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** Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 27, hãy cho biết các cửa khẩu nào sau đây 

không thuộc vùng Bắc Trung Bộ? 

## Thanh Thủy, Bờ Y 

## Na Mèo, Nậm Cắn 

## Cầu treo, Cha Lo 

## Lao Bảo, A Đớt 

** Căn cứ vào Atlat địa lí Việt Nam trang 18, vùng nào có diện tích đất mặt nước nuôi 

trồng thủy sản lớn nhất nước ta ? 

## Đồng bằng sông Cửu Long 

## Đồng bằng sông Hồng 

## Bắc Trung Bộ  

## Duyên hải Nam Trung Bộ 

** Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 27, hãy cho biết cảng biển Cửa Lò thuộc tỉnh 

nào sau đây? 

## Nghệ An 

## Vinh 

## Hà Tĩnh 

## Thanh Hoá 

** Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 27, hãy cho biết nhận định nào sau đây không 

đúng về phân bố cây công nghiệp của vùng Bắc Trung Bộ?  

## Dừa trồng nhiều ở Tây Nghệ An 

## Chè được trồng nhiều ở vùng núi Tây Nghệ An 

## Cà phê trồng nhiều ơ vùng Tây Nghệ An 

## Cao su được trồng ở Quảng Bình 

** Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 28, dọc theo bờ biển của vùng Duyên hải Nam 

Trung Bộ theo hướng từ Bắc vào Nam ta lần lượt gặp các khu kinh tế ven biển nào? 

## Chu Lai, Dung Quất, Nhơn Hội, Nam Phú Yên, Vân Phong 

## Vân Phong, Nam Phú Yên, Nhơn Hội, Dung Quất, Chu Lai 

## Dung Quất, Chu Lai, Nhơn Hội, Nam Phú Yên, Vân Phong 

## Vân Phong, Chu Lai, Dung Quất, Nhơn Hội, Nam Phú Yên 

** Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 29, trung tâm công nghiệp Cần Thơ có ngành 

công nghiệp nào sau đây? 

## Luyện kim đen. 

## Sản xuất ô tô. 

## Luyện kim màu. 

## Đóng tàu. 

** Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 17, trung tâm kinh tế nào sau đây có tỉ trọng 

ngành công nghiệp, xây dựng lớn nhất trong cơ cấu GDP? 

## Vũng Tàu. 



## TP. Hồ Chí Minh. 

## Cần Thơ 

## Biên Hòa. 

** Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 19, cho biết tỉnh nào sau đây có diện tích 

trồng cây công nghiệp hàng năm lớn hơn diện tích trồng cây công nghiệp lâu năm? 

## Phú Yên. 

## Đắk Lắk. 

## Bình Định. 

## Gia Lai. 

** Cho biểu đồ: 

 
Biểu đồ trên thể hiện: 

## Tốc độ tăng trưởng diện tích gieo trồng một số cây công nghiệp lâu năm của nước ta 

## Cơ cấu diện tích gieo trồng một số cây công nghiệp lâu năm của nước ta 

## Sự chuyển dịch cơ cấu diện tích gieo trồng một số cây công nghiệp lâu năm của nước ta 

## Quy mô diện tích gieo trồng một số cây công nghiệp lâu năm của nước ta 

** Cho bảng số liệu: 

 Diện tích cây công nghiệp hàng năm và cây công nghiệp lâu năm nước ta giai đoạn 

1990 - 2017 (Đơn vị: nghìn ha) 

Năm 1990 1995 2000 2005 2010 2017 

Cây hàng 

năm 

8.102 9.224 10.54

0 

10.81

9 

11.21

4 

11.69

1 

Cây lâu năm 939 1.273 2.104 2.468 2.847 3.235 

Chọn biểu đồ thích hợp nhất thể hiện Cơ cấu diện tích cây công nghiệp phân theo nhóm 

cây của nước ta giai đoạn 1990 - 2017 ? 

## Biểu đồ miền 

## Biểu đồ kết hợp 

## Biểu đồ đường 



## Biểu đồ tròn 

** Cho biểu đồ sau: 

 
Cơ cấu sản lượng lúa của nước ta năm 2015 và năm 2017 (%) 

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

Theo biểu đồ, nhận xét nào sau đây đúng về cơ cấu sản lượng lúa của nước ta năm 2015 

và năm 2017? 

## Lúa mùa luôn chiếm tỉ trọng nhỏ nhất. 

## Tỉ trọng lúa hè thu lớn hơn lúa đông xuân. 

## Lúa hè thu luôn chiếm tỉ trọng lớn nhất. 

## Tỉ trọng lúa mùa lớn hơn lúa đông xuân. 

** Cho bảng số liệu sau: 

Sản lượng than, dầu thô và khí tự nhiên của nước ta 

Năm 2010 2012 2014 2017 

Than (Nghìn tấn) 44.835,

0 

42.083,

0 

41.086,

0 

38.237,

0 

Dầu thô (Nghìn tấn) 15.014,

0 

16.739,

0 

17.392,

0 

15.518,

0 

Khí tự nhiên (Triệu m3 ) 9.402,0 9.355,0 10.210,

0 

9.866,0 

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

Căn cư vào bảng số liệu trên, hãy cho biết sản phẩm nào có tốc độ tăng trưởng nhanh 

nhất? 

## Khí tự nhiên 

## Dầu Thô 

## Than 

## Than và dầu thô 

** Cho bảng số liệu: 

DÂN SỐ VÀ TỈ LỆ GIA TĂNG DÂN SỐ TỰ NHIÊN CỦA NƯỚC TA, GIAI ĐOẠN 

1970 - 2014 

Năm 1970 1976 1979 1989 1999 2009 2014 

Dân số (triệu người) 41,1 49,2 52,7 64,4 76,3 86,0 90,7 

Tỉ lệ gia tăng tự nhiên (%) 3,94 3,00 2,16 2,1 1,51 1,06 1,08 



(Nguồn: Niên giám thống kê 2015, NXB thống kê, 2016) 

Căn cứ vào bảng số liệu, để thể hiện dân số và tỉ lệ gia tăng dân số tự nhiên của nước ta 

giai đoạn 1970 - 2014, dạng biểu đồ nào sau đây thích hợp nhất? 

## Kết hợp. 

## Tròn. 

## Đường. 

## Cột. 

** Tỉnh nào sau đây ở Trung du và miền núi Bắc Bộ có biên giới chung với cả Lào và 

Trung Quốc? 

## Điện Biên 

## Lạng Sơn 

## Lào Cai 

## Lai Châu 

** Thế mạnh nào sau đây không phải của Trung du và miền núi Bắc Bộ? 

## Trồng cây công nghiệp lâu năm nhiệt đới 

## Phát triển kinh tế biển và du lịch 

## Phát triển chăn nuôi trâu, bò, lợn 

## Khai thác, chế biến khoáng sản và thủy điện 

** Các nhà máy thủy điện đã và đang xây dựng ở Trung du và miền núi Bắc Bộ là: 

## Hòa Bình, Sơn La, Tuyên Quang, Thác Bà 

## Đa Nhim, Thác Bà, Sơn La, Tuyên Quang 

## Hòa Bình, Trị An, Sơn La, Yaly 

## Hòa Bình, Thác Bà, Trị An,, Sơn La 

** Khí hậu có mùa đông lạnh của Trung du và miền núi Bắc Bộ là thế mạnh đặc biệt để 

phát triển cây có nguồn gốc nào sau đây? 

## Cận nhiệt, ôn đới 

## Ôn đới, nhiệt đới 

## Cận nhiệt, nhiệt đới 

## Cận nhiệt, cận xích đạo 

** Mục đích chính nuôi trâu, bò ở Trung du và miền núi Bắc Bộ là để 

## Lấy thịt và sữa 

## Làm sức kéo 

## Nhân giống cho cả nước 

## Lấy phân bón 

** Yếu tố nào sau đây có ảnh hưởng chủ yếu nhất làm cho Đồng bằng sông Hồng trở 

thành vùng trọng điểm về sản xuất lương thực thực phẩm của nước ta? 

## Đất màu mỡ, nguồn nước dồi dào.  

## Diện tích rộng lớn, dân cư đông đúc. 

## Có lịch sử khai thác lãnh thổ lâu đời.  



## Vị trí địa lý thuận lợi, có nhiều đô thị lớn.  

** Phát biểu nào sau đây không đúng với thế mạnh kinh tế - xã hội của Đồng bằng sông 

Hồng? 

## Lao động có chuyên môn kĩ thuật tập trung phần lớn ở nông thôn.  

## Cơ sở hạ tầng vào loại tốt nhất so với các vùng trong cả nước.  

## Nguồn lao động dồi dào, chất lượng hàng đầu cả nước.  

## Là nơi tập trung nhiều di tích, lễ hội, các làng nghề truyền thống.  

** Định hướng chung chuyển dịch cơ cấu kinh tế ở Đồng bằng sông Hồng là gì? 

## Giảm tỉ trọng của khu vực I, tăng tỉ trọng của khu vực II và khu vực III.  

## Tăng tỉ trọng của khu vực I, tăng tỉ trọng của khu vực II và khu vực III.  

## Giảm tỉ trọng của khu vực III, tăng tỉ trọng của khu vực II và khu vực I.  

## Giảm tỉ trọng của khu vực II, tăng tỉ trọng của khu vực I và khu vực III.  

** Điểm nào sau đây không đúng với Bắc Trung Bộ? 

## Có các đồng bằng rộng lớn ven biển.  

## Tất cả các tỉnh trong vùng đều giáp biển.  

## Ở phía Tây của vùng có đồi núi thấp.  

## Có vùng biển rộng lớn phía Đông.  

** Sự hình thành cơ cấu nông lâm ngư nghiệp ở Bắc Trung Bộ góp phần tạo thế liên hoàn 

trong phát triển cơ cấu kinh tế theo không gian, vì: 

## mỗi tỉnh đi từ đông sang tây đều có biển, đồng bằng, gò đồi và núi.  

## nhằm khai thác các thế mạnh về lâm nghiệp của mỗi tỉnh.  

## tỉnh nào cũng có khả năng phát triển kinh tế biển.  

## nhằm phát huy thế mạnh của vùng gò đồi ở tất cả các tỉnh.  

** Loại rừng chiếm diện tích lớn nhất ở Bắc Trung Bộ là: 

## Rừng phòng hộ.  

## Rừng đặc dụng.  

## Rừng sản xuất.  

## Rừng tre nứa. 

** Vùng đồi trước núi ở Bắc Trung Bộ có các thế mạnh nào sau đây? 

## Chăn nuôi đại gia súc, trồng cây công nghiệp lâu năm.  

## Trồng cây công nghiệp lâu năm, cây công nghiệp hằng năm.  

## Trồng cây công nghiệp hằng năm, chăn nuôi đại gia súc.  

## Chăn nuôi đại gia súc, trồng cây lương thực.  

** Hoạt động nào sau đây không diễn ra ở vùng biển Bắc Trung Bộ? 

## Khai thác dầu khí 

## Nuôi trồng thuỷ sản 

## Đánh bắt hải sản 

## Du lịch biển - đảo 



** Ở Duyên hải Nam Trung Bộ, việc nuôi tôm hùm, tôm sú được phát triển mạnh nhất ở 

các tỉnh (thành phố)? 

## Phú Yên, khánh Hoà.  

## Khánh Hòa, Đà Nẵng.  

## Phú Yên, Quảng Nam.  

## Bình Định, Quảng Ngãi.  

** Vấn đề có ý nghĩa cấp bách trong việc phát triển nghề cá ở Duyên hải Nam Trung bộ 

là: 

## Khai thác hợp lý và bảo vệ nguồn lợi thủy sản.  

## Hạn chế nuôi trồng để bảo vệ môi trường ven biển.  

## Không khai thác ven bờ, chỉ đánh bắt xa bờ.  

## Giảm việc khai thác để duy trì trữ lượng thủy sản.  

** Bãi biển nào sau đây không thuộc Duyên hải Nam Trung bộ? 

## Bà Rịa 

## Cà Ná 

## Mỹ Khê 

## Sa Huỳnh 

** Ngành công nghiệp nào sau đây không phát triển rộng rãi ở Duyên hải Nam Trung bộ? 

## Hóa chất.  

## Cơ khí.  

## Sản xuất hàng tiêu dùng.  

## Chế biến nông lâm thủy sản.  

** Hoạt động nào sau đây không có ý nghĩa lớn đối với việc làm thay đổi sự phân công 

lao động theo lãnh thổ ở vùng Duyên hải Nam Trung Bộ? 

## Phát triển khu vực kinh tế ngoài nhà nước.  

## Phát triển các tuyến đường ngang nối với các cảng nước sâu.  

## Khôi phục, hiện đại hóa hệ thống sân bay.  

## Nâng cấp quốc lộ 1A và đường sắt Bắc-Nam.  

** Sân bay quốc tế đầu tiên ở vùng Duyên hải Nam Trung bộ là.  

## Đà Nẵng.  

## Quy Nhơn.  

## Cam Ranh.  

## Chu Lai.  

** Điều kiện thuận lợi nhất cho việc phát triển cây công nghiệp lâu năm nhiệt đới ở Tây 

Nguyên là 

## Đất badan và khí hậu cận xích đạo. 

## Đất badan và nguồn nước sông hồ. 

## Khí hậu cận xích đạo và Đất phù sa cổ. 



## Nguồn nước sông hồ và địa hình cao nguyên.  

** Đất badan phân bố tập trung  với những mặt bằng rộng lớn ở Tây Nguyên thuận lợi 

cho việc: 

## Thành lập các vùng chuyên canh quy mô lớn.  

## Vận chuyển sản phẩm đến nơi tiêu thụ.  

## Trồng nhiều loại cây công nghiệp lâu năm khác nhau.  

## Nâng cao năng suất cây công nghiệp lâu năm.  

** Tỉnh có diện tích cà phê lớn nhất Tây Nguyên là 

## Đắk Lắk 

## Lâm Đồng 

## Gia Lai 

## Đắk Nông 

 

 
 

 
 


