là 

A. diện tích mặt nƣớc lớn ở các đồng ruộng.                    B. nhiều sông suối, kênh rạch, ao hồ. 

C. nhiều đầm phá và các cửa sông rộng lớn.                     D. nhiều bãi triều, ô trũng ngập nƣớc. 

Câu 90: Vùng có diện tích mặt nƣớc nuôi trồng thủy lớn nhất nƣớc ta là 

A. Đồng bằng sông Hồng.  B. Đồng bằng sông Cửu Long. 

 C. Duyên hải Nam Trung Bộ.  D. Trung du miền núi Bắc Bộ. 

Câu 91: Thuận lợi chủ yếu cho việc nuôi trồng thuỷ sản ở nƣớc ta là 

 A. vùng đặc quyền kinh tế rộng. B. nguồn lợi hải sản khá phong phú. 

 C. bãi triều, đầm phá, rừng ngập mặn. D. tập trung nhiều thuỷ sản có giá trị. 

Câu 92: Chiến lƣợc phát triển ngành thủy sản của nƣớc ta hiện nay là đẩy mạnh đánh bắt xa bờ nhằm mục 

đích 

A. đánh bắt các đối tƣợng có giá trị kinh tế cao, giảm thiểu ô nhiễm môi trƣờng vùng biển. 

B. khai thác tốt hơn nguồn lợi hải sản, bảo vệ vùng biển và vùng thềm lục địa của nƣớc ta. 

C. đẩy mạnh phát triển tổng hợp các ngành kinh tế biển ngày càng có hiệu quả cao hơn. 

D. tạo thế mở cửa, hội nhập vào nền kinh tế khu vực và thế giới trong thời đại mới. 

Câu 93: Vùng nuôi tôm lớn nhất ở nƣớc ta hiện nay là 

A. Đồng bằng sông Hồng. B. Đồng bằng sông Cửu Long. 

C. Duyên hải Nam Trung Bộ. D. Bắc Trung Bộ. 

Câu 94: Các sản phẩm nào sau đây thuộc công nghiệp chế biến sản phẩm chăn nuôi ở nƣớc ta? 

 A. Gạo, ngô.            B. Sữa, bơ.                C. Chè, cà phê   D. Nƣớc mắm. 

Câu 95: Nƣớc ta phát triển nhiều loại hình du lịch chủ yếu do 

 A. tài nguyên du lịch phong phú, nhu cầu của du khách tăng. 

 B. nhu cầu của du khách tăng và điều kiện phục vụ đa dạng. 

C. định hƣớng ƣu tiên phát triển du lịch và tăng vốn đầu tƣ. 
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D. nâng cao trình độ lao động và hiện đại hóa cơ sở lƣu trú. 

Câu 96: Công nghiệp chế biến rƣợu, bia, nƣớc ngọt ở nƣớc ta phân bố tập trung ở  

A. gần nguồn nguyên liệu.                                   B. gần nơi tiêu thụ. 

C. các đồng bằng lớn. D. các đô thị lớn. 

Câu 97: Giải pháp nào sau đây có tác động chủ yếu đến việc phát triển khai thác dầu khí ở nƣớc ta? 

A. Nâng cao trình độ của nguồn lao động.   B. Đẩy mạnh xuất khẩu dầu thô. 

C. Tăng cƣờng liên doanh với nƣớc ngoài.   D. Phát triển mạnh công nghiệp lọc hóa dầu. 

Câu 98: Ngành công nghiệp nào của nƣớc ta có thế mạnh đặc biệt và cần đi trƣớc một bƣớc so với các ngành 

khác? 

     A. Công nghiệp điện tử.      B. Công nghiệp hoá chất. 

     C. Công nghiệp thực phẩm.   D. Công nghiệp điện lực 

Câu 99: Đâu không phải là ngành công nghiệp trọng điểm của nƣớc ta hiện nay? 

A. Dệt may.  B. Dày da.   C. Điện lực.  D. Luyện Kim 

Câu 100: Công nghiệp chế biến chè của nƣớc ta phân bố chủ yếu ở vùng nào sau đây? 

A. Duyên hải Nam Trung Bộ.               B. Đồng bằng sông Hồng.   

C. Trung du miền núi Bắc Bộ.   D. Bắc Trung Bộ. 

Câu 101: Công nghiệp chế biến cà phê của nƣớc ta phân bố chủ yếu ở vùng nào sau đây? 

A. Duyên hải Nam Trung Bộ.               B. Đồng bằng sông Hồng.   

C. Trung du miền núi Bắc Bộ.   D. Tây Nguyên. 

Câu 102: Ƣu thế lớn nhất của nƣớc ta về vị trí địa lý trong mở rộng giao lƣu với các nƣớc trên thế giới là 

A. nằm ở vị trí trung tâm châu Á.   B. cầu nối giữa châu Á và châu Đại Dƣơng. 

C. cửa ngõ để vào khu vực Đông Dƣơng.  D. nằm trên tuyến đƣờng hàng hải quốc tế. 

Câu 103: Loại hình giao thông vận tải nào sau đây khi phát triển sẽ phát huy đƣợc lợi thế của vị trí địa lí nƣớc 

ta trong hội nhập quốc tế và khu vực? 

A. Đƣờng bộ và đƣờng biển.               B. Đƣờng sông và đƣờng sắt. 

C. Đƣờng biển và đƣờng hàng không.  D. Đƣờng hàng không và đƣờng bộ. 

Câu 104: Nguyên nhân nào sau đây là chủ yếu làm cho kim ngạch xuất khẩu nƣớc ta liên tục tăng trong 

những năm gần đây? 

A. Đẩy mạnh công nghiệp và đô thị hóa.  C. Mở rộng và đa dạng hóa thị trƣờng. 

B. Nâng cao năng suất lao động.   D. Tổ chức sản xuất trong nƣớc hợp lý. 

Câu 105: Phát biểu nào sau đây không đúng với vai trò của tuyến Quốc lộ 1A? 

A. Nối các vùng trọng điểm nông nghiệp, công nghiệp. 

B. Tạo điều kiện giao lƣu dễ dàng với các nƣớc láng giềng. 

C. Thúc đẩy sự phân hóa lao động theo lãnh thổ. 

D. Tạo điều kiện giao lƣu, trao đổi kinh tế Bắc – Nam. 

Câu 106: Phát biểu nào sau đây không đúng về giao thông vận tải nƣớc ta hiện nay? 

A. Có nhiều tuyến đƣờng huyết mạch. B. Có nhiều đầu mối giao thông lớn. 

 C. Các loại hình vận tải rất đa dạng. D. Các ngành đều phát triển rất nhanh. 

Câu 107: Hoạt động nội thƣơng  nƣớc ta hiện nay có 

A. tổng mức bán lẻ và doanh thu dịch vụ tăng.           B. thị trƣờng mở rộng theo hƣớng đa dạng hóa. 

C. cán cân xuất nhập khẩu tăng nhanh liên tục.           D. quan hệ buôn bán với nhiều nƣớc trên Thế Giới. 

Câu 108: Ngành du lịch nƣớc ta phát triển nhanh từ đầu thập kỷ 90 cho đến nay là nhờ 

A. chính sách đổi  mới của Nhà nƣớc. B. sự giàu có về tài nguyên du lịch. 

C. cơ sở vật chất du lịch đƣợc hoàn thiện. D. đời sống nhân dân dƣơc nâng cao. 

Câu 109: Ý nào dƣới đây là đúng khi nói về ngành du lịch nƣớc ta trong những năm qua? 

A. Doanh thu từ du lịch có xu hƣớng giảm. 

B. Số lƣợng khách quốc tế rất ổn định hàng năm. 

C. Số lƣợng khách nội địa không nhiều bằng khách quốc tế. 

D. Phát triển nhanh nhờ chính sách đổi mới của Nhà nƣớc. 

Câu 110: Nƣớc ta có điều kiện thuận lợi để thực hiện chính sách mở cửa, hội nhập với thế giới, thu hút vốn 

đầu tƣ nƣớc ngoài không phải nhờ vào yếu tố nào sau đây? 

A. Nƣớc ta nằm ở vị trí gần trung tâm của khu vực châu  Á. 

B. Nƣớc ta nằm trên ngã tƣ tuyến đƣờng hàng hải và hàng không quan trọng. 

C. Nƣớc ta nằm ở đầu mối của tuyến đƣờng bộ, đƣờng sắt xuyên Á. 
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D. Nƣớc ta là cửa ngõ mở lối ra biển của các nƣớc láng giềng. 

Câu 111: Trở ngại chính về tự nhiên đối với việc xây dựng và khai thác hệ thống giao thông vận tải đƣờng bộ 

ở nƣớc ta là 

A. mạng lƣới sông ngoài có mật độ dày đặc.       B. khí hậu và thời tiết diễn biến thất thƣờng. 

C. lũ quét và động đất xảy ra ở nhiều nơi.       D. địa hình đồi núi chiếm phần lớn diện tích. 

Câu 112: Kim ngạch xuất khẩu của nƣớc ta liên tục tăng là do 

A. đẩy mạnh việc xuất khẩu nông sản.               B. Việt Nam đã trở thành thành viên của WTO. 

C. sự phục hồi và phát triển của sản xuất.          D. mở rộng và đa dạng hóa thị trƣờng. 

Câu 113: Phát biểu nào sau đây không đúng về giao thông đƣờng sông nƣớc ta hiện nay? 

A. Tập trung chủ yếu ở các đồng bằng.       B. Tuyến đƣờng sông dày đặc khắp cả nƣớc 

C.  Phƣơng tiện vận tải ít đƣợc cải tiến             D. Trang thiết bị cảng sông còn lạc hậu. 

Câu 114: Hoạt động du lịch ở nƣớc ta hiện nay không có đặc điểm 

             A. Về phƣơng diện du lịch, nƣớc ta đƣợc chia thành 3 vùng du lịch. 

             B. Số lƣợt khách và doanh thu thu lịch của nƣớc ta tăng nhanh. 

             C. Du lịch nƣớc ta mới thật sự phát triển từ những năm 90 cho đến nay. 

             D. Các trung tâm du lịch lớn ở nƣớc ta tập trung chủ yếu ở miền núi. 

Câu 115:  Phát biểu nào sau đây đúng về giao thông đƣờng bộ nƣớc ta hiện nay? 

 A. Mạng lƣới vẫn còn thƣa thớt. B. Chủ yếu phục vụ xuất khẩu. 

 C. Khối lƣợng vận chuyển lớn. D. Chƣa hội nhập vào khu vực. 

Câu 116: Trong những năm qua, các ngành dịch vụ ngày càng đóng góp nhiều hơn cho sự tăng trƣởng kinh tế 

đất nƣớc một phần là do 

     A. tốc độ tăng trƣởng của ngành công nghiệp trong nƣớc suy giảm liên tục. 

  B. nƣớc ta có điều kiện thuận lợi về vị trí địa lí và tài nguyên thiên nhiên. 

  C. nhiều loại hình dịch vụ mới ra đời nhƣ viễn thông, chuyển giao công nghệ. 

    D. đã huy động đƣợc toàn bộ lực lƣợng lao động có tri thức cao của cả nƣớc. 

 Câu 117: Kim ngạch xuất khẩu nƣớc ta tăng liên tục là nhờ 

 A. chất lƣợng lao động ngày càng tốt . B. có nhiều mặt hàng xuất khẩu chủ lực. 

 C. mở rộng và đa dạng hóa thị trƣờng. D. kinh tế trong nƣớc tăng trƣởng mạnh 

Câu 118: Hoạt động ngoại thƣơng nƣớc ta ngày càng phát triển chủ yếu do  

A. đa dạng hóa thị trƣờng và tăng cƣờng sự quản lý của Nhà nƣớc. 

B. tăng cƣờng hội nhập quốc tế và sự phát triển của nền kinh tế. 

C. khai thác tài nguyên hiệu quả, tăng nhanh chất lƣợng sản phẩm. 

D. nhu cầu tiêu dùng của dân cƣ và nguồn vốn đầu tƣ tăng nhanh. 

Câu 119: Phát biểu nào sau đây không về giao thông vận tải nƣớc ta hiện nay? 

 A. Có nhiều tuyến đƣờng huyết mạch.  B. Có nhiều đầu mối giao thông lớn. 

 C. Các loại hình vận tải rất đa dạng.               D. Các ngành đều phát triển rất nhanh. 

Câu 120: Nhận định nào sau đây đúng với tình hình phát triển của ngành du lịch nƣớc ta? 

 A. Về phƣơng diện du lịch, nƣớc ta đƣợc chia thành 3 vùng. 

 B. Số lƣợt khách du lịch nội địa ít hơn khách quốc tế. 

  C. Hình thành từ những năm 70 của thế kỷ XX. 

 D. Chỉ thực sự phát triển nhanh từ đầu năm 2000 đến nay. 

Câu 121:  Phát biểu nào sau đây không đúng với loại hình giao thông vận tải đƣờng bộ nƣớc ta? 

   A. Mạng lƣới đƣờng bộ đã đƣợc mở rộng và hiện đại hóa. 

B. Quốc lộ 1 là tuyến đƣờng xƣơng sống của đƣờng bộ. 

C. Chƣa hội nhập vào hệ thống đƣờng bộ trong khu vực. 

   D. Về cơ bản, mạng lƣới đƣờng bộ đã phủ kín các vùng. 

Câu 122: Phát biểu nào sau đây đúng với ngành du lịch nƣớc ta? 

A. Phát triển nhanh từ những năm 60 của thế kỉ XX. 

  B. Số lƣợng khách quốc tế lớn hơn khách nội địa. 

   C. Hà Nội là trung tâm du lịch lớn nhất ở miền Bắc. 

   D. Chủ yếu phát triển các điểm du lịch tự tự nhiên. 

Câu 123: Nhận định nào sau đây không đúng về giao thông vận tải đƣờng sắt ở nƣớc ta hiện nay? 

 A.  Chỉ vận chuyển trên các tuyến cố định.         B.  Cơ sở vật chất đã và đang đƣợc nâng cấp. 

 C.  Tuyến đƣờng sắt quan trọng nhất là tuyến Bắc – Nam.      D.  Mạng lƣới đƣờng sắt  tỏa khắp các vùng. 

https://hoc247.net/cau-hoi-hoat-dong-ngoai-thuong-nuoc-ta-ngay-cang-phat-trien-chu-yeu-do--qid105337.html
https://hoc247.net/cau-hoi-hoat-dong-ngoai-thuong-nuoc-ta-ngay-cang-phat-trien-chu-yeu-do--qid105337.html
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Câu 124: Từ sau công cuộc đổi mới đến nay ngành nội thƣơng nƣớc ta có 

A. thị trƣờng thống nhất, hàng hóa phong phú, đa dạng.  

B. tổng mức bán lẻ và doanh thu dịch vụ giảm. 

C. tỉ trọng hàng hóa khu vực kinh tế nhà nƣớc tăng. 

D. tỉ trọng hàng hóa khu vực ngoài nhà nƣớc giảm 

Câu 125: Mục đích chủ yếu của việc xây dựng các nhà máy thủy điện ở Trung du miền núi Bắc Bộ là 

A. cung cấp nguồn năng lƣợng lớn, đẩy mạnh công nghiệp hóa. 

B. định canh định cƣ cho đồng bào dân tộc, giải quyết việc làm. 

C. tạo mặt nƣớc rộng cho nuôi trồng thủy sản, phát triển du lịch. 

D. điều tiết dòng chảy sông ngòi, giảm thiểu lũ lụt vùng hạ lƣu. 

Câu 126: Trung du và miền núi Bắc Bộ là vùng có thế mạnh nổi bật về 

 A. trồng cây lƣơng thực.  B. chăn nuôi gia cầm.  

 C. chăn nuôi gia súc lớn. D. cây công nghiệp nhiệt đới. 

Câu 127. Trung du và miền núi Bắc Bộ ít có điều kiện thuận lợi để phát triển 

A. cây công nghiệp có nguồn gốc cận nhiệt và ôn đới.        B. cây đặc sản, cây căn quả cận nhiệt và ôn đới. 

C. cây công nghiệp lâu năm có nguồn gốc nhiệt đới.           D. cây dƣợc liệu, rau quả cận nhiệt và ôn đới. 

Câu 128: Hoạt động kinh tế nào đang phát triển mạnh ở Trung du miền núi Bắc Bộ hiện nay? 

A. Khai thác gỗ và lâm sản.   B. Phát triển du lịch biển đảo. 

C. Trồng cây công nghiệp hàng năm. D. Chăn nuôi gia cầm và thủy sản. 

Câu 129: Vị trí tiếp giáp với vùng Trung du và miền núi Bắc Bộ, Đồng bằng sông Hồng đƣợc 

A. cung cấp nguyên, nhiên liệu.   B. bổ sung nguồn lao động kĩ thuật cao.  

C. bổ sung nguồn lợi thủy sản.   D. cung cấp nguồn lƣơng thực. 

Câu 130: Nhận định nào không đúng về đặc điểm vùng Trung du và miền núi Bắc Bộ? 

A. Vùng giàu tài nguyên khoáng sản bậc nhất nƣớc ta.             

B. Có trữ năng thủy điện lớn nhất cả nƣớc. 

C. Vùng lãnh thổ có diện tích lớn nhất nƣớc ta.            

D. Có diện tích cây công nghiệp lâu năm lớn nhất cả nƣớc. 

Câu 131: Vùng nông nghiệp Trung du và miền núi Bắc Bộ chuyên môn hóa sản xuất cây dƣợc liệu chủ yếu 

dựa vào điều kiện nào sau đây?  

A. Nguồn nƣớc mặt dồi dào phân bố nhiều nơi B. Khí hậu cận nhiệt, ôn đới trên núi, giống tốt 

C. Đất feralit đỏ vàng chiếm diện tích rất rộng D. Địa hình đa dạng; có cả núi, đồi, cao nguyên 

Câu 132: Khó khăn về mặt tự nhiên đối với sự phát triển nông nghiệp của vùng Trung du và miền núi Bắc Bộ 

là 

A. rét đậm, rét hại, sƣơng muối, thiếu nƣớc vào mùa đông.       B. lũ lụt vào mùa mƣa, hạn hán vào mùa khô. 

C. nạn cát bay, cát chảy lấn chiếm đồng ruộng.                    D. lũ quét, sạt lở, xói mòn, ngập lụt trên diện rộng. 

Câu 133: Điều nào sau đây không đúng khi nói về đàn trâu vùng Trung du và miền núi Bắc Bộ? 

A. Các đồng cỏ tuy không lớn nhƣng có thể phát triển ngành chăn nuôi.                

B. Trâu ƣa ẩm, chịu rét giỏi, dễ thích nghi với việc chăn thả trong rừng. 

C. Trâu là vật nuôi có tổng đàn lớn nhất trong ngành chăn nuôi của vùng.                    

D. Đàn trâu có số lƣợng lớn, chiếm ½ đàn trâu cả nƣớc. 

Câu 134: Trung du miền núi Bắc Bộ là vùng có 

A. khí hậu có mùa đông lạnh B. dân số đông nhất nƣớc ta. 

C. giàu khoáng sản dầu khí. D. vị trí nằm gần xích đạo. 

Câu 135: Dân cƣ tập trung đông đúc ở Đồng bằng sông Hồng không phải là do 

A. trồng lúa nƣớc cần nhiều lao động. B. vùng mới đƣợc khai thác gần đây. 

C. có nhiều trung tâm công nghiệp. D. thuận lợi cho sản xuất và cƣ trú. 

Câu 136: Khó khăn lớn nhất ảnh hƣởng đến sản xuất công nghiệp của Đồng bằng sông Hồng là 

A. mật độ dân số cao nhất cả nƣớc.  B. tính thất thƣờng của thời tiết, khí hậu. 

C. thiếu nguồn nguyên liệu tại chỗ.  D. cơ cấu kinh tế còn chậm chuyển biến. 

Câu 137: Phát biểu nào sau đây không đúng với đặc điểm của nguồn lao động ở Đồng bằng sông Hồng? 

  A. Có dân số đông, nguồn lao động đông đảo. B. Chất lƣợng lao động cao hàng đầu nƣớc ta. 

 C. Có trình độ thâm canh lúa cao nhất cả nƣớc. D. Có kinh nghiệm sản xuất hàng hóa lâu đời. 

Câu 138: Phát biểu nào sau đây không đúng với Đồng bằng sông Hồng ? 

 A. Diện tích chủ yếu là đất phèn, mặn.  B. Đƣợc con ngƣời khai phá từ lâu đời. 

https://hoc247.net/cau-hoi-vung-nong-nghiep-trung-du-va-mien-nui-bac-bo-chuyen-mon-hoa-san-xuat-cay-duoc-lieu-chu-yeu-dua-vao-d-qid105326.html
https://hoc247.net/cau-hoi-vung-nong-nghiep-trung-du-va-mien-nui-bac-bo-chuyen-mon-hoa-san-xuat-cay-duoc-lieu-chu-yeu-dua-vao-d-qid105326.html


 

11 
 

 C. Bề mặt bị chia cắt thành nhiều ô.  D. Địa hình có hƣớng thấp dần ra biển. 

Câu 139: Đồng bằng Sông Hồng không có thuận lợi tự nhiên cho phát triển 

A. nuôi trồng, đánh bắt thủy hải sản.         B. cây công nghiệp và nuôi gia súc. 

C. cây thực phẩm cận nhiệt và ôn đới.  D. cây lƣơng thực và chăn nuôi lợn. 

Câu 140: Biện pháp để giải quyết việc làm ở Đồng bằng sông Hồng là 

A. đẩy nhanh tốc độ chuyển dịch, đa dạng các ngành kinh tế. 

B. tăng cƣờng sản xuất hàng xuất khẩu, tạo thêm nhiều việc làm. 

C. đa dạng các loại hình đào tạo, nâng cao chất lƣợng lao động. 

D. xây dựng chính sách chuyển cƣ phù hợp, phân bố lại dân cƣ. 

Câu 141: Đâu không phải là hạn chế của Đồng bằng sông Hồng? 

A. Dân số đông, mật độ dân số cao.                   B. Chịu ảnh hƣởng nhiều bởi thiên tai. 

C. Chuyển dịch cơ cấu kinh tế còn chậm.         D. Mùa khô sâu sắc, kéo dài nhất nƣớc. 

Câu 142: Sản lƣợng lƣơng thực bình quân đầu ngƣời của Đồng bằng sông Hồng thấp hơn một số vùng khác 

trong cả nƣớc do 

A. sản lƣợng lƣơng thực thấp.                B. diện tích đất canh tác còn hạn chế. 

C. năng suất cây lƣơng thực chƣa cao.  D. dân số thuộc loại đông nhất cả nƣớc. 

Câu 143: Vùng đồi trƣớc núi của Bắc Trung Bộ có thế mạnh để phát triển 

A. chăn nuôi lợn và gia cầm.                                      B. chăn nuôi gia súc lớn. 

C. trồng cây hàng năm.                                    D. trồng rừng đầu nguồn. 

Câu 144: Vùng đồng bằng ven biển ở Bắc Trung Bộ có thế mạnh về 

A. chăn nuôi gia súc lớn.   B. cây công nghiệp hàng năm.   

C. nuôi trồng thủy, hải sản.  D. khai thác rừng, khoáng sản. 

Câu 145: Giao thông vận tải có vai trò quan trọng trong nền kinh tế của Bắc Trung Bộ do  

 A. là địa bàn trung chuyển hàng hoá Bắc - Nam và Tây - Đông. 

B. có nhiều tuyến giao thông quan trọng đi qua. 

C. có nhiều tuyến đƣờng nối các cảng biển của Việt Nam với Lào. 

D. nằm trên con đƣờng xuyên Á kết thúc ở các cảng biển của Việt Nam. 

Câu 146:  Điều kiện nào sau đây thuận lợi để phát triển cây công nghiệp hàng năm ở Bắc Trung Bộ? 

 A. Có một ít đất đỏ ba zan ở đồi núi phía tây.  B. Có diện tích đất xám phù sa cổ ở khắp nơi. 

C. Có diện tích rộng đất phù sa ở cửa sông.           D. Có nhiều đất cát pha ở các đồng bằng. 

Câu 147: Vùng đồi trƣớc núi ở Bắc Trung Bộ không có thế mạnh về 

A. cây công nghiệp lâu năm.              B. trồng cây lƣơng thực. 

C. trồng rừng sản xuất.    D. chăn nuôi gia súc lớn. 

Câu 148.  Công nghiệp Bắc Trung Bộ phát triển không phải dựa chủ yếu vào 

A. tài nguyên khoáng sản có trữ lƣợng lớn. B. nguyên liệu của nông – lâm – thủy sản. 

C. nguồn lao động dồi dào, giá tƣơng đối rẻ. D. nguồn vốn đầu tƣ lớn, kĩ thuật hiện đại. 

Câu 149: Các đồng bằng ở vùng Bắc Trung Bộ không có thế mạnh về 

A. cây công nghiệp lâu năm.             B. cây công nghiệp hàng năm. 

C. nuôi trồng thủy sản.    D. chăn nuôi lợn, gia cầm. 

Câu 150: Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 4 – 5, hãy cho biết tỉnh, thành phố nào sau đây không có 

đƣờng biên giới chung với Lào? 

A. Quảng Nam.  B. Thừa Thiên Huế.   C. Kon Tum.  D. Gia Lai. 

Câu 151: Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 4 – 5, hãy cho biết tỉnh, thành phố nào sau đây có đƣờng 

biên giới chung với cả Lào và Campuchia? 

A. Quảng Nam.   B. Kon Tum.   C. Gia Lai.   D. Đắk Lắk. 

Câu 152: Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 4-5, cho biết tỉnh nào sau đây giáp Campuchia? 

A. Điện Biên.                         B. Hà Tĩnh.  C. Quảng Trị. D. Bình Phƣớc. 

Câu 153: Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 4 -5, cho biết tỉnh nào sau đây không giáp biển? 

 A. Bình Định.  B. Quãng Ngãi.  C. Bình Thuận.   D. Hậu Giang. 

Câu 154: Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 8, cho biết than đá có ở nơi nào sau đây? 

A. Tiền Hải. B. Cẩm Phả. C. Cổ Định. D. Quỳ Châu. 

Câu 155: Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 9, cho biết vùng khí hậu nào chịu ảnh hƣởng nhiều nhất của 

gió Tây khô nóng?  

 A. Bắc Trung Bộ.   B. Nam Trung Bộ.  C. Nam Bộ.  D. Tây Bắc Bộ.  
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Câu 156: Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 9, cho biết nơi nào sau đây có lƣợng mƣa lớn nhất vào tháng 

IX? 

A. Hà Nội.                      B. Thanh Hóa.                      C. TP. Hồ Chí Minh.  D. Nha Trang. 

Câu 157: Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 9, cho biết vùng khí hậu nào sau đây thuộc miền khí hậu 

phía Nam? 

 A. Tây Bắc Bộ. B. Bắc Trung Bộ.  C. Đông Bắc Bộ.  D. Tây Nguyên. 

Câu 158: Dựa vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 9, hãy cho biết biểu đồ khí hậu nào dƣới đây có nhiệt độ trung 

bình các tháng luôn trên 25°C? 

A. Đà Nẵng.  B. TP. Hồ Chí Minh.  C. Sa Pa.  D. Hà Nội.  

Câu 159: Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 9, hãy cho biết thời kỳ nào sau đây có tần suất bão di 

chuyển từ Biển Đông vào nƣớc ta nhiều nhất? 

A. Tháng VIII.  B. Tháng IX.   C. Tháng X.  D. Tháng XI. 

Câu 160. Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 9, hãy cho biết biểu đồ khí hậu nào dƣới đây có nhiệt độ 

trung bình các tháng luôn dƣới 20°C? 

A. Lạng Sơn.  B. Sa Pa.   C. Điện Biên Phủ.  D. Hà Nội.   

Câu 162: Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 9, cho biết Sa Pa thuộc vùng khí hậu nào sau đây? 

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

Câu 163:  Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 9, cho biết trạm khí tƣợng Thanh Hóa thuộc vùng khí 

hậu nào? 

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

Câu 164:  Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 10, hãy cho biết sông La Ngà thuộc lƣu vực sông nào sau 

đây?  

 A. Sông Đồng Nai.  B. Sông Thu Bồn.  C. Sông Mê Công.  D. Sông Ba. 

Câu 165:  Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 10, cho biết sông Krông Pơkô thuộc lƣu vực sông nào sau 

đây?  

 A. Sông Thu Bồn.  B. Sông Đồng Nai.  C. Sông Ba. D. Sông Mê Công.  

Câu 166:  Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 10, cho biết sông Bé thuộc lƣu vực sông nào sau đây? 

A. Thu Bồn. B. Đồng Nai. C. Đà Rằng. D. Mê Công. 

Câu 167: Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 10, cho biết trong các hệ thống sông sau đây, hệ thống sông 

nào có tỉ lệ diện tích lƣu vực nhỏ nhất? 

A. Sông Mã. B. Sông Ba. C. Thu Bồn. D. Đồng Nai. 

Câu 168: Dựa vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 10, hãy cho biết sông Đà thuộc lƣu vực sông nào sau đây? 

A. Sông Hồng.     B. Sông Thái Bình.    

C. Sông Mã.      D. Sông Kì Cùng – Bằng Giang. 

Câu 169: Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 10, hãy cho biết sông Sài Gòn thuôc  lƣu vực sông nào sau 

đây? 

A. Lƣu vực sông Thu Bồn.     B. Lƣu vực sông Đồng Nai. 

C. Lƣu vực sông Mê Công.    D. Lƣu vực sông Ba (Đà Rằng). 

Câu 170: Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 10, hãy cho biết sông Tiền thuộc lƣu vực hệ thống sông nào 

sau đây? 

A. Sông Mã.   B. Sông Đồng Nai.  C. Sông Cả.   D. Sông Mê Công. 

Câu 171: Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 12, cho biết rừng ngập mặn phân bố nhiều nhất ở vùng nào 

sau đây?  

  A. Duyên hải Nam Trung Bộ.   B. Đồng bằng sông Hồng.  

  C. Bắc Trung Bộ.                  D. Đồng bằng sông Cửu Long.  

Câu 172: Căn cứ vào atlat địa lí Việt Nam trang 12, khu vực phân bố chủ yếu của loại bò tót thuộc phần khu 

vực địa lí động vật nào? 

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

Câu 173:  Căn cứ vào Atlat Địa lý Việt Nam trong 12 cho biết vƣờn quốc gia Pù Mát nằm ở phân khu địa lí 

động vật nào sau đây? 

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

Câu 174: Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 13, cho biết dãy núi nào sau đây thuộc miền Bắc và Đông 

Bắc Bắc Bộ? 

A. Phu Luông.       B. Pu Sam Sao.        C. Đông Triều.   D. Hoàng Liên Sơn. 
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Câu 175: Dựa vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 13, hãy cho biết dãy núi nào sau đây chạy dọc theo biên giới 

Việt – Lào? 

A. Pu Đen Đinh, Pu Hoạt.    B. Pu Đen Đinh, Pu Sam Sao. 

C. Hoàng Liên Sơn, Tam Đảo.   D. Pu Sam Sao, Hoàng Liên Sơn. 

Câu 176: Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 13, hãy cho biết đỉnh núi nào sau đây không thuộc vùng 

núi Đông Bắc? 

A. Tây Côn Lĩnh.   B. Phu Luông.  C. Kiều Liêu Ti.  D. Pu Tha Ca.  

Câu 177: Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 13, hãy cho biết đỉnh Phanxipăng thuộc dãy núi nào sau 

đây? 

A. Con Voi.   B. Hoàng Liên Sơn.  C. Trƣờng Sơn Bắc.  D. Tam Điệp.  

Câu 178:  Căn cứ vào Atlat Địa Lí Việt Nam trang 13 cho biết núi Phu Tha Ca thuộc vùng núi nào của nƣớc 

ta? 

        A. Trƣờng Sơn Bắc.       B. Đông Bắc.      C. Tây Bắc.      D. Tây Nguyên. 

Câu 179: Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 14, cho biết cao nguyên nào sau đây có độ cao thấp nhất? 

  A. Kom Tum.           B. Mơ Nông.  C. Lâm Viên.              D. Di Linh. 

Câu 180: Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 14, cho biết cao nguyên có độ cao cao nhất ở vùng núi 

Trƣờng Sơn Nam? 

 A. Kon Tum.   B. Đắk Lắk.  C. Mơ Nông.  D. Lâm Viên.  

Câu 181: Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 14, cho biết đỉnh núi có độ cao nhất ở vùng núi Trƣờng Sơn 

Nam? 

A. Kon Ka Kinh.         B. Lang Biang.        C. Chƣ Yang Sin.        D. Ngọc Linh. 

Câu 182: Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 15, cho biết đô thị nào có quy mô dân số lớn nhất trong các 

đô thị dƣới đây?  

 A. Thanh Hóa.  B. Quy Nhơn.  C. Nha Trang.   D. Đà Nẵng.   

Câu 182: Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 15, hãy cho biết đô thị nào ở Đồng bằng sông Cửu Long có 

số dân từ 500 001 – 1 000 000 ngƣời? 

A. Long Xuyên.  B. Cà Mau.    C. Cần Thơ.    D. Mỹ Tho.   

Câu 183: Dựa vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 15, hãy cho biết đô thị nào sau đây ở vùng Đông Nam Bộ có 

số dân dƣới 100 000 ngƣời? 

A. Bà Rịa.   B. Thủ Dầu Một.   C. Tây Ninh.   D. Biên Hòa.  

Câu 184: Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 15, cho biết thành phố nào sau đây không phải là thành phố 

trực thuộc Trung ƣơng?  

 A. Đà Nẵng.  B. Cần Thơ.   C. Hải Phòng.      D. Huế.  

Câu 185: Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 17, hãy cho biết tỉnh nào sau đây của vùng Duyên hải Nam 

Trung Bộ có GDP bình quân đầu ngƣời từ 15 đến 18 triệu đồng? 

A. Phú Yên.    B. Khánh Hòa.  C. Ninh Thuận.  D. Bình Thuận. 

Câu 186: Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 17, cho biết trung tâm kinh tế nào sau đây thuộc Duyên Hải 

Nam Trung Bộ? 

A. Đà Nẵng. B. Biên Hòa.  C. Cần Thơ.  D. Cà Mau. 

Câu 187: Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 18, hãy cho biết vùng nông nghiệp nào sau đây trồng chè 

lớn nhất nƣớc ta? 

A. Trung du và miền núi Bắc Bộ.   B. Đồng bằng sông Hồng. 

C. Tây Nguyên.     D. Đông Nam Bộ. 

Câu 188: Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 18, hãy cho biết vùng nông nghiệp Bắc Trung Bộ không 

có sản phẩm chuyên môn hóa nào sau đây? 

A. Trâu và bò.      B. Lạc và cây thực phẩm.    

C. Mía và lạc.      D. Dừa và đậu tƣơng. 

Câu 189: Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 18, cho biết cây công nghiệp nào dƣới đây không thuộc 

Đông Nam Bộ?  

 A. Cao su.   B. Chè. C. Cà phê.  D. Điều .  

Câu 190: Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 19, cho biết tỉnh nào sau đây của vùng Đông Nam Bộ có số lƣợng 

đàn bò lớn hơn đàn trâu? 

A. Bình Dƣơng.  B. Bình Phƣớc   C. Đồng Nai. D. Tây Ninh. 
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Câu 191: Căn cứ vào Atlat Địa lý Việt Nam trang 19, cho biết tỉnh có diện tích trồng cây công nghiệp lâu 

năm cao nhất ?    

          A. Đăc Lăk. B. Bình Phƣớc. C. Nghệ An. D. Lâm Đồng. 

Câu 192:  Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 19, cho biết tỉnh có số lƣợng lợn lớn nhất ở vùng Bắc 

Trung Bộ là? 

 A. Thanh Hóa.  B. Nghệ An. C. Hà Tĩnh. D. Quảng Bình. 

Câu 193: Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 20, hãy cho biết tỉnh nào sau đây có độ che phủ rừng trên 

60%? 

A. Gia Lai.                  B. Đắc Nông.                 C. Đắk Lắk.            D. Lâm Đồng. 

Câu 194:  Căn cứ vào Atlat Địa lý Việt Nam trang 20, cho biết tỉnh nào sau đây có sản lƣợng thủy sản khai 

thác cao hơn sản lƣợng nuôi trồng?  

 A. Cà Mau.  B. Kiên Giang.  C. Tiền Giang.  D. Bạc Liêu.  

Câu 195: Căn cứ vào Atlat Địa lý Việt Nam trang 20, cho biết tỉnh nào sau đây có giá trị sản lƣợng thủy sản 

khai thác cao nhất Đồng bằng sông Cửu Long ?   

 A. Bạc Liêu.   B. Kiên Giang.   C. Sóc Trăng.             D. Cà Mau.  

Câu 196: Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 20, cho biết tỉnh có sản lƣợng thủy sản đánh bắt lớn nhất cả 

nƣớc? 

A. Cà Mau            B. An Giang                   C. Kiên Giang               D. Quảng Ninh. 

Câu 197: Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 20, cho biết trong các tỉnh sau đây, tỉnh nào có tỉ lệ diện 

tích rừng so với diện tích toàn tỉnh từ 20% đến 40%? 

 A. Tuyên Quang.  B. Cao Bằng.  C. Lai Châu.  D. Điện Biên. 

Câu 198: Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 20, hãy cho biết tỉnh nào sau đây có sản lƣợng thủy sản 

khai thác cao hơn sản lƣợng thủy sản nuôi trồng? 

A. Cà Mau.                B. Kiên Giang.   C. An Giang.              D. Bạc Liêu.                 

Câu 199: Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 20, hãy cho biết tỉnh nào sau đây có độ che phủ rừng trên 

60%? 

A. Gia Lai.                 B. Đắc Nông.                   C. Đắk Lắk.            D. Lâm Đồng. 

Câu 200: Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 23, cho biết cửa khẩu Lệ Thanh thuộc tỉnh nào sau đây? 

A. Gia Lai.              B. Lâm Đồng.                      C. Đăk Lăk.                D. Kon Tum. 

Câu 201: Dựa vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 21, hãy cho biết cây công nghiệp nào sau đây đƣợc trồng 

nhiều nhất ở Tây Nguyên? 

A. Cà phê.  B.  Cao su.   C.  Chè.  D. Hồ tiêu. 

Câu 202: Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 21, cho biết trung tâm công nghiệp nào sau đây có ngành 

khai thác than? 

 A. Thái Nguyên. B. Việt Trì. C. Cẩm Phả.  D. Nam Định. 

Câu 203: Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 21, cho biết trung tâm công nghiệp nào có quy mô giá trị 

sản xuất công nghiệp cao nhất trong các trung tâm công nghiệp dƣới đây? 

A. Hạ Long. B. Hải phòng C. Hà Nội D. Hải Dƣơng 

Câu 204: Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 21, hãy cho biết cây công nghiệp nào sau đây đƣợc trồng 

nhiều nhất ở Đông Nam Bộ? 

A. Cà phê. B.  Cao su.  C.  Chè. D. Hồ tiêu. 

Câu 205: Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 22, hãy cho biết thủy điện Bản Vẽ thuộc tỉnh nào sau đây 

của nƣớc ta? 

A. Quảng Trị. B. Thanh Hóa.  C. Nghệ An.  D. Sơn La. 

Câu 206: Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 22, hãy cho biết nhà máy thủy điện nào sau đây của nƣớc ta 

có công suất trên 1000MW? 

A. Thác Bà.  B. Hòa Bình.   C. Yaly.   D. Thác Mơ. 

Câu 207: Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 22, cho biết trung tâm công nghiệp chế biến lƣơngthực, 

thực phẩm nào sau đây có quy mô vừa? 

A. Thanh Hóa. B. Vinh.  C. Huế.    D. Quảng Ngãi. 

Câu 208:  Căn cứ vào Atlat địa lý Việt Nam Việt Nam trang 22, cho biết trung tâm công nghiệp chế biến 

lƣơng thực thực phẩm nào sau đây có quy mô lớn? 

 A. Đà Nẵng B. Quy Nhơn. C. Hải Phòng. D. Bảo Lộc. 
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Câu 209: Căn cứ vào Atlat trang 22, cho biết trung tâm công nghiệp chế biến lƣơng thực, thực phẩm quy mô 

lớn nhất vùng Bắc Trung Bộ? 

 A. Huế.      B. Thanh Hóa.      C. Đồng Hới.      D.Vinh.  

Câu 210.  Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 22, cho biết các nhà máy nhiệt điện nào sau đây có quy mô 

trên 1000MW? 

         A. Ninh Bình.                 B. Phú Mỹ.                  C.Thủ Đức.  D. Bà Rịa. 

Câu 211: Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 23, cho biết đƣờng số 19 Pleiku với nơi nào sau đây? 

  A. Phan Thiết.  B. Đà Lạt.   C. Quy Nhơn.  D. Đồng Xoài. 

Câu 212: Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 23, hãy cho biết tuyến Quốc lộ nào sau đây không kết nối 

vùng Tây Nguyên với Duyên hải Nam Trung Bộ? 

A. Quốc lộ 19.  B. Quốc lộ 14. C. Quốc lộ 26. D. Quốc lộ 25. 

Câu 213: Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 23, cho biết đƣờng số 2 nối Hà Nội với tỉnh nào sau đây? 

A. Hải Phòng.  B. Hòa Bình.  C. Cao Bằng.  D. Hà Giang. 

Câu 214. Dựa vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 24, hãy cho biết địa phƣơng nào sau đây có giá trị xuất khẩu 

lớn nhất vùng Duyên hải Nam Trung Bộ? 

A. Khánh Hòa.  B. Phú Yên.  C. Bình Định.          D. Đà Nẵng. 

Câu 215: Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 24, hãy cho biết tỉnh nào trong các tỉnh sau đây có tổng 

mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng tính theo bình quân đầu ngƣời ở mức từ trên 8 đến 12 

triệu đồng? 

 A. Bình Dƣơng.  B. Phú Yên.  C. Tây Ninh.  D. Khánh Hòa.  

Câu 216: Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 24,  cho biết tỉnh, thành phố nào có giá trị xuất nhập khẩu 

cao nhất nƣớc ta?  

 A. Hải Phòng.  B. Hà Nội.  C. TP. Hồ Chí Minh.     D. Đồng Nai.  

Câu 217: Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 24, tỉnh nào thuộc vùng Trung du và miền núi Bắc Bộ có 

giá trị xuất khẩu hàng hóa lớn nhất? 

 A. Quảng Ninh. B. Lạng Sơn. C. Lào Cai. D. Thái Nguyên. 

Câu 218: Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 24, cho biết Việt Nam có giá trị nhập khẩu hàng hóa trên 6 

tỉ đô la Mĩ với quốc gia nào sau đây? 

 A. Hoa Kì.                     B. Trung Quốc.                 C. Ôxtrâylia.                D. Inđônê xia. 

Câu 219: Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 25, cho biết vùng nào sau đây không có trung tâm du lịch 

cấp quốc gia? 

A. Đồng bằng Sông Hồng       B. Bắc Trung Bộ      

C. Duyên hải Nam Trung Bộ         D. Tây Nguyên 

Câu 220: Dựa vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 25, hãy cho biết địa danh nào sau đây là di sản văn hóa thế 

giới? 

A. Vịnh Hạ Long.      B. Phong Nha – Kẻ Bàng. 

C. Phố cổ Hội An.      D. Cát Tiên. 

Câu 221: Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 25, điểm du lịch biển nào sau đây không thuộc vùng Bắc 

Trung Bộ? 

A. Sầm Sơn.                   B. Thiên Cầm.                 C. Đồ Sơn.                     D. Đá Nhảy. 

Câu 222: Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 25, cho biết bãi biển Mỹ Khê nằm ở vùng kinh tế nào của 

nƣớc ta sau đây?  

 A. Đông Nam Bộ.        B. Đồng bằng sông Hồng.  

 C. Bắc Trung Bộ.     D. Duyên hải Nam Trung Bộ.  

Câu 223: Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 25, hãy cho biết trong các điểm du lịch nhân văn dƣới đây 

thì điểm du lịch nào là làng nghề cổ truyền? 

A. Ải Chi Lăng.            B. Yên Tử.                 C. Đồng Kỵ.             D. Tân Trào. 

Câu 224: Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 25, hãy cho biết di sản thế giới nào không thuộc vùng Bắc 

Trung Bộ? 

A. Cố đô Huế.                B. Phong Nha – Kẻ Bàng.  

C. Nhã nhạc cung đình Huế.           D. Thánh địa Mỹ Sơn. 

Câu 225: Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 26, hãy cho biết trung tâm công nghiệp Cẩm Phả gồm 

những ngành công nghiệp nào sau đây? 

A. Khai thác than đá và cơ khí.    B. Khai thác than đá và than nâu. 
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C. Khai thác than đá và luyện kim màu.   D. Cơ khí và chế biến nông sản. 

Câu 226:  Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 26, hãy cho biết tỉnh nào sau đây của vùng Trung du miền 

núi Bắc Bộ không giáp Trung Quốc?  

 A. Tuyên Quang  B. Quảng Ninh.  C. Cao Bằng D. Hà Giang. 

Câu 227: Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 26, cho biết chế biến nông sản có ở tỉnh nào sau đây thuộc 

Trung du và miền núi Bắc Bộ? 

A. Cao Bằng.  B. Hà Giang.   C. Lào Cai.  D. Lai Châu. 

Câu 228: Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 26, cho biết khai thác apatit có ở tỉnh nào sau đâythuộc 

Trung du và miền núi Bắc Bộ? 

 A. Cao Bằng.  B. Hà Giang.    C. Lào Cai.    D. Lai Châu. 

Câu 129: Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 27, cho biết trung tâm công nghiệp nào sau đây ở Bắc 

Trung Bộ không có ngành sản xuất vật liệu xây dựng? 

A. Bỉm Sơn.  B. Huế. C. Vinh.  D. Thanh Hoá. 

Câu 230: Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 27, hãy cho biết khu kinh tế ven biển Nghi Sơn thuộc tỉnh 

nào sau đây của Bắc Trung Bộ? 

 A. Thanh Hoá.   B. Nghệ An.  C. Hà Tĩnh.  D. Quảng Bình. 

Câu 231:  Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 27, cho biết cảng biển Cửa Gianh thuộc tỉnh nào sau đây? 

  A. Nghệ An.   B. Hà Tĩnh.  C. Quảng Bình.   D. Quảng Trị. 

Câu 232: Cho bảng số liệu: 

GIÁ TRỊ XUẤT NHẬP KHẨU CỦA NƢỚC TA, GIAI ĐOẠN 2010 – 2015. 

(Đơn vị: triệu đô la Mỹ) 

Năm 2010 2013 2014 2015 

Xuất khẩu 72236,7 132032,9 150217,1 162016,7 

Nhập khẩu 84838,6 132032,6 147849,1 165775,9 

Nguồn: Niên giám thống kê Việt Nam 2016, NXB Thống kê, 2017 

Căn cứ vào bảng số liệu, cho biết nhận xét nào sau đây đúng về giá trị xuất, nhập khẩu của nƣớc ta, giai đoạn 

2010 - 2015? 

A. Xuất khẩu tăng, nhập khẩu giảm, cán cân luôn âm.        

B. Xuất khẩu tăng, nhập khẩu tăng, cán cân thay đổi. 

C. Xuất khẩu giảm, nhập khẩu tăng, cán cân luôn dƣơng.       

D. Xuất khẩu giảm, nhập khẩu giảm, cán cân nhập siêu. 

Câu 233:  Cho biểu đồ: 

 
 

BIỂU ĐỒ THỂ HIỆN TỈ SUẤT SINH VÀ TỈ SUẤT TỬ Ở NƢỚC TA 

GIAI ĐOẠN 1999 – 2019 

Nhận xét nào sau đây đúng với tỉ suất sinh và tỉ suất tử của nƣớc ta giai đoạn 1999 – 2019? 

A. Tỷ suất sinh và tỷ suất tử đều có xu hƣớng giảm. 

B. Tỷ suất gia tăng dân số tự nhiên có xu hƣớng tăng. 

C. Tỷ suất sinh giảm chậm hơn so với tỷ suất tử. 

D. Năm 2017, tỉ suất gia tăng dân số tự nhiên là 1,0%. 
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Câu 234: (VDT) Cho bảng số liệu: 

DIỆN TÍCH RỪNG VÀ ĐỘ CHE PHỦ RỪNG Ở NƢỚC TA QUA  

GIAI ĐOẠN 1943 - 2018 

Năm 
Tổng diện tích có 

rừng (triệu ha) 

Diện tích rừng tự nhiên 

(triệu ha) 

Diện tích rừng trồng 

(triệu ha) 

Độ che phủ  

(%) 

1943 14,3 14,3 0 43,0 

1983 7,2 6,8 0,4 22,0 

2005 12,7 10,2 2,5 38,0 

2015 13,5 10,2 3,3 40,9 

2018 14,5 10,3 4,2 41,7 

(Nguồn: Tổng cục thống kê 2018) 

Căn cứ vào bảng số liệu, cho biết nhận xét nào sau đây không đúng về diện tích tự nhiên, diện tích rừng của 

Việt Nam? 

A. Năm 2018, tổng diện rừng của nƣớc ta đã phục hồi ngang mức năm 1943.  

B. Tổng diện rừng trồng có xu hƣớng tăng lên rất nhanh trong giai đoạn 1943 - 2018.  

C. Tốc độ tăng trƣởng của độ che phủ rừng trong cả giai đoạn 1943 - 2018 là 101,4%.  

D. Tỉ trọng diện tích rừng tự nhiên có xu hƣớng ngày càng tăng.   

Câu 235: Cho biểu đồ:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CƠ CẤU LAO ĐỘNG TỪ 15 TUỔI TRỞ LÊN PHÂN THEO NHÓM TUỔI Ở NƢỚC TA, GIAI ĐOẠN 

2005 - 2015 

(Nguồn số liệu theo Niên giám thống kê Việt Nam 2016, NXB Thống kê, 2017) 

Căn cứ vào biểu đồ, cho biết nhận xét nào sau đây đúng về sự thay đổi tỉ trọng trong cơ cấu lao động từ 15 

tuổi trở lên phân theo nhóm tuổi ở nƣớc ta, giai đoạn 2005 - 2015? 

 A. Từ 15 - 24 tuổi giảm, từ 50 tuổi trở lên tăng. B. Từ 50 tuổi trở lên tăng, từ 25 - 49 tuổi tăng. 

 C. Từ 25 - 49 tuổi giảm, từ 15 - 24 tuổi tăng. D. Từ 15 - 24 tuổi giảm, từ 50 tuổi trở lên giảm. 

Câu 236: Cho bảng số liệu sau: 

TỔNG SỐ DÂN VÀ SỐ THANHD THỊ NƢỚC TA GIAI ĐOẠN 2005 - 2017 

(Đơn vị: nghìn người) 

Năm 2005 2010 2015 2016 2017 

Số dân 84203,8 88357,7 93447,6 94444,2 95414,6 

Dân thành thị 23174,8 27063,6 31371,6 32247,3 33121,3 

(Nguồn: Kế Hoạch Việt tổng hợp) 

  Nhận xét nào sau đây không đúng với bảng số liệu trên? 

  A. So với năm 2005, tổng số dân của nƣớc ta năm 2017 tăng 1,1 lần.  

  B. Số dân thành thị của nƣớc ta giai đoạn 2005 - 2017 là 102,9 %. 

  C. Tỉ lệ dân thành thị của nƣớc ta trong giai đoạn 2005 - 2017 tăng 7,2%. 

  D. Tỉ lệ dân thành thị của nƣớc ta năm 2017 chiếm 34,7 %  so với cả nƣớc. 
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Câu 237: Cho bảng số liệu: 

DIỆN TÍCH, NĂNG SUẤT VÀ SẢN LƯỢNG LÚA CỦA NƯỚC TA, THỜI KỲ 1999 - 2014 

Năm 
Diện tích 

(Nghìn ha) 

Năng suất 

(Tạ/ha) 

Sản lượng 

(Nghìn tấn) 

1999 8349 39.7 33150 

2004 8438 46.9 39581 

2009 8527 50.8 43323 

2014 8996 55.8 50179 

(Nguồn: Tổng cục thống kê Việt Nam) 

Nhận xét nào sau đây không đúng với bảng số liệu trên? 

 A. Diện tích và năng suất lúa tăng.   B. Diện tích và sản lƣợng lúa tăng. 

 C. Sản lƣợng lúa tăng nhanh nhất.               D. Diện tích lúa tăng nhanh hơn năng suất 

Câu 238: Cho biểu đồ 

 
 

SẢN LƢỢNG THAN SẠCH, DẦU MỎ VÀ ĐIỆN CỦA NƢỚC TA, GIAI ĐOẠN 1995 – 2015 

Nhận xét nào sau đây đúng về sự thay đổi sản lƣợng của các sản phẩm công nghiệp nƣớc ta, giai đoạn 1995 – 

2015?  

A. Sản lƣợng than sạch, dầu thô và điện tăng đều nhau. 

B. Sản lƣợng than sạch tăng chậm nhất, điện tăng nhanh nhất. 

C. Sản lƣợng dầu thô không ổn định và tăng 1,1 triệu tấn qua các năm. 

D. Sản lƣợng điện tăng liên tục, sản lƣợng dầu thô không ổn định 

Câu 239: Cho biểu đồ về diện tích và năng suất lúa nƣớc ta qua các năm. 
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(Nguồn số liệu theo Niên giám Thống kê Việt Nam năm 2016, NXB Thống kê, 2017) 

Biểu đồ thể hiện nội dung nào sau đây? 

 A. Tốc độ tăng trƣởng diện tích và năng suất lúa nƣớc ta qua các năm. 

 B. Quy mô và cơ cấu diện tích, năng suất lúa nƣớc ta qua các năm. 

 C. Diện tích và năng suất lúa nƣớc ta qua các năm. 

D. Giá trị diện tích và năng suất lúa nƣớc ta qua các năm. 

Câu 240: Cho bảng số liệu: 

 DIỆN TÍCH ĐẤT PHÂN THEO VÙNG CỦA NƢỚC TA NĂM 2016 (Đơn vị: Nghìn ha) 

Vùng Diện tích 

Đồng bằng sông Hồng 2.106,0 

Trung du và miền núi phía Bắc 9.526,7 

Bắc Trung Bộ và Duyên hải miền Trung 9.583,2 

Tây Nguyên 5.464,1 

Đông Nam Bộ 2.359,1 

Đồng bằng sông Cửu Long 4.057,6 

Cả nước 33.096,7 

(Nguồn số liệu theo Niên giám thống kê Việt Nam 2017, NXB Thống kê, 2018) 

Để thể hiện cơ cấu hiện trạng sử dụng đất phân theo vùng năm 2014, biểu đồ nào sau đây là thích hợp nhất? 

 A. Miền                      B. Tròn C. Đƣờng                        D. Cột 

Câu 241: Cho bảng số liệu: 

DOANH THU DU LỊCH LỮ HÀNH PHÂN THEO THÀNH PHẦN KINH TẾ CỦA NƢỚC TA NĂM 2010 

VÀ NĂM 2016 (Đơn vị: tỷ đồng) 

Năm Tổng số Kinh tế Nhà nước Kinh tế ngoài Nhà 

nước 

Khu vực có vốn đầu tư 

nước ngoài 

2010 15539,3 4950,4 9366,8 1222,1 

2016 32530,3 4899,2 23996,2 3634,9 

(Nguồn: Niên giám thống kê Việt Nam, NXB Thống kê, 2017) 

Theo bảng số liệu trên, để thể hiện quy mô và cơ cấu của doanh thu du lịch lữ hành phân theo thành phần kinh 

tế của nƣớc ta năm 2010 và năm 2016, dạng biểu đồ nào sau đây là thích hợp nhất? 

 A. Miền  B. Kết hợp  C. Cột chồng  D. Tròn 

Câu 242: Cho bảng số liệu: 

SỐ LƢỢT HÀNH KHÁCH VẬN CHUYỂN VÀ SỐ LƢỢT HÀNH KHÁCH LUÂN CHUYỂN 

BẢNG ĐƢỜNG HÀNG KHÔNG Ở NƢỚC TA, GIAI ĐOẠN 2010 - 2017 

Năm Số lượt hành khách vận chuyển 

(triệu lượt người) 

Số lượt hành khách luân chuyển 

(tỉ lượt người, km) 

2010 14,2 21,1 

2012 15,0 23,6 

2015 31,1 42,1 

2017 44,5 54,7 

(Nguồn: Niên giám thống kê Việt Nam 2017, NXB Thống kê, 2018) 

Theo bảng số liệu, để thể hiện số lƣợt hành khách vận chuyển và số lƣợt hành khách luân chuyển bằng đƣờng 

hàng không ở nƣớc ta, giai đoạn 2010 - 2017, dạng biểu đồ nào sau đây là thích hợp nhất? 

A. Kết hợp. B. Miền. C. Tròn. D. Đƣờng 

Câu 243: Cho bảng số liệu: 

DÂN SỐ VIỆT NAM GIAI ĐOẠN 2005 - 2019 

 (Đơn vị: nghìn người) 
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Năm 2005 2009 2015 2017 2019 

Thành thị 22.332 25.585 31.132 33.121 33.703 

Nông thôn 60.060 60.440 60.582 62.293 63.312 

Tổng số dân 82.392 86.025 91.714 95.414 97.015 

(Nguồn: https://danso.org/viet-nam/) 

Biểu đồ nào sau đây thích hợp nhất để thể hiện sự chuyển dịch cơ cấu dân số của nƣớc ta giai đoạn 2005 – 

2019? 

A. Biểu đồ kết hợp.     B. Biểu đồ cột ghép.       C. Biểu đồ miền.      D. Biểu đồ đƣờng.     

Câu 244: Cho bảng số liệu: 

DÂN SỐ VÀ TỐC ĐỘ GIA TĂNG DÂN SỐ TỰ NHIÊN CỦA NƢỚC TA 

GIAI ĐOẠN 2005 – 2019 

Năm 2005 2010 2015 2017 2019 

Tổng số dân (Nghìn ngƣời) 82 392 86 933 91 752 95 414 97 015 

Tốc độ gia tăng dân số (%) 1.33 1.03 1,08 1,03 1,14 

 (Nguồn: https://danso.org/viet-nam/) 

Biểu đồ nào sau đây thích hợp nhất để thể hiện tổng số dân và tốc độ gia tăng dân số của nƣớc ta giai đoạn 

2005 – 2019? 

A. Biểu đồ kết hợp.                      B. Biểu đồ cột ghép. 

C. Biểu đồ miền.       D. Biểu đồ đƣờng.   

Câu 245: Cho bảng số liệu sau: 

TỈ LỆ GIA TĂNG DÂN SỐ TỰ NHIÊN PHÂN THEO THÀNH THỊ VÀ NÔNG THÔN 

CỦA VIỆT NAM QUA CÁC NĂM 

             (Đơn vị: %) 

Năm 2005 2008 2011 2014 2017 2019 

CẢ NƢỚC 1.33 1.14 0.97 1.03 0.81 1,0 

Thành thị 1.14 1.1 0.95 1.07 0.8 0,94 

Nông thôn 1.41 1.18 0.98 1.03 0.81 1,11 

(Nguồn: Tổng cục thống kê, 2018, https://www.gso.gov.vn; Tổng điều tra dân số năm 2019) 

Biểu đồ nào sau đây thích hợp nhất để thể hiện tỉ lệ gia tăng dân số tự nhiên phân theo thành thị và nông thôn 

của nƣớc ta qua các năm? 

A. Biểu đồ miền.  B. Biểu đồ tròn. C. Biểu đồ đƣờng.        D. Biểu đồ cột. 

Câu 246: Cho bảng số liệu: 

SẢN LƯỢNG GẠO XAY XÁT, ĐƯỜNG CÁT, CÀ PHÊ BỘT VÀ CÀ PHÊ HÒA TAN, CHÈ CHẾ 

BIẾN CỦA NƯỚC TA QUA CÁC NĂM 

Năm 2010 2013 2014 2015 

Gạo xay tấn xát (nghìn tấn) 33473 41017 42165 40770 

Đƣờng cát (nghìn tấn) 1141,5 1860,3 1 863,4 1842,1 

Cà phè bột và cà phê hòa tan (nghìn tấn) 68,1 91,5 90,7 87,6 

Chè chế biến (nghìn tấn 211,0 187,6 179,8 167,8 

(Nguồn: Niên giám thống kê Việt Nam 2016, NXB Thống kê, Hà Nội, 2017) 

Để thể hiện tốc độ tăng trƣởng sản lƣợng gạo xay xát, đƣờng cát, cà phê bột và cà phê hòa tan, chè chế biến 

của nƣớc ta trong giai đoạn 2010 - 2015, biểu đồ nào sau đây thích hợp nhất? 

 A. kết hợp B. miền. C. đƣờng D. cột chồng. 

 

 

 

https://danso.org/viet-nam/
https://danso.org/viet-nam/
https://www.gso.gov.vn/
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Câu 247:  Cho biểu đồ về than sạch của nƣớc ta giai đoạn 1995 – 2014. 

  

 

 

 

 

 

 

 

Biểu đồ trên thể hiện nội dung nào? 

A. Cơ cấu sản lƣợng than sạch của nƣớc ta từ  năm 1995 đến năm 2014. 

B. Sản lƣợng  khai thác than sạch của nƣớc ta  từ năm 1995 đến năm 2014. 

C. Tốc độ tăng trƣởng sản lƣợng than sạch từ năm 1995 đến năm 2014. 

D. Sự chuyển dịch cơ cấu sản lƣợng than sạch từ năm 1995 đến năm 2014. 

Câu 248: Cho biểu đồ về cây công nghiệp hàng năm và lâu năm của nƣớc ta giai đoạn 2005 – 2015. 

 
Biểu đồ thể hiện nội dung nào sau đây? 

 A. Quy mô, cơ cấu diện tích cây công nghiệp nƣớc ta giai đoạn 2005 – 2015. 

 B. Sự chuyển dịch diện tích cây công nghiệp nƣớc ta giai đoạn 2005 – 2015. 

 C. Tốc độ tăng trƣởng diện tích cây công nghiệp nƣớc ta giai đoạn 2005 – 2015. 

 D. Sự chuyển biến diện tích cây công nghiệp nƣớc ta giai đoạn 2005 – 2015. 

Câu 249:  Cho biểu đồ về các loại cây trồng của nƣớc ta giai đoạn 2005 – 2015. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nghìn tấn 

Năm 
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Biểu đồ trên thể hiện nội dung nào dƣới đây? 

A. Diện tích các loại cây trồng phân theo nhóm cây của nƣớc ta giai đoạn từ năm 2005 – 2015. 

B. Cơ cấu diện tích các loại cây trồng phân theo nhóm cây của nƣớc ta năm 2005 và năm 2015 

C. Tốc độ tăng trƣởng diện tích các loại cây trồng phân theo nhóm cây của nƣớc ta giai đoạn từ năm 

2005 - 2015 

D. Sự chuyển dịch cơ cấu diện tích các loại cây trồng phân theo nhóm cây của nƣớc ta giai đoạn từ 

năm 2005  

Câu 250: Cho biểu đồ: 

 
Biểu đồ trên thể hiện nội dung nào sau đây? 

A. Quy mô, cơ cấu sản lƣợng thuỷ sản nuôi trồng của nƣớc ta năm 2017 so với năm 2010. 

B. Chuyển dịch cơ cấu sản lƣợng thuỷ sản nuôi trồng của nƣớc ta năm 2017 so với năm 2010. 

C. Tốc độ tăng trƣởng sản lƣợng thuỷ sản nuôi trồng của nƣớc ta năm 2017 so với năm 2010. 

D. Tình hình sản xuất thuỷ sản nuôi trồng và khai thác của nƣớc ta năm 2017 so với năm 2010. 
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