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Câu 1: Năng suất lao động của hoạt động khai thác thủy sản ở nước ta còn thấp chủ yếu là do:
A. M«i tr-êng biÓn bÞ suy tho¸i vµ nguån lîi
B. HÖ thèng c¸c c¶ng c¸ ch-a ®¸p øng ®-îc
thñy s¶n suy gi¶m
yªu cÇu
C. ViÖc chÕ biÕn thñy s¶n n©ng cao chÊt l-îng D. Tµu thuyÒn vµ c¸c ph-¬ng tiÖn ®¸nh b¾t cßn
th-¬ng phÈm cßn nhiÒu h¹n chÕ
chËm ®-îc ®æi míi
C©u 2: Ngµnh l©m nghiÖp cã vÞ trÝ ®Æc biÖt trong c¬ cÊu kinh tÕ cña hÇu hÕt c¸c vïng l·nh thæ
n-íc ta v×:
A. Nhu cÇu vÒ tµi nguyªn rõng rÊt lín vµ phæ
B. N-íc ta cã 3/4 ®åi nói, l¹i cã vïng rõng
biÕn
ngËp mÆn ven biÓn
C. §é che phñ rõng n-íc ta t-¬ng ®èi lín vµ
D. Rõng giµu cã vÒ kinh tÕ vµ m«i tr-êng sinh
hiÖn ®ang gia t¨ng
th¸i
C©u 3: H-íng chuyªn m«n hãa cña tuyÕn c«ng nghiÖp §¸p CÇu – B¾c Giang lµ:
A. VËt liÖu x©y dung vµ c¬ khÝ
B. Hãa chÊt vµ vËt liÖu x©y dùng
C. C¬ khÝ vµ luyÖn kim
D. DÖt may, xi m¨ng vµ hãa chÊt
C©u 4: §©y lµ trung t©m c«ng nghiÖp cã quy m« lín nhÊt ë duyªn h¶i miÒn Trung
A. Thanh Hãa
B. Vinh
C. §µ N½ng
D. Nha Trang
C©u 5 Cho biểu đồ:

Năm
Biểu đồ đã cho thể hiện nội dung nào sau đây?
A. Tình hình phát triển GDP phân theo khu vực kinh tế của nước ta trong giai đoạn 1990
– 2015.
B. Tốc độ tăng trưởng GDP phân theo khu vực kinh tế của nước ta trong giai đoạn 1990
– 2015.
C. Chuyển dịch cơ cấu GDP phân theo khu vực kinh tế của nước ta trong giai đoạn 1990
– 2015.
D. Quy mô và cơ cấu GDP phân theo khu vực kinh tế của nước ta trong giai đoạn 1990 –
2015.
C©u 6: §©y kh«ng ph¶i lµ mét ®Æc ®iÓm quan träng cña c¸c ngµnh c«ng nghiÖp träng ®iÓm cña
n-íc ta hiÖn nay:
A. Cã thÕ m¹nh l©u dµi ®Ó ph¸t triÓn
B. §em l¹i hiÖu qu¶ kinh tÕ cao
C. Cã t¸c ®éng ®Õn sù ph¸t triÓn cña c¸c ngµnh D. ChiÕm tØ träng cao trong c¬ cÊu gi¸ trÞ s¶n
kh¸c
phÈm
C©u 7: Ngµnh c«ng nghiÖp nµo sau ®©y kh«ng ph¶i lµ nghµnh c«ng nghiÖp träng ®iÓm cña n-íc
ta hiÖn nay?
A. C«ng nghiÖp c¬ khÝ ®iÖn tö
B. C«ng nghiÖp luyÖn kim ®en, mµu
C. C«ng nghiÖp hãa chÊt – ph©n bãn – cao su D. C«ng nghiÖp chÕ biÕn l-¬ng thùc – thùc

phÈm
C©u 8: PhÇn l·nh thæ cã khÝ hËu l¹nh vÒ mïa ®«ng ë §«ng Nam ¸ thuéc
A. Mi-an-ma vµ ViÖt Nam
B. Phi-lÝp-pin vµ §«ng Ti-mo
C. Th¸i Lan vµ Lµo
D. B¾c Mi-an-ma vµ B¾c ViÖt Nam
C©u 9: §©y lµ ®Æc ®iÓm kh¸c nhau gi÷a c¸c nhµ m¸y nhiÖt ®iÖn ë miÒn B¾c vµ miÒn Nam:
A. C¸c nhµ m¸y ë miÒn Nam th-êng cã quy
B. MiÒn B¾c ch¹y b»ng than, miÒn Nam ch¹y
m« lín h¬n
b»ng dÇu hoÆc khÝ
C. MiÒn B¾c n»m gÇn vïng nguyªn liÖu, miÒn
D. C¸c nhµ m¸y ë miÒn B¾c ®-îc x©y dùng
Nam n»m gÇn c¸c thµnh phè
sím h¬n ë miÒn Nam
C©u 10: C¸c c¬ së chÕ biÕn s÷a vµ c¸c s¶n phÈm tõ s÷a tËp trung ë c¸c ®« thÞ lín v×:
A. Cã lùc l-îng lao ®éng dåi dµo vµ thÞ tr-êng B. GÇn nguån nguyªn liÖu vµ thÞ tr-êng tiªu
tiªu thô lín
thô
C. Cã lùc l-îng lao ®éng dåi dµo vµ gÇn nguån D. Cã thÞ tr-êng tiªu thô lín vµ ®¶m b¶o kü
nguyªn liÖu
thuËt
C©u 11: Vïng c«ng nghiÖp s¶n xuÊt ®-êng mÝa ph¸t triÓn nhÊt n-íc ta lµ:
A. §«ng Nam Bé
B. §ång B»ng s«ng Cöu Long
C. Nam Trung Bé
D. B¾c Trung Bé
C©u 12: T©n Mai lµ tªn nhµ m¸y giÊy lín cña tØnh:
A. Phó Thä
B. §ång Nai
C. Hµ T©y
D. B×nh D-¬ng
C©u 13: Căn cứ để xác định chiều rộng và giới hạn phạm vi của lãnh hải, vùng tiếp giáp lãnh
hải, vùng đặc quyền kinh tế, thềm lục địa là
A. các đảo ven bờ.
B. biên giới trên biển.
C. đường cơ sở.
D. bờ
biển. \
C©u 14: §Æc ®iÓm næi bËt cña ®Þa h×nh ®ång b»ng §«ng ¢u lµ
A. chñ yÕu lµ ®åi thÊp vµ ®Çm lÇy
B. thÊp vµ nhiÒu « tròng ngËp n-íc
C. nhiÒu ®Çm lÇy vµ vïng tròng thÊp
D. t-¬ng ®èi cao, xen lÉn nhiÒu ®åi thÊp
C©u 15: : Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 9, hãy cho biết những vùng khí hậu nào sau
đây có hoạt động của gió Tây khô nóng rõ rệt nhất?
A. Tây Bắc Bộ và Tây Nguyên.
B. Nam Bộ và Tây Nguyên.
C. Tây Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ.
D. Đông Bắc Bộ và Nam Trung Bộ.
Câu 16: Tạo nên sự phân hóa đa dạng của tự nhiên giữa miền Bắc với miền Nam, giữa miền núi
với đồng bằng, ven biển, hải đảo, hình thành các vùng tự nhiên khác nhau ở nước ta là do
A. vị trí địa lí và đặc điểm địa hình.
B. vị trí địa lí và hình dạng lãnh thổ.
C. vị trí địa lí và hướng nghiêng chung của địa hình.
D. vị trí địa lí và phạm vi lãnh thổ.
Câu 17: Thảm thực vật ở nước ta bốn mùa xanh tốt, rất giàu sức sống, khác hẳn với thiên nhiên
một số nước có cùng vĩ độ ở Tây Nam Á và Bắc Phi do
A. chịu ảnh hưởng của khối khí lạnh phương bắc.
B. lãnh thổ hẹp ngang và giáp biển.
C. giáp Biển Đông và nằm trong khu vực nhiệt đới gió mùa.
D. khí hậu nước ta mang tính chất nhiệt đới.
Câu 18: Nhận định nào sau đây không đúng khi nhận xét ảnh hưởng của gió mùa mùa đông
đến chế độ nhiệt ở nước ta?
A. Khiến cho nhiệt độ giảm dần từ Nam ra Bắc.
B. Khiến cho nhiệt độ tăng dần từ Nam ra Bắc.
C. Làm cho nền nhiệt độ của nước ta bị hạ thấp trong mùa đông.
D. Làm cho chế độ nhiệt nước ta có sự phân hóa phức tạp theo không gian.
Câu 19: Nguyên nhân chủ yếu nào gây mưa vào mùa hè cho cả hai miền Nam, Bắc và mưa vào
tháng IX cho Trung Bộ nước ta?
A. Sự xâm nhập trực tiếp của khối khí nhiệt đới ẩm từ Bắc Ấn Độ Dương.
B. Hoạt động của gió mùa Tây Nam cùng với dải hội tụ nhiệt đới.
C. Sự tác động trực tiếp của gió mùa Tây Nam từ áp cao cận chí tuyến bán cầu Nam.
D. Hoạt động của gió mùa Tây Nam cùng với hoạt động của bão.

Câu 20: Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam, cho biết lưu vực sông Thu Bồn có lượng mưa trung
bình năm phổ biến là bao nhiêu?
A. 2400 – 2800 mm.
B. Trên 2800 mm.
C. 1600 – 2000 mm.
D. 2000 – 2400 mm.
Câu 21: Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam, cho biết những khu địa lí động vật nào sau đây có
voi sinh sống?
A. Đông Bắc và Tây Bắc.
B. Nam Trung Bộ và Nam Bộ.
C. Đông Bắc và Bắc Trung Bộ.
D. Bắc Trung Bộ và Nam Trung Bộ.
Câu 22: Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam, cho biết thảm thực vật và nhóm đất nào sau đây có ở
vườn quốc gia Ba Bể và Phong Nha – Kẻ Bàng?
A. Rừng kín thường xanh và đất pheralit.
B. Rừng thưa và núi đá.
C. Rừng trồng và đất phù sa.
D. Rừng trên núi đá vôi và đất pheralit
C©u 23: NhËn ®Þnh ®óng nhÊt vÒ tµi nguyªn rõng cña n-íc ta hiÖn nay:
A. Tµi nguyªn rõng ®ang tiÕp tôc suy gi¶m c¶
B. Dï tæng diÖn tÝch rõng ®ang ®-îc phôc håi nh-ng
vÒ sè l-îng vµ chÊt l-îng
chÊt l-îng rõng vÉn tiÕp tôc bÞ suy gi¶m
C. Tµi nguyªn rõng ë n-íc ta ®ang ®-îc phôc
D. ChÊt l-îng rõng ®· ®-îc phôc håi nh-ng diÖn tÝch
håi vÒ sè l-îng vµ chÊt l-îng
rõng ®ang gi¶m sót nhanh
C©u 24: HËu qu¶ lín nhÊt cña h¹n h¸n lµ:
A. Lµm h¹ mùc n-íc ngÇm
B. Ch¸y rõng
C. ThiÕu n-íc cho s¶n xuÊt vµ sinh ho¹t
D. MÊt mïa
C©u 25: §©y lµ h¹n chÕ lín nhÊt cña c¬ cÊu d©n sè trÎ:
A. Søc Ðp lªn vÊn ®Ò gi¶i quyÕt viÖc lµm
B. Ng-êi trong ®é tuæi sinh ®Î lín
C. G¸nh nÆng phô thuéc lín
D. Khã kh¨n trong viÖc h¹ tØ lÖ gia t¨ng d©n sè
C©u 26: H×nh d¹ng c©n ®èi cña l·nh thæ Hoa K× ë phÇn ®Êt trung t©m B¾c MÜ thuËn lîi cho
A. Ph©n bè d©n c- vµ khai th¸c kho¸ng s¶n
B. Ph©n bè s¶n xuÊt vµ ph¸t triÓn giao th«ng
C. Khai th¸c tµi nguyªn vµ ph¸t triÓn dÞch vô
D. S¶n xuÊt n«ng nghiÖp vµ x©y dùng h¶i c¶ng
C©u 27: KiÓu khÝ hËu cËn nhiÖt ®íi xuÊt hiÖn chñ yÕu ë phÇn l·nh thæ nµo cña Liªn Bang Nga
A. PhÝa T©y
B. PhÝa B¾c
C. PhÝa Nam
D. Vïng trung t©m
Câu 28: Cho biểu đồ:
Triệu ng-êi
80.9
72,0

86.9

90.7

77.6

Năm
Biểu đồ thể hiện dân số Việt Nam qua giai đoạn 1995-2014
Căn cứ vào biểu đồ đã cho, hãy cho biết nhận xét nào sau đây là không đúng về dân số
Việt Nam giai đoạn 1995 – 2014?
A. Tổng số dân, số dân thành thị và số dân nông thôn nước ta có quy mô ngày càng lớn.
B. Số dân thành thị tăng nhiều hơn số dân nông thôn và tổng dân số dân.
C. Số dân thành thị tăng nhanh hơn số dân nông thôn và tổng dân số dân.
D. Số dân đô thị luôn nhỏ hơn số dân nông thôn nhưng tốc độ tăng lại nhanh hơn.
C©u 29: KhÝ hËu chñ yÕu cña NhËt B¶n lµ
A. CËn cùc vµ «n ®íi
B. CËn nhiÖt vµ «n ®íi
C. NhiÖt ®íi vµ cËn nhiÖt
D. CËn cùc vµ cùc

C©u 30: C¨n cø vµo Atlat ®Þa lý ViÖt Nam trang 26 c¸c tØnh thuéc miÒn Trung Du vµ miÒn nói
B¾c Bé cã má ®ång lµ:
A. Th¸i Nguyªn, B¾c C¹n, Phó Thä
B. Cao B»ng, Hßa B×nh, Tuyªn Quang
C. Lai Ch©u, L¹ng S¬n, Hµ Giang
D. Lµo Cai, S¬n La, B¾c Giang
C©u 31: C¨n cø vµo Atlat ®Þa lý ViÖt Nam trang 22 cho biÕt trung t©m c«ng nghiÖp chÕ biÕn
l-¬ng thùc thùc phÈm nµo sau ®©y cã quy m« lín.
A. Hµ Néi, H¶i Phßng
B. Hµ Néi, thµnh phè Hå ChÝ Minh
C. §µ N½ng, Nha Trang
D. Thµnh phè Hå ChÝ Minh, Biªn Hßa
C©u 32: Dùa vµo Atlat ®Þa lý ViÖt Nam trang 25 cho biÕt ®i tõ B¾c vµo Nam theo biªn giíi ViÖt
– Lµo, ta ®i qua lÇn l-ît c¸c cöa khÈu nµo?
A. Bê Y, Lao B¶o, CÇu Treo, T©y Trang
B. C©u Treo, T©n Thanh, Lao B¶o, Bê Y
C. T©y Trang, CÇu Treo, Lao B¶o, Bê Y
D. Lao B¶o, CÇu Treo, T©y Trang, Bê Y
C©u 33: Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 15, cho biết nhận định nào sau đây đúng về các
đô thị và mật độ dân số tại các đô thị?
A. Hà Nội, Hải Phòng và TP. Hồ Chí Minh là ba đô thị đặc biệt, có mật độ dân số trên
2000 người/km2.
B. Hà Nội, Hải Phòng và TP. Hồ Chí Minh, mỗi đô thị đều có quy mô dân số trên 1 triệu
người và mật độ dân số là 2000 người/km2.
C. Hà Nội, Hải Phòng và TP. Hồ Chí Minh, mỗi đô thị đều có quy mô dân số trên 1 triệu
người và mật độ dân số trên 2000 người/km2.
D. Hà Nội, Hải Phòng và TP. Hồ Chí Minh là ba đô thị loại 1, có mật độ dân số là 2000
người/km2.
C©u 34: Cho b¶ng sè liÖu:
DiÖn tÝch vµ s¶n l-îng lóa cña n-íc ta giai ®o¹n 2005 – 2014
N¨m
2005
2009
2011
2014
DiÖn tÝch (Ngh×n ha)
7329
7437
7655
7816
S¶n l-îng (Ngh×n tÊn)
35832
30950
42398
44974
§Ó thÓ hiÖn t×nh h×nh ph¸t triÓn cña diÖn tÝch vµ s¶n l-îng lóa n-íc ta giai ®o¹n 2005 – 2014,
biÓu ®å nµo sau ®©y thÝch hîp nhÊt?
A. BiÓu ®å kÕt hîp
B. BiÓu ®å miÒn
C. BiÓu ®å cét
D. BiÓu ®å
trßn
Câu 35: Đồng bằng ở Trung Quốc được tạo nên bởi sông Hoàng Hà là
A. Hoa Bắc
B. Đông Bắc
C. Hoa Trung
D. Hoa Nam
Câu 36: Vụ Đông đã trở thành vụ chính của vùng:
A. Đồng bằng sông Hồng
B. Bắc Trung Bộ
C. Duyên hải Nam Trung bộ
D. Đông Nam Bộ
Câu 37: Ở Tây Nguyên chè được trồng nhiều nhất ở:
A. Kon Tum
B. Gia Lai
C. Đắk Lắk
D. Lâm Đồng
Câu 38: Các nước trong khu vực (trừ Lào) đều giáp biển, tạo thuận lợi để phát triển
A. Giao thông vận tải biển
B. Khai thác khoáng sản biển
C. Du lịch biển
D. Tổng hợp kinh tế biển
Câu39: Vùng cây ăn quả lớn nhất ở nước ta là:
A. Đồng Bằng sông Cửu Long
B. Tây Nguyên
C. Duyên hải Nam Trung Bộ
D. Trung du và miền núi Bắc Bộ
Câu 40: Nơi thuận lợi cho nuôi trồng thủy sản nước lợ ở nước ta là?
A. Kênh rạch
B. Đầm phá
C. Ao hồ
D. Sông suối
…..Hết ….
ThÝ sinh ®îc phÐp sö dông Atlat ®Þa lÝ ViÖt Nam do nhµ xuÊt b¶n gi¸o dôc ph¸t hµnh tõ n¨m 2009
®Õn nay
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