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PHẦNă1ă 

 MAăTRẬNăĐ ăTHI THPTăQU CăGIAăCÁCăN M 
CỦAăBỘăGIÁOăDỤCăVÀăĐÀOăTẠO 

 
Đ  thi THPT qu căgiaăn mă2017 

Chuyên đề 
Các cấp độ nhận thức 

 
Tổng Nhận 

biết 
Thông 
hiểu 

Vận dụng 
thấp 

Vận 
dụng cao 

1. Địa lí tự nhiên 3 1 1 0 5 
2. Địa lí dân cư 1 1 1 0 3 
3. Địa lí các ngành kinh tế 2 3 2 3 10 
4. Địa lí các vùng kinh tế 2 3 3 4 12 
5. Thực hành địa lí  4 4 1 1 10 

Tổng câu 12 12 8 8 40 
 
Đ  thi THPT qu căgiaăn mă2018 

Chuyên đề 
Các cấp độ nhận thức 

 
Tổng 

Nhận 
biết 

Thông 
hiểu 

Vận dụng 
thấp 

Vận 
dụng cao 

1. Địa lí khu vực và quốc gia 0 2 0 0 2 
2. Địa lí tự nhiên 3 2 0 0 5 
3. Địa lí dân cư 1 1 0 0 2 
4. Địa lí các ngành kinh tế 1 1 3 1 6 
5. Địa lí các vùng kinh tế 0 1 5 4 10 
6. Thực hành địa lí  8 3 2 2 15 

Tổng câu 13 10 10 7 40 
 
Đ  thi THPT qu căgiaăn mă2019 

Chuyên đề 
Các cấp độ nhận thức 

 
Tổng Nhận 

biết 
Thông 
hiểu 

Vận dụng 
thấp 

Vận 
dụng cao 

1. Khái quát kinh tế xã hội thế  giới; 
Địa  khu vực và quốc gia 

3 2 1 0 6 

2. Địa lí tự nhiên 2 0 0 0 2 
3. Địa lí dân cư 1 0 0 0 1 
4. Địa lí các ngành kinh tế 0 2 2 2 6 
5. Địa lí các vùng kinh tế 0 2 5 3 10 
6. Thực hành địa lí  8 3 2 2 15 

Tổng câu 13 10 10 7 40 
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PH Nă2.ăN IăDUNGăC ăB NăLụăTHUY TăVẨăTR CăNGHI MăH CăKỊă1 

 
BÀI 2. V ăTRệăĐ AăLệăVẨăPH MăVIăLẩNHăTH  

I.ăV ătríăđ aălí 
  - N mă ărìaăphíaăĐôngăc aăbánăđ oăĐôngăD ng,ăg nătrungătơmăkhuăv căĐôngăNamăÁ.ăTrênăđ tă li năgiápă3ăn că(TQ, Lào, 
Campuchia).ăTrênăbi năgiápă8ăn că(TrungăQu c,ăPhilippin,ăMalaixia,ăIndonexia,ăBrunay,ăSingapo, Thái Lan, Campuchia). 
  - H ătọaăđ ăđ aălíă: 
  +ăTrênăđ tăli nă:ă 
  Đi măc căB că 23023’Băăă(Lũng Cú - Đ ngăVĕn- Hà Giang);  đi măc căNamă8034’Bă(Đ tăMũiăậ NgọcăHi n,ăCà Mau) 

      Đi măc căTơyă102009’Đă(SínăTh uă- M ngăNhéăậ Đi năBiên);ăđi măc căĐông 109024’Đă(V năNinhăậ Khánh Hòa) 
  +ăTrênăbi nă:ăKéoădƠiăt iăvĩăđ ă6050’B vƠăt ă1010Đă→ă117020’Đătrênăbi năĐông 
- V aăg năli năv iăl căđ aăÁăậ Ểuăv aăthôngăraăTháiăBìnhăD ngăr ngăl n. 
- N mă ămúiăgi ăs ă7 
II.ăPh măviălưnhăth ă(3 vùng) 

Vùngăđ t Vùngăbi n Vùngătr i 
- T ngă di nă tíchă ph nă
đ tă li nă vƠă h iă đ oă lƠă
331212 km2

. 

- Cóă h nă 4600ă kmă
đ ngăbiênăgi i trênăđ tă
li năgiápăv iăLƠo,ăTrungă
Qu c,ăCampuchia 
- Cóă3260ăkmăđ ngăb ă
bi n,ă v iă 28ă t nh,ă thƠnhă
ph ăgiápăbi nă→ăThu nă
l iă phátă tri nă kinhă t ă
bi n 
- Cóăh nă4000ăhònăđ oă
l nă nh ,ă ph nă l nă lƠă
đ oă venă b ă vƠă 2ă qu nă
đ oăxaăb ă lƠăHoƠngăSaă
(ĐƠă N ng)ă vƠă Tr ngă
Sa (Khánh Hòa) 

- Di nătíchă:ăKho ngă1ătri uăkm2 
- Baoăg mă5 vùng:  
+ N iăth y,ă(lƠăvùngăti păgiápăđ tăli n,ăphíaătrongăđ ngăc ăs ,ăđ căxemă
nh ălƠăm tăb ăph nătrênăđ tăli n). 
+ Lưnhăh i (t ăđ ngăc ăs ăraă12ăh iălí,ăVNăth căhi năđ yăđ ăch ăquy nă
đ iăv iăvùngăbi nănƠy). Ranhăgi iăngoƠiăc aălưnhăh iălƠăđ ngăbiênăgi iă
qu căgiaătrênăbi n. 
 + Ti păgiápălưnhăh i (vùngăbi năti păli năphíaăngoƠiălưnhăh iăVi tăNamăcóă
chi uăr ngă lƠă12ăh iă lỦ, h păv iă lưnhăh iăVi tăNamăthƠnhăm tăvùngăbi nă
r ngă24ăh iă lỦăk ă t ăđ ngăc  s ,ăVNăcóăquy năki măsoátăanăninhătrênă
bi n).ă 
+ Vùngăđ că quy nă kinhă t ă (h pă v iă lưnhă h iă Vi tă Namă thƠnhăm tă vùngă
bi nă r ngă200ăh iă lỦă k ă t ă đ ngă c ăs , Vi tăNamăcóă ch ă quy năhoƠnă
toƠnăv ăvi căthĕmădò,ăkhaiăthác,ăb oăv ăvƠăqu nălỦăt tăc ăcácătƠiănguyênă
thiênănhiên,ăsinhăv t,ănh ngăv năchoătƠuăthuy năcácăn căkhácăt ădoăđiă
l iămƠăkhôngăgơyăh iăcũngănh ăđ tăđ ngădơyăcápăng m,ă ngăd năd u,ầ  
+ Th măl căđ a: baoăg măph năng măd iăbi năvƠălòngăđ tăd iăđáyăbi nă
thu căph năkéoădƠiăt ănhiênăc aăl căđ aăVN,ăsơu kho ngă200măho căh nă
n a.ăVNăcóăquy năthĕmădò,ăkhaiăthác,ăb oăv ăcácătƠiănguyênăthiênănhiênă
ăth măl căđ a. 

LƠă kho ngă
không gian 
khôngă gi iă
h nă v ă đ ă
cao bao 
trùm lên lãnh 
th ă n că ta,ă
đ că xácă
đ nhă b ngă
đ ngă biênă
gi iă trênă đ tă
li nă vƠă ranhă
gi iă bênă
ngoàiă c aă
lưnhă h i,ă
không gian 
cácă đ oă trênă
bi n 

III.ăụănghĩa 
T ănhiên Kinhăt  Vĕnăhóaăậ Xưăh i Qu căphòng 

- Quyăđ nhăđ căđi măc ăb năc aăthiênă
nhiênă n că taă mangă tínhă ch tă nhi tă
đ iă măgióămùa 
- T oănênăs ăphongăphú,ăđaăd ngăv ă
tƠiănguyênăkhoángăs năvƠăsinh v t 
- T oănênăs ăphơnăhóaăđaăd ngăgi aă
mi nă B că v iămi nă Nam,ă gi aă đ ngă
b ngă v iămi nă núi,ă gi aă đ tă li nă v iă
h iăđ o,ăhìnhăthƠnhăcácăvùngăt ănhiênă
khác nhau 
- N mă trongă vùngă cóă nhi uă thiênă taiă
(bưo,ălũăl t,ăh năhánăầ) 

- N mă ăngưăt ăđ ngăhƠngăh iăvƠă
hàng khôngă qu că t ă quană trọng,ă
thu nă l iă giaoă l uă v iă cácă n că
trongăkhuăv căvƠătrênăth ăgi i 
- C aă ngõă raă bi nă c aă LƠo,ă Tháiă
Lan,ă Đôngă B că Campuchia,ă Tơyă
Namă Trungă Qu c,ă thu nă l iă phátă
tri nă kinhă t ă cácă vùngă lưnhă th ,ă
th căhi năchínhăsáchăh iănh p,ăm ă
c aăv i cácăn cătrênăth ăgi i,ăthuă
hútăv năđ uăt ăn căngoƠi 

Đi uă ki nă thu nă
l iă choă n că taă
chungă s ngă hòaă
bình,ăh pătácăh uă
ngh ,ă cùngă phátă
tri năv iăcácăn că
lángăgi ngăvƠăkhuă
v căĐôngăNamăÁ 

- Cóă v ă tríă đ că
bi tă quană trọngă
ăĐôngăNamăÁ 

- Bi năĐôngăcóăỦă
nghĩaă r tă quană
trọngătrongăcôngă
cu că xơyă d ng,ă
phátătri năkinhăt ă
vƠă b oă v ă đ tă
n c 

CỂUăH IăTR CăNGHI M 
Câu 1. Cĕnăc ăvƠoăAtlatăĐ aălíăVi tăNamătrangă4ă- 5,ăhưyăchoăbi tăđi măc căB căc aăn cătaăthu căt nhănƠo? 

A.ăĐi năBiên. B. Hà Giang. C.ăCaoăB ng. D. Lào Cai 
Câu 2. Cĕnăc ăAtlatăĐ aălíăVNătrangă4,ă5,ăchoăbi tăn cătaăti păgiápăv i nh ngăqu căgiaănƠoătrênăđ tăli n? 

A.ăTrungăQu c,ăLƠo,ăCampuchia. B.ăTrungăQu c,ăLƠo. 
C.ăTrungăQu c,ăCampuchia,ăMianma. D. Lào, Campuchia, Thái Lan. 

Câu 3.ăCĕnăc ăAtlatăĐ aălíăVi tăNam trang 4 ậ 5,ăchoăbi tăđ ngăbiênăgi iăn căta v iăn cănƠoădƠiănh t? 
A.ăTrungăQu c.ăăăăăăăăăăăB.ăLƠo.ăăăăăăăăăăăăăăăC.ăCampuchia.ăăăăăăăăăăăăăD.ăCơuăAăvƠăCăđúng. 

Câu 4. Cĕnăc ăAtlatăĐ aălíăVi tăNamătrangă4ăậ 5,ăchoăbi tăt nhă(thƠnhăph )ănƠoăsauăđơyăc aăn cătaăcóăđ ngăbiênăgi iăv aăti pă
giápăv iăLƠo,ăv aăti păgiápăv iăCampuchia? 

A.Gia Lai  C.ăĐi năBiên  B.Kon Tum   D.ăBìnhăPh c. 
Câu 5. Cĕnăc ăvƠoăAtlatăĐ aălíăVi tăNamătrang 4 ậ 5,ăhưyăchoăbi tăt nhănƠoăcóăchungăbiên gi iăv iăTrungăQu căvƠăLƠo? 
              A. Lai Châu.  B.ăĐi năBiên.           C.ăS năLa.   D. Lào Cai. 
Câu 6. Cĕnăc ăvƠoăAtlatăĐ aălíăVi tăNamătrangă4ăậ 5,ăchoăbi tăt nhăthƠnhănƠoăcóădi nătích nh ănh tăn căta? 

A. Ninh Bình. B.ăB căNinh. C. Thái Bình.  D. Hà Nam 
Câu 7. Cĕnăc ăvƠoăAtălatătrang 4-5,ăchoăbi tăĐ oăPhúăQu căthu căt nhănƠoăc aăn căta 

A. Kiên Giang  B. Cà Mau  C.ăB căLiêu   D.ăSócăTrĕng 
Câu 8. Cĕnăc ăvƠoăAtălatătrangă4-5,ăchoăbi tăđ ngăbiênăgi iătrênăbi năgi iăh năt  

A.Móng Cái đ n Hà Tiên. B.ăL ngăS năđ năĐ t Mũi 
C.ăMóngăCáiăđ n Cà Mau. D.ăMóngăCáiăđ năB căLiêu 
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Câu 9.  Cĕnăc ăvƠoăAtălatătrangă4-5, choăbi tăqu năđ oăHoƠngăSaăthu căt nhă(thƠnhăph ): 
 A.ăQu ngăNam     B.ăĐƠăN ng 
 C.ăQu ngăNgưi     D. Khánh Hòa 
Câu 10. Cĕnăc  vào Atlat trang 4-5, choăbi tăt nhănƠoăc aăn cătaăv aăti păgiápăv iăTrungăQu cătrênăđ tăli năvƠătrênăbi n? 
 A.ăL ngăS nă  B.ăH iăPhòng  C.ăQu ngăNinh.  D.ăCaoăB ng. 
Câu 11.ăCĕnăc ăvƠoăAtlatătrangă4-5,ăchoăbi tăt nhănƠoăc aăn cătaăv aăti păgiápăv iăCam-pu-chiaătrênăđ tăli năvƠătrênăbi n? 
 A. Cà Mau  B. Kiên Giang.  C. An Giang.  D.ăĐ ngăTháp. 
Câu 12. Cĕnăc ăvƠoăAtlatăĐ aălíăVi tăNamătrangă4ăậ 5,ăhưyăchoăbi tăthƠnhăph ătr căthu căTrungă ngănƠoăsauăđơyăkhôngăgiápăbi nă
Đông?ăăăăA.ăH iăPhòng. B.ăĐƠăN ng. C.ăTP.ăH ăChíăMinh.ăăăăăăăăăăD.ăC năTh . 
Câu 13. Cĕnăc ăvƠoăAtlatăĐ aălíăVi tăNamătrangă4ăậ 5,ăhưyăchoăbi tăn cătaăcóăbaoănhiêuăt nh,ăthƠnhăph ăgiápăbi năĐông?ă 
           A. 26.     B. 27.      C. 28.   D. 29 
Câu 14. Cĕnăc ăvƠoăAtlatăĐ aălíăVi tăNamătrangă4ăậ 5,ăhưyăchoăbi tăchi uăr ngăc aăt nh,ăthƠnh ph ănƠoăsauăđơyăch aăđ yă50ăkm? 

A.ăHƠăTĩnh. B.ăQu ngăBình. C.ăQu ngăTr . D.ăQu ngăNgưi 
Câu 15. Trênăb năđ ăth ăgi i,ăn căVi tăNamăn mă : 

A.ăbánăđ oăTrungă n,ăkhuăv cănhi tăđ i. 
B.ărìaăphíaăđôngăbánăđ oăĐôngăD ng,ăg nătrungătơmăĐôngăNamăÁ. 
C.ăphíaăĐôngăTháiăBìnhăD ng,ăkhuăv căkinhăt ăsôiăđ ngăc aăth ăgi i. 
D.ărìaăphíaăđôngăchơuăÁ,ăkhuăv căônăđ i. 

Câu 16.ăN cătaăcóănhi uătƠiănguyên khoángăs nălƠădoăv ătríăđ aălí 
A.ăti păgiápăv iăBi năĐông. 
B.ăli năk ăvƠnhăđaiăsinhăkhoángăTháiăBìnhăD ngăvƠăĐ aăTrungăH i. 
C.ătrênăđ ngădiăl uăvƠădiăc ăc aănhi uăloƠiăđ ng,ăth căv t. 
D.ă ăkhuăv căgióămùaăđi năhìnhănh tăth ăgi i 

Câu 17.ăPh năng măd iăbi năvƠălòngăđ tăd iăđáyăbi năthu căph năl căđ aăkéoădƠiăm ăr ngăraăngoƠiălưnhăh iăchoăđ năb ăngoƠiă
c aărìaăl căđ a,ăcóăđ ăsơuăkho ngă200ămăvƠăh năn a,ăđ căgọiălƠ: 

A.ăLưnhăh i.    B.ăTh măl căđ a. 
C.ăVùngăti păgiápălưnhăh i.   D.ăVùngăđ căquy năkinhăt . 

Câu 18.ăVùngăbi năđ căxemălƠăm tăb ăph nătrênăđ tăli nălƠ 
 A.N iăth y  B.ăLưnhăh i C.ăTi păgiápălưnhăh i D.ăĐ căquy năkinhăt . 
Câu 19. Vùngăbi n,ăt iăđóăNhƠăn cătaăcóăch ăquy năhoƠnătoƠnăv ăkinhăt ,ănh ngăv năđ ăchoăcácăn căkhácăđ căđ tă ngăd nă
d u,ădơyăcápăng măvƠătƠuăthuy n,ămáyăbayăn căngoƠiăđ căt ădoăv ăhƠngăh iăvƠăhƠngăkhôngănh ăcôngă căqu căt ăquyăđ nh,ă
đ căgọiălƠ: 

A.ăN iăth y     C.ăVùngăti păgiápălưnhăh i 
B.ăLưnhăh i     D.ăVùngăđ căquy năv ăkinhăt . 

Câu 20.ăN iăth yălƠă 
A. vùng n căti păgiápăv iăđ tăli n,ă ăphíaătrongăđ ngăc ăs . 
B.ăcóăchi uăr ngă12ăh iălí. 
C.ăti păli năv iălưnhăh iăvƠăh păv iălưnhăh iăthƠnhăvùngăbi năr ngă200ăh iălí. 
D.ăn că ăphíaăngoƠiăđ ngăc ăs ăv iăchi uăr ngă12ăh iălí. 

Câu 21. B ăph nănƠoăsauăđơyăc aăvùngăbi nămƠăranhăgi iăngoƠiăc aănóăchínhălƠăbiênăgi iăqu căgiaătrênăbi n 
A.ăLưnhăh i.  B.ăĐ căquy năkinhăt  . C.ăN iăth y.  D.ăTi păgiápălưnhăh i. 

Câu 22.ăVùngăbi năđ căquyăđ nhăđ ăđ măb oăchoăvi căth căhi năch ăquy năqu căgiaătrênăbi nălƠăvùngănƠo? 
A.N iăth y  B.ăLưnhăh i   C.ăTi păgiápălưnhăh i D.ăTh măl căđ a. 

Câu 23. Vùngăbi năthu căch ăquy năqu căgiaătrênăbi nălƠăvùng? 
A.ăLưnhăh i.  B.ăTi păgiápălưnh h i  C.ăĐ căquy năkinhăt .ă D.ăTh măl căđ a. 

Câu 24.  Th ăt ăcácăvùngăbi năc aăn cătaăt ăb ăraănh ăsauă(khôngăk ăth măl căđ a): 
 A.ăN iăth y,ălưnhăh i,ăvùngăti păgiápălưnhăh i,ăvùngăđ căquy năkinhăt  
 B.ăN iăth y,ăvùngăti păgiápălưnhăh i,ălưnhăh i,ăvùngăđ căquy năkinhăt  
 C.ăN iăth y,ăvùngăđ căquy năkinhăt ,ălưnhăh i,ăvùngăti păgiápălưnhăh i 
 D.ăN iăth y,ălưnhăh i,ăvùngăđ căquy năkinhăt ,ăvùngăti păgiápălưnhăh i 
Câu 25. Y uăt ăquyăđ nhăđ căđi măc ăb năc aăthiênănhiênăn cătaămangătínhăch tănhi tăđ iă măgió mùa là 

A.ăhìnhăd ngălưnhăth     B.ăđ aăhìnhăch ăy uălƠăđ iănúi 
C.ăv ătríăđ aălí     D.ăti păgiápăbi năĐông. 

Câu 26.ăụănghĩaăvĕnăhóaă- xưăh iăc aăv ătríăđ aălíăđưăt oăthu năl iăchoăn căta 
A.ăth căhi năchínhăsáchăm ăc a,ăh iănh p,ăthuăhútăv năn căngoƠi. 
B.ăchungăs ngăhòaăbình,ăh pătácăh uăngh ăv iăcácăn cătrongăkhuăv c. 
C. giaoăl uăv iăcácăn căxungăquanhăb ngăđ ngăb ,ăđ ngăbi n. 
D. h pătácăvƠăc nhătranhăv iăcácăn cătrongăkhuăv c. 

Câu 27.  N mătrênăngưăt ăđ ngăhƠngăh iăvƠăhƠngăkhôngănênăn cătaăcóăđi uăki năthu năl iăđ  
 A.ăgiaoăl uăv iăcácăn c,ăm ăc a,ăh iănh p.  B.ăchungăs ngăhòaăbìnhăv iăcácăn c. 
 C.ătr ăthƠnhătrungătơmăc aăkhuăv c .  D.ăphátătri nănhanhăh năcácăn căkhác. 
Câu 28. Nguyênănhơnăch ăy uăt oănênăs ăphơnăhóaăđaăd ngăc aăt ănhiênăVi tăNam là  
 A.ăđ aăhình.    B.ăv ătríăđ aălíăvƠăhìnhăd ngălưnhăth . 
 C.ăđ tăđai.ă    D.ăkhíăh u. 
Câu 29. So v i các qu c gia có cùng vĩ đ   Tây Á, Châu Phi,ăVi t Nam có l i th  hẳn v  

   A.khí h u. B. tài nguyên thiên nhiên. 
C.ădi nătích đ t đai. D.ănĕngăl ngăM t Tr i. 
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Đ CăĐI MăCHUNGăC AăT ăNHIểNăVI TăNAM 

- Đ tăn cănhi uăđ iănúi 
- Thiênănhiênăch uă nhăh ngăsơuăs căc aăbi n 
- Thiênănhiênănhi tăđ iă măgióămùa 
- Thiênănhiênăphơnăhóaăđaăd ng 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
BÀI 6. Đ TăN CăNHI UăĐ IăNỎI 

I.ăĐ căđi măchungăc aăđ aăhình 
1. Đ aăhìnhăđ iănúiăchi măph năl nădi nătíchănh ngăch ăy uălƠăđ iănúiăth p 

- Đ iănúiăchi mă3/4 di nătích,ăđ ngăb ngăchi mă1/4 di nătích. 
- Đ iănúiăth păchi măh nă60%ădi nătích,ănúiăcaoătrênă2000măch ăchi mă1% 

2. C uătrúcăđ aăhìnhăkháăđaăd ng 
- Đ aăhìnhăcóăc uătrúcăc ăđ căv năđ ngăTơnăki năt oălƠmătrẻăl i,ăcóătínhăphơnăb cătheoăđ ăcao. 
- Đ aăhìnhăth păd năt ăTơyăB căxu ngăĐôngăNamăvƠăphơnăhóaăđaăd ng. 
- C uătrúcăđ aăhìnhăg mă2ăh ngăchính: 

       +ăH ngăTBă- ĐNă(vùngănúiăTơyăB căvƠăTr ngăS năB c)ă 
       +ăH ngăvòngăcungă(vùngănúiăĐôngăB căvƠăTr ngăS năNam). 
3. Đ aăhìnhăc aăvùngănhi tăđ iă măgió mùa 

Xơmăth căm nhă ăvùngănúi,ăb iăt ănhanhă ăđ ngăb ng. 
4. Đ aăhìnhăch uătácăđ ngăm nhăm ăc aăconăng i 

Cácăho tăđ ngăc aăconăng iălƠmăchoăđ aăhìnhăb ăbi năđ iă:ăKhaiăthácăkhoángăs n,ăch tăpháăr ng,ălƠmăđ ngăh măầ 
II.ăCácăkhuăv căđ aăhình 
1. Khuăv căđ i núi: 
* Có 4 vùng núi:  
 ĐôngăB c TơyăB c Tr ngăS năB c Tr ngăS năNam 
Ph măvi T ăng năsôngăH ng N măgi aăsôngăH ngăvƠăsôngă

C  
Phíaă Namă sôngă C ă
đ nădưyăB chăMư 

PhíaăNamădưyăB chăMư 

H ngă
núi 

Vòng cung TơyăB căậ ĐôngăNam TơyăB căậ ĐôngăNam Vòng cung 

Hình thái 
chung 

- Ch ăy uălƠăđ iănúiă
th p. 
- Cóă4ăcánhăcungăl n 
(sôngăGơm,ăNgơnăS n,ă
B căS n,ăĐôngăTri u) 
ch măđ uă ăTam Đ o,ă
m ăr ngăv ăphíaăB căvƠă
phía Đông. 
- H ngănghiêng:ăTơyă
B că- ĐôngăNam. 
- Theo h ngăcác dãy 
núi là h ngăvòngăcungă
c aăcácăthungălũng 
sông. 

- Đ aăhìnhăcaoănh tăn căta, 
v iă3ăd iăđ aăhìnhăch yăcùngă
h ngăTB-ĐN 
+ăPhíaăđông là dãy Hoàng 
LiênăS năcaoăđ ăs . 
+ Phía tây là các dãy núi trung 
bìnhăch yădọcăbiênăgi iăVi tă- 
Lào.  
+ ăgi aăth păh năg măcácă
dưyănúi,ăs nănguyênăvƠăcaoă
nguyên đáăvôiăt ăS năLaăđ nă
Ninh Bình - Thanh Hóa. 
- Xenăgi aăcácădưyănúiălà các 
thungălũngăsôngăcùngăh ng. 

- Các dãy núi song 
song, so le nhau. 
- Th p,ăhẹpăngang,ă
nơngăcaoă ă2ăđ u,ă
th pătrũngă ăgi a. 
- DưyăB chăMưăđơmă
ngangăraăbi n. 

- G măcácăkh iănúiăvƠă
cao nguyên. 
- B tăđ iăx ngărõăr tă
gi aă2ăs năĐông - Tây:  
+ăPhíaăTơy:ăs nătho i. 
+ăPhíaăĐông:ăd căđ ng 
 

*ăĐ aăhìnhăbánăbìnhănguyênăvƠăđ iătrungădu: lƠăb ăph năchuy năti păgi aămi nănúiăvƠăđ ngăb ng,ăbánăbìnhănguyênăth ăhi nărõă
nh tă ăvùngăĐôngăNamăB ăv iăb căth m phùăsaăc ăvƠăb ăm tăph ăbadanăđ ăcaoăkhôngăquáă200m;ăvùngăđ iătrungăduăr ngănh tă
n cătaăn mă ăphíaăb căvƠătơyăĐBSH,ăthuăhẹpă ărìaăđ ngăb ngăvenăbi nămi năTrung. 

CỂUăH IăTR CăNGHI M 
Câu 1. Cĕnăc ăvƠoăAtlatăĐ aălíăVi tăNamătrangă6-7,ăchoăbi tădãy núi nào sauăđơyăc aăn cătaăcóăh ngăTơyăB că- ĐôngăNam? A. 
HoƠngăLiênăS n.  B.ăNgơnăS n. C.ăăĐôngăTri u.  D.ăTr ngăS năNam. 
Câu 2. Cĕnăc ăvƠoăAtlatăĐ aălíăVi tăNamătrangă6-7,ăchoăbi tăđ nhănúiăcaoănh tăVi tăNam? 

A.ăTơyăCônăLĩnh  B.ăBƠăĐen C.ăPhanxipĕng.   D.ăNgọc Lĩnh. 
Câu 3: Cĕnăc ăvƠoăAtlatăĐ aălíăVi tăNamătrangă6-7,ăchoăbi tăcácăcaoănguyênăSinăCh i,ăS năLa,ăM căChơuăthu căvùngănúiănƠoăc aă
n căta  A.ăTơyăB c  B.ăĐôngăB c C.ăTr ngăS năB c D.ăTr ngăS năNam 
Câu 4. Cĕnăc ăvƠoăAtlatăĐ aălíăVi tăNamătrangă6-7, cho bi t dãy núi Con Voi n m kẹp gi a hai con sông nào? 
    A. Sông Gâm và sông Lô    B. sông H ngăvƠăsôngăĐƠ       C. sông Mã và sông C  D. sông Ch y và sông H ng 
Câu 5. Cĕnăc ăvƠoăAtlatăĐ aălíăVi tăNamătrangă6-7,ăchoăbi tăn mă ăphíaăđôngăthungălũngăsôngăH ng là vùng núi  

A.ăTơyăB c B.ăTr ngăS năNam C.ăTr ngăS năB c   D.ăĐôngăB c 
Câu 6. Cĕnăc ăvƠoăAtlatăĐ aălíăVi tăNamătrangă6-7,ăchoăbi tăn mă phía nam sông C ăđ nădưyăB chăMưălƠăvùngănúi 

A.ăTơyăB c  B.ăĐôngăB c C.ăTr ngăS năB c  D.ăTr ngăS năNam 
Câu 7. Cĕn c ăvƠoăAtlatăĐ aălíăVi tăNamătrangă6-7,ăchoăbi tăĐôngăB căcóăcácăvòngăcungănúiănƠo? 
A.ăSôngăGơm,ăNgơnăS n,ăB căS n,ăTamăĐ o. B.ăSôngăGơm,ăNgơnăS n,ăB căS n,ăTơyăC năLĩnh. 
C.ăSôngăGơm,ăNgơnăS n,ăB căS n,ăĐôngăTri u.ă D.ăSôngăGơm,ăNgơnăS n,ăB căS n,ăTamăĐi p. 
Câu 8. DưyănúiăPhuăLuôngăthu căvùngănúiănƠoăc aăn căta 

A.ăTơyăB c  B.ăĐôngăB c C.ăTr ngăS năB c D.ăTr ngăS năNam. 
Câu 9.ăCĕnăc ăvƠoăAtlatăĐ aălíăVi tăNamătrangă6-7,ăchoăbi tădưyănúiănƠoăsauăđơyăkhôngăch yătheoăh ngătơyăb că- đôngănam?ă A. 
Hoàng Liên S n.ă B.ăTr ngăS n.ă  C.ăPuăĐenăĐinhă  D.ăĐôngăTri u. 
Câu 10. Cĕnăc ăvƠoăAtlatăĐ aălíăVi tăNamătrangă6-7,ăchoăbi tătrongă4ăcánhăcungăthu căvùngănúiăĐôngăB c,ăcánhăcungăcóăv ătríăg nă
bi nănh tălƠ?    A. Sông Gâm.   B.ăNgơnăS n.  C.ăB căS n. D.ăĐôngăTri u.  
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Câu 11.ăCĕnăc ăvƠoăAtlatăĐ aălíăVi tăNamătrangă8,ăăchoăbi tăbôăxítăt pătrungănhi uănh tă ăn iănƠoăsauăđơy? 
A.ăTơyăB c  B.ăĐôngăB c C.ăTr ngăS năB c D. Tây Nguyên. 

Câu 12.ăCĕnăc ăvƠoăAtlatăĐ aălíăVi tăNamătrangă8,ăăchoăbi tăn iănƠoăsauăđơyăcóăđ tăhi m 
A. S năLa.ă  B. Lai Châu.   C.ăĐi năBiên.ă  D. Hòa Bình. 

Câu 13.ăĐơyăkhôngăph iălƠăđ căđi măc ăb n c aăthiênănhiênăn c ta 
A.Đ tăn cănhi uăđ iănúi    B.Thiênănhiênăch uă nhăh ngăsơuăs căc aăbi n 
C.Thiênănhiênănhi tăđ iă măgióămùa   D.Thiênănhiênăc nănhi tăđ iă măgióămùa. 

Câu 14. Đ căđi mănƠoăsauăđơyăch ngăt ăVi tăNamălƠăđ tăn cănhi uăđ iănúi 
A.C uătrúcăđ aăhìnhăkháăđaăd ng.   B.Đ aăhìnhăđ iănúiăchi mă3/4ădi nătíchălưnhăth . 
C.Đ aăhìnhăth păd năt ătơyăb căxu ngăđôngănam. D.Đ aăhìnhănúiăcaoăchi mă1%ădi nătíchălưnhăth . 

Câu 15. Đ căđi mănƠoăsauăđơyăkhông đúngăv iăc uătrúcăđ aăhìnhăVi tăNam? 
            A.C uătrúcăc ăđ căv năđ ngăTơnăki năt oălƠmătrẻăl i  B.ăCóăs ăphơnăb cătheoăđ ăcao. 
            C.ăTh păd năt ătơyăb căxu ngăđôngănam.   D.ăĐ aăhìnhănúiăcaoăchi mădi nătíchăl n. 
Câu 16.ăĐ aăhìnhăn cătaăcóă2ăh ngăchínhălƠ 

A.ăđôngăb că- tây nam và vòng cung.  B.ăđôngă- tây và vòng cung. 
C.ătơyăb că- đôngănamăvƠăvòngăcung.  D. tây nam - đôngăb căvƠăvòngăcung. 

Câu 17.ăH ngăvòngăcungălƠăh ngăchínhăc a 
      A. vùng núiăĐôngăB c      C. vùngănúiăTr ngăS năB c B. vùngănúiăTơyăB c D. dưyăHoƠngăLiênăS n. 
Câu 18.  N cătaăcóă4ăvùngănúiălƠ 
 A.ăĐôngăB c,ăTơyăB c,ăTr ngăS năB c,ăTr ngăS năNam  
 B.ăĐôngăB c,ăTơyăB c,ăTr ngăS năB c,ăvùngăbánăbìnhănguyên 
 C.ăĐôngăB c,ăTơyăB c,ăTr ngăS năNam,ăvùngăđ iătrungădu 
 D.ăăĐôngăB c,ăTơyăB c,ăTr ngăS năB c,ăvùngăđ iătrungădu. 
Câu 19. H ngăch ăđ oăc aăđ aăhìnhăvùngănúiăTơy B călƠ 

A.ăTơyăb că- ĐôngăNam B. vòng cung C.ăĐôngăB c-Tây nam D. Tây - Đôngă 
Câu 20.ăNétăn iăb tăc aăđ aăhìnhăvùngănúiăĐôngăB călƠ 

A. đ iănúiăth păchi măph năl nădi nătích.  B.ăcóăđ aăhìnhăcaoănh tăn căta. 
C.ăg măcácăkh iănúiăvƠăcaoănguyên.  D.ănơngăcaoăhaiăđ u,ăth pătrũngă ăgi a. 

Câu 21. Nétăn iăb tăc aăđ aăhìnhăvùngănúiăTơyăB călƠ 
A. g măcácăkh iănúiăvƠăcaoănguyên.   C. cóăb năcánhăcungăl n. 
B. cóănhi uădưyănúiăcaoăvƠăđ ăs ănh tăn căta.      D.ăđ aăhìnhăth păvƠăhẹpăngang. 

Câu 22. Đ aăhìnhăth păvƠăhẹpăngang,ănơngăcaoă ăhaiăđ u,ăth pătrũngă ăgi aălƠăđ căđi măc aăvùngănúi 
A. TơyăB c.  B.ăĐôngăB c. C.ăTr ngăS năB c.  D.ăTr ngăS năNam. 

Câu 23. Vùngăđ iănúiăTơyăB călƠăn i 
A.ăch uă nhăh ngăc aăgióămùaăĐôngăB cătr căti păvƠăm nhănh t B.ăcóăcơyăch uăl nhă ăc ăn iăđ aăhìnhăth p 
C.ăcóăm tămùaăđôngăl nhăđ năs măvƠăk tăthúcămu n.   D.ămùaăh ăđ năs m,ăđôiăkhiăcóăgióăTơy. 

Câu 24.ăĐ căđi măchungăc aăđ aăhìnhăvùngănúiăTr ngăS năB călƠă 
A.ăcóăcácăcánhăcungăl năm ăraăv ăphíaăb căvƠ phíaăđôngăăăăăB.ăđ aăhìnhăcaoănh tăn cătaăv iăcácădưyănúiăl năh ngăTB-ĐN 
C.ăg măcácădưyănúiăsongăsongăvƠăsoăleătheoăh ngăTB-ĐN.ăD.ăg măcácăkh iănúiăvƠăcaoănguyênăx păt ngăđ tăđ ăbanădan. 
Câu 25. Đi mănƠoăsauăđơyăkhông đúngăv iăvùngănúiăTr ngăS năNam? 
 A.ăS năphíaăđôngăd c,ăs năphíaătơyătho i   B.ăKh iănúiă ă2ăđ uănơngăcao,ăđ ăs  
 C.ăCóăcácăcaoănguyênăbaădanăt ngăđ iăb ngăphẳng  D.ăăĐ aăhìnhăkhôngăcóăs ăphơnăb c. 
Câu 26. Đi măgi ngănhauăch ăy uăc aăđ aăhìnhăvùng đ iănúiăTơyăB căvƠăĐôngăB călƠ 
 A.đ iănúiăth păchi mă u th    B.nghiêngătheoăh ngătơyăb că- đông nam. 
  C.cóănhi uăs nănguyên,ăcao nguyên.  D.cóănhi uăkh iănúiăcao,ăđ  s . 

Câu 27.  Đ căđi măkhácăbi tăc aăTr ngăS năB căv iăTr ngăS năNamălƠ 
 A.ăĐ aăhìnhăcaoăh n  B.ăHaiăs nănúiăítăb tăđ iăx ngăh n 
 C.ăS nănúiăd căh n  D.ăăCóănhi uăđ nhănúiăh n 
Câu 28.ăĐi măgi ngănhauăch ăy uănh tăgi aăđ a hìnhăbánăbìnhănguyênăvƠăđ iălƠ 
  A. Đ căhìnhăthƠnhădoătácăđ ngăc aădòngăch yăchiaăc tăcácăth măphùăsa c . 
 B.Cóăc ăđ tăphùăsaăc ăl năđ t badan. 
  C.Đ cănơngălênăy uătrongăv năđ ngăTơnăKi n T o 
  D.N măchuy năti păgi aămi nănúiăvà đ ng b ng 

Câu 29.  D iăđ iătrungăduăr ngănh tăn căta n mă ăphíaăb căvƠăphíaătơyăc a 
 A.ăĐ ngăb ngăduyênăh iămi năTrung B.ăĐ ngăb ngăsôngăH ng 
 C.ăĐ ngăb ngăsôngăC uăLong  D.ăăCácăđ ngăb ngăgi aănúi 
Câu 30.  Bán bìnhănguyênăth ăhi nărõănh tă  

A.ăĐôngăB c     B.ăVenărìaăđ ngăb ngăsôngăH ng 
 C.ăPhíaătơyăđ ngăb ngăDuyênăh iămi năTrung D.ăăĐôngăNamăB  
Câu 31.ăM cădùăn cătaăcóă3/4ăădi nătíchălưnhăth ălƠăđ iănúi,ănh ngătínhăch tănhi tăđ iăv năđ căb oătoƠn,ănguyênănhơnălƠ: 

A.ăch uătácăđ ngăc aăTínăphongăbánăc uăB c   B.ăch uătácăđ ngăc aăgióămùaăTơyăNam 
C.ăđ aăhìnhăphơnăhóaăđaăd ng    D.ăđ aăhìnhăch ăy uălƠăđ iănúiăth p 

Câu 32.ăNh ngăkh iănúiăcaoătrênă2000m đư 
A.pháăv ăc nhăquanăthiênănhiênănhi tăđ iăc aăn c ta. 
B.làm thay đ i c nh quan thiên nhiên nhi t đ i c a n c ta. 
C.tác đ ng đ n c nh quan thiên nhiên nhi t đ i c a n c ta. 
D. lƠmăphongăphúăc nhăquanăthiênănhiênănhi tăđ iăc aăn c ta. 
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BẨIă7.ăĐ TăN CăNHI UăĐ IăNỎIă(tt) 

2. Khuăv căđ ngăb ng 
 - Đ ngăb ngăchi măữădi nătíchălưnhăth ,ăđ căchiaălƠmă2ălo i:ăđ ngăb ngăchơuăth ăvƠăđ ngăb ngăvenăbi n. 
 - Đ ngăb ngăchơuăth ăsông:ăg măđ ngăb ngăsôngăH ngăvƠăđ ngăb ngăsôngăC uăLong.ăHaiăđ ngăb ngănƠyăđ uăđ că
thƠnhăt oăvƠăphátătri nădoăphùăsaăsôngăb iăt ăd nătrênăv nhăbi nănông,ăth măl căđ aăm ăr ng. 
 - Soăsánhăs ăkhácăbi tăcácăđ ngăb ng:ă 
 Đ ngăb ngăsôngăH ng Đ ngăb ngăsôngăC uăLong Đ ngăb ngăvenăbi n 
Di nătích Kho ngă15000ăkm2 Kho ngă40000ăkm2 Kho ngă15000ăkm2  
Đi uăki nă
hình thành 

Phùă saă h ă th ngă sôngă H ngă vƠă
h ăth ngăsôngăTháiăBìnhăb iăđ p. 

Phùăsaăh ăth ngăsôngăMê Công b iă
đ p 

Ch ăy uălƠăphùăsaăbi n 

Đ aăhình - Caoă ărìaăphíaăTơyăvƠăTơyăB c,ă
th păd năraăbi n 
- B ăchiaăc tăthƠnhănhi uăô 
- Cóăh ăth ngăđêăvenăsông 
- Trongăđêăcóăcácăkhuăru ngăcaoă
vƠăcácăôătrũngăng păn c. 

- Th pă vƠă b ngă phẳngă h nă đ ngă
b ngăsôngăH ng 
- Cóă m ngă l iă sôngă ngòi,ă kênhă
r chăch ngăch t 
- Khôngă cóăđêăngĕnă lũă : Mùa lũăb ă
ng pă trênă di nă r ng,ă mùaă khô b ă
th yătri uăxơmănh p. 
- Cóăcácăvùngătrũngăl nănh ăĐ ngă
Thápă M i,ă T ă Giácă Longă Xuyênă
ầăch aăb iăđ păxong. 

- Hẹpă ngang,ă b ă chiaă c tă thƠnhă
nhi uăđ ngăb ngănh . 
- Th ngă cóă s ă phơnă chiaă
thƠnhă3ăd iă:ă 
   +ăgiápăbi n:c năcát 
   +ăgi a:ăth pătrũng. 
   +ătrongăcùng:ăđ ngăb ng 
 

Đ t - Đ tătrongăđêăb cămƠuădoăkhôngă
đ căb iăđ p. 
- Đ tă ngoƠiă đêămƠuăm ă h nă doă
đ căb iăđ p hƠngănĕm. 

- Đ tăphùăsaămƠuăm ăđ căb iăđ pă
th ngăxuyên. 
- 2/3 di nă tíchă lƠă đ tă m nă vƠă đ tă
phèn. 

Nghèo dinhăd ng,ănhi uăcát,ăítă
phù sa sông. 

III.ăTh ăm nhăvƠăh năch ăc aăthiênănhiênăkhuăv căđ iănúiăvƠăđ ngăb ngăđ iăv iăphátătri năkinhăt ă- xưăh i 
 Khuăv căđ iănúi Khuăv căđ ngăb ng 
Th ă
m nh 

- Khoángă s nă :ă GiƠuă khoángă s nă lƠă nguyên,ă nhiênă li uă choă nhi uă ngƠnh 
côngănghi p 
- R ngăvƠăđ tătr ngă:ăT oăc ăs ăphátătri năn nănôngăậ lơmănghi pănhi tăđ i, 
đaăd ngăhóaăcơyătr ng. 
- Ngu năth yănĕngă:ăSôngăngòiăcóăti mănĕngăth yăđi năl n. 
- Ti mănĕngăduăl chă:ăĐi uăki năđ ăphátătri năcácălo iăhìnhăduăl chănh ăthamă
quan, ngh ăd ng,ăduăl chăsinhătháiăầă 

- LƠăc ăs ăphátătri năn nănôngănghi pă
nhi tăđ i,ăđaăd ngăcácălo iănôngăs n 
- Cungăc păngu năl iăthiênănhiênăkhácă
nhueăth yăs n,ăkhoángăs n,ălơmăs năầ 
- LƠă đi uă ki nă thu nă l iă đ ă t pă trungă
cácăthƠnhăph ,ăkhuăcôngănghi p,ătrung 
tơmăth ngăm iăầ 
- Phátă tri nă giaoă thôngă đ ngă b ,ă
đ ngăsôngăầă 

H nă
ch ă 

- Đ aăhìnhăđ iănúiăgơyătr ăng iăchoădơnăsinh,ăphátătri năkinhăt ă- xưăh i,ăgiaoă
thôngăvƠăvi căkhaiăthácătƠiănguyênăvƠăgiaoăl uăkinhăt ăgi aăcácăvùng (đơyălƠă
khóăkhĕnăl nănh t). 
- M aănhi u,ăđ ăd căl năd ăx yăraăthiênătaiănh ălũăquét,ăs tăl ăđ tăầ 
- T iăcácăđ tăgưyăsơuăcóănguyăc ăphátăsinhăđ ngăđ t 
- Cácăthiênătaiăkhácănh ăm aăđá,ăs ngămu iăầă 

Thiênă taiă (bưo,ă lũă l t,ă h nă hánă ầ)ă
th ngă x yă raă gơyă nhi uă thi tă h iă v ă
ng iăvƠăc a. 

CÂU H IăTR CăNGHI M 
Câu 1. D aăvƠoăAtlatăđ aălíăVi tăNamătrangătrangă6-7,ăchoăbi tăĐ ngăb ngăPhúăYênăm ăr ngă ăc aăsông 

A.ăC .ă    B.ăThuăB n.  C.ăĐƠăR ng.ă   D. Mã - Chu.                  
Câu 2.  D aăvƠoăAtlatăđ aălíăVi tăNamătrangătrangă6-7,ăchoăbi t Đ ngăb ngăm ăr ngă ăc aăsôngăThuăB nălƠ 

A.ăNinhăThu n  B. Phú Yên  C.ăQu ngăNam D.ăăBìnhăĐ nh 
Câu 3. D aăvƠoăAtlatăđ aălíăVi tăNamătrang trang 11,ăchoăbi t nhómăđ tăcóădi nătíchăl nănh tăđ ngăb ngăsôngăC uăLongălƠ 
 A.ăđ tăphùăsaăsông    B.ăđ tăphèn 
 C.ăđ tăm n     D.ăđ tăcátăbi n 
Câu 4. D aăvƠoăAtlatăđ aălíăVi tăNamătrang trang 11, choăbi tădi nătíchăđ tăcátăbi nă ăn iănƠoăsauăđơyăl năh năc  
A.Đ ngăb ngăsôngăH ngăvƠăđ ngăb ngăsongăC uăLong.   B.ăđ ngăb ngăsôngăC uăLongăvƠăB căTrungăB .ă  

C.ăB căTrungăB ăvƠăĐBSH.ă     D.ăĐ ngăb ngăDuyênăh iăNamăTrungăB ăvƠăB căTrungăB . 
Câu 5. D aăvƠoăAtlatăđ aălíăVi tăNamătrang trang 11, choăbi tăđátăferalitătrênăđáăbadanăt pătrungănhi uănh tă ăn iănƠoăsauăđơy? 
 A.ăTơyăB că  B.ăĐôngăB că  C. Tây Nguyên  D.ăTr ngăS năB c. 
Câu 6. D aăvƠoăAtlatăđ aălíăVi tăNamătrang trang 11, choăbi tăđátăphùăsaăsôngă ăĐBSCLăt pătrungănhi uănh tă ăn iănƠoăsauăđơy? 

A. DọcăsôngăTi n,ăsôngăH u.ă   B.ăVenăbi năĐông. 
C.ăăăVenăv nhăTháiăLan    D.ă ăbánăđ oăCƠăMau. 

Câu 7. D aăvƠoăAtlatăđ aălíăVi tăNamătrang trang 11, choăbi t đátăferalitătrênăđáăvôiăt pătrungănhi uănh tă ăn iănƠoăsauăđơy? 
 A.ăTơyăB că  B.ăĐôngăB că  C. Tây Nguyên  D.ăB căTrungăB . 
Câu 8. Đ ngăb ngăn cătaăđ căchiaăthƠnhă2ălo i là  

A.ăđ ngăb ngăchơuăth ăsôngăvƠ đ ngăb ngăvenăbi n         B.ăđ ngăb ngăchơuăth ăsôngăvƠăđ ngăb ngăgi aănúi 
C.ăđ ngăb ngăvenăbi năvƠăđ ngăb ngăgi aănúi          D.ăđ ngăb ngăth păvƠăđ ngăb ngăcao 

Câu 9.ăĐ ngăb ngăchơuăth ă ăn cătaăđ căt oăthƠnhăvƠăphátătri nădoăphùăsaăsôngăb iăt ăd nătrênăc ăs  
A.ăv nhăbi nănông,ăth m l căđ aăthuăhẹp.  B.ăv nhăbi năsơu,ăth măl căđ aăm ăr ng. 
C.ăv nhăbi năsơu,ăth măl căđ aăthuăhẹp.ă  D.ăv nhăbi nănông,ăth măl căđ aăm ăr ng. 

Câu 10.ăĐ ngăb ngăsôngăH ngăgi ng đ ngăb ngăsôngăC uăLongă ăđi m 
A.ădoăphùăsaăsôngăb iăt ăt oănên.    B.ăcóănhi uăsôngăngòi,ăkênhăr ch. 
C.ădi nătíchă40.000km2     D.ăcóăh ăth ngăđêăsôngăvƠăđêăbi n. 

Câu 11.ăĐi măkhácănhauăc ăb năgi aăđ ngăb ngăsôngăH ngăvƠăđ ngăb ngăsôngăC uăLongălƠ 
A.ăđ căhìnhăthƠnhătrênăvùngăs tălúnăh ăl uăsông.ă B.ăth p,ăb ngăphẳngăh n. 
C.ăcóăđêăsông     D.ădi nătíchăr ngăl n. 
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Câu 12.ă ăđ ngăb ngăsôngăH ng,ăvùngăđ tăngoƠiăđêălƠăn i 
A.ăkhôngăđ căb iăđ păphùăsaăhƠngănĕm.   B.ăcóănhi uăôătrũngăng păn c. 
C.ăth ngăxuyênăđ căb iăđ păphùăsa.   D.ăcóăb căru ngăcaoăb cămƠu 

Câu 13.  Đ aăhìnhăđ ngăb ngăSôngăH ngăcóăđ căđi m 
A. th pătrũngă  phíaăTơy,ăcaoă ăphíaăđông  B. caoă ărìaăphíaătơyăvƠătơyăb c,ăth păd năraăbi n 

 C. caoă ăphíaătơy,ănhi uăôătrũngă ăphíaăđông  D.  caoă ătơyăb căvƠătơyănam,ăth pătrũngă ăphíaăđông 
Câu 14.  B ăm tăđ ngăb ngăsôngăH ngă 

A. b ăchiaăc tăthƠnhănhi uăô  B.ăkhôngăcònăđ căb iăt ăphùăsa 
 C.ăkhôngăcóăôătrũngăng păn c  D.ăăCóănhi uădi nătíchăđ tăm năvƠăphèn 
Câu 15. Đ ngăb ngăsongăC uăLong 
 A.ăb ăng pătrênădi năr ngăv ămùaălũ.ă B.ăcóăh ăth ngăđêăđi uăch ngăch t. 
 C.ăr tăítăđ tăphènăđ t m n.ă   D.ăđ aăhìnhăcaoăvƠăb ngăphẳng. 
Câu 16.  Đ căđi mănƠoăsauăđơyăkhông đúngăv iăđ ngăb ngăvenăbi nămi năTrung? 

A. Hep, ngang.     B.ăB ăchiaăc tăthƠnhănhi uăđ ngăb ngănh ăb iăcácădưyănúi. 
C.ăĐ căb iăđ păb iăphùăsaăsôngălƠăch ăy u.  D.ăVenăbi năth ng lƠăd iăc năcát,ăđ măphá. 

Câu 17. Đ tăđaiă ăđ ngăb ngăvenăbi nămi năTrungăcóăđ cătínhănghèo,ănhi uăcát,ăítăphùăsa,ădo: 
A.ăTrongăs ăhìnhăthƠnhăđ ngăb ng,ăbi năđóngăvaiătròăch ăy u. 
B.ăB ăxóiămòn,ăr aătrôiăm nhătrongăđi uăki năm aănhi u. 
C.ăĐ ngăb ngăn mă ăchơnănúi,ănh nănhi uăs i,ăcátătrôiăxu ng. 
D.ăCácăsôngămi năTrungăng n,ăhẹpăvƠăr tănghèoăphùăsa. 

Câu 18. ăđ ngăb ngăvenăbi nămi năTrung,ăt ăphíaăbi năvƠo,ăl năl tăcóăcácăd ngăđ aăhình: 
 A.c năcátăvà đ măphá;ăvùngăth pătrũng;ăvùngăđưăđ căb iăt ăthƠnhăđ ng b ng 
 B.vùngăth pătrũng;ăc năcátăvà đ măphá;ăvùngăđưăđ căb iăt ăthƠnhăđ ng b ng 
 C.vùngăđưăđ căb iăt ăthƠnhăđ ngăb ngă;ăc năcátăvà đ măphá;ăvùngăth p trũng 
 D.c năcátăvà đ măphá;ăvùngăđưăđ căb iăt ăthƠnhăđ ngăb ngă;ăvùngăth p trũng. 

Câu 19.ăĐơyăkhông phải lƠăth ăm nhăc aăkhuăv căđ iănúi 
A.ăngu năkhoángăs năđaăd ng,ăphongăphú   
B.ăr ngăvƠăđ tătr ngăt oăc ăs ăchoăphátătri nălơm-nôngănghi p.ă 
C.ălƠăđi uăki năđ ăt pătrungăcácăthƠnhăph ,ăkhuăcôngănghi p,ătrungătơmăth ngăm i.ăă 
D.ăngu năth yănĕngăl n;ăti mănĕngăphátătri năduăl ch,ănh tălƠăduăl chăsinhăthái. 

Câu 20.  Doăcóănhi uăb ăm tăcaoănguyênăr ng,ănênămi nănúiăthu năl iăchoăvi căhìnhăthƠnhăcácăvùngăchuyênăcanh cây 
A.ăcôngănghi p  B.ăl ngăth c  C.ăth căph mă  D. hoa màu 

Câu 21.  Kh ănĕngăphátătri năduăl ch ămi nănúiăb tăngu năt  
A.ăđ aăhìnhăđ iănúiăth p B.ăphongăc nhăđẹpăăăăăC.ăngu năkhoángăs năđ iădƠoăăăăD.ăăti mănĕngăth yăđi năl n 

Câu 22.  Khoángăs nănƠoăsauăđơyăkhông cóă ăkhuăv căđ iănúiăn căta 
A.ăđ ng  B. chì  C.ăthanăđá  D.  d uăm  

Câu 23. Th ăm nhănƠoăsauăđơyăkhông n iăb tă  khuăkhuăv căđ iănúiăn căta: 
A.ăNgu năth yănĕngăd iădƠo  B.ăTi mănĕngăduăl chăphongăphú 

 C.ăC ăs ăphátătri nănông-lơmănghi p D.ăăĐ tăr ngăchoătr ngăcơyăl ngăth c 
Câu 24.  Khuăv căđ iănúiăn cătaăcóănhi uăth ăm nhăđ ăphátătri năngành 

A.ăth yăđi n,ăkhaiăkhoáng  B. duăl ch,ăcơyăth căph m 
 C.ăkhaiăkhoáng,ănuôiăl n  D.  côngănghi p,ăl ngăth c 
Câu 25. Tr ăng iăl nănh tăc aăđ aăhìnhămi nănúiăđ iăv iăs ăphátătri năkinhăt ă- xưăh iăc aăn cătaălƠă: 
          A.ăđ aăhìnhăc tăxẻ,ăs năd c, khóăkhĕnăgiaoăthôngăăăăăăă            B.ăđ ngăđ tăd ăphátăsinhă ănh ngăvùngăđ tăgưyăsơu 
          C.ăthi uăđ tăcanhătác,ăthi uăn cănh tălƠă ănh ngăvùngănúiăđáăvôi.ăăăăăăăăD.ălũăngu n,ălũăquét,ăxóiămòn,ătr tăl ăđ t. 
Câu 26.  Doăm aănhi u,ăđ ăd căl nănênămi nănúiăn cătaălƠăn iăd ăx yăra 

A.ăl c  B.ăm aăđá  C.ăs ngămu i  D.  lũăquét 
Câu 27.  Vi căkhaiăthác,ăs ăd ngăđ tăvƠăr ngăkhôngăh pălíă ămi năđ iănúiăđưăgơyăraăh uăqu ăx uăchoămôiătr ngăsinhătháiăn cătaă
bi uăhi nă  

A.ăôănhi măkhôngăkhí B. ô nhi măn c      C.ăthiênătaiăd ăx yăra D.  c năki tătƠiănguyênăkhoángăs n 
Câu 28.  Th ăm nhăch ăy uăc aăđ ngăb ngăn cătaăkhôngăph iălƠ 

A. c ăs ăđ ăphátătri năcácălo iănôngăs n  B. cungăc păth yăs n,ălơmăs n 
 C.ăcungăc păkhoángăs n    D.  phátătri năđ ngăb ,ăđ ngăsông 
Câu 29.  ThiênătaiănƠoăsauăđơyăr tăhi măx yăraă ăđ ngăb ngăn căta 

A. bão  B. lũăl t  C.ăh năhán  D.ăăđ ngăđ t 
Câu 31.ă ăĐ ngăb ngăsôngăC uăLong,ăv ămùaăc n,ăn cătri uăl năm nhălƠmăg nă2/3ădi nătíchăđ ng 
b ngăb ănhi măm nălƠădo: 

A.ăCóăm ngăl iăkênhăr chăch ngăch t  B.ăĐ aăhìnhăth păvƠăb ngăphẳng 
C.ăCóănhi uăvùngătrũngăr ngăl n   D.ăBi năbaoăbọcăbaăm tăđ ngăb ng. 

Câu 32 .Đ ngăb ngăvenăbi nămi năTrungăkhông cóăđ căđi mănƠoăsauăđơy? 
A. B ăchiaăc tăthƠnhănhi uăđ ngăb ngănh .ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă        
B.ăBi năđóngăvaiătròăch ăy uătrongăvi căhìnhăthƠnh. 
C.ăB ăm tăđ ngăb ngăb ăchiaăc tăthƠnhănhi uăôătrũng.ăăăăăăăăăăăăăăăăăă 
D. Th ngăcóăs ăphơnăchiaăthƠnhăbaăd i. 
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BÀI 8. THIểNăNHIểNăCH Uă NHăH NGăSỂUăS CăC AăBI N 

I.ăKháiăquátăv ăBi năĐông 
- Là m tăbi năr ng,ăcóădi nătíchă3,447ătri uăkm2 (bi năl năth ă2ătrongăTháiăBìnhăD ng) 
- LƠăbi năt ngăđ iăkín (phíaăb c,ăphíaătơyălƠăl căđ a,ăphíaăđôngăvƠăđôngănamăđ căbaoăbọcăb iăcácăvòngăcungăđ o). 
- LƠăvùngăbi năn mătrongăvùngănhi tăđ iă măgióămùa. 
→ăThiênănhiênăn cătaăcóăs ăth ngănh tăgi aăđ tăli năvƠăbi n. 

II.ă nhăh ngăc aăBi năĐôngăđ năthiênănhiênăVi tăNamă 
Khíăh u Đ aăhìnhăvƠăcácăh ăsinhă

tháiăvùngăvenăbi n 
TƠiănguyênăthiênănhiênăvùngăbi n Thiên tai 

- LƠmătĕngăđ ă mă
c aăcácăkh iăkhí di 
chuy năkhi năn că
taăcóăl ngăm aăvƠă
đ ă măl nă,ăđ ngă
th iălƠmăgi mătínhă
kh c nghi tăc aă
th iăti tă:ăMùaăđôngă
b tăl nhăkhô,ămùaă
hèăb tănóng b c. 
- Bi nălàm cho khí 
h uăn cătaăđi uă
hòaăh n. 

- Đ aăhìnhăvenăbi năr tăđaă
d ngă:ăvũngăv nh,ăc năcát,ă
đ măphá,ăbưiăbi năầ 
- Cácăh ăsinhătháiăvùngă
venăbi năr tăđaăd ngăvƠă
giàu có : 
+ăH ăsinhătháiăr ngăng pă
m nă(450ănghìnăha,ăriêngă
NamăB ălƠă300ănghìnăha,ă
l n th ă2ăth ăgi iăsauă
r ngăng păm n Amazon) 
+ăH ăsinhătháiătrênăđ tă
phèn. 
+ăH ăsinhătháiăr ngătrênă
cácăđ o. 

- TƠiănguyênăkhoángăs nă:ă 
+ăD uăm ăvƠăkhíăđ tăcóăgiáătr ăvƠătr ă
l ngăl nă(NamăCônăS n,ăC uăLong,ă
Th ăChuăậ MưăLaiăầ) 
+ăCátăvenăbi năcóătr ăl ngătitanăl nălƠă
nguyênăli uăquỦăchoăcôngănghi p 
+ăKhaiăthácămu iă(venăbi năNamăTrungă
B ) 
- TƠiănguyênăh iăs nă:ăđa d ng,ăphongă
phú,ăgiƠuăthƠnhăph năloƠi,ănĕngăsu tă
sinhăhọcăcao 
Cóăh nă2000ăloƠiăcá,ăh nă100ăloƠiătôm,ă
hƠngăch căloƠiăm c,ăcácăloƠiăphùăduă
khácăầăNgoƠiăraăcònăcóăcácăr năsană
hôă ăvenăcácăđ o,ăqu năđ o 
→ăPhátătri năkinhăt  

- Bưoă:ăM iănĕmăcóă9ăậ 10 
trênăBi n Đông,ă3ăậ 4ăc nă
bưoăđ ăb ăvƠoăn căta. 
- S tăl ăb ăbi nă:ăNh tălƠăd iă
b ăbi năTrungăB  
- Hi năt ngăcátăbay,ăcátă
ch y,ăl năchi măru ngăv n,ă
lƠngăm c,ăhoangăm căhóaă
đ tăđaiăầ 
→ăKhaiăthácăh pălỦăđiăđôiăv iă
b oăv ,ăgi măôănhi mămôiă
tr ng,ăphòngăch ngăthiên 
tai ...    

CỂUăH IăTR CăNGHI M 
Câu 1. Cĕnăc ăvƠoăAtlatăĐ aălíăVi tăNam trang 14 và trang 4-5,ăchoăbi tăv nhăCamăRanhăthu căt nh,ăthƠnhăph ănƠoăsauăđơy? 

A. BìnhăĐ nh.  B. Phú Yên.   C. Khánh Hòa   D.ăNinhăThu n. 
Câu 2. Cĕnăc ăvƠoăAtlatăĐ aălíăVi tăNamătrangă8,ăchoăbi tăm ăd uăđangăđ căkhaiăthácă ăn cătaălƠ 

A.ăH ngăNgọc.  B. Lan Tây.  C.ăLanăĐ .  D.ăTi năH i. 
Câu 3.ăCĕnăc ăvƠoăAtlatăĐ aălíăVi tăNamătrangă13 và trang 4-5,ăchoăbi tăV nhăH ăLongăthu căt nh/thƠnhăph ănƠoăsauăđơy? 
 A.H iăPhòng.ă  B.ăQu ngăNinh.  C. Thái Bình.   D.ăNamăĐ nh. 
Câu 4. Cĕnăc ăvƠoăAtlatăĐ aălíăVi tăNamătrangă8,ăchoăbi tăd uăm ăđangăđ căkhaiăthácăch ăy uă ă 
 A.ăth măl căđ aăphíaăB c.ă  B.ăTh măl căđ aăphíaăNam.ă C.ăĐBSH.ă D.ăĐBSCL. 
Câu 5. Cĕnăc ăvƠoăAtlatăĐ aălíăVi tăNamătrangă6-7, choăbi tăh ăth ngăđ oăvenăb ăn cătaăt pătrungănhi uănh tă ăkhuăv cănƠo? 

A.ăVenăb ăv nhăB căB ăăăB.ăVenăb ăB căTrungăB      C.ăVenăb  NamăTrungăB ăăăăăăăăăăăD.ăVenăb ăv nhăTháiăLan. 
Câu 6.ăBi năĐôngălƠăm tăvùngăbi n 

A.ăkhôngăr ng.      B. m ăr ngăraăTháiăBìnhăD ng. 
C. cóăđ cătínhănóngă m.     D. ítăch uă nhăh ngăc aăgióămùa. 

Câu 7.ăBi năĐôngă nhăh ngăsơuăs cănh tăđ năthƠnhăph năt ănhiênănƠoăc aăn căta? 
A.ăĐ tăđai.ă  B.ăKhíăh u.ă  C. Sông ngòi.   D.ăĐ aăhình. 

Câu 8.ăN cătaăkhôngăcóăkhíăh uănhi tăđ iăkhô h nănh ăm tăs ăn căcóăcùngăvĩăđ ăvì 
A. n mă ăvùngănhi tăđ i    C. n mă ăkhuăv căĐôngăNamăÁ 
B. ch uă nhăh ngăsơuăs căc aăbi n  D.ă nhăh ngăc aăgióăM uăd ch. 

Câu 9. Bi uăhi nărõănh tăđ căđi mănóngă măc aăBi năĐôngălƠ 
A.ăthƠnhăph năsinhăv tănhi tăđ iăchi mă uăth .ăăăăăB.ănhi tăđ ăn căbi năkháăcaoăvƠăthayăđ iătheoămùa. 
C.ăcóăcácădòngăh iăl uănóngăho tăđ ngăsu tănĕm.ăD.ăcóăcácălu ngăgióătheoăh ngăĐôngăNamăth iăvƠoăn cătaăgơyăm a. 
Câu 10.  Bi uăhi nănƠoăsauăđơyăkhông ph iălƠă nhăh ngăc aăBi năĐôngăđ năkhí h uăn căta: 

A.ăTĕngăđ ă măc aăcácăkh iăkhíăquaăbi n  B.ăGi măb tătínhăkh cănghi tăc aăth iăti tătrongămùaăđông 
C.ăGópăph nălƠmăđi uăhòaăkhíăh u   D.ăTĕngăc ngătínhăđaăd ngăc aăsinhăv tăn căta 

Câu 11.  Bi năĐôngălƠmăchoăkhíăh uăn cătaămangănhi uăđ cătính c aăkhíăh uăh iăd ngălƠănh ăvƠo 
A. bi năr ng,ănhi tăđ ăcaoăvƠăbi năđ ngătheoămùa  B. bi năr ng,ănhi tăđ ăcaoăvƠăcóăh iăl u 
C. bi năr ng,ănhi tăđ ăcaoăvƠăch ăđ ătri uăph căt p  D. bi năr ng,ănhi tăđ ăcaoăvƠăt ngăđ iăkín 

Câu 12. R ngăng păm năvenăbi nă  n cătaăphátătri năm nhănh tă  
A.ăB căB .  B.ăB căTrungăB .  C.ăNamăTrungăB . D.ăĐ ngăb ngăsôngăC uăLong 

Câu 13. Khoángăs năcóătr ăl ngăl năvƠăgiáătr ănh tăc aăvùngăbi năn cătaălƠ 
A. mu i.  B. sa khoáng.  C. d uăkhí.  D. cát. 

Câu 14.ăThiênătaiăb tăth ng,ăkhóăphòngătránh,ăth ngăxuyênăhƠngănĕmăđeădọa,ăgơyăh uăqu ăn ngăn ăchoăvùngăđ ngăb ngăvenă
bi năn cătaălƠ: 

A. Bão.   B.ăs tăl ăb ăbi n.  C.ăCátăbay,ăcátănh y.  D.ăsóngăth n. 
Câu 15.ăVùngăvenăbi nănƠoăc aăn cătaăthu năl iănh tăchoăngh ălƠmămu i? 

A.ăB căB .  B.ăNamăB  C.ăNamăTrungăB .  D.ăTrungăB . 
Câu 16.ăHi năt ngăcátăbay,ăcátăch yăl năchi măru ngăv n,ălƠngăm căx yăraăm nhănh tă ăvùngăvenăbi nănƠo? 

A.ăMi năTrung.  B.ăMi năB c. C.ăMi năNam.  D.ăNinhăThu n,ăBìnhăThu n. 
Câu 17.ăH ăsinhătháiăvùngăvenăbi n n cătaăchi mă uăth ănh tălƠ: 
 A.H ăsinhătháiăr ngăng p m n    B.H ăsinhătháiătrênăđ t phèn 
 C.H ăsinhătháiăr ngătrênăđ t,ăđáăphaăcátăven bi n  D.H ăsinhătháiăr ngătrênăđ oăvà r năsan hô. 

 
 
 
 



TÀI LI U ÔN THI THPT QU C GIA - MÔN Đ A LÝ 

10 
T ăĐ AăLÝă- THPT THÁI PHIÊN 

 
BÀI 9. THIểNăNHIểNăNHI TăĐ Iă MăGIịăMỐA 

I.ăKhíăh uănhi tăđ iă m gió mùa 
1. Tínhăch tănhi tăđ i  
    - T ngăb căx ăl n,ăcánăcơnăb căx ăluônăd ng. 
    - Nhi tăđ ăTBănĕmăl năh nă200C,ăn ngănhi u:ă1400-3000ăgi /nĕm. 
     →ăNguyênănhơnă:ăN cătaăn mătrongăkhuăv căn iăchíătuy năbánăc uăB c,ăgócănh păx ăl n,ăm iănĕmăM tăTr iă2ăl nălênăthiênă
đ nh 
2. L ngăm a,ăđ ă măl n  
     - L ngăm aăl nă:ăTrungăbìnhăt ă1500ă→ă2000ămm/nĕm,ăm tăs ăkhuăv căđónăgióăvƠănúiăcaoăl ngăm aălênăđ nă3500ă→ă4000ă
mm/nĕm 
     - Đ ă măkhôngăkhíăcaoă:ă>ă80%,ăcơnăb ngă măluônăd ng 
     →ăNguyênănhơnă:ăDoăcácăkh iăkhíădiăchuy năquaăbi nă(trongăđóăcóăbi năĐông)ăđưămangăl iăchoăn cătaăl ngăm aăl n 
3. Gió mùa  
* Tín phong : 
- Doăn cătaăn mă ăkhuăv căn iăchíătuy năbánăc uăB cănênăcóăTínăphongăh ngăĐôngăB căho tăđ ngăquanhănĕmănh ngăb ăl nă
áp b iăgióămùa,ăch ăho tăđ ngăxenăk ăv iăgióămùaăho căm nhălênăvƠoăth iăkỳăchuy năti păgi aă2ămùaăgió. 
- T ăthángă11ăđ năthángă4ănĕmăsau,ămi năB căch uă nhăh ngăc aăgióămùaăĐôngăB c,ămi năNamă(t ăĐƠăN ngătr ăvƠo)ăch uă nhă
h ngăc aăTínăphong,ăđơyălƠănguyênănhơnăgơyăm aăchoăTrungăTrungăB ăvƠămùaăkhôăchoăTơyăNguyênăvƠăNamăB ăn căta. 
* Gió mùa :Doăn mătrongăkhuăv căgióămùaăchơuăÁănênăkhíăh uăn cătaăch uă nhăh ngăb iăgióămùa,ătrongăm tănĕmăcóăhaiămùaă
gióălƠ:ăgióămùaămƠăđôngă(gióămùaăĐôngăB c)ăvƠăgióămùaămùaăhè. 
Tómăt tăho tăđ ngăc aăgióămùaă ăn cătaăb ngăb ngăsau: 
Gió 
mùa 

H ngă
gió 

Ngu năg c Ph măviăho tă
đ ng 

Th iăgiană
ho tăđ ng 

Tínhăch t nhăh ngăđ nă
khíăh u 

mùa 
đông 

Đôngă
B c Áp cao Xibia Mi năB c Tháng XI-

IV 

N aăđ uămùa:ăl nh,ă
khô. 

Mùaăđôngăl nhă ă
mi năB c 

N aăsauămùa:ăl nh,ă
m (cóăm aăphùnă

venăbi n vƠăcácăđ ngă
b ngăb căb ,ăBTB)  

mùa 
hè 

Tây 
Nam 

(ĐbăB că
B ăcóă
h ngă
Đôngă
Nam) 

N aăđ uămùa:ăkh iăkhíă
nhi tăđ iă m B că năĐ ă

D ng C ăn c 
V-VII Nóngă m 

- M aă ăNamăB ,ă
Tây Nguyên. 
 - Khô, nóng cho 
TrungăB , phía 
nam vùng TB. 

Gi aăvƠăcu iămùaă:ăápă
caoăc năchíătuy năBCN VI-X Nóngă m M aăchoăc ăn c 

Ho tăđ ngăc aăgióămùaăđưăt oăraăs ăphơnămùaăkhíăh u: 
- Mi năB c:ăcóăhaiămùa:ămùaăđôngăl nh,ăítăm a;ămùaăhèănóngă m,ăm aănhi u. 
- Mi năNam:ăcóăhaiămùa:ămùaăm a vƠămùaăkhôărõăr t. 
- Gi aăTơyăNguyênăvƠăđ ngăb ngăvenăbi năTrungăB ăcóăs ăđ iăl păv ămùaăm aăvƠăkhô,ăđ ngăb ngăvenăbi năTrungăB ămùaăm aă
l chăd năvƠoăthu-đông. 

CỂUăH IăTR CăNGHI M 
Câu 1.ăCĕnăc ăvƠoăAtlatăđ aălíăVi tăNamătrangă9,ăchoăbi tătrongăcácăđ aăđi măsau,ăđ aăđi mănƠoămùaăm aăvƠoăthu-đông 

A.ăHƠăN i  B. Sapa  C.ăĐƠăL t  D.ăĐ ngăH i 
Câu 2.ăCĕnăc ăvƠoăAtlatătrangă9,ăchoăbi tăh ngăgióăvƠoămùaăh ăth iăvƠoăkhuăv căĐ ngăb ngăB căB ălƠăh ngănƠo? 

A. H ngăTơyăNam          B.ăH ngăĐôngăNamăăăC.ăH ngăĐôngăB că     D.ăH ngăTơyăB că 
Câu 3.ăCĕnăc ăvƠoăAtlatăđ aălíăVi tăNamătrangă9,ăhưyăchoăbi tăbi uăđ ăkhíăh uănƠoăd iăđơyăcóănhi tăđ ăTBăcácăthángăluônăd iă
200C 

A. HƠăN i  B.ăĐi năBiênăPh   C.ăL ngăS n  D. Sa-pa 
Câu 4.ăCĕnăc ăvƠoăAtlatăĐ aălíăVi tăNamătrangă9,ăchoăbi tăĐi năBiênăPh ăăthu căăvùngăkhíăh uănƠoăsauăđơy? 

A. ĐôngăB căB  B.ăNamăvƠăTrungăB căB   C.ăTơyăB căB  D.ăB căTrungăB  
Câu 5. Cĕnăc ăvƠoăAtlatăĐ aălíăVi tăNamătrangă9,ăchoăbi tănhi tăđ ătrungăbìnhăthángă1ă(0C) cácăđ aăđi măt ăHu ătr ăraăđ u 

A.ăd iă20.  B. trên 20. C. trên 25.   D.ăd iă25. 
Câu 6. Cĕnăc ăvƠoăAtlatăĐ aălíăVi tăNamătrangă9,ăchoăbi tăThanhăHóaălƠăđ aăđi măm aănhi uă ănh ngăthángănƠo?ăMùaănƠo? 

A.ăThángă3ăđ năthángă10,ămùaăđông.  B.ăThángă4ăđ năthángă11,ămùaăh . 
C.ăThángă5ăđ năthángă10,ămùaăh .                 D.ăThángă4ăđ năthángă10,ămùaăđông. 

Câu 7. Cĕnăc ăvƠoăAtlatăĐ aălíăVi tăNamătrangă9,ăchoăbi tăĐƠăN ngălƠăđ aăđi măm aănhi uă ănh ngăthángănƠo?ăMùaănƠo? 
A.ăThángă8ăđ năthángă1,ămùaăthuăđông.ăăăăăăăă  B.ăThángă8ăđ năthángă1,ămùaăh . 
C. Tháng 8 đ năthángă12,ămùaăh .              D.ăThángă9ăđ năthángă12,ămùaăthuăđông. 

Câu 8. Cĕnăc ăvƠoăAtlatăĐ aălíăVi tăNamătrangă9,ăchoăbi tănhi tăđ ătrungăbìnhănĕmătrênătoƠnăqu căđ uăl năh nă(0C): 
A. 30.   B. 25   C. 20.   D. 15. 

Câu 9:ăCĕnăc ăvƠoăAtlatăĐ aălỦătrangă9,ăhưyăchoăbi tătrongă4ăđ aăđi măsauăn iănƠoăm aănhi uănh t 
A.HƠăN i  B.ĐƠăN ng  C.Hu     D.Nha Trang 

 
Câu 10.ăCĕnăc ăvƠoăAtlatăĐ aălỦătrangă9,ăhưyăchoăbi tăl ngăm aătrungăbìnhănĕmă ăn cătaădaoăđ ngătrongăkho ngă(mm): 

A. 1500 ậ 2000.   B. 1600 ậ 2000.  C. 1700 ậ 2000.    D. 1800 ậ 2000. 
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Câu 11. Cĕnăc ăvƠoăAtlatăĐ aălíăVi tăNamătrangă9,ăhưyăchoăbi t vùngăkhíăh uănƠoăsauăđơyăch uă nhăh ngăt năsu tăbưoăcaoănh tă
n căta? 

A.ăB căTrungăB .ăăăăăăăăăăăB.ăNamăTrungăB .ăăăăăăăăăăăăăăC.ăNamăB . D.ăĐôngăB căB . 
Câu 12. Cĕnăc ăvƠoăAtlatăĐ aălíăVi tăNamătrangă9,ăth iăkìăt năsu tăcácăc năbưoădiăchuy năt  Bi năĐôngăvƠoăn cătaănhi uănh tă
là       A. tháng 6.  B. tháng 7.  C. tháng 8.         D. tháng 9. 
Câu 13.ăCĕnăc ăvƠoăAtlatăĐ aălíăVi tăNamătrangă9,ăhưyăchoăbi tăvùngăkhíăh uănƠoăch uă nh h ngănhi uănh tăc aăgióăTơyăkhôă
nóng? 
            A.ăB căTrungăB .        B.ăNamăTrungăB .        C.ăNamăB . D.ăTơyăB căB . 
Câu 14. Cĕnăc ăvƠoăAtlatăĐ aălíăVi tăNamătrangă9,ăhưyăchoăbi tăc păbi uăđ ăkhíăh uănƠoăd i đơyăth ăhi n rõ s ăđ iăl pănhauăv ă
mùaăm aă- mùa khô? 

A. Bi uăđ ăkhíăh uăĐƠăL tăv iăbi uăđ ăkhíăh uăTP.ăH ăChíăMinh. 
B. Bi uăđ ăkhíăh uăĐ ngăH iăv iăbi uăđ ăkhíăh uăĐƠăN ng. 
C. Bi uăđ ăkhíăh uăHƠăN iăv iăbi uăđ ăkhíăh uăTP.ăH ăChíăMinh. 
D. Bi uăđ ăkhíăh uăĐƠăL tăv iăbi uăđ ăkhíăh uăNha Trang. 

Câu 15. Cĕnăc ăAtlatăĐ aălíăVNătrangă9,ăchoăbi tăvùngăkhíăh uănƠoăd iăđơy n mătrongămi năkhíăh uăphíaăB c? 
 A.ăVùngăkhíăh uăTơyăNguyên.ăăC.ăVùngăkhíăh uăNamăB .ăăăB.ăăVùngăkhíăh uăBTB.ăăăăD.ăVùngăkhíăh uăNTB. 

Câu 16. Cĕnăc ăvƠoăAtlatăĐ aălíăVi tăNamătrangă9,ăhưyăchoăbi tăbi uăđ ăkhíăh uănƠoăd iăđơy cóăbiênăđ ănhi tă trongănĕmăcaoă
nh t? 

A.ăBi uăđ ăkhíăh uăNhaăTrang.ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăC.ăBi uăđ ăkhíăh uăCƠăMau. 
B.ăBi uăđ ăkhíăh uăHƠăN i.ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăD.ăBi uăđ ăkhíăh uăTP.ăH ăChíăMinh. 

Câu 17.ăCĕnăc ăAtlatăĐ aălíăVNătrangă9,ăchoăbi tăvùngăkhíăh uănƠoăd iăđơy không có gió Tây khô nóng? 
A.ăVùngăkhíăh uăĐôngăB căB .ăăăăăC.ăVùngăkhíăh uăBTB.ăăă B.ăVùngăkhíăh uăNTB.ăăă D.ăVùngăkhíăh uăTơyăB căB  

Câu 18.ăDoăn cătaăn măhoƠnătoƠnătrongăvùngăn iăchíătuy năbánăc uăB c,ănênă 
A.ăkhíăh uăcóăhaiămùaărõăr t  B.ăn nănhi tăđ ăcao,ăs ăgi ăn ngănhi u. 
C.ăsinhăv tăch uăl nhăchi mă uăth ă  D.ăcóăs ăphơnăhóaăt ănhiênătheoălưnhăth ărõăr t 

Câu 19. NguyênănhơnălƠmăchoănhi tăđ ătrungăbìnhăthángă1ătĕngăd năt ăB căvƠoăNamă ăn cătaălƠ: 
A.CƠngăvƠoăNam,ăcƠngăg năxíchăđ oăvƠăgióămùaăĐôngăB căsuyăy u. 
B.CƠngăvƠoănam,ăgióămùaăĐôngăB căcƠngăsuyăy u. 
C.CƠngăvƠoăNam,ăcƠngănh năđ căl ngăb căx ăM tăTr iăl n. 
D.CƠngăvƠoăNam,ăcƠngănh năđ căl ngăb căx ăM tăTr iănh . 

Câu 20.ăTh iăgianăgióămùaămùaăđôngăth iăvƠoăn cătaăt  (tháng) 
A. 10 ậ 4.   B. 11 ậ 4.  C. 12 ậ 4.   D. 1 ậ 4. 

Câu 21. Ngu năg căhìnhăthƠnhăgióămùaăĐôngăB că ăn cătaălƠ 
A.ăkh iăkhíăc căl căđ aă(ápăcaoăXibia)  B.ăkh iăkhíăxíchăđ oă m. 
C.ăkh iăkhíăchíătuy năv nh Tây Bengan.  D.ăkh iăkhíăchíătuy năbánăc uăNam. 

Câu 22.ăĐi mănƠoăsauăđơyăkhôngăđúng v iăgióămùaăĐôngăB că ăn căta? 
A.ăTh iăt ngăđ t,ăkhôngăkéoădƠiăliênăt c.ăă  B.ăGơyăraăhi năt ngăph năkhiăv tăquaădưyăTr ngăS n. 
C.ăCh ăho tăđ ngăm nhă ămi năB c.ăăăăăă    D.ăB ăbi nătínhăvƠăsuyăy uăd năkhiădiăchuy năv ăphíaăNam. 

Câu 23.ăVƠoăn aăsauămùaăđông,ăgióămùaăĐôngăB că ăn cătaăcóătínhăch tăl nhă măvìăgióănƠyădiăchuy nă 
A.quaăl căđ aăTrungăHoaăr ngăl nă   B.ăxu ngăphíaănamăvƠăm nhălên. 
C.v ăphíaătơyăquaăvùngănúi    D.ăv ăphíaăđôngăquaăbi n 

Câu 24.ăM aăphùnălƠălo iăm a: 
 A.ădi năraăvƠoăđ uămùaăđôngă ămi năB c.        B.ădi năraă ăđ ngăb ngăvƠăvenăbi nămi năB căvƠoăđ uămùaăđông.  
C.ădi năraăvƠoăn aăsauămùaăđôngă ămi năB c. D.ădi năraă ăđ ngăb ngăvƠăvenăbi nămi năB c, BTB vƠoăn aăsauămùaăđông. 
Câu 25.T ăthángăXIăđ năIVănĕmăsauă ăn căta,ălo iăgióăchi mă uăth ăch ăy uăt ăvĩătuy nă160Bătr ăvƠoăNam. 
 A.ăgióămùaăĐôngăB c B.ăTínăphongăbánăc uăB c.      C. gió mùa Tây Nam  D.ăTínăphongăbánăc uăNam. 
Câu 26. VƠoăđ uămùaăhè,ăgióămùaăTơyăNamăn cătaăcóăngu năg căt : 
 A. Áp cao Xibia    B.ăÁpăcaoăc năchíătuy năbánăc uăNam 
 C.ăkh iăkhíănhi tăđ iă măB că năĐ ăD ng D.ăăcaoăápăăHaoaiătrênăTháiăBìnhăD ng. 
Câu 27. Đ uămùaăh ăgióăTơyăNamăgơyăm aăcho 

A.ăB căTrungăB ,ăphíaăNamăc aăTơyăB c   B.TơyăNguyênăvƠăNamăB  
C.ăNamătrungăB       D.trênăc ăn c 

Câu 28.ăắgióămùaăĐôngăNamẰăvƠoămùaăh   mi n B căn cătaăđ c hình thành là do 
 A. áp th p B c B  hút gió mùa Tây Nam  B. áp th p B c B  hútăgióămùaăĐôngăB c. 
 C. áp th p B c B  hút Tín phong Bán c u B c D. áp th p B c B  hút gió t  bi n vào. 
Câu 29.ăNguyênănhơnăhìnhăthƠnhăgióăf nă  B c Trung B  là do 
 A.ăgióămùaăĐôngăB căv tăquaădƠyăTr ngăS n.ă B.ăgióămùaăĐôngăB căv tăquaădƠyăHoƠnhăS n. 
 C.ăgióămùaăTơyăNamăv tăquaădưyăTr ngăS năB c.  D. gióămùaăTơyăNamăv t qua dãy B ch Mã. 
Câu 30.ăăNguyênănhơnăch ăy uăgơyăm aăvƠoămùaăh ăchoăc ă2ămi năNam,ăB căn cătaălƠ: 
 A.ăHo tăđ ngăc aăgióămùaăTơyăNamăvƠăgióătơyănamăt ăv nhătơyăBengan. 
 B.ăHo tăđ ngăc aăgióămùaăTơyăNamăvƠăc aăd iăh iăt ănhi tăđ i. 
 C. Ho tăđ ngăc aăd iăh iăt ănhi tăđ iăvƠăTínăphongăbánăc uăB c. 
 D.ăăHo tăđ ngăc aăgióătơyănamăt ăv nhătơyăBeganăvƠăd iăh iăt ănhi tăđ i. 
Câu 31.ăM aăvƠoăthuă- đôngălƠăđ căđi m c a 
     A.ăĐ ngăB ngăsôngăC uăLong.ăăăăăB.ăDuyênăh iămi năTrung.  C. Tây Nguyên.   D.ăĐ ngăb ngăsôngăH ng. 
 
Câu 32. Khíăh uăn cătaăđ căphơnăchiaăthƠnhă2ămùa:ămùaăkhô,ămùaăm aăr tărõăr tălƠă : 

A.ăMi năNam.ă  B.ăMi năTrung.  C.ăMi năB c.ă  D.ăMi năNam,ămi năTrung. 
Câu 33.ăăNguyênănhơnăchínhăt oănênămùaăkhôă ăNamăB ăvƠăTơyăNguyênălƠ 
 A. GióămùaăĐôngăB c B. Gió mùa Tây Nam  C.ăTínăphongăbánăc uăB că   D.  Gió Tây Nam. 
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Câu 34. N uăTơyăNguyênălƠămùaăm aăthìăvenăbi n Nam Trung B  là mùa 
 A. thu   B.ăđông   C.ăm a    D. khô 
Câu 35. Trong ch  đ  khí h u, mi n B căn c ta có s  phân chia thành 
 A.ămùaăđôngăl nh,ăítăm aăvƠămùaăh  nóng m,ăm aănhi u. B.ămùaăkhôăvƠămùaăm aărõăr t. 
 C. b n mùa rõ r t: xuân, h ,ăthu,ăđông.   D.ămùaăđôngăm aănhi u, mùa h  nóng,ăm aăít. 
Câu 36 .ăChoăb ngăs ăli uăsau:ăNhi tăđ ătrungăbìnhăt iăm tăs ăđ aăđi m 

Đ aăđi m Nhi tăđ ătrungăbìnhăthángă1ă(0C) Nhi tăđ ătrungăbìnhăthángăVIIă(0C) Nhi tăđ ăTB nĕmă(0C ) 
L ngăs n 13,3 27,0 21,2 
HƠăN i 16,4 28,9 23,5 
Hu  19,7 29,4 25,1 
ĐƠăN ng 21,3 29,1 25,7 
QuyăNh n 23,0 29,7 26,8 
TP.ăH ăChíăMinh 25,8 27,1 27,1 

Theoăb ngăs ăli uătrên,ănh năxétănƠoăsauăđơyăđúngăv ăs ăthayăđ iănhi tăđ ătrungăbìnhăthángă1ăt ăB căvƠoăNam? 
A.T ăB căvƠoăNam,ănhi tăđ ătrungăbìnhăthángă1 chênhăl chăkhôngărõăr t. 
B.ăT ăB căvƠoăNam,ănhi tăđ ătrungăbìnhănĕmătĕngăd n. 
C.ăT ăNamăraăB c,ănhi tăđ ătrungăbìnhăthángă1ăngƠyăcƠngătĕng. 
D.ăT ăB căvƠoăNam,ănhi tăđ ătrungăbìnhăthángă1ăngƠyăcƠngătĕng. 

Câu 37.ăChoăb ngăs ăli u: 
Nhi tăđ ăTBăcácăthángătrongănĕmăc aăm tăs ăđ aăđi mă(0C) 

Đ aăđi m 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
TPăH ăLong 17 18 19 24 27 29 29 27 27 27 24 19 
TPăVũng Tàu 26 27 28 30 29 29 28 28 28 28 28 27 
Đ ăth ăhi nănhi tăđ ăTBăcácăthángătrongănĕmăc aăH ăLongăvƠăVũngăTƠuătheoăb ngăs ăli uăđưăcho,ăbi uăđ ănƠoăsauăđơyăthíchăh pă
nh t? A.ăBi uăđ ămi n.  B.ăBi uăđ ăc t.  C.ăBi uăđ ătròn.  D.ăBi uăđ ăđ ng. 
Câu 38 . Choăb ngăs ăli uăsau: 

L ngăm aătrungăbìnhăthángăc aăHƠăN iăvƠăTPăH ăChíăMinhă(Đ năv :ămm) 
Tháng 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
HƠăN i 18,6 26,2 43,8 90,1 188,5 230,9 288,2 318,0 265,4 130,7 43,4 23,4 

TPăH ăChíăMinh 13,8 4,1 10,5 50,4 218,4 311,7 293,7 269,8 327,1 266,7 116,5 48,3 
Cĕnăc ăvƠoăb ngăs ăli uăchoăbi tăsoăsánhănƠoăsauăđơyăkhông đúngăv ăch ăđ ăm aăgi aăHƠăN iăvƠăTPăH ăChíăMinh. 
A.ăThángăm aăc căđ iă ăHƠăN iăđ năs măăh năTPăH ăChíăMinh. 
B. Th iăgianămùaăm aă ăTPăH ăChíăMinhădƠiăh năHƠăN i. 
C. Tháng có l ngăm aăth pănh tă ăHƠăN iăs măh năTPăH ăChíăMinh. 
D.ăHƠăN iăcóăl ngăm aăc ănĕmăl năh năTPăH ăChíăMinh. 
Câu 39:ăChoăb ngăs ăli uăsau:   L ngăm a,ăl ngăb căh iăvƠăcơnăb ngă măc aăm tăs ăđ aăđi m 

Đ aăđi m L ngăm a(mm) L ngăb căh iă(mm) Cơnăb ngă m(mm) 
HƠăN i 1677 989 +690 
Hu  2868 1000 +1868 
TPăH ăChíăMinh 1931 1686 +245 

 Nh năxétănƠoăsauăđơyăkhông đúng v iăb ngăs ăli uătrên 
A.ăHu ăcóăl ngăm aăvƠăcơnăb ngă măcaoănh tătrongă3ăđ aăđi mătrên. 
B.ăTPăHCMăcóăl ngăm aăcaoăh năHƠăN iăvƠăl ngăb căh iăth păh nănênăcơnăb ngă măcaoăh nHƠăN i. 
C.ăTPăHCMăcóăl ngăm aăcaoăh năHƠăN iănh ngăl ngăb căh iăl n,ănênăcơnăb ngă măth păh năHƠăN i. 
D.ăHƠăN iăm cădùăl ngăm aăkhôngăcaoăb ngă2ăđ aăđi măcònăl iănh ngăl ngăb căh iănh . 
Câu 40.ăSoăv iăHƠăN iăvƠăTPăH ăChíăMinhăthìăHu ălƠăn iăcóăcơnăb ngă măl nănh t.ăNguyênănhơnăchínhălƠ: 

A.ăHu ălƠăn iăcóăl ngăm aătrungăbìnhănĕmăl nănh tăn căta. 
B.ăHu ălƠăn iăcóăl ngăm aăl nănh ngăb căh iăítădoăm aănhi uăvƠoămùaăthuăđông. 
C.ăHu ăcóăl ngăm aăkhôngăl nănh ngăm aăthuăđôngănênăítăb căh i. 
D.ăHu ăcóăl ngăm aăkháăl nănh ngăl ngăm aătrùngăv iămùaăl nhănênăítăb căh i 

Câu 41.ăChoăb ngăs ăli uăsau: 
Nhi tăđ ătrungăbìnhăthángăc aăHƠăN iăvƠăTPăH ăChíăMinhă(Đ năv :ă0C) 

Tháng I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII 
HƠăN i 16,4 17,0 20,2 23,7 27,3 28,8 28,9 28,2 27,2 24,6 21,4 18,2 

TPăH ăChíăMinh 25,8 26,7 27,9 28,9 28,3 27,5 27,1 27,1 26,8 26,7 26,4 25,7 
Cĕnăc ăvƠoăb ngăs ăli u,ăchoăbi tăsoăsánhănƠoăsauăđơyăkhôngăđúngăv ănhi tăđ ăgi aăHƠăN iăvƠăTPăH ăChíăMinh. 

A.ăBiênăđ ănhi tăđ ătrung bìnhănĕmă ăHƠăN iănh ăh năTP.ăH ăChíăMinh 
B.ăS ăthángăcóănhi tăđ ătrênă200Că ăTP.ăH ăChíăMinhănhi uăh năHƠăN i. 
C.ăNhi tăđ ătrungăbìnhăthángăIă ăHƠăN iăth păh năTPăH ăChíăMinh 
D.ăNhi tăđ ăTBăthángăVIIă ăHƠăN iăcaoăh năTP.ăH ăChíăMinh. 
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BÀI 10. THIểNăNHIểNăNHI TăĐ Iă MăGIịăMỐAă(tt) 

I.ăCácăthƠnhăph năt ănhiênăkhác 
 Bi uăhi n 
Đ aă
hình 

- Xơmăth c m nhă ăvùngănúiă(bi uăhi n:ălƠăxóiămòn,ăr aătrôi,ăđ tătr t,ăđáăl ;ă ăcácăvùngănúiăđáăvôiăhìnhăthƠnhă
đ aăhìnhăcaxt : hangăđ ng,ăsu iăc n,ăthungăkhô;ă ăvùngăth măphùăsaăc ăb ăchiaăc tăthƠnhăđ iăth păxenăthungă
lũngăr ng). 
- B iăt  nhanhă ăđ ngăb ngăh ăl uă(phíaăđôngănamăĐBSHăvƠăphíaătơyănamăĐBSCLăm iănĕmăl năraăbi năvƠoă
ch căđ năg nătrĕmămét). 
→ăQuáătrìnhăxơmăth că- b iăt  là quá trình chính trong hình thành và bi năđ iăđ aăhìnhăVi tăNamăhi năt i. 

Sông 
ngòi 

- Lo iăđ tăđ cătr ngăchoăkhíăh uănhi tăđ iă măgióămùaăn cătaălƠ:ăăđ tăferalit 
- Đ căđi m:ăt ngăđ tădƠy (doăquáătrìnhăphongăhóaădi năraăm nh),ăđ cătínhăchua (doăb ăr aătrôiăcácăbaăz ăd ă
tan),ăđ tăcóămƠuăđ ăvƠngă(doăcóătíchăt ănhi uăoxităs t,ăoxitănhôm). 
- NguyênănhơnăhìnhăthƠnhăđ tăferalit:ă+ăkhíăh uănhi tăđ iă mă(nguyênănhơnăchính). 
                                                            +ăđ aăhìnhăđ iănúiăth pătrênăđáămẹăaxit. 

Đ t - M ngăl iăsôngăngòi dƠyăđ c, ph năl nălƠăsôngănh ,ăbi uăhi n:ăcóă2360ăsôngăcóăchi uădƠiăh nă10km,ăc ă
20kmăl iăcóă1ăc aăsôngă(doăm aăl n,ăđ aăhìnhăđ iănúiăb ăchiaăc t,ălưnhăth ăhẹpăngang). 
 - Sông nhi uăn c (doăm aăl năvƠăn căbênăngoƠiălưnhăth ăch yăvƠo). 
 - Giàu phù sa,ăt ngăl ngăphùăsaălƠă200ătri uăt n/nĕmă(doăxơmăth căm nhă ăvùngăđ iănúi). 
 - Ch ăđ ăn cătheoămùa,ănh păđi uădòngăch yătheoăsátănh păđi uăm aăc aăkhíăh u. 
  +ămùaăm aăt ngă ngăv iămùaălũăc aăsông. 
  +ămùaăkhôăt ngă ngăv iămùaăc năc aăsông. 
  +ăch ăđ ăm aăth tăth ngăthìăch ăđ ădòngăch yăth tăth ng. 

Sinh 
v t 

- H ăsinhătháiăr ngănguyênăsinhăchoăkhíăh uăn cătaălƠăr ngănhi tăđ iă măláăr ngăth ngăxanh 
- Hi nănay,ăph ăbi nălƠăr ngăth ăsinhănh ăr ngăgióămùaăth ngăxanh,ăr ngăgióămùaăn aăr ngălá,ăr ngăth aă
khô r ngălá,ăxavanăầăTrongăgi iăsinhăv tăthƠnhăph năcácăloƠiănhi tăđ iăchiêmă uăth ă 
- H ăsinhătháiăr ngănhi tăđ iă mătrênăđ tăferalitălƠăc nhăquanătiêuăbi uăchoăthiênănhiênănhi tăđ iă măgióămùaă
n cătaăă 

II.ă nhăh ngăăc aăthiênănhiênănhi tăđ iă măgióămùaăđ năho tăđ ngăs năxu tăvƠăđ iăs ng 
S năxu tănôngănghi p S năxu tăkhácăvƠăđ iăs ng 

- N nănhi tă măcao,ăkhíăh uăphơnămùaăthu năl iă
phátătri nănôngănghi pălúaăn c,ătĕngăv ăvƠăđaă
d ngăhóaăcơyătr ng,ăv tănuôi 
- Tínhăth tăth ngăc aăth iăti t,ăkhíăh uăgơyăkhóă
khĕnăchoăcanhătác,ăc ăc uăcơyătr ng,ăphòngă
ch ngăthiênătai,ăphòngătr ăd chăb nhăầ 

- Thiênănhiênănhi tăđ iă măgióămùaăthu năl iăphátătri nănhi uăngƠnhă
nh ălơmănghi p,ăth yăs n,ăxơyăd ng,ăduăl ch,ăGTăậ VTăầănh tălƠăvƠoă
mùa khô 
- Khóăkhĕnă: 
+ăCácăho tăđ ngăGTăậ VT,ăduăl chăầăch uă nhăh ngătr căti păc aăs ă
phơnămùaăkhíăh uăvƠămùaăn căc aăsôngăngòi 
+ăĐ ă măkhôngăkhíăgơyăkhóăkhĕnăchoăb oăqu nămáyămóc,ăthi tăb ,ă
nôngăs n 
+ăCácăthiênătaiănh ăbưo,ălũ,ăh năhánăầăgơyăthi tăh iăv ăng iăvƠăc a 
+ăHi năt ngăth iăti tăth tăth ngănh ădông,ăl c,ăm aăđáă 
+Môiătr ngăthiênănhiênăd ăb ăsuyăthoái 

CỂUăH IăTR CăNGHI M 
Câu 1. Cĕnăc ăvƠoăAtlatăĐ aălíăVi tăNamătrangă10,ăhưyăchoăbi tăsôngănƠoăsauăđơyăcóăl u l ngăn căl nănh tă(theoăs ăli uăđoă
ăcácătr măMỹăThu n,ătr măC năTh ,ătr măHƠăN iăvƠătr măCungăS n)? 

A.ăSôngăĐƠăR ng.ăăăăB.ăSôngăMư.ăăăăC.ăSôngăMêăCôngă(C uăLong). D.ăSôngăH ng. 
Câu 2. Cĕnăc ăvƠoăAtlatăĐ aălíăVi tăNamătrangă10,ăhưyăchoăbi tăl uăl ngăṇ căth pănh tăc a sôngăMêăCôngă(C uăLong)ăvƠoăth iă
gianănƠoăsauăđơyă(theoăs  li uăđoăđ că ătr măMỹăThu năvƠătr măC năTh )? 

A.ăThángăIIIăđ năthángăIV. B.ăThángăIăđ năthángăIII. 
C.ăThángăXăđ năthángăXII. D.ăThángăVăđ năthángăX. 

Câu 3. Cĕnăc ăAtlatăĐ aălíăVNătrangă10,ăl uăv căsôngănƠoăsauăđơyăh u h tăkhôngăch y tr căti păraăbi n? 
A. L uăv căsôngăMêăCôngă(ph nătrênălưnhăth ăĐ ngăb ngăsôngăC uăLong).ăăăăC.L uăv căsôngăĐ ngăNai. 
B. L uăv căsôngăBaă(ĐƠăR ng).ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă                D.ăSôngăMêăCôngă(ph nătrênălưnhăth ăTơyăNguyên). 

Câu 4. Cĕnăc ăvƠoăAtlatăĐ aălíăVi tăNamătrangă10,ăhưyăchoăbi tăsôngăĐƠăthu căl uăv căsông nƠoăsauăđơy? 
      A.ăL uăv căsôngăTháiăBình.ă B.ăL uăv căsôngăH ng. 
      C.ăL uăv căsôngăMư. D.ăL uăv căsôngăKìăCùngăậB ngăGiang. 
Câu 5. Cĕnăc ăvƠoăAtlatăĐ aălíăVi tăNamătrangă10,ăhưyăchoăbi t đ nhălũătrênăsôngăH ngăvƠoăth iăgianănƠoăsauăđơy? 
 A. tháng VII  B. tháng 8  C. tháng 9  D. tháng 10. 
Câu 6. Cĕnăc ăvƠoăAtlatăĐ aălíăVi tăNamătrangă10,ăhưyăchoăbi t h ăth ngăsôngănƠoăsauăđơyăcóăt ăl ădi nătíchăl uăv cănh ănh tă
trongăh ăth ngăcácăsông 
 A. Sông Kì Cùng - B ng Giang.   B.ăSôngăThuăB n.  C. Sông Ba.  D. Sông Thái Bình. 
Câu 7. Cĕnăc ăvƠoăAtlatăĐ aălíăVi tăNamătrangă10,ăhưyăchoăbi t h ăth ngăsôngănƠoăsauăđơyăthu cămi năB căvƠăĐôngăB căB căB ?ăă
A. Sông Thái Bình.  B. Sông Mã.   C. SôngăThuăB n.ă D.ăSôngăĐ ngăNai. 
Câu 8.ăCĕnăc ăvƠoăAtlatătrangă10,ăchoăbi tăh ăth ngăsôngănƠoăsauăđơyăcóăl uăv căn măc ă ăph nălưnhăth ăphíaăB căvƠăph nălưnhă
th ăphíaăNamăn căta? 

A. SôngăĐ ngăNai  B.ăSôngăC  C,ăsôngăThuăB n  D. Sông Mê Kông 
Câu 9. Quá trình chính trong s  hình thành và bi năđ iăđ aăhìnhăn c ta hi n nay là 

A.xâm th c - mài mòn  B. b i t  - mài mòn C.xâm th c - b i t  D. b i t  - xâm th c. 
Câu 10. Lo iăđ tăđ cătr ngăchoăvùngănhi tăđ iă măgióămùa 

A.phù sa   B.đ tăm n  C.đ tăphèn  D.đ tăferalit 
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Câu 11. H ăsinhătháiăr ngănguyênăsinhăđ cătr ngăchoăkhíăh unhi tăđ i nóngă măn cătaălà 

A.ăr ngăgióămùaăth ngăxanh  B.ăr ngăgióămùaăn aăr ngălá 
C.ăxaăvan,ăcơyăb i    D.ăr ngăr mănhi tăđ iă măláăr ngăth ngăxanh.ăă 

Câu 12. Quá trình feralit là h  qu  c a 
A. nhi tăđ  cao,ăm aăítăvƠăđ aăhìnhăđ i núi th p B. nhi t, măcao,ăm aănhi uăvƠăđ aăhìnhăđ i núi th p  
C.ăđ  b căh iăl n,ăđ  m th p,ăđ a hình d c  D.ăm aăít,ăch  t p trung vào m t mùa. 

Câu 13.  Đ tăferalit có đ căđi mălƠ 
A.ăChua,ănhi uăôăxítăs tăvƠăôăxítănhôm  B.ăNhi uăôăxítăs tăvƠăô xítănhôm,ăt ngăđ tăm ng 

 C.ăT ngăđ tăm ng,ăkhôngăb ăchua   D.ăăKhôngăb ăchua,ăt ngăđ tădƠy 
Câu 14.ăTrongăgi iăsinhăv t,ăthƠnhăph năloƠiăchi mă uăth ă ăn cătaălƠăthƠnhăph nănhi tăđ iăvì: 

A. N cătaăcóăkhíăh uăc nănhi tăđ i.  B.ăN cătaăcóăkhíăh uănhi tăđ i. 
C.ăN cătaăcóăkhíăh uăxíchăđ o.  D.ăN cătaăcóăkhíăh uănhi tăđ iă măgióămùa.  

Câu 15. C nhăquanătiêuăbi uăchoăthiênănhiênănhi tăđ iă măgióămùaă ăn cătaălƠăh ăsinhătháiăr ng:   
A.ăNhi tăđ iă măgióămùaăphátătri nătrênăđ tăFeralit B.ăNg păm năvenăbi năphátătri nătrênăđ tăm n 

 C.ăGióămùaăth ngăxanhăphátătri nătrênăđáăvôi D.ăăTh aăkhôăr ngăláăt iăxaăvanăphátătri nătrênăđ tăbaădan 
Câu 16.ă ăn căta,ăch ăđ ăn căsôngăngòiătheoămùa,ădo: 

A.ăđ ăd căđ aăhìnhăl n,ăm aănhi u.  B.ăm aănhi uătrênăđ aăhìnhăđ iănúiăchi mădi nătíchăl n. 
C.ătrongănĕmăcóăhaiămùaăm aăvƠăkhô. D.ăđ iănúiăb ăc tăxẻ,ăđ ăd căl năvƠăm aănhi u. 

Câu 17.ăSôngăngòiănhi uăn c,ăgiƠuăphùăsa,ădo: 
A.ăKhíăh uănhi tăđ iă măgióămùa.                       B.ăM aănhi uătrênăđ aăhìnhăđ iănúiăcóăđ ăd căl n. 
C. Trongănĕmăcóăhaiămùaăkhô,ăm aăkhácănhau.ăăăăăD.ăDi nătíchăđ iănúiăth pălƠăch ăy uăvƠăm aănhi u. 

Câu 18.ăHƠmăl ngăphùăsaăc aăsôngăngòiăn cătaăl nălƠădo 
A. M ngăl iăsôngăngòiădƠyăđ c.   B.ăt ngăl ngăn căsôngăl n 
C.ăch ăđ ăn căc aăsôngăthayăđ iătheoămùa  D.ăquáătrìnhăxơmăth căm nhăm ă ămi nănúi. 

Câu 19. Ch ăđ ădòngăch yăsôngăngòiăn cătaăth tăth ngălƠădo 
A.ăđ ăd călòngăsôngăl n,ănhi uăthácăgh nh B.ăsôngăcóăđo năch yă ămi nănúi,ăcóăđo năch yă ăđ ngăb ng. 
C.ăch ăđ ăm aăth tăth ng  D.ălòngăsôngănhi uăn iăb ăphùăsaăb iăđ p. 

Câu 20.ăNguyênănhơnălƠmăsôngăngòiăn cătaăcóăt ngăl ngăn căl n 
A.ăTh măth căv tăcóăđ ăcheăph ăcaoăvƠăl ngăm aăl n. 
B.ăL ngăm aăl nătrênăđ iănúiăd căvƠăítăl păph ăth căv t. 
C.ăĐ aăhìnhăch ăy uălƠăđ iănúiăth păvƠăl ngăm aăl n 
D.ăM aăl năvƠăngu năn căt ăngoƠiălưnhăth ăch yăvƠo. 

Câu 21.  Thiênănhiênănhi tăđ iă măgióămùaăc aăn cătaă nhăh ngătr căti păvƠărõăr tănh tăt iăho tăđ ngăs năxu t 
A.ăcôngănghi p  B. nôngănghi p  C. duăl ch  D.  giaoăthôngăv năt i 

Câu 22.ăCácăho tăđ ngăc aăgiaoăthông,ăv năt i,ăduăl ch,ăcôngănghi păkhaiăthácăch uă nhăh ngăch ăy uătr căti păc a 
A.ăs ăphơnămùaăkhíăh u.   B.ăđ ă măcaoăc aăkhíăh u. 
C. cácăhi năt ng:ădông,ăl c,ăm aăđá,... D. tínhăth tăth ngăc aăch ăđ ănhi tă m. 

Câu 23.  Bi năphápăs năxu tănôngănghi păđ  nhanhăchóngăph căh iăl păph ăth căv tătrênăđ tătr ngălƠăphátătri n 
A.ăcôngătácăb oăv ăr ng    B. tr ngăr ng 

 C. mô hình nông-lơmăk tăh p   D.  lƠmăgiƠuăr ng 
Câu 24.  Khóăkhĕnăl nănh tăc aăthiênănhiênănhi tăđ iă măgióămùaăđ iăv iăs năxu tănôngănghi pălƠ: 

A.ăTínhăth tăth ngăc aăcácăy uăt ăth iăti tăvƠăkhíăh u      B.ăS ăkhácănhauăv ăđ căđi măkhíăh uăgi aăcácăvùng 
 C.ăKhíăh uăcóăm tămùaăm aăvƠăm tămùaăkhô       D.ăăS ăphơnăhóaăkhíăh uătheoăchi uăB c-Nam 
Câu 25.  NgƠnhănƠoăsauăđơyăítăch uă nhăh ngăc aăthiên nhiênănhi tăđ iă măgióămùa 

A.ălơmănghi pă     B. th yăs n 
 C. giaoăthôngăv năt i    D.  côngănghi păch ăbi n 
Câu 26.ăTínhămùaăv ătrongăs năxu tănôngănghi pănhi tăđ iăn cătaăch ăy uădoăs ăphơnăhóaăv  

A.Th ănh ng  B.ăđ aăhình  C.ăkhíăh u D.ăsinhăv t 
Câu 27 Choăb ngăs ăli u: 

L ngăm aăTBăthángăc aăHu ăvƠăTPăH ăChíăMinhă(đ năv :mm) 
Tháng I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII 
Hu  161,3 62,6 47,1 51,6 82,1 116,7 95,3 104,0 473,4 795,6 680,6 297,4 

TPăH ăChíăMInh 13,8 4,1 10,5 50,4 218,4 311,7 293,7 269,8 327,1 266,7 116,5 48,3 
Cĕnăc ăvƠoăb ngăs ăli u,ăchoăbi tănh năxétănƠoăsauăđơyăkhông đúngăv ăch ăđ ăm aăc aăHu ăvƠăTPăH ăChíăMinh? 
A.ăThángăcóăm aănh ănh tă ăHu ălƠăthángăăIII,ă ăTPăH ăChíăMinhălƠăthángăII 
B.ăthángăcóăm aăl nănh tă ăHu ălƠăthángăX,ă ăTPăH ăChíăMinh là tháng IX 
C.ămùaăm aă ăHu ăt ăthángăVIIIăđ năthángăI,ă ăTPăH ăChíăMinhăt ăthángăVăđ năthángăXI 
D.ăL ngăm aăc aăthángăm aăl nănh tă ăHu ăg pă2ăl năTP.ăH ăChíăMinh 
Câu 28.ăChoăb ngăs ăli uăsau: 
Nhi tăđ ăTBăthángăc aăHƠăN iăvƠăHu ă(Đ năv :ă0C) 

Tháng I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII 
HƠăN i 16,4 17,0 20,2 23,7 27,3 28,8 28,9 28,2 27,2 24,6 21,4 18,2 
Hu  19,7 20,9 23,2 26,0 28,0 29,2 29,4 28,8 27,0 25,1 23,2 20,8 

Cĕnăc ăvƠoăb ngăs ăli u,ăchoăbi tănh năxétănƠoăsauăđơyăkhông đúngăv ănhi tăđ ăc aăHƠăN iăvƠăHu ? 
A.Nhi tăđ ătrungăbìnhăthángăI ăHu ăcaoăh năHƠăN i.  B.ăBiênăđ ănhi tăđ ătrungănĕmă ăHƠăN iăth păh năHu . 
C.ăNhi tăđ ătrungăbìnhăthángăVIIă ăHƠăN iăth păh năHu . D.ăC ăhaiăđ aăđi măđ uăcóănhi tăđ ăcaoănh tăvƠoăthángăVII. 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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BÀI 11, BÀI 12. THIểNăNHIểNăPHỂNăHịAăĐAăD NG 

I. ThiênănhiênăphơnăhóaătheoăB că- Nam  
 Ph nălưnhăth ăphíaăB c Ph nălưnhăth ăphía Nam 
Nguyên nhân Doăn cătaătr iădƠiătrênănhi uăvĩăđ  (15ăvĩăđ ),ăcƠngăvƠoăNamăthìăcƠngăg năXíchăđ o,ăl ngăb căx ă

nh năđ căcƠngăl nă(doăgócănh pătĕng),ăđ ngăth iă nhăh ngăc aăgió mùaăĐôngăB căcũngăy uăđi.ăĐơyă
lƠănguyênănhơnălƠmăchoăkhíăh uăvƠăthiênănhiênăn cătaăcóăs ăphơnăhóaăgi aămi năB căv iămi n Nam 
mƠăranhăgi iălƠădưyăB chăMã.   

Gi iăh n T ădưyăB chăMưătr ăra T ădưyăB chăMưătr ăvƠo 
Thiên nhiên 
đ cătr ng 

Thiênănhiênăđ cătr ngăchoăvùngăkhíăh uănhi tăđ iă mă
gióămùaăcóămùaăđôngăl nh 

Thiên nhiên mangăs cătháiăc aăvùngăkhíăh uă
c năxíchăđ oăgióămùa 

Khíăh u - Nhi tăđ ătrungăbìnhănĕmă>ă200 C 
- Cóă2ă→ă3ăthángănhi tăđ ă<ă180 C 
- Biênăđ ănhi tătrungăbìnhănĕmăl n 
- Cóă2ămùaă:ăMùaăđôngăvƠămùaăh  

- Nhi tăđ ătungăbìnhănĕmă>ă250 C 
- KhôngăcóăthángănƠoănhi tăđ ă< 200 C 
- Biênăđ ănhi tătrungăbìnhănĕmănh  
- Cóă2ămùaă:ăMùaăkhôăvƠămùaăm a 

C nhăquan - R ngănhi tăđ iăgióămùa.ăTrongăr ng,ăthƠnhăph nă
loƠiănhi tăđ iăchi mă uăth ,ăngoƠiăra,ăcònăcóănh ngă
loƠiăc nănhi tăđ iăvƠăônăđ i 
- C nhăs căthiênănhiênăthayăđ iătheoămùa : 
+ăMùaăđôngă:ăNhi uămơy,ăl nh,ăítăm a,ănhi uăloƠiăcơyă
b ăr ngălá 
+ăMùaăh ă:ăN ngănóng,ăm aănhi u,ăcơyăc iăxanhăt t 

R ngăc năxíchăđ oăgióămùa.ăTrongăr ng,ă
thƠnhăph năloƠiăthu căvùngăxíchăđ oăvƠănhi tă
đ i.ăXu tăhi nănhi uălo iăcơyăr ngăláăvƠoămùaă
khô 

II. ThiênănhiênăphơnăhóaătheoăĐôngăậ Tây 
Vùngăbi năvƠăth măl căđ a Vùngăđôngăb ngăvenăbi n Vùngăđ iănúi 

* Nguyên nhân :ăăĐ aăhìnhăn cătaăcaoă ăphíaăTơyăvƠăth păd năv ăphíaăĐông;ă nhăh ng c aăcácădưyănúiăh ngăTơyăB că- 
ĐôngăNamăvƠăvòngăcungăcũngănh ă nhăh ngăc aăBi năĐôngăđ năthiênănhiênăn căta. 
- Vùngăbi năl năg nă3ăl nădi nătíchăđ tă
li năvƠăcóătrênă3000ăhònăđ oăl nănh  
- Đ ăr ngăậ hẹp,ănôngăậ sơuăc aăth mă
l căđ aăcóăm iăquanăh ăch tăch ăv iă
vùngăđôngăb ng,ăđ iănúiăk ăbênăvƠăthayă
đ iătheoăt ngăđo năk ăbi n 
+ăTh măl căđ aăphíaăB căvƠăphíaăNamă
r ng,ănôngălƠăn iăquyăt ănhi uăđ oăvenă
b ăvƠăm ăr ngăđ ngăb ngăchơuăth  
+ăTh măl căđ aăvùngăbi năNamăTrungă
B ăhẹpăngang,ăb ăchiaăc t,ăđ ngăb ă
bi năkhúcăkhuỷu,ănhi uănúiăĕnălanăraă
sátăbi n,ăđ ngăb ngănh ăhẹp 

Thiên nhiênăvùngăđ ngăb ngăthayăđ iă
tùyăn i,ăth ăhi năm iăquanăh ăch tăch ă
gi aăd iăđ iănúiăphíaăTơyăvƠăđ ngăb ngă
phíaăĐông. 
+ăĐ ngăb ngăB căB ăvƠăNamăB ăm ăr ng, 
th p,ă phẳng,ă th mă l că đaă nông,r ng;ă trùă
phú,ăxanhăt iầ 
+ăD iă đ ngăb ngă venăbi năTrungăB ăhẹpă
ngang, b ăchiaăc tăthƠnhănh ngăđ ngăb ngă
nh ,ăđ ngăb ăbi năkhúcăkhuỷu,ăth măl că
đaăthuăhẹp.ăĐaăhìnhăcácăc năcát,ăđ măpháă
kháăph ăbi n,ăthiênănhiênăkh cănghi t,ăđ tă
đaiăkémămƠuăm ănh ngăgiƠuăti mănĕngăduă
l chăvƠăthu năl iăptăkinhăt ăbi n. 

S ăphơnăhóaăthiênănhiênăph căt pădoă
tácăđ ngăc aăgióămùaăv iăh ngăcácă
dãy núi 
- VùngănúiăĐôngăB cămangăs cătháiă
c nănhi tăđ iăgióămùa 
- VùngănúiăTơyăB că: 
+ăVùngănúiăth păphíaăNamă:ăThiênă
nhiênănhi tăđ iă măgióămùa 
+ăVùngănúiăcaoă:ăThiênănhiênăgi ngă
nh ăvùngăônăđ i 
- ĐôngăTr ngăS năkhiăvƠoămùaăthuă
đôngăm aănhi u,ăthìăTơyăNguyênăl iălƠă
mùaăkhô,ăxu tăhi năc nhăquanăr ngă
th aăr ngăláăvƠoăn aăđ uămùaăh ,ăcònă
TơyăNguyênăvƠoămùaăm aăthìăĐôngă
Tr ngăS năl iăch uătácăđ ngăc aăgióă
Tây khô nóng. 

III.ăThiênănhiênăphơnăhóaătheoăđ ăcao 
Đai cao Đ ăcao Đ căđi măkhíăh u Cácălo iăđ tăchính Cácăh ăsinhătháiăchính 

* Nguyên nhân :ăDoăkhíăh uă(nhi tăvƠă m)ăthayăđ iătheoăđ ăcaoă:ăCƠngălênăcaoănhi tăđ ăcƠngăgi mă(trungăbìnhăc ălênăcaoă
100ămăthìănhi tăđ ă0,60C),ăcònăđ ă măthìătĕngăđ năm tăđ ăcaoănƠo đóăr iăm iăgi m 
Đaiănhi tă
đ iăgióă
mùa 

- Mi năB că:ăD iă
600 ậ 700 m 
- Mi năNamă:ăD iă
900 ậ 1000 m 

Khíăh uănhi tăđ iăbi uă
hi nă ăn nănhi tăđ ă
cao,ămùaăh ănóngă
(nhi tăđ ătrungăbìnhă>ă
250C),ăđ ă măthayăđ iă
t ăkhôăh năđ nă mă t 

- Nhómăđ tăphùăsaăchi mă
g nă24%ădi nătíchăđ tăt ă
nhiênăc ăn c,ăg măđ tă
phùăsaăngọt,ăđ tăphènăầ 
- Nhómăđ tăferalităvùngăđ iă
núiăth păchi măh nă60%ă
di nătíchăđ tăt ănhiênăc ă
n c,ăch ăy uălƠăđ tăferalită
đ ăvƠngăvƠănơuăđ ă 

- H ăsinhătháiăr ngănhi tă
đ iă măláăr ngăth ngă
xanh 
- H ăsinhătháiăr ngănhi tă
đ iăgióămùa 

Đaiăc nă 
nhi tăđ iă
gió mùa 
trên núi 

- Mi năB că:ăT ă600ăậ 
700ămă→ă2600ăm 
- Mi năNamă:ăT ă900ă
ậ 1000ămă→ă2600ămă 

Khíăh uămátămẻ,ă
không có tháng nào 
nhi tăđ ă>ă250C,ăm aă
nhi u,ăđ ă mătĕng 

Đ tăferalităcóămùnăvƠăđ tă
mùnă(đ cătínhăchua) 

- T ă600ăậ 700ămă→ă1600ă
ậ 1700ămă:ăH ăsinhătháiă
r ngăc nănhi tăđ iăláăr ngă
và lá kim 
- Trên 1600 ậ 1700ă:ăR nă
kémăphátătri n,ăđ năgi nă
v ăthƠnhăph năloƠi,ăxu tă
hi năloƠiăônăđ i 

Đaiăônă
đ iăgióă
mùa trên 
núi 

T ă2600ămătr ălên 
(ch ăcóătrênădưyă
Hoàng Liên S n). 

Khíăh uăônăđ i,ăquanhă
nĕmănhi tăđ ă<ă150C, 
mùaăđôngăxu ngăd iă
50C 

 
đ tămùnăthô 

CácăloƠiăth căv tăônăđ iă
nh ăđ ăquyên,ălưnhăsam,ă
thi tăsam,ăthôngăầă 
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IV- SOăSÁNHăCÁCăMI NăĐ AăLệăT ăNHIểNă 

Tên 
mi n 

Mi nă B că vƠă Đôngă B că B că
B  

Mi năTơyăB căvƠăB c TrungăB  Mi năNamăTrungăB ăvƠăNamăB  

Ph măvi T ăng năsôngăH ng,ă g măvùngă
núiăĐôngăB căvƠăđ ngăb ngăBB. 

H uă ng nă sôngă H ngă đ nă dưyă
B chăMư. 

T ădưyăB chăMưătr ăvƠoăNam. 

Đ că
đi mă
chung 

Ch ăy uălƠăđ iănúiăth p,ăgióămùaă
ĐBăxơmănh păm nh. 

Cóăđ aăhìnhănúiăcaoănh tăn căta,ă
gióămùaăĐBăgi măsútă v ă phíaă tơyă
và phía nam. 

Khôngăch uă nhăh ngăc aăgióămùaă
ĐB;ă khíă h uăc nă xíchă đ o;ă đ aă hìnhă
ph căt p. 

Đ aăhình - Đ iă núiă th pă (đ ă caoă TBă
kho ngă600m). 
- H ngă vòngă cungă (4ă cánhă
cung)ă vƠă cácă thungă lũngă sông,ă
ĐBăm ăr ng.ă 
- Đ aăhìnhăcacxt .ă 
- Đ ngă b ngă BBă m ă r ng.ă B ă
bi nă phẳng,ă nhi uă v nh,ă đ o,ă
qu năđ o. 

- Đ aă hìnhă núiă trungă bìnhă vƠă caoă
chi mă uăth ,ăd căm nh. 
- H ngăTB-ĐN.Nhi uăcaoă
nguyên,s nănguyênă,ăđ ngăb ngă
gi aănúi. 
- Đ ngăB ngăthuănh ,ăchuy năti pă
t ăĐBăchơuăth ăsangăĐBăvenăbi n. 
- Nhi uă c nă cát,ă bưiă bi n,ă đ mă
phá. 

- Kh iănúiăc ăKonăTum.ăCácănúi,ăs nă
nguyên,ă caoă nguyênă ă c că Namă
TrungăB ăVƠăTơyăNguyên.ă 
- Cácădưyănúiăcóăh ngăvòngăcung.ă
S nă đôngă ă d că m nh,ă s nă Tơyă
tho i. 
- Đ ngăb ngăvenăbi năăthuăhẹp,ăđ ngă
b ngăNamăB ăăm ăr ng. 
- B ăbi năNTB nhi uăvũngăv nh. 

Khíăh u  Mùaăh ănóng,ăm aănhi u;ămùaă
đôngăl nhăítăm a.ăKhíăh u,ă th iă
ti tăcóănhi uăbi năđ ng. 

- GióămùaăĐBăsuyăy uăvƠăbi nătính 
- BTBăcóăgióăph năTơyăNam,ăbưoă
m nh,ămùaăm aăch măh n. 

- Khíă h uă c nă xíchă đ oă (nhi tă đ ă
>200C). 
- Haiămùaăm a,ăkhôărõăr t.ă 

Khoáng 
s n 

- GiƠuă k/s:ă Than,ă s t,ă thi c,ă
vonfram,ăv tăli uăxơyăd ng,ầ 

- Khoángăs năcó:ăthi c,ăs t,ăapatit,ă
crôm,ătitan,ăv tăli uăxơyăd ngầ. 

-  D uă khíă cóă tr ă l ngă l n.ă Tơyă
Nguyên giàu bô xít. 

Sông 
ngòi 

- M ngăl iăsôngăngòiădƠyăđ c.ă
H ngă TB-ĐNă vƠă h ngă vòngă
cung. 

Sôngă ch yă theoă h ngă TB- ĐN,ă
cóă đ ă d că l n,ă giƠuă ti mă nĕngă
th yăđi n. 

- Sôngă ăNTBăng n,ăd c. 
- Cóă2ăh ăth ngăsôngăl năSôngă
Đ ngăNaiăvƠăsôngăC uăLong. 

Th ă
nh ng,ă
sinhăv t 

- Đaiăc nănhi tăđ iăh ăth p. 
- TrongăthƠnhăph năr ngăcóăcácă
loƠiă cơyă c nă nhi tă vƠă đ ngă v tă
Hoa Nam  

- Cóă đ ă h ă th ngă đaiă cao.ă SVă
phongăphú,ănhi uăloƠiăcơy. 

- Đaiănhi tăđ iăchơnănúiălênă1000m 
- Th căv tănhi tăđ i,ăxíchăđ oăchi mă
uă th .ă Nhi uă r ng,ă nhi uă thúă l n.ă

R ngă ng pă m nă venă bi nă r tă đ că
tr ng. 

CỂUăH IăTR CăNGHI M 
Câu 1. Cĕnăc ăvƠoăAtlatăĐ aălíăVi tăNamătrangă13,ădưyănúiănƠoăsauăđơy không ch yătheo h ngăTB - ĐN? 

A.ăB chăMư. B.ăHoƠngăLiênăS n. C.ăTr ngăS năB c. D.ăPuăĐenăĐinh. 
Câu 2.ăCĕnăc ăvƠoăAtlatăĐ aălíăVi tăNamătrangă13,ăđ nhănúiăcaoănh tă ămi năB căvƠăĐôngăB căB căB ălƠ 

A.ăPhanxipĕng. B. Phu Luông. C. TơyăCônăLĩnh. D. Ki uăLiêuăTi. 
Câu 3. Cĕnăc ăAtlatăĐ aălíăVi tăNamătrangă14,ăcaoănguyênăcaoănh tă ămi năNamăTrungăB ăvƠăNamăB  là             
   A. Kon Tum.              B. Đ kăL k.                 C.ăM ăNông.               D. Lâm Viên. 
Câu 4. Cĕnăc ăvƠoăAtlatăĐ aălíăVi tăNamătrangă13,ăchoăbi tădưyănúiănƠoăsauăđơyăkhông thu căvùngăTơyăB căvƠăB căTrungăB ? A. 
Tr ngăS năB c B.ăHoƠngăLiênăS n.ă C. Cai Kinh.   D. Pu Sam Sao. 
Câu 5.ăCĕnăc ăvƠoăAtlatătrangă14ăvƠătrangă10,ăchoăbi tăsôngănƠoăsauăđơyăkhôngăthu cămi năTơyăB căvƠăB căTrungăB ? 

A. S.ăĐƠ.ă  B.ăSôngăC .ă  C. Sông Gianh.   D. Sông Thái Bình. 
Câu 6. Cĕnăc ăvƠoăAtlatăĐ aălíăVi tăNamătrangă13 và 14,ăchoăbi t caoănguyênănƠoăsauăđơyăkhôngăthu cămi năNamăTrungăB ăvƠă
Nam B ?  A. Kon Tum  B. Di Linh   C. Lâm Viên.   D. Tà Phình. 
Câu 7. Cĕnăc ăvƠoăAtlatăĐ aălíăVi tăNamătrangă13ăvƠă14,ăchoăbi tăđèoănƠoăsauăđơyăkhôngăthu cămi năNamăTrungăB ăvƠăNamăB ?ăăăăăăăă
A.ăĐèoăC   B.ăĐèoăNgang.ă  C. ĐèoăNgo năM c.ă  D.ăĐèoăAnăKhê.  
Câu 8. Cĕnăc ăvƠoătrangă14ăvƠătrangă4,5ăc aăAtlatăĐ aălíăVi tăNamăchoăbi tăMũiăNéăthu căt nh/thƠnhăph ănƠo sauăđơy? 
 A.ăBìnhăĐ nh.ă  B. Phú Yên.   C.ăNinhăThu n.   D.ăBìnhăThu n.  
Câu 9. Nguyên nhân chính làm phân hoá thiên nhiênătheoăvĩăđ ă(B că- Nam)ălƠăs ăphơnăhoáăc a: 

A.ăĐ aăhình.  B.ăKhíăh u.  C.ăĐ tăđai.  D.ăSinhăv t. 
Câu 10.ăCƠngăv ăphíaăNam 

A. nhi t đ ătrungăbìnhăcƠngătĕng.   B. biênăđ ănhi tăcƠngătĕng. 
C. nhi tăđ ătrungăbìnhăthángăl nhăcƠngăgi m.  D. nhi tăđ ătrungăbìnhăthángănóngăcƠngăgi m. 

Câu 11.ăĐ cătr ngăkhíăh uăc aăph nălưnhăth ăphíaăB călƠ 
A. nhi tăđ iă măgióămùaăcóămùaăđôngăl nh.ăăă  B. c nănhi tăđ iăgióămùaăcóămùaăđôngăl nh. 
C. c năxíchăđ oăgió mùa.         D. nhi tăđ iă măcóămùaăđôngăl nh. 

Câu 12.ăC nhăquan tiêuăbi uăc aăph nălưnhăth ăphíaăB călƠ 
A.ăđ iăr ngăgióămùaăc năxíchăđ o.    B.ăăr ngănhi tăđ iăgióămùa. 
C.ăđ iăr ngăxíchăđ o.     D.ăđ iăr ngănhi tăđ i. 

Câu 13. S ăphơnăchiaălưnhăth ăn cătaăthƠnhăhaiămi năkhíăh uăv iăranhăgi iălƠădưyănúiăB chăMư,ăch ăy uăd aătrênăs ăkhácănhauă
v  
       A.ăn nănhi tăđ ăvƠăl ngăm a    B.ăn nănhi tăđ ăvƠăbiênăđ ănhi t 
       C.ăbiênăđ ănhi tăvƠăl ngăm a    D.ăbiênăđ ănhi tăvƠăđ ă mă 
Câu 14. Đi mănƠoăsauăđơyăkhông đúngăv iăđ căđi măkhíăh uăc aămi năB căn căta 

A. nhi tăđ ătrungăbìnhănĕmătrênă200C  B. trongănĕmăcóă2-3ăthángănhi tăđ ăd iă180C 
 C. cóă1ămùaăđôngăl nhătrongănĕm   D.  biênăđ ănhi tăđ ătrungăbìnhănĕmănh  
Câu 15.   C nhăquanătiêuăbi uăchoăph nălưnhăth ăphíaănamăn căta lƠăđ iăr ng 

A. c nănhi tăđ iăgióămùa       B. ônăđ iăgióămùa C. nhi tăđ iăgióămùa D.  c năxíchăđ oăgióămùa 
Câu 16.ăĐ căđi mănƠoăsauăđơyăkhông đúngăv iăkhíăh uăc aăph năphíaăNamălưnhăth ă(t ă160Bătr ăvƠo): 

A.ăQuanhănĕmănóng.    B.ăKhôngăcóăthángănƠoănhi tăđ ăd iă200C. 
C.ăCóăhaiămùaăm aăvƠăkhôărõăr t.   D.ăV ămùaăkhôăcóăm aăphùn. 
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Câu 17.ăĐ ngăv tănƠoăsauăđơyăkhông tiêu bi uăchoăph năphíaăNamălưnhăth  
A. thú l nă(voi,ăh ,ăbáo,...).    B. thúăcóălôngădƠyă(g u,ăch n,...). 
C.ăthúăcóămóngăvu t.    D. trĕn,ăr n,ăcáăs u,... 

Câu 18. S ăphơnăhoáăđ iăđ aăhìnhă:ăvùngăbi nă- th măl căđ a,ăvùngăđ ngăb ngăvenăbi năvƠăvùngăđ iănúiălƠăbi uăhi năc a s ăphơnă
hoá theo 

A.ăB că- Nam.     B.ăĐôngă- Tây. 
C.ăĐ ăcao.      D.ăB că- NamăvƠăĐôngă- Tây 

Câu 19.ăĐi mănƠoăsauăđơyăkhông đúngăv iăthiênănhiênăvùngăbi năvƠăth măl căđ aăn căta? 
A.ăVùngăbi năl năg pă3ăl nădi nătíchăph năđ tăli n. 
B.ăTh măl căđ aăphíaăb căvƠăphíaănamăcóăđáyănông,ăm ăr ng. 
C.ăĐ ngăb ăbi năNamăTrungăB ăb ngăphẳng. 
D.ăTh măl căđ aă ămi năTrungăthuăhẹp,ăti păgiápăvùngăbi năn căsơu. 

Câu 20. S ăđ iăl păv ămùaăm aăvƠăkhôăgi aăs năĐôngăTr ngăS năvƠăTơyăNguyênăch ăy uălƠădoăs ătácăđ ngăc a 
A.Tínăphongăbánăc uăNamăv iăđ ăcaoăc aădưyăB chăMư B.ăgióămùaăv iăđ ăcaoăc aădưyănúiăTr ngăS n. 
C.ăTínăphongăbánăc uăB c,ăăv iăh ngăc aădưyăB chăMư D.ăgióămùaăv iăh ngăc aădưyănúiăTr ngăS n 

Câu 21. ThiênănhiênăvùngănúiăĐôngăB căkhácăv iăTơyăB că ăđi m 
A.ăMùaăđôngăb tăl nh,ănh ngăkhôăh n.ă  B.ăMùaăh ăđ năs m,ăđôiăkhiăcóăgióăTơy,ăl ngăm aăgi m. 
C.ăMùaăđôngăl nhăđ năs măh nă ăcácăvùngănúiăth p. D.ăKhíăh uăl nhăch ăy uădoăđ ăcao c aăđ aăhình. 

Câu 22.ăS ăkhácănhauăv ămùaăkhôăvƠăm aă ăTơyăNguyênă(s năTơyăTr ngăS n)ăvƠăs năĐôngăc aăTr ngăS nălƠădoătácă
đ ngăc aăh ngădưyănúiăTr ngăS năđ iăv iăcácălu ngăgió: 

A. Tây Nam.     B.ăĐôngăNam. 
C.ăĐôngăB c.     D.ăAăvƠăCăđúng. 

Câu 23. Mùaăm aăc aămi năTrungăđ nămu năh năc ăn călƠădoătácăđ ngăc a 
 A.ăfrôngăl nhăvƠoăthuăđông    B.ăcácădưyănúiăđơmăngangăraăbi n. 
 C.ăgióăf nătơyănamăkhôănóngăvƠoăđ uămùaăh .ă D.ăbưoăđ năt ngăđ iămu năsoăv iămi năB c. 
Câu 24.ăS ăhìnhăthƠnhăbaăđaiăcaoătr căh t là doăs ăthayăđ iătheoăđ ăcaoăc a 

A.ăkhíăh u.ăă   B.ăđ tăđai.ăă  C.ăsinhăv t.ăăăăăă   D.ăđ aăhình. 
Câu 25.ăĐaiănhi tăđ iăgióămùaăchơnănúiă ămi năB căcóăđ ăcaoătrungăbìnhăt ă(m): 

A. 500 - 600.  B. 600 - 700.  C. 700 - 800.   D. 800 - 900. 
Câu 26.ăĐaiăônăđ iăgióămùaătrênănúiă ăđ ăcaoă(m): 

A.ăt ă2400ătr ălên.    B.ăt ă2500ătr ălên. 
C.ăt ă2600ătr ălên.    D.ăt ă2700ătr ălên. 

Câu 27.ăNhómăđ tăcóădi nătíchăl nătrongăđaiănhi tăđ iăgióămùaăchơnănúiălƠ: 
A.ăđ tăđ ngăb ng.    B.ăđ tăferalităvùngăđ iănúiăth p. 
C.ăđ t feralit.    D.ăđ tămùnăalitănúiăcao 

Câu 28.ăH ăsinhătháiănƠoăsauăđơyăkhông thu căđaiănhi tăđ iăgióămùaăchơnănúi? 
A.ăH ăsinhătháiăr ngănhi tăđ iă măláăr ngăth ngăxanh. B.ăH ăsinhătháiăr ngănhi tăđ iăgióămùaăn aăr ngălá. 
C.ăH ăsinhătháiăr ngăc nănhi tăđ iăphátătri nătrênăđ tăferalităcóămùn. D.ăH ăsinhătháiăr ngănhi tăđ iăth ngăxanhătrênăđáăvôi. 
Câu 29. Khíăh uăđaiăc nănhi tăđ iăgióămùaătrênănúiăcóăđ căđi m: 

A.ăMátămẻ,ăkhôngăcóăthángănƠoătrênă250C.  B.ăT ngănhi tăđ ănĕmătrênă54000C. 
C.ăL ngăm aăgi măkhiălên cao.   D.ăĐ ă măgi măr tănhi uăsoăv iă ăchơnănúi. 

Câu 30.ăĐ tăch ăy uă ăđaiăc nănhi tăđ iăgióămùaătrênănúiălƠ 
A.ăĐ tăferalitătrênăđáăvôi    B.ăĐ tăferalitătrênăđáăbadan. 
C.ăĐ tăferalităcóămùn.    D.ăĐ tăxámăphùăsaăc . 

Câu 31.ăĐ căđi măkhíăh uăc aăđaiăônăđ iăgióămùaătrênănúiălƠ: 
A. t ngănhi tăđ ănĕmătrênă45000C.   B. quanhănĕmănhi tăđ ăd iă150C. 
C. nhi tăđ ămùaăđôngătrênă100C.   D. m aănhi u,ăđ ă mătĕng. 

Câu 32.ăĐ cătr ngăc aăđ aăhìnhămi năB căvƠăĐôngăB căB căB ălƠ:ăă 
A.ăĐ iănúiăth păchi mă uăth .ăă  B. Cácădưyănúiăcóăh ngăvòngăcung. 
C.ăĐ ngăb ngănh ăhẹp.      D.ăĐ iănúiăth păchi mă uăth ăvƠădưyănúiăcóăh ngăvòngăcung. 

Câu 33.ăĐ cătr ngăc aăkhíăh uămi năB căvƠăĐôngăB căB căB ălƠ: 
A.ăTínhăch tănhi tăđ iătĕngăd nătheoăh ngănam.    B.ăGióămùaăĐôngăB căho tăđ ngăm nhăt oănênămùaăđôngăl nh. 
C.ăCóăm tămùaăkhôăvƠămùaăm aărõăr t.       D.ăGióăph năTơyăNamăho tăđ ngăr tăm nh. 

Câu 34.ăTr ăng iăl nătrongăs ăd ngăt ănhiênăc aămi năB căvƠăĐôngăB căB căB ălƠ: 
A.ăBưo,ălũ,ătr tăl ăđ t,ăh năhán. 
B.ăNh păđi uămùaăc aăkhíăh u,ăsôngăngòiăth tăth ng,ăth iăti tăkhôngă năđ nh. 
C.ăXóiămòn,ăr aătrôiăđ t,ălũăl t,ăthi uăn cănghiêmătrọngăv ămùaăkhô. 
D.ăĐ ngăđ t,ălũăquét,ălũă ng,ăh năhán. 

Câu 35. Đ căđi măt ănhiênăc ăb nănh tăc aămi năB căvƠăĐôngăB căB căB ălƠ 
 A.ăcóăđ yăđ ă3ăđaiăcao    B.ăch uătácăđ ngăm nhănh tăc aăgióămùaăĐôngăB c 
 C.ăcóăc uătrúcăđ aăch tăậ đ aăhìnhăkháăph căt p D.ăcóăkhíăh uăc năxíchăđ o 
Câu 36.Tr ăng iăl nănh tăătrongăvi căs ăd ngăt ănhiênăc aămi năB căvƠăĐôngăB căB căB ălƠ 
 A.ăkhíăh uăth tăth ng,ăth iăti tăcó s ăb tă năđ nhăcao  B.ăthi uăn cănghiêmătrọngăvƠoămùaăkhô. 
 C.ăbưoălũ,ătr tăl ăđ t,ăh năhánăx yăraăth ngăxuyên  D.ăn năcátăbay,ăcátăch yăl năchi măđ ngăru ng 
Câu 37.Mùaăkhôă ăNamăB ăvƠăTơyăNguyênăr tăsơuăs c,ăvìătrongămùaănƠy 

A.ăGióăM uăd chăn aăc uăB căth ngătr .      B.ăGióăM uăd chăn aăc uăNamăth ngătr . 
C.ăGióăTơyăNamăv nhăTơyăBenganăth ngătr .ăăă  D.ăGióăĐôngăB căhoƠnătoƠnăkhôngă nhăh ng. 

Câu 38.ăDoăđ aăhìnhănúiătrungăbìnhăvƠănúiăcaoăchi mă uăth ,ănênăth ănh ngăc aămi năTơyăB căvƠăB căTrungăB ăcó đ căđi m: 
A.ăKhôngăcóăcácăloƠiăth căv tăvƠăđ ngăv tăc nănhi tăđ i.  
B.ăCóăđ tămùnăalităvƠăđ tăferalitămùnăv iădi nătíchăt ngăđ iăr ng. 
C.ăCóăh ăsinhătháiăr ngănhi tăđ iăth ngăxanhătrênăđáăvôi. 
D.ăKhôngăcóăh ăsinhătháiăr ngăláăkim. 

Câu 39.ăMi năNamăTrung B ăvƠăNamăB ăcóăkhíăh uăc năxíchăđ o,ăvìămi nănƠy: 
A.ăN măg năXíchăđ oăvƠăh uănh ăkhôngăch uă nhăh ngăc aăgióămùaăĐB.  
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B.ăKhôngăch uă nhăh ngăc aăgióămùaăĐôngăB c. 
C.ăTi păgiápăv iăvùngăbi năr ngăl n.    
D.ăCh ăy uăcóăđ aăhìnhăth p. 

Câu 40.ăKhóăkhĕnăl n nh tătrongăvi căs ăd ngăđ tăđaiăc aămi năNamăTrungăB ăvƠăNamăB ălƠ: 
A.ăTh iăti tăkhôngă năđ nh.    B.ăBưo,ălũ,ătr tăl ăđ t. 
C.ăThi uăn cănghiêmătrọngăvƠoămùaăkhô.  D.ăH năhán,ăbưo,ălũ. 

Câu 41. Mi năTơyăB căvƠăB căTrungăB ălƠăn iăcó 
A.ăđ aăhìnhăđ iănúiăth păchi mă uăth .       B.ăh ngănúiăvƠăthungălũngăn iăb tălƠăvòngăcung. 
C.ăđ ngăb ngăchơuăth ăm ăr ngăv ăphíaăbi n.ăD.ăđ yăđ ăbaăđaiăcaoăkhíăh uă ăđ aăhìnhămi nănúi. 

Câu 42.ăMi năNamăTrungăB ăvƠăNamăB ălƠăn iăcóănhi u 
A.ăv nh,ăđ oăvƠăqu năđ o.     B.ăđ aăhìnhăđáăvôi. 
C. cao nguyên badan.     D. núi cao và núi trung bình. 

Câu 43.ăKhoángăs năn iăb tăc a mi năNamăTrungăB ăvƠăNamăB ălƠ 
A.ăThanăđáăvƠăapatit.     B.ăD uăkhíăvƠăbôxit. 
C.ăV tăli uăxơyăd ngăvƠăqu ngăs t.    D.ăThi căvƠăkhíăt ănhiên 

Câu 44.ă ăđ ăcao trênă2600măcóăkhíăh u 
 A.ănhi tăđ i B.ăc nănhi tăđ i  C.ăônăđ i  D.ăxíchăđ o 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

BÀI 14. S ăD NG,ăB OăV ăTẨIăNGUYểNăTHIểNăNHIểN 
1. S ăd ngăvƠăb oăv ătƠiănguyênăsinhăv t 

 a. Tài nguyên rừng 
*ăHi nătr ng   

- T ngădi nătíchăr ngăđangătĕngăd nălênănh ngătƠi nguyênăr ngăv năb ăsuyăthoáiăvƠ ch tăl ngăr ngăch aăth  
 ph căh i. 
- Nĕmă1943,ălo iăr ngăgiƠuăcóăg nă10ătri uăhaă(chi mă70%ădi nătíchăr ng) 
- Nĕmă2005,ăt ngădi nătíchăr ngălƠă12,7ătri uăha;ăđ ăcheăph ăr ngălƠă38,0%ănh ngă70%ălƠăr ngănghèo. 

* Nguyên nhân  
- Vi căm ăr ngădi nătíchăđ tăcanhătác 
- Ch tăphá,ăkhaiăthácăkhôngătheoăquyăho ch 
- N năduăcanh,ăduăc ,ăđ tăn ngălƠmăr yăc aăcácădơnăt cămi nănúi 
- Pháăr ngăđ ăkhaiăthácăkhoángăs n,ăxơyăd ngăcôngătrìnhădơnăsinh,ălƠmăh ăth yăđi n 
- Chi nătranh; Cháyăr ngăầ 

*ăBi năphápăb oăv ă 
- Đ iăv iă3ălo iăr ngă: 

+ăR ngăphòngăh ă:ăB oăv ,ănuôiăd ngăr ngăhi năcó,ătr ngăr ng trênăđ tătr ng,ăđ iătrọc 
+ăR ngăđ căd ngă:ăB oăv ăc nhăquan,ăđaăd ngăsinhăv tă ăcácăv năqu căgiaăvƠăkhuăb oăt năthiênănhiên 
+ăR ngăs năxu tă:ăDuyătrì,ăphátătri nădi nătích,ăch tăl ngăr ng,ăđ ăphìăvƠăch tăl ngăđ tăr ng 

- Giaoăquy năs ăd ngăđ tăvƠăb oăv  r ngăchoăng iădơn 
- Tr ngăr ngăm i,ăđ nănĕmă2010,ănơngăđ ăcheăph ăr ngălênă43%ăvƠăph căh iăcơnăb ngămôiătr ngăsinhătháiă ăVi tăNam 
b. Đa dạng sinh học 
- Hi nătr ng :ăSinhăv tăt ănhiênăn cătaăđaăd ngă:ăNhi uăthƠnhăph năloƠi,ăcácăki uăh ăsinhăthái,ăngu n genăquỦăhi m 
 nh ngăđangăb ăsuyăgi m 
- Nguyên nhân  

+ăTácăđ ngăc aăconăng iălƠmăgi mădi nătíchăr ngăt ănhiênănênălƠmănghèoătínhăđaăd ngăc aăsinhăv t 
+ăKhaiăthácăquáăm c,ăôănhi mămôiătr ngăn c,ănh tălƠăvùngăc aăsông,ăvenăbi n 

- Bi năphápăb oăv ă 
+ Xây d ngăvƠăm ăr ngăh ăth ngăv năqu căgia,ăcácăkhuăb oăt năthiênănhiên 
+ăBanăhƠnhăắSáchăđ ăVi tăNamẰ 
+ăQuyăđ nhăv ăkhaiăthácăg ,ăđ ngăv t,ăth yăs n. 

2. S ăd ngăvƠăb oăv ătƠiănguyênăđ t 
- Hi nătr ng :ăB ăsuyăthoáiănghiêmătrọng 

+ăNĕmă2005,ăt ngădi nătíchăđ tăr ngălƠă12,7ătri uăha 
+ăDi nătíchăđ tănôngănghi pălƠă9,4ătri uăha;ăbìnhăquơnăđ uăng iălƠă0,1ăha/ng i→ăTh păsoăv iă1ăđ tăn căho t 
 đ ngăch ăy uălƠănôngănghi p 
+ăCóă5,335ătri uăhaăđ tăch aăs ăd ng;ătrongăđóăcóă5ătri uăhaăđ tăb ăthoáiăhóaăn ng 
+ăCóă9,3ătri uăhaăđ tăcóănguyăc ăb ăhoangăm căhóa 

- Bi năphápăb oăv ă: 
 *ăăVùngăđ iănúi:ă 

+ LƠmăru ngăb căthang,ăđƠoăh ăv yăcá,ătr ngăcơyătheoăbĕng 
+ C iăt oăđ tăhoangăb ngăcácăbi năphápănôngăậ lơmăk tăh p 
+ B oăv ăđ t,ătr ngăr ng 
+ Đ nhăcanh,ăđ nhăc ăchoădơnăc ămi nănúi 

*ăVùngăđ ngăb ng 
+  M ăr ngădi nătíchătheoăquyăho ch,ăb oăv ădi nătíchăđ tăhi năcó. 
+ Thơmăcanh,ănơngăcaoăhi uăqu ăs ăd ngăđ t,ăcanhătácăh pălỦ 
+ Ch ngăb cămƠu,ănhi măm n,ănhi măphèn 
+ Ch ngăôănhi măđ t 

CỂUăH IăTR CăNGHI M 
Câu 1.ăCĕnăc ăvƠoăAtlatăđ aălíăVi tăNamătrangă12,ăchoăbi tăn iănƠoăsauăđơyăt pătrungănhi uăy năsƠo? 
 A.ăTơyăB c.ă  B.ăĐôngăB c.ă  C.ăB căTrungăB .ă  D.ăDuyênăh iăNamăTrungăB .ă 
Câu 2.ăCĕnăc ăvƠoăAtlatăđ aălíăVi tăNamătrangă12,ăhưyăchoăbi tăvenăbi năvƠăđ o,ăqu năđ oăc aăn cătaăcóănh ngăv năqu căgiaă
nƠoăsauăđơy? 

A.BáiăT ăLong,ăCátăBƠ,ăXuơnăTh y,ăCônăS n,ăC năGi ă(TPăH ăChíăMinh). 
B.ăBáiăT ăLong,ăCátăBƠ,ăXuơnăTh y,ăCônăS n,ăCùăLaoăChƠm. 
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C.ăBáiăT ăLong,ăCátăBƠ,ăXuơnăTh y,ăCônăS n,ăPhúăQu c. 
D.ăBáiăT ăLong,ăCátăBƠ,ăXuơnăTh y,ăCônăS n,ăR chăGiá. 

Câu 3.ăD aăvƠoăAtălatătrangă12,ăchoăbi tăđ aăđi mănƠoăsauăđơyăkhôngăph iălƠăkhuăd ătr ăsinhăquy năth ăgi iă 
A.ăv năqu căgiaăB chăMư.    B.ăv năqu căgiaăCátăBƠ. 

 C.ăv năqu căgiaăCátăTiên.    D.ăkhuăsinhăquy năC năGi . 
Câu 4.ăCĕnăc ăvƠoăAtlatăđ aălíăVi tăNamătrangă12,ăhưyăchoăbi tăvenăbi năvƠăđ o,ăqu năđ oăc aăn cătaăcóănh ngăkhuăd ătr ăsinhă
quy năth ăgi iănƠoăsauăđơy? 
 A.ăCátăBƠ,ăCùăLaoăChƠm,ăCônăĐ o.ă  B.ăCátăBƠ,ăCùăLaoăChƠm,ăR chăGiá. 
 C. Cát Bà, Cù Lao Chàm, Núi Chúa.  D. Cát Bà, Cù Lao Chàm, Phú Qu c. 
Câu 5. Nh năđ nhăđúngănh tăv ătƠiănguyênăr ngăc aăn cătaăhi nănayălƠ 
A.ătƠiănguyênăr ngăđangăti păt căb ăsuyăgi măc ăv ăs ăl ngăl năch tăl ng. 
B.ădùăt ngădi nătíchăr ngăđangăđ cătĕngănh ngăch tăl ngăv năch aăph căh i. 
C.ăch tăl ngăr ngăđưăđ căph căh iănh ngădi nătíchăr ngăđangăgi măsútănhanh. 
D.ătƠiănguyênăr ngăc aăn cătaăđangăđ căph căh iăc ăv ăs ăl ngăl năch tăl ng.  

Câu 6. M cădùăt ngădi nătíchăr ngăđangăd nătĕngălên,ănh ngătƠiănguyênăr ngăv năb ăsuyăthoái,ăvì 
A.ăr ngăgiƠuăhi nănayăcònăr tăítă(ch ăvƠiătrĕmănghìnăha).   B.ăch tăl ngăr ngăch aăth ăph căh i. 
C.ădi nătíchăr ngănghèoăvƠăr ngăm iăph căh iăchi măph năl n.   D.ădi nătíchăr ngănghèoăvƠăr ngăph căh iătĕngălên. 
Câu 7. M c dù di n tích r ngăđangăd nătĕngălên,ănh ngătƠiănguyênăr ng v n suy thoái vì 
    A. R ng giàu hi n nay còn r t ít .            B.Ch tăl ng r ng không ng ng gi m sút. 
    C. Di n tích r ng nghèo và r ng m i ph c h i gi m.       D.Di n tích r ng nghèo và r ng ph c h iătĕngălên. 
Câu 8. Theo m căđíchăs  d ng, r ngăđ c phân thành 3 lo i  
 A. r ng s n xu t, r ng phòng h , r ngăđ c d ng. B. R ng s n xu t, r ng phòng h , r ng r m. 
 C. r ng phòng h , r ng r m, r ngăth a.  D. R ngăđ c d ng, r ng tre n a, r ng cây g . 
*Câu 9. Bi năphápănƠoăsauăđơyălƠăquyăđ nhăv ăqu nălí,ăs ăd ngăvƠăphátătri năđ iăv iăr ngăđ căd ngă ăn căta ? 

A.B oăv ăc nhăquan,ăđaăd ngăsinhăhọcăc aăcácăv năqu c gia. 
B.DuyătrìăvƠăphátătri năhoƠnăc nhăr ng,ăđ ăphìăvƠăch tăl ngăđ t r ng. 
C.B oăv ,ănuôiăd ngăr ngăhi năcó,ătr ng r ng. 
D.Duyătrìăphátătri nădi n tíchăvƠăch tăl ng r ng. 

Câu 10. Bi n pháp b o v  đ i v i r ng phòng h  là ph i 
A.  ti n hành giao quy n s  d ngăđ t và b o v  r ngăchoăng i dân. 
B.  b o v  c nhăquan,ăđaăd ng sinh v t c aăcácăv n qu c gia. 

       C.  có k  ho ch, bi n pháp b o v , nuôi d ng r ng hi n có, tr ng r ngătrênăđ t tr ng,ăđ i núi trọc. 
       D.ăđ m b o duy trì và phát tri n di n tích, ch tăl ng r ng,ăđ  phì và ch tăl ngăđ t r ng. 
Câu 11.  Bi năphápănƠoăsauăđơyăđ c th c hi năđ i v i c  3 lo i r ng (R ng phòng h , r ngăđ c d ng và r ng s n xu t) 

A. Tr ng r ngătrênăđ t tr ng,ăđ i núi trọc B. b o v  đaăd ng sinh học c aăcácăv n qu c gia 
 C. Giaoăquy năs ăd ngăđ tăvƠăb oăv ăr ngăchoăng iădơn D.  Duy trì phát tri năđ  phì và ch tăl ng r ng 
Câu 12. V ăm tăch tăl ng,ăr ngăc aăn cătaăđ căx păvƠoălo iăr ng  

            A.ăr ngănghèo. B.ăr ngătrungăbình. C.ăr ngăgiƠu. D.ăítăcóăgiáătr . 
Câu 13.ăDi nătíchăđ tănôngănghi pătrungăbìnhătrênăđ uăng iănĕmă2005ăh nă(ha): 

A. 0,1.       B. 0,2. 
C. 0,3.       D. 0,4 

Câu 14.  Bi u hi n tínhăđaăd ng cao c a sinh v t t  nhiên  n cătaălƠătínhăđaăd ng v  
A. loài, h  sinh thái, gen   B. gen, h  sinh thái, loài thú 

 C. loƠiăthú,ăh ăsinhăthái,ăloƠiăcá  D.  loài cá, gen, h  sinh thái 
Câu 15.ăS ăsuyăgi măđaăd ngăsinhăv tăc aăn cătaăđ căbi uăhi n ch ăy uă ăm t 

  A.ăthƠnhăph năloƠi.     B.ăki uăh ăsinhăthái. 
  C.ăngu năgen.     D.ăt tăc ăđ uăđúng. 

Câu 16.ăLƠmăthuăhẹpădi nătíchăr ng,ălƠmănghèoătínhăđaăd ngăc aăcácăki uăh ăsinhăthái,ăthƠnhăph năloƠiăvƠăngu năgen,ăch ăy uălƠă
do 

A.ăs ăkhaiăthácăb aăbưi vƠăpháăr ng.   B.ăcháyăr ngăvƠăcácăthiênătaiăkhác. 
C.ăcácăd chăb nh.     D.ăchi nătranhătƠnăphá. 

Câu 17.ăNhƠăn cătaăđưăth căhi năbi năphápănƠoăsauăđơyăđ ăb oăv ăđaăd ngăsinhăv tăc aăn căta? 
A.ăXơyăd ngăh ăth ngăv năqu căgiaăvƠăkhuăb oăt năthiênănhiên. B.ăBanăhƠnhăắSáchăđ ăVi tăNam’’. 
C.ăQuyăđ nhăkhaiăthácăv ăg ,ăđ ngăv tăvƠăthuỷăs n.  D.ăT tăc ăđ uăđúng. 

Câu 18. ụănƠoăsauăđơyăkhông ph iălƠăbi năphápăb oăv ăđaăd ngăsinhăhọc? 
A.ăxơyăd ngăh ăth ngăv năqu căgiaăvƠăkhuăb oăt năthiênănhiên. B. ban hành Sách đ ăVi tăNam. 
C.ăquyăđ nhăkhaiăthácăv ăg ,ăđ ngăv tăvƠăth yăs n.  D.ăxơyăd ngăcôngătrìnhăth yăl i,ălƠmăru ngăb căthang. 
Câu 19.Gi i pháp quan trọng nh t đ i v i v n đ  s  d ng đ t nông nghi p  vùng đ ng b ng là 

A.đ yăm nhăthơmăcanh,ătĕng v .    B.chuy năđ iăc ăc uăcơyătr ngăvƠăgia súc. 
C.phátătri năcácăcơyăđ căs năcóăgiáătr ăkinhăt  cao.  D.khaiăhoangăm ăr ngădi n tích. 

Câu 20.  Nguyênănhơnăc ăb nănhơtăd năđ năs ăsuyăgi mădi nătíchăr ngăng păm nă ăn cătaăhi nănayălƠ 
A.ămôiătr ngăđơtăb ăôănhi măm nh.     B. m ăr ngădi nătíchăđ tănôngănghi p. 
C.ăbi năđ iăkhíăh uădi năraăr ngăkh p. D.ăkhaiăthácăr ngăđ ăl yăg ,ăthanăc i. 

Câu 21.  Đ  h n ch  xóiămònătrênăđ t d c, ph i áp d ng t ng th  các bi n pháp 
A. th y l i, canh tác.  B. canh tác, bón phân. 
C. bón phân, b oăv ăr ng.  D.  b o v  r ng,ăđ nhăc . 

Câu 22.  Bi n pháp có hi u qu  caoăđ  c i t oăđ tăhoang,ăđ i núi trọc hi n nay là 
A. phát tri n m nh th y l i   B. th c hi n các kỹ thu t canh tác 

 C.ăphátătri nămôăhìnhănông-lơmăk tăh p D.  xóaăđóiăgi mănghèoăchoăng i dân 
Câu 23. Vi c s  d ng h p lí tài nguyên đ t  khu v c trung du mi n núi n c ta c n g n li n v i 

A.quyăho chăt ngăth ăs ăd ng đ t.  B.phátătri năthuỷ l i. 
C.tr ngăr ngăphòngăh ,ăr ngăch n gió. D.phátătri nămôăhìnhăkinhăt ănôngă- lơmăk t h p. 

Câu 24.Trong đi u ki n thiên nhiên nhi t đ i m gió mùa nh   n c ta, vi c s  d ng h p lí tài nguyên đ t c năg năli nă
v i 

A.ăkhaiăthácăvƠăb oăv ăr ngăh p lí.  B.phátătri năc ăc uăcơyătr ng,ăv tănuôiăh p lí. 
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C.quy ho ch và đ m b o t t v n đ  th y l i. D. phân b  h p lí dân c  và ngu n lao đ ng. 
Câu 25. Bi năphápăch ăy uăđ ăb oăv ătƠiănguyênăđ tă ăvùngăđ iănúiălƠ  

A.LƠmăru ngăb căthangă,ăđƠoăh ăv yăcáă,ătr ngăcơyătheoăbĕng. 
B.C iăt oăđ tăhoangăđ iătrọcăb ngăcácăbi năphápănôngă- lơmăk tăh p. 
C.Th căhi nănghiêmăng tăcácăquyăđ nhăb oăv ăr ng,ăđ nhăcanh,ăđ nhăc ăchoăng iădơn.ă 
D.Ápăd ngăt ngăth ăcácăbi năphápăth yăl i,ăcanhătác,ăb oăv ăr ng,ăgi ăngu năn c. 

Câu 26.ăBi năphápăđ ăb oăv ătƠiănguyênăđ tănôngănghi pă ăđ ngăb ngălƠ 
A.ăth căhi năkĩăthu tăcanhătácătrênăđ tăd c.  B.ăápăd ngăbi năphápănôngălơmăk tăh p. 
C.ăch ngăsuyăthoáiăvƠăôănhi măđ t.   D.ăngĕnăch năn năduăcanh,ăduăc . 

Câu 27.  C n s  d ng các bi năphápănƠoăsauăđơyăđ  b o v  tƠiănguyênăđ t nông nghi p 
A. thâm canh, canh tác h p lí, bón phân c i t oăđ t 
B. làm ru ng b c thang, ch ng b c màu, glây, nhi m m n 

 C.ăđƠoăh ăv yăcá,ăch ngăôănhi măđ tădoăthu cătr ăsơu 
D.  phát tri n mô hình nông-lâm k t h p, ch ng b c màu. 

Câu 28. Gi iăphápăch ngăxóiămònătrênăđ tăd că ăvùngăđ iănúiă là 
A.đ yăm nhăvi cătr ngăcơyăl ng th c. 
B.áp d ng t ng th  các bi n pháp thuỷ l i, canh tác. 
C.phátătri nămôăhìnhăkinhăt ăh ăgia đình. 
D.đ yăm nhămôăhìnhăkinhăt ătrang tr i. 

Câu 29.ăT ngădi nătíchăr ng,ăr ngăt ănhiên,ăr ngătr ngă ăn cătaăquaăcácănĕmă(Đ năv :ătri uăha) 
Nĕm 1943 1976 1983 1995 1999 2005 2008 

T ngădi nătíchăr ng 14,3 11,1 7,2 9,3 10,9 12,7 13,1 
R ngăt ănhiên 14,3 11,0 6,8 8,3 9,4 10,2 10,3 
R ngătr ng 0 0,1 0,4 1,0 1,5   2,5   2,8 

Đ ăth ăhi năs ăbi năđ ngăt ngădi nătíchăr ng,ădi nătíchăr ngăt ănhiênăvƠăr ngătr ngă ăn căta,ăbi uăđ ănƠoăsauăđơyăthíchăh pă
nh t. 

A.ăBi uăđ ăc tăch ng B.ăBi uăđ ătròn C.ăBi uăđ ăk tăh păc tăvƠăđ ng  D.ăBi uăđ ămi n. 
Câu 30.ăChoăb ngăs ăli u:DI NăTệCHăR NGăC AăVI TăNAMăQUAăCÁCăNĔM 

Nĕm T ngădi nătíchăcóăr ng 
(tri uăha) 

Di nătíchăr ngăt ănhiên 
(tri uăha) 

Di nă tíchă r ngă tr ng 
(tri uăha) 

Đ ăcheăph ă(%) 

1943 14,3 14,3 0 43,8 
1993 7,2 6,8 0,4 22,0 
2000 10,9 9,4 1,5 33,1 
2014 13,8 10,1 3,7 40,4 

Đ ăth ăhi nătìnhăhìnhăbi năđ ngădi nătíchăr ngăvƠăđ ăcheăph ăr ngăn cătaăquaăcácănĕmătheoăb ngăs ăli uătrên,ăbi uăđ ănƠoăsauă
đơyălƠăthíchăh pănh t 
 A. Bi uăđ ăk tăh p.                B. Bi uăđ ăđ ng.           C. Bi uăđ ămi n.          D. Bi uăđ ăc t. 
Câu 31. Cĕnăc ăvƠoăb ngăs ăli u:ăDi nătíchăr ngăăc aăVi tăNam,ănĕmă2018ă 

Đ năv :ăTri uăha 
Nĕm T ngădi nătích Di nătíchăr ngăt ănhiên Di nătíchăr ngătr ng 
2005 12,7 10,2 2,5 
2018 14,49 10,2 4,23 

Nh n xét sai là: 
A. Di n tích r ngătĕngălên.    B. Di n tích r ngătĕngălênădoătr ng r ng. 
C. Ch tăl ng r ng c aăn cătaăđưăđ c ph c h i. D. Tỷ l  r ng che ph  tĕngălên. 

 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

BẨIă15.ăB OăV ăMỌIăTR NGăVẨăPHọNGăCH NGăTHIểNăTAI 
I.ăB oăv ămôiătr ng 
Cóă2ăv năđ ăquanătrọngălƠă: 

- Tình trạng mất cân bằng sinh thái môi trường :ăBi uăhi nălƠăs ăm tăcơnăb ngăc aăcácăchuătrìnhăv tăch tă
(sinhăv t,ăn c,ăkhíăquy n)ăgơyănênăs ăgiaătĕngăcácăthiênătaiănh ăbưo,ălũăl tăầăvƠăs ăbi năđ iăb tăth ngăv ăth iăti t,ă
khíăh u 
→ăNguyênănhơnă:ăTƠiănguyênăr ngăb ăsuyăgi m,ăr ngăb ătƠnăphá,ăbi năđ iăkhíăh uătoƠnăc uăầ 

- Tình trạng ô nhiễm môi trường : 
+ăÔănhi mămôiătr ngăn că:ăCh tăth i,ăn căth iăcôngănghi p,ăsinhăho tăch aăquaăx ălỦăx ăthẳngăraăsôngă

h  
+ăÔănhi mămôiătr ngăkhôngăkhíă:ăKhóiăb i,ăkhíăth iă ăcácăkhuăcôngănghi p,ăđi mădơnăc ,ăph ngăti năgiaoă

thông 
 ầăth iăraăkhôngăkhíăv tăquáătiêuăchu năchoăphép 
+ăÔănhi mămôiătr ngăđ tă:ăN căth i,ărácăth iăsauăphơnăh yăng măvƠoămôiătr ngăđ t.ăHo tăđ ngănôngă

nghi pănh ăl ngăthu cătr ăsơu,ăphơnăbónăh uăc ăvƠăhóaăch tăd ăth a. Ch tăth iăc aăho tăđ ngăti uăth ăcôngă
nghi p 
 →ăLƠmăôănhi mămôiătr ng 
II.ăChi năl căqu căgiaăv ăb oăv ătƠiănguyênăvƠămôiătr ng 
- Duyătrìăcácăh ăsinhătháiăvƠăquáătrìnhăsinhătháiăch ăy u 
- Đ măb oăs ăgiƠuăcóăv ăv năgenăcácăloƠiănuôiătr ngăcũngănh ăcácălo iăhoangăd i 
- Đ măb oăvi căs ăd ngăh pălỦăcácăngu nătƠiănguyênăthiênănhiên 
- Đ măb oăch tăl ngămôiătr ngăphùăh păv iăyêuăc uăđ iăs ngăconăng i 
- Ph năđ uăđ tăt iătr ngătháiă năđ nhădơnăs ă ăm căcơnăb ngăv iăkh ănĕngăs ăd ngăh p lý tài nguyên thiên nhiên  



TÀI LI U ÔN THI THPT QU C GIA - MÔN Đ A LÝ 

21 
T ăĐ AăLÝă- THPT THÁI PHIÊN 

III - M TăS ăTHIểNăTAIăCH ăY UăVẨăBI NăPHÁPăPHọNGăCH NG 

 Th iăgianăx yăra N iăx yăra H uăqu  Bi năphápăphòngăch ng 
Bão -Tháng 6 →ăthángă

11 
- T pătrungănhi uă
nh tăvƠoăthángă9,ă
sauăđóăđ năthángă
10, tháng 8 
- Mùaăbưoăch măt ă
B căvào Nam 
- M iănĕmăcóă3ăậ 4 
c năbưoăđ ăb ăvƠoă
n căta 

- M nhănh tă ăvenă
bi năTrungăB ,ăsauă
đóălƠăđ ngăb ngă
B căB  
- NamăB ăítăch uă
nhăh ngăc aăbưo 

- M aăl nă(300ăậ 400 
mm),ăgơyăng păl tătrênă
di năr ng 
- Gióăm nhălƠmăl tăúpătƠuă
thuy n,ătƠnăpháănhƠăc a,ă
cây c i,ăđ ăc tăđi n,ăầ 
- Th yătri uădơngăcaoălƠmă
ng păm năvùngăvenăbi n 
- Ôănhi mămôiătr ngăgơyă
d chăb nhăsauăbưo 

- D ăbáoăchínhăxácăv ăquáă
trìnhăhìnhăthƠnhăvƠăh ngă
diăchuy năc aăbưo 
- Thông báo cho tàu 
thuy năv ăn iătrúă năană
toàn 
- C ngăc ăđêăkèăvenăbi n, 
chènăch ngănhƠăc a 
- S ătánădơnăkhiăcóăbưoă
m nh 
- C nhăbáoăng păl tă ă
đ ngăb ngăvƠăs tăl ă ă
mi nănúi 

Ng pă
l t 

- Mùaăm aă:ăThángă
5ăđ năthángă10 
- Duyênăh iămi nă
Trung : Tháng 9 
đ năthángă12 

- Đ ngăb ngăsôngă
H ng,ăđ ngăb ngă
sôngăC uăLong 
- Duyênăh iămi nă
Trung 

- Pháăh yămùaămƠng 
- C nătr ,ăt căngh năgiaoă
thông 
- Ôănhi mămôiătr ng,ă
phátăsinhăd chăb nh 

- Xơyăd ngăđêăđi u,ăh ă
th ngăth yăl i 
- H ăth ngăngĕnătri uă
c ng 

Lũă
quét 

- Mi năB că:ăThángă
6ăđ năthángă10 
- Mi năTrungă:ă
Thángă10ăđ nă
tháng 12  

- Mi nănúiăphíaăB c 
- Mi nănúiăt ăHƠă
Tĩnhăđ năNamă
TrungăB  

- H uăqu ănghiêmătrọngă
đ năđ iăs ngăvƠăs năxu t 
- Thi tăh iăv ăng iăvƠătƠiă
s năc aădơnăc  

- Quyăho chăđi mădơnăc ă
tránhăvùngăx yăraălũăquét 
- S ăd ngăđ tăđaiăh pălỦ,ă
ápăd ngăcácăbi năphápă
th yăl i,ătr ngăr ng 
- Canhătácătrênăđ tăđôc 

H nă
hán 

Mùa khô : Tháng 
11ăđ năthángă4 

- Nhi uăđ aăph ng 
- Khôăh nă ămi nă
Namăsơuăs căh nă
mi năB c 

- M tămùa 
- Cháyăr ng 
- Thi uăn căchoăs nă
xu tăvƠăsinhăho t 

- Xơyăd ngăcácăcôngătrìnhă
th yăl i 
- Tr ngăcơyăch uăh n 
- LƠmăt tăcôngătácăd ăbáoă
vƠăphòngăch ngăh năhán 

CỂUăH IăTR CăNGHI M 
Câu 1.  V năđ ăquanătrọngănh tătrongăb oăv ămôiătr ngă ăn cătaălƠătìnhătr ng 
 A.ăM tăcơnăb ngăsinhătháiăvƠăc năki tătƠiănguyên  B.ăC năki tătƠiănguyênăvƠăôănhi mămôiătr ng 
 C.ăÔănhi mămôiătr ngăvƠăm tăcơnăb ngăsinhăthái  D.ăăM tăcơnăb ngăsinhătháiăvƠăs ăbi năđ iăkhíăh u 
Câu 2.  NguyênănhơnănƠoăsauăđơyăđ căxemălƠăch ăy uănh tăgơyăraăs ăm tăcơnăb ngăsinhătháiămôiătr ngă ăn căta 
 A.ăDi nătíchăr ngăb ăthuăhẹp B.ăCh tăth iăt ăkhuăqu năc  
 C.ăHo tăđ ngăkhaiăkhoáng  D.ăăKhíăth iăt ăho tăđ ngăgiaoăthông 
Câu 3. Bi uăhi năc aătìnhătr ngăm tăcơnăb ngăsinhătháiă ăn cătaălƠ 
 A.ăNgu năn căb ăôănhi m  B.ăThiênătaiăbưoăl t,ăh năhánăgiaătĕng 
 C.ăKhoángăs năc năki t  D.ăăĐ tăđaiăb ăb cămƠu 
Câu 4.  S ăbi năđ iăth tăth ngăv ăth iăti t,ăkhíăh uă ăn cătaăhi nănayălƠăbi uăhi năc a 
 A.ăÔănhi mămôiătr ng   B.ăC năki tătƠiănguyên 
 C.ăM tăcơnăb ngăsinhătháiămôiătr ng D.ăăSuyăgi măđaăd ngăsinhăhọc 
Câu 5.  NguyênănhơnănƠoăsauăđơyăđ căxemălƠăch ăy uăgơyăraăôănhi mămôi tr ngănôngăthôn 
 A.ăHo tăđ ngăti uăth ăcôngănghi p  B.ăHo tăđ ngăkhaiăkhoáng 
 C.ăHo tăđ ngăduăl ch   D.ăăHo tăđ ngăgiaoăthôngăv năt i 
Câu 6.  Nguyênănhơnăch ăy uăgơyăraăôănhi mămôiătr ngăđôăth ălƠ 
 A.ăHo tăđ ngăduăl ch   B.ăHo tăđ ngăgiaoăthôngăv năt i 
 C.ăHo tăđ ngăcôngănghi p   D.ăăHo tăđ ngăti uăth ăcôngănghi p 
Câu 7. T nhănƠoăd iăđơyălƠăn iăcó tìnhătr ngăh năhánătrongămùaăkhôăkéoădƠiănh tă ăn căta ? 

A. BìnhăĐ nh.ăăăăăăăB. Phú Yên.     C. Khánh Hòa. D.ăNinhăThu n. 
Câu 8. Lũăquétăth ngăx yăraă ăvùng núiăphíaăB căvƠoăth iăgian 

A.ăt ăthángă5ăđ n tháng 9. B. t ăthángă6ăđ nătháng 10. 
C.ăt ăthángă7ăđ n tháng 11. D. t ătháng 8 đ nătháng 12. 

Câu 9. NamăTrungăB ăb ăng păl tăm nhăvƠoăcácătháng 
A. tháng V ậVI.     B. tháng VII - VIII. 
C. tháng  IX - X.               D. tháng XI - XII. 

Câu 10. Nguyên nhân ng p l t m nh vào các tháng 9-10  Duyên h i Nam Trung B  n c ta là do 
 A.tri uăc ng,ăđ p th yăđi n x  lũ.ă   B. gió Tín phong ho tăđ ng m nhăgơyăm aăl n. 
 C.ămùaăm aăbưo,ăn c bi nădơngăvƠălũăngu n v .  D.ăđ aăhìnhăđónăgió,ăn c bi n dâng. 
Câu 11.ăNg păl tă ăĐ ngăb ngăsôngăH ngăvƠăĐ ngăb ngăsôngăC uăLongăgơyă nhăh ngăđ năho tăđ ngăs năxu tătrong  
v  

   A.đông xuân.       B. hè thu.       C. mùa. D. xuân hè. 
Câu 12. Vùngăđ ngăb ngăch uăl tăúngănghiêmătrọngănh t là 
 A.ăCácăđ ngăb ngăduyênăh iăNamăTrungăB   B.ăChơuăth ăSôngăH ng 
              C.ăĐ ngăb ngăsôngăC uăLong.  D.ăCácăđ ngăb ngăB căTrungăB ăă 
Câu 13. NguyênănhơnăchínhălƠmăchoăĐ ngăb ngăsôngăH ngăb ăng păúngănghiêmătrọngănh tă ăn cătaălƠ 

          A. có h ăth ngăđêăsông,ăđêăbi năbaoăbọc. B.ăcóăm tăđ ădơnăs ăcaoănh tăn căta. 
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          C.ăcóăl ngăm aăl nănh tăn c. D.ăcóăđ aăhìnhăth pănh tăsoăv iăcácăđ ngăb ng. 
Câu 14. Hi năt ng ng p úng  đ ng b ng sông H ng không ch  doăm aăl n, mà còn do 

A. nhăh ng c a tri uăc ng. 
B.ăĐ a hình d c,ăn c t p trung m nh. 
C.ăĐ a hình th p l i b  bao bọc b i h  th ngăđêăsông,ăđêăbi n. 
D.ăKhôngăcóăcácăcôngătrìnhăthoátălũ. 

Câu 15.  Chơuăth ăSôngăH ngăch uăl tăúng không ph iădo 
 A.ăDi năm aăbưoăr ng   B.ăM tăđ ăxơyăd ngăcao 
 C.ăM tăđ tăth p,ăxungăquanhăcóăđêăbaoăbọc D.ăăDi nătíchăđ ngăb ngăr ng. 
Câu 16. Hi nănay,ăy uăt ănƠoălƠmăchoăng păl tă ăĐBSHăcƠngătr ănênănghiêmătrọngăh n 
 A.ăn căbi nădơng.    B.ălũăngu năv . 
 C.ăm tăđ ăxơyăd ngăcao.    D.ăm tăđ tăth p. 
Câu 17.  Nguyênănhơnăch ăy uănh tălƠmăchoăvùngăđ ngăb ngăsôngăC uăLongăch uăng păl tălƠ 
 A.ăM aăl năk tăh păv iătri uăc ng  B.ăĐ aăhìnhăth păvƠăcóăđêăsông,ăđêăbi n 
 C.ăXungăquanhăm tăđ tăth p,ăcóăđêăbaoăbọc D.ăăM tăđ ăxơyăd ngăcao 
Câu 18.  NguyênănhơnănƠoăsauăđơyălƠm choăđ ngăb ngăduyênăh iăMi năTrungăng păl tătrênădi năr ng 
 A.ăCóănhi uăđ măpháălƠmăch măvi căthoátăn căsôngăraăbi n B.ăM aăbưoăl n,ăn căbi nădơngăvƠălũăngu năv  
 C.ăSôngăng n,ăd c,ăt pătrungăn cănhanh  D.ăăM căn căbi nădơngăcaoălƠmăng păvùngăvenăbi n. 
*Câu 19. NguyênănhơnălƠmăth iăgianăng păúngă ăvùngăđ ngăb ngăh ăl uăcácăsôngăthu căDuyênăh iămi năTrungăng năh năsoă
Đ ngăb ngăsôngăH ngălƠădo 

A.m t đ  dân c  th p h n, ít có nh ng công trình xây d ng l n. 
B.đ aăhìnhăDuyênăh iămi năTrungăd căvƠăhẹpăngang, không có đê. 
C.mùaăm aă ăDuyênăh iămi năTrungăng n h n. 
D.cácăsôngăc aăDuyênăh iămi năTrungăítăph ăl u h n. 

Câu 20. LũăquétălƠăhi năt ngăth ng x y ra  vùng      
A.ăCóăm aănhi u, l p ph  th c v t b  tƠnăphá.ăăăăăB.ăCóăđ a hình hi m tr , l p ph  th c v t b  tàn phá  C. 
Cóăđ a hình hi m tr , chia c t,ăm aănhi u.ăăăăăD.ăCóăđ a hình chia c t m nh,ăđ  d c l n, m t l p ph  th c v t 

Câu 21.  VùngănƠoăsauăđơyăth ngăxuyênăcóălũăquétăx yăra 
 A.ăTơyăNguyên,ăTr ngăS năB c.  B.ăVùngănúiăTr ngăS n,ăĐôngăNamăB . 
 C. VùngănúiăphíaăB c,ăvùngănúiămi năTrung. D.ăăĐôngăNamăB ,ăTr ngăS năNam. 
Câu 22. Bi năphápăt tănh tăđ ăh năch ătácăh iădoălũăquétăđ iăv iătƠiăs năvƠătínhăm ngăc aănhơnădơnălƠ 
              A.ăxơyăd ngăcácăh ăch aăn c.ăăăă 
              B.ăquyăho chăl iăcácăđi mădơnăc ă ăvùngăcao.ă 

          C.ădiădơnă ănh ngăvùngăth ngăxuyênăx yăraălũăquét.ăăă 
          D.ăb oăv ăt tăr ngăđ uăngu n. 

Câu 23. Vào các tháng 10 - 12,ălũăquétăth ngăx yăraă ăcácăt nhăthu c  
           A.ăl uăv căsôngăThaoă(LƠoăCai,ăYênăBái) B.ăsu tăd iămi năTrung.  
           C.ăl uăv căsôngăC uă(B căC n,ăTháiăNguyên) D.ăth ngăngu năsôngăĐƠă(S năLa,ăLaiăChơu) 

Câu 24. Soăv iămi năB c,ă ămi năTrungălũăquétăth ngăx yăra  
          A.ănhi uăh n. B.ătr ăh n. C.ăítăh n. D.ăs măh n. 

Câu 25.  Mùaăbưoă ăVi tăNamăcóăđ căđi m 
 A.ăS mă ămi năNam,ămu nă ămi năB c B.ăCh măd năt ăB căvƠoăNam 
 C.ăS mă ămi năTrung,ămu nă ămi năB c D.ăăCh măd năt ăNamăraăB c 
Câu 26. Đ căđi mănƠoăsauăđơy không đúng v iăđ căđi măho tăđ ngăc aăbưoă ăVi tăNamă?  
     A. 70%ăs ăc năbưoătrongămùaăt pătrungăvƠoăcácăthángăVIII,ăIX,ăX.  

B.ăMùaăbưoăch măd năt ăNamăraăB c. 
C.ăTrungăbìnhăm iănĕmăcóă3ăđ nă4ăc năbưoăđ ăb ăvƠoăvùngăbi năn căta. 
D.ăMùaăbưoăb tăđ uăt ăthángăVIăvƠăk tăthúcăvƠoăthángăXI. 

Câu 27. ĐơyălƠăđ căđi măc aăbưoă  n căta 
        A.ăCh ădi năraă ăkhuăv căphíaăb căvĩătuy nă16ºB.          B.ăDi năraăsu tănĕmăvƠătrênăph măviăc ăn c. 
        C.ăMùaăbưoăch măd năt ăb căvƠoănam. D.ăT tăc ăđ uăxu tăphátăt ăBi năĐông. 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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PH Nă3.ăN IăDUNGăC ăB NăLụăTHUY TăVẨăTR CăNGHI MăH CăKỊă2 

BẨIă16.ăĐ CăĐI MăDỂNăS ăVẨăPHỂNăB ăDỂNăC ăN CăTA 
Đôngădơn,ănhi uăthƠnhăph nă

dơnăt c 
Dơnăs ăcònătĕngănhanhăvƠăc ăc uădơnă

s ătrẻ 
Phơnăb ădơnăc ăch aăh pălí 

- Nĕmă2006ădơnăs ălƠă84,156ătri uă
ng i,ă th ă3ăĐNA,ăth ă8ăChơuăÁă
vƠă13ătrênăth ăgi i. 
→ă Ngu nă laoă đ ngă d iă dƠo,ă th ă
tr ngă tiêuă th ă r ngă l n,ă bênă
c nhă đóă gơyă tr ă ng iă trongă phátă
tri năKT,ăgi iăquy tăvi că lƠm,ăch tă
l ngăcu căs ng. 
- Cóă3,2ă tri uăng iăVi tă ăn că
ngoƠi,ă đangă đóngă gópă choă s ă ptă
đ tăn c. 
- Cóă54ădơnăt c,ăđôngănh tălƠădơnă
t căKinhă(86,2%) 
→ăđoƠnăk tăt oănênăs căm nhă
dơnăt c,ăđaăd ngăvĕnăhoáầTuyă
nhiên,ăm căs ngăc aăm tăb ă
ph nădơnăt căítăng iăcònăth pầ 
 

- Dơnăs ăn cătaătĕngănhanh,ăđ căbi tă lƠă
vƠoăn aăcu iăth ăk ăXX,ăđưăd năđ năhi nă
t ngăbùngăn ădơnăs . 
- Doăth căhi năt tăchínhăsáchăDSKHHGĐ,ă
nênă t că đ ă giaă tĕngă DSă cóă gi mă nh ngă
m iănĕmăDSăv nătĕngăh nă1ătri uăng i. 
→GiaătĕngăDSăđưăt oănênăs căépăl năchoă
pt KT-XH:  
   +ă Gi mă t că đ ă tĕngă tr ngă KT,ă th tă
nghi p 
   +ă C nă ki tă tƠiă nguyên,ă ôă nhi mă môiă
tr ng 
   +ăCh tă l ngă đ iă s ngăc aă ng iă dơnă
ch măc iăthi n. 
- Dơnăs ătrẻ,ăđangăcóăăxuăh ngăgiƠăđi. 
→ă LLLĐă d iă dƠo,ă trẻă nênă nĕngă đ ng,ă
sángă t o,ă bênă c nhă đóă khóă khĕnă trongă
gi iăquy tăvi călƠm,ănơngăcaoăCLCS. 

- MĐDS:ă254ăng i/km2  (2006) 
- Phơnă b ă khôngă đ uă gi aă đ ngă b ngă - 
trungădu,ămi nănúi: 
  +ă Đ ngă b ng:ă 1/4ă DTă nh ngă chi mă 3/4ă
DS 
  +ăMi nănúi:ă3/4ăDTă- chi mă1/4ăDS 
Đ ngă b ngă sôngăH ng cóăm tă đ ă dơnă s ă
đôngă nh tă c ă n c.ă ă vùngă núi,ă nh tă lƠă
TơyăB c,ăTơyăNguyênădơnăc ăth aăth t. 
- Phơnăb ăkhôngăđ uăgi aăNTă- TT  
T ă trọngă dơnă TTă tĕngă lênă (nĕmă 2005,ă t ă l ă
dơnăthƠnhăth ă26,9ă%)ătrongăkhiăt ătrọngădơnă
c ăNTăgi mă(nĕmă2005,ăt ăl ădơnănôngăthôn 
73,1ă%).ăTuyănhiên,ădơnăc ăch ăy uăs ngă ă
NT. 
- Nguyênănhơn:ăĐi uăki năt ănhiên,ăkinhăt ă
- xưăh i,ăl chăs ăkhaiăthácălưnhăth . 
- H uăqu :ăGơyăkhóăkhĕnăchoăvi căs ăd ngă
laoăđ ngăvƠăkhaiăthácătƠiănguyên. 

CỂUăH IăTR CăNGHI M 
Câu 1.ăPhátăbi uănƠoăsauăđơy không đúngăv iăđ căđi mădơnăt căn căta? 
A.ăCácădơnăt căítăng iăs ngăt pătrungăch ăy uă ăđ ngăb ng. B.ăCóănhi uăthƠnhăph nădơnăt c,ăb năs căvĕnăhóaăđaăd ng. 
C.ăM căs ngăc aăm tăb ăph nădơnăt căítăng iăcònăth p. D.ăDơnăt căKinhăchi măt ăl ăl nănh tătrongăt ngăs ădơn. 
Câu 2. Dơnăt căcóăs ădơnăđôngăth ă2ăsauădơnăt căVi tă(Kinh)ălƠ 
A.ăKh ăme. B. Tày. C. Thái. D.ăM ng. 

Câu 3. S ăđaăd ngăv ăthƠnhăph nădơnăt căc aăn cătaădoănhơnăt ănƠoăquy tăđ nhă? 
A.ăL chăs ăphátătri nălơuăđ i.ă  B.ăN nănôngănghi păthơmăcanhălúaăn c.ă 
C.ăV ătríăđ aălí.ă    D.ăGiƠuătƠiănguyênăkhoángăs n.ă 

 Câu 4. Hi n nay, c n ph i chú trọngăđ uăt ăh năn aăđ i v i phát tri n KT-XH cácăvùngăđ ng bào dân t căítăng i vì 
         A.  m t b  ph n dân t căítăng i m c s ng còn th p. 
         B. các dân t căítăng iăđưăcóănhi uăđóngăgópătrongăhaiăcu c kháng chi n. 
         C. t o nên s  đoƠnăk t,tĕngăs c m nh phát tri n kinh t  và b o v  đ tăn c. 
         D. các dân t căítăng i có nhi u kinh nghi m trong phát tri n kinh t  mi n núi.    
 Câu 5. Ng i Vi tăNamă ăn căngoƠiăt pătrungănhi uănh tă ăcácăqu căgiaăvƠăkhuăv c là 
      A. châu Âu, Ôxtrâylia, Trung Á. B.ăB căMĩ,ăchơuăỂu,ăÔxtrơylia. 

  C.ăB căMĩ,ăÔxtrơylia,ăĐôngăÁ. D.ăB căMĩ,ăchơuăỂu,ăNamăÁ. 
Câu 6.ăĐi mănƠoăsauăđơyăth ăhi năn cătaădơnăđông: 
      A.ăĐ ngăth ă3ăkhuăv căĐôngăNamăÁăvƠăth ă13ăth ăgi i B.ăN cătaăcóădơnăs ăđôngăvƠăcóăngu nălaoăđ ngăđ iădƠo 
      C.ăDơnăs ălƠăngu năl căquanătrọngăđ ăPTKTăđ tăn c D.ăCóă54ădơnăt căs ngă ăkh păcácăvùngălưnhăth ăđ tăn c  
Câu 7. Trongăkhuăv căĐôngăNamăÁ,ădơnăs ăn cătaăx păth ă3ăsau 

 A. In-đô-nê-xi-a và Ma-lai-xi-a.    B. In-đô-nê-xi-a và Thái Lan.    
C. In-đô-nê-xi-a và Phi-lip-pin.      D. In-đô-nê-xi-a và Mi-an-ma. 

Câu 8.ăDơnăs ăđôngăđemăl iăthu năl iănƠoăsauăđơyăchoăn năkinhăt ăn căta? 
    A.ăCh tăl ngăLĐăcaoăăăăăăăB.Cóănhi uăvi călƠmăm iăă C.ăNgu nălaoăđ ngăd iădƠo.ăăăăD.ăThuănh păng iădơnătĕng. 
Câu 9.ăThu năl iăc aădơnăs ăđôngăđ iăv iăphátătri năkinhăt ăđ tăn călƠ 
 A.ăngu nălaoăđ ngăd iădƠo,ăth ătr ngătiêuăth ăr ngăl n.ăăăăă 
 B.ăngu nălaoăđ ngătrẻănhi u,ăth ătr ngătiêuăth ăr ngăl n. 
 C.ălaoăđ ngăcóătrìnhăđ ăcaoănhi u,ăkh ănĕngăhuyăđ ngălaoăđ ngăl n. 
 D.ăs ăng iăph ăthu căít,ăs ăng iătrongăđ ătu iălaoăđ ngănhi u. 
Câu 10. Dân s  đôngătrongăđi u ki n kinh t  ch aăphátătri n s  nhăh ng tiêu c c v  m t xã h i là 
  A. c n ki tătƠiănguyên.ăăăăB.ămôiătr ng ô nhi m.     C. khó nâng cao ch tăl ng s ng.   D. kìm hãm s  phát tri n kinh t . 
*Câu 11.ăBi uăhi năc aăs căépădơnăs ălênăch tăl ngăcu căs ngăc aădơnăc ăn cătaălƠ? 

A.ăThuănh păbìnhăquơnăđ uăng iăgi măsútărõăr t.  B.ăCh ăs ăHDIătĕngăch m. 
C.ăđ tăcanhătácăbìnhăquơnăđ uăng iăgi m.   D.ăgi măt căđ ăphátătri năkinhăt . 

Câu 12.ăGiaătĕngădơnăs ăt ănhiênăgi m,ănh ngăs ădơnăn cătaăv năcònătĕngănhanhălƠădoănguyênănhơnănƠoăsauăđơy. 
A.Quyămôădơnăs ăl n.ă B.ăTu iăthọăngƠyăcƠngătĕngăcao. C.ăC ăc uădơnăs ăgiƠ. D.ăGiaătĕngăc ăhọcăcao. 

Câu 13. ăn cătaăt ăl ăgiaătĕngădơnăs ăgi mănh ngăquyămôădơnăs ăv năngƠyăcƠngăl nălƠădo 
A.ăcôngătácădơnăs ă- k ăho chăhóaăgiaăđìnhătri năkhaiăch aăđ ngăb . B.ăDơnăs ăđông. 
C. c uătrúcădơnăs ătrẻ.   D.ădơnăs ăgiƠ. 

Câu 14.  n c ta t  l  giaătĕngădơnăs  gi mănh ngăquyămôădơnăs  v n ngày càng l n là do 
A. Công tác k  ho chăhóaăgiaăđìnhăch aătri năkhaiăđ ng b .  B.ăDoăc ăc u dân s  trẻ,ăgiaătĕngăc ăhọc cao. 
C. Nh n th c c aăng i dân còn h n ch .   D. Dân s  đông,ăt  l  giaătĕngădân s  luônăd ng. 

Câu 15. Dơnăs ăn cătaăcònătĕngănhanhălƠădo 
 A.ăđôngădơn,ăs ăng iătrongăđ ătu iăsinhăđẻănhi u.  B.ănôngănghi păc nănhi uălaoăđ ng. 
 C.ăm tăcơnăđ iăgióiătính.     D.ăđápă ngănhuăc uăxu t kh uălaoăđ ng. 
Câu 16. ĐơyălƠăh năch ăl nănh tăc aăc ăc uădơnăs ătrẻ 
          A.ăGơyăs căépălênăv năđ ăgi iăquy t  vi c làm.  B.ăNh ngăng iătrongăđ ătu iăsinhăđẻ l n. 
          C.ăGánhăn ngăph  thu c l n.  D.ăKhóăh ăt ăl ătĕng dân. 
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Câu 17.ăNh năxétănƠoăsauăđơyăkhông cònăđúngăv iădơnăc ăVi tăNamăhi nănay: 
 A.ăĐôngădơn,ăcóănhi uăthƠnhăph nădơnăt c.   B.ăDơnăs ăcònătĕngănhanh. 
 C.ăC ăc uădơnăs ătrẻ.     D.ăăPhơnăb ădơnăc ăch aăh pălí. 
Câu 18.ăTh iăkìănƠoăsauăđơy,ă ăn cătaădi năraăs ăbùngăn ădơnăs : 
 A. T ănĕmă1989-1999.  B.ăT ăsauănĕmă2000. C.ăĐ uăth ăk ăXX.ă  D.ăăN aăcu iăth ăk ăXX 
Câu 19.ăăH uăqu ăc aăgiaătĕngădơnăs ănhanhăv ăm tămôiătr ngălƠ: 
 A.ăLƠmăgi măt căđ ăphátătri năkinhăt .  B.ăCh tăl ngăcu căs ngăch măđ căc iăthi n 
 C.ăKhôngăđ măb oăs ăphát tri năb năv ng.  D.ăăT ăl ăthi uăvi călƠmăvƠăth tănghi păcao. 
Câu 20. Nguyênănhơnăl nănh tălƠmăchoăt ăl ăgiaătĕngăt ănhiênăc aădơnăs ăn cătaăgi mălƠădoăth căhi n 

          A.ăcôngătácăk ăho chăhóaăgiaăđình B.ăphápăl nhădơnăs . 
          C. chính sách dân s ăvƠăk ăho chăhóaăgiaăđình D.ăvi căgiáoăd cădơnăs . 

Câu 21. Hi nănay,ădơnăs ăn cătaăcóăt ăsu tăsinhăt ngăđ iăth pălƠădo 
A.ăth căhi năt tăcôngătácădơnăs ,ăk ăho chăhoáăgiaăđình.ă  B.ăs ăng iăquáăđ ătu iăsinhăđẻăít. 
C.ăđ iăs ngănhơnădơnăkhóăkhĕn.      D.ăxuăh ngăs ngăđ căthơnăngƠyăcƠngăph ăbi n. 

Câu 22. Phátăbi uănƠoăsauăđơyăđúngăv iădơnăc ă ăvùngăđ ngăb ngăn căta? 
  A.ăT ăsu tăsinhăcaoăh nămi nănúi.   B.ăCóănhi uădơnăt căítăng i. 
  C.ăM tăđ ădơnăs ănh ăh nămi nănúi.   D.ăChi măph năl năs ădơnăc ăn c. 
Câu 23.ăM tăđ ătrungăbìnhă ăn cătaănĕmă2006ălƠ: 
 A.ă251ăng i/km2 B.ă252ăng i/km2   C.ă253ăng i/km2  D.ă254ăng i/km2 
Câu 24.ăSoăv iădơnăs ăc ăn c,ăs ădơnăt pătrungă ăđ ngăb ngăn cătaăkho ng:ă 
 A. 72%   B. 73%   C. 74%    D.  75% 
Câu 25. Vùng nào sauăđơyăcóăm tăđ ădơnăs ăcaoănh tăn căta: 
 A.ăĐôngăNamăB .  B.ăĐ ngăb ngăsôngăH ng.ăăăC.ăĐ ngăb ngăsôngăC uăLong. D.ăăB căTrungăB . 
Câu 26. VùngănƠoăsauăđơyăcóăm tăđ ădơnăs ăth pănh tăn căta: 
 A.ăĐôngăB c  B.ăTơyăB c C. Tây Nguyên  D.ăăDuyênăh iăNamăTrungăB . 
Câu 27. Nhơnăt ănƠoăsauăđơyăquy tăđ nhăs ăphơnăb ădơnăc ăhi nănay? 

A.ăL chăs ăkhaiăthácălưnhăth .  B.Tài nguyên thiên nhiên.  
C.ăQuáătrìnhănh păc .   D.ăTrìnhăđ ăphátătri năkinhăt . 

Câu 28.ăĐ ngăb ngăn cătaăt pătrungădơnăc ăđôngăđúcălƠădo 
A.ăĐ aăhìnhăb ngăphẳng,ăch ăy uătr ngălúa.ă  B.ănhi uădơnăt căsinhăs ng,ădi nătíchăđ tăr ng. 
C.ăch ăy uătr ngălúa,ănhi uădơnăt căsinhăs ng.ă D.ăDi nătíchăđ tăr ng,ănhi uăkhoángăs n. 

Câu 29. ătrungăduăvƠămi nănúiăn cătaăcóăm tăđ ădơnăs ăth păh năvùngăđ ngăb ngălƠădo 
A.ăđ nhăc ămu năh n.    B.ăc ăs ăv tăch tăthi uăth n,ăl căh u. 
C.ălƠăvùngăquyăho chăcơyăcôngănghi p.  D.ăđi uăki năt ănhiênăvƠăkinhăt ă- xưăh iăkhóăkhĕn. 

Câu 30. Trung du và mi n núi n c ta có m t đ  dân s  th p h n vùng đ ng b ng ch  y u là vì 
A. đi uăki năki năt ănhiênăkhóăkhĕn h n.  B. l chăs ăđ nhăc ăs m h n. 
C.ăngu nălaoăđ ngăít h n.                 D. kinhăt ă- xưăh iăcònăch măphát tri n. 

Câu 31. Nguyên nhân chính làm cho s  phân b  dơnăc ăkhôngăđ u gi aăđ ng b ng v i trung du, mi nănúiăn c ta là: 
A. Đ ng b ng có l ch s  khai thác lãnh th  s măh nătrungăduăvƠămi n núi. 
B. S  khác bi t l n v  đi u ki n t  nhiên gi a hai khu v c. 
C. S  chênh l ch l n v  m c s ng gi a hai khu v c. 
D. T  su t sinh c a trung du và mi n núi th păh năđ ng b ng. 

Câu 32.ăS ăphơnăb ădơnăc ăch aăh pălíălƠmă nhăh ngăr tăl năđ năvi c: 
 A.ăS ăd ngălaoăđ ng,ăkhaiăthácătƠiănguyên.  B. Khai thác tài nguyên, nâng cao dân trí 
 C.ăNơngăcaoădơnătrí,ăđƠoăt oănhơnăl c.  D.ăĐƠoăt oănhơnăl c,ăkhaiăthácătƠiănguyên. 
Câu 33.ăH uăqu ăl nănh tăc a vi căphơnăb ădơnăc ăkhôngăh pălíălƠ 
A.ăgơyălưngăphíăngu nălaoăđ ng. B.ăkhóăkhĕnăchoăvi căkhaiăthácătƠiănguyên. 
C.ăgi iăquy tăv năđ ăvi călƠm D.ăôănhi mămôiătr ng. 

*Câu 34. Hi nănayăn cătaăđ yăm nhăđ uăt ăphátătri năcôngănghi pă ăvùngătrungădu,ămi nănúiăvƠăvùngănôngăthônăđ ănh mă
m căđíchăch ăy uănƠoăsauăđơyă? 

A.T oăvi călƠmăvƠănơngăcaoătayăngh ăchoălao đ ng. 
B.ăKhaiăthácătƠiănguyênăvƠăs ăd ngăhi uăqu ăngu nălao đ ng. 
C.Thuăhútădơnăc ăđ năcácăvùngănƠyăvƠăphơnăb ăl iădơn c . 
D.Khaiăthácăhi uăqu ăh nătƠiănguyênăt pătrungăch ăy uă ăcácăvùng này. 

Câu 35. Cĕnăc ăvƠoăAtlatăĐ aălíăVi tăNamătrangă15,ăhưyăchoăbi tăc ăc uădơnăthƠnhăth ăvƠănông thônănĕmă2007ăl năl tălƠă(đ năv :ă
%)     A. 27,4 và 72,6.  B. 72,6 và 27,4.  C. 28,1 và 71,9.  D. 71,9 và 28,1. 
Câu 36. Cĕnăc ăvƠoăAtlatăĐ aălíăVi tăNamătrangă15,ănhơn ̣xetănƠoăđơyălƠăkhông đung v ădơn s ăphơnătheoăthƠnhăth ă- nôngăthônă ă
n căta? 
 A.ăDơnăs ănôngăthônăluônăcaoăg pănhi uăl nădơnăs ăthƠnhăthi. ̣
 B.ăDơnăs ănôngăthônăchi măt ătrọngăl năvƠăcóăxuăh ngăngƠyăcƠng tĕng. 
 C.ăDơnăs ăthƠnhăth ăchi măt ătrọngăth păvƠăcóăxuăh ngăngƠyăcƠngătĕng. 
      D. Dân s  nông thôn chi m t  l  l năvƠăcóăxuăh ng gi m. 
Câu 37. Cĕnăc ăvƠoăAtlatăĐ aălíăVi tăNamătrangă15ă(thápădơnăs ),ănh năxetănƠoăsauăđơyăkhông đung v ăc ăc uădơnăs ăphơnă
theoăcácănhómătu iă ăn căta?ă 
      A.ăT ăl ădơnăs  n ăcaoăh nătiăl ădơnăs ănam. 
 B.ăN cătaăcóăc ăc uădơnăs ăgiƠ. 
 C.ăDơnăs ăn cătaăđangăcóăxuăh ngăchuy năsangăc ăc uădơnăs ăgiƠ. 
 D.ăT ălêăṇhómătu iăt ă0 đ nă14 tu iăcóăxuăh ngăgi m. 
Câu 38.ăCĕnăc ăvƠoăAtlatăĐ aălíăVi tăNamătrangă15,ăchoăbi tănh năđ nhănƠoăsauăđơyăkhông đúngăv ăđ căđi mădơnăs ăc aăn că
ta? 
 A.ăT ăl ădơnănôngăthôngăngƠyăcƠngăgi m.ă  B.ăDơnăs ătĕngănhanh. 
 C.ăT ăl ădơnăs ănôngăthônăngƠyăcƠngătĕng.ă  D.ăPhơnăb ădơnăc ăkhôngăđ u. 
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Câu 39. Cĕnăc  vƠoăAtlatăĐ a lí Vi tăNamătrangă15,ăBiênăHòaălƠăđôăth  

A. lo i 2 và có quy mô dân s  t  500 001 - 1ă000ă000ăng i.      
B. lo i 2 và có quy mô dân s  t  200 001 - 500ă000ăng i. 
C. lo i 1 và có quy mô dân s  t  500 001 - 1ă000ă000ăng i.      
D. lo i 3 và có quy mô dân s  t  100 000 - 200ă000ăng i. 

Câu 40.ăPhátăbi uănƠoăsauăkhông đúngăv ădơnăthƠnhăth ăn cătaăhi nănay? 
A.ăT ăl ăth păh nădơnănôngăthôn.ă  B.ăS ăl ngătĕngăquaăcácănĕm. 
C.Phơnăb ăđ uăgi aăcácăvùng.ă  D.ăquyămôănh ăh nănôngăthôn. 

Câu 41. Xuăh ngăthayăđ iăc ăc uădơnăs ăthƠnhăth ăvƠănôngăthônăphùăh păv iăquáătrìnhăcôngănghi păhóa,ăhi năđ iăhóa,ăth ăhi nă
 

 A.Dân s ăthƠnhăth ătĕng,ădơnăs ănông thôn gi măăăăăăăăăăăăB.Dơnăs ăthƠnhăth ăgi m,ădơnăs ănông thôn tĕng 
 C.Dân s ăthƠnhăth ătĕng, dân s ănông thôn không đ iăăăăD.Dơnăs ănôngăthônăgi m,ădơnăs ăthƠnhăth ăkhông đ i. 
Câu 42.ăNguyênănhơnăch ăy uălƠmăchoăt ătrọngădơnăs ăthƠnhăth ăn cătaăngƠyăcƠngătĕngălƠ: 
 A.ăQuáătrìnhăcôngănghi păhóaăvƠăđôăth ăhóa.  B.ăPhơnăb ăl iădơnăc ăgi aăcácăvùng. 
 C. Ngành nông - lâm - ng ănghi păphátătri n.  D.ăăĐ iăs ngănhơnădơnăthƠnhăth ănơngăcao. 
Câu 43. T ăl ădơnăthƠnhăth ăc aăn cătaăcònăth p,ănguyênănhơnăchínhălƠădo 

A.ăkinhăt ăchínhăc aăn cătaălƠănôngănghi păthơmăcanhălúaăn c. 
B.ătrìnhăđ ăphátătri năcôngănghi păc aăn cătaăch aăcao. 
C.ădơnătaăthíchăs ngă ănôngăthônăh năvìăm căs ngăth p. 
D.ăn cătaăkhôngăcóănhi uăthƠnhăph ăl n. 

Câu 44.ăPh năl nădơnăc ăn cătaăs ngă ănôngăthôn do 
A.ănôngănghi păhi nălƠăngƠnhăkinhăt ăphátătri n nh t. B.ăđi uăki năs ngă ănôngăthônăcaoăh năthƠnh th . 
C.ăquáătrìnhăđôăth ăhóaădi năra ch m.   D.ăcóăs ădiădơnăt ăthƠnhăth ăv ănông thôn. 

Câu 45. Nguyên nhân ch  y u làm cho t  l  dơnănôngăthônăn cătaăcóăxuăh ng gi m là  
         A.ădơnănôngăthônăđ n thành ph  tìm vi c làm ngày càng nhi u.  
         B.ătácăđ ng c a quá trình công nghi păhóaăvƠăđôăth  hóa. 
         C. các thành ph  lƠăn iăcóăđi u ki n s ng t tăh nănôngăthôn.    
         D. m c s ng c aăng i dân nông thôn còn th p. 
Câu 46. Nguyên nhân c  b n làm Đ ng b ng sông H ng có m tăđ  dân s  cao h n đ ng b ng sông C u Long là 

A.đ t đai màu m , phì nhiêu h n. B.ăkhíăh uăthu năl i h n. 
C.ăgiaoăthôngăthu n ti n h n. D.ăl chăs ăđ nhăc ăs m h n. 

Câu 57..Vi c phân b  l i dân c  và lao đ ng gi a các vùng trên ph m vi c  n c là r t c n thi t vì 
A.ăngu nălaoăđ ngăcònăthi uătácăphongăcông nghi p.ăăăB.dơnăc ăt pătrungăch ăy uă ăcácăđ ng b ng. 
C.s ăphơnăb ădơnăc ăc aăkhôngăđ uăvƠăch aăh p lí.  D.t ăl ăthi uăvi călƠmăvƠăth tănghi păcòn  cao. 
Câu 48. Choăb ngăs ăli uăt ăl ăgiaătĕngădơnăs ăt ănhiênăc aăn cătaăt ă1995ăậ 2005 (%) 

Nĕm 1995 1999 2003 2005 
T ăl ătĕngădơnăs ăt ă

nhiên 
1,65 1,51 1,47 1,31 

Nh năxétărútăraăt ăb ngătrênălƠăt căđ ăgiaătĕngădơnăs ăc aăn căta 
 A. Không l n. B.ăKháă n đ nhăăăăăăăăăC.ăTĕngăgi măkhông đ ng đ u. D. Ngày càng gi m. 
Câu 49. Cho b ng s  li u sau 

C  C U DÂN S  THEO NHÓM TU I  N C TA NĔM 1999 VÀ NĔM 2005 (Đơn vị: %) 
Nĕm 1999 2005 

T  0 đ n 14 tu i 33,5 27,0 
T  15 đ n 59 tu i 58,4 64,0 
T  60 tu i tr  lên 8,1 9,0 

Nh n xét nào sau đây không đúng v  c  câu dân s  theo nhóm tu i  n c ta 
nĕm 1999 và nĕm 2005? 
A. Đ  tu i t  0 đ n 14 tu i gi m, đ  tu i t  15 đ n 59 tu i và trên 60 tu i tĕng.  
B. Đ  tu i t  15 đ n 59 tu i tĕng ch m h n đ  tu i trên 60 tu i. 
C. Đ  tu i t  15 đ n 59 tu i tĕng nhanh h n đ  tu i trên 60 tu i. 
D. Đ  tu i t  15 đ n 59 tu i chi m c  c u cao nh t trong ba nhóm tu i.   

Câu 50.ăChoăb ngăs ăli uăsau: 
DỂNăS ăC AăM TăS ăQU CăGIA,ăNĔMă2017 

Qu căgia In-đô-nê-xi-a Ma-lai-xi-a Phi-lip-pin Thái Lan 

T ngăs ădơn 264,0 31,6 105,0 66,1 
Dơnăs ăthƠnhăth  143,9 23,8 46,5 34,0 

Theoăb ngăs ăli u,ănh năxétănƠoăsauăđơyăđúngăkhiăso sánh t ăl ădân thành th ăc aăm tăs ăqu căgia, nĕmă2017? 
A. Ma-lai-xi-aăcaoăh năIn-đô-nê-xi-a. B.ăTháiăLanăth păh năPhi-lip-pin. 
C.ăTháiăLanăcaoăh năMa-lai-xi-a. D. In-đô-nê-xi-aăth p h năPhi-lip-pin. 

Câu 51. Cho b ng s  li u  
DI N TÍCH VÀ DÂN S  C A M T S  QU CăGIA,ăNĔMă2017 

Đ năv : Tri uăng i 

Qu căgia Thái Lan Cam-pu-chia Phi-lip-pin Ma-lai-xi-a 

Di nătíchă(nghìnăkm2) 513,1 181,0 300,0 330,8 

Dơnăs ă(tri uăng i) 66,1 15,9 105,0 31,6 
Theoăb ngăs ăli u,ănh năxétănƠoăsauăđơyăđúngăkhiăso sánh m tăđ ădơnăs ănĕmă2017 c aăm tăs ăqu căgia? 

A. Cam-pu-chia caoăh năMa-lai-xi-a  B. Phi-lip-pinăcaoăh n Cam-pu-chia 
C.ăTháiăLanăcaoăh năPhi-lip-pin.. D. Ma-lai-xi-aăcaoăh năTháiăLan. 
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Câu 52. Choăbi uăđ ăsau 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cĕnăc ăvƠoăbi uăđ ătrên,ănh năxétănƠoăsauăđơyăkhông đúngăv ădi nătíchăvƠădơnăs ăm tăs ăqu căgiaănĕmă2016? 

A.Di nătíchălưnhăth ăc aăCam-pu-chiaăth pănh tătrongăbaăn c. 
B.S ădơnăc aăVi tăNamăcaoăh năCam-pu-chiaăvƠăth păh năThái Lan. 
C.T ngăs ădơnăc aăCam-pu-chiaăvƠăTháiăLanăth păh năs ădơnăc aăVi tăNam. 
D.Di nătíchălưnhăth ăc aăTháiăLanăl năh nădi nătíchălưnhăth ăc aăVi tăNam. 

------------------------------------------------------ 
BẨIă17.ăLAOăĐ NGăVẨăVI CăLẨM 

Th ăm nhăvƠăh n ch ăc aăngu nălaoăđ ngăn căta V năđ ăvi călƠmăvƠăh ngăgi iăquy t 
 Th ăm nhăc aăngu nălaoăđ ng: 
- S ăl ng:ăăN cătaăcóăngu nălaoăđ ngăd iădƠo,ăngƠyăcƠngătĕng 
  +ăDSăho tă đ ngă kinhă t ă ăc aă n că ta:ă 42,53ă tri uă ng iăchi mă
51,2%ăt ngăs ădơn. 
 +ăM iănĕmătĕngăthêmă1ătri uălaoăđ ng : 
- Ch tăl ng 
 +ăNg iă laoă đ ngă c nă cù,ă sángă t o,ă cóă kinhă nghi mă sxă phongă
phúăg năv iătruy năth ngădơnăt căđ cătíchălũyăquaănhi uăth ăh . 
  +ăCh tăl ngălaoăđ ngăngƠyăcƠngăcao,ălaoăđ ngăđưăquaăđƠoăt oă
chi mă25%ăt ngăs ălaoăđ ngăc ăn că(2005). 
H năch :ăSoăv iăyêuăc uăhi nănay 
- L căl ngălaoăđ ngăcóă trìnhăđ ăv năcònăít,ăđ căbi tă lƠăđ iăngũăcánăb ă
qu nălỦ,ăcôngănhơnălƠnhăngh ăcònăthi uănhi u. 
- Ngu nălaoăđ ngăphơnăb ăch aăđ uăc ăv ăch tăl ngăvƠăs ăl ng. 
- Chuy năd chălaoăđ ng 
+ C ăc uăLĐătheoăngƠnh:ă 
Gi măt ătrọngăLĐă ăngƠnhăNông-lâm-ng ,ănh ngăv năchi măt ătrọngăcao. 
Tĕngăt ătrọngăLĐăngƠnhăCNăậ XD và DV. 
+ăC ăc uăLĐătheoăthƠnhăph năKT: 
Gi măt ătrọngăLĐăkhuăv căngoƠiănhƠăn c,ă 
tĕngăt ătrọngăLĐăkhuăv căcóăv năđ uăt ăn căngoƠi. 
+ C ăc uăLĐătheoăthƠnhăth ă- NT: 
Gi mă t ă trọngăLĐă khuă v că nôngă thôn,ă tĕngă t ă trọngăLĐă ăTT.ăTuyăv y,ă t ă
trọngăLĐăkhuăv cănôngăthônăv năchi măt ătrọngăcao. 
- Vi căchuy năd chălaoăđ ngăcònăch măvƠăch aăđápă ngăđ cănhuăc uă
phátătri năKT,ăph năl năLĐăcóăthuănh păth pălƠmăchoăs ăphơnăcôngăLĐăxưă
h iăch măchuy năbi n. 

V năđ ăvi călƠmă 
- M iă nĕmă cóă kho ngă 1ă tri uă vi că lƠmăm i.ă
Tuyă nhiên,ă tìnhă tr ngă th tă nghi p,ă thi uă vi că
lƠmăv năcònăgayăg t.ă 
- Tìnhă tr ngă th tă nghi pă vƠă thi uă vi că lƠmă
khácănhauăgi aăthƠnhăth ăvƠănông thôn. 
   +ă ăthƠnhăth ăt ăl ăth tănghi păcaoă(5,3%). 
   +ă ă nôngă thônă t ă l ă thi uă vi că lƠmă caoă
(9,3%). 
Ph ngăh ngăgi iăquy tăvi călƠm 
- Phơnăb ăl iădơnăc ăvƠăngu nălaoăđ ngăgi aă
các vùng. 
- Th căhi năt tăchínhăsáchădơnăs ,ăs căkhoẻă
sinhăs nă ăcácăvùng 
- Th căhi năđaăd ngăhoáăcácăho tăđ ngăs nă
xu tăđ aăph ngă(ngh ătruy năth ng,ăth ăcôngă
nghi p,ă ti uă th ă côngă nghi p...),ă chúă Ủă thíchă
đángăđ năho tăđ ngăcácăngƠnhăd chăv . 
- M ăr ng,ăđaăd ngăcácălo iăhìnhăđƠoăt oăcácă
c p,ă cácă ngƠnhă ngh ,ă nơngă caoă ch tă l ng 
đ iăngũălaoăđ ng. 
- Tĕngăc ngăh pătácăliênăk tăđ ăkêuăgọiăv nă
đ uă t ă n că ngoƠi,ăm ă r ngă s nă xu tă hƠngă
xu tăkh u. 
- Đ yăm nhăxu tăkh uălaoăđ ng. 

CỂUăH IăTR CăNGHI M 
Câu 1.  Hi nănayăm iănĕmăn cătaăcóăthêmăbaoănhiêuălaoăđ ng: 
 A.ă0,5ătri uălaoăđ ng. B.ăh nă1ătri uălaoăđ ng.ăăă C.ă1,5ătri uălaoăđ ng. D.ă2ătri uălaoăđ ng. 
Câu 2.  Đ căđi mănƠoăsauăđơyăđúng v iăng iălaoăđ ngăn căta: 
 A.ăC năcù,ăsángăt o,ăcóăkinhănghi măs năxu tăNN,ăti uăth ăcôngănghi p.ă 
 B.ăSángăt o,ăthôngăminh,ăcóăkinhănghi mătrongăho tăđ ngăth ngăm i. 
 C.ăThôngăminh,ăc năcù,ăcóăkinhănghi mătrongăho tăđ ngăd chăv . 
 D.ăC năcù,ăsángăt o,ăcóăkinhănghi mătrongăs năxu tăNN,ăCN. 
Câu 3.  Nh năxétănƠoăsauăđơyăkhông đúngăv iăđ căđi mălaoăđ ngăn cătaăhi nănay? 
 A.ăCh tăl ngălaoăđ ngăngƠyăcƠng đ ̣c nâng lên B.ăL căl ngălaoăđôṇgăcóătrìnhăđ ăcaoăv năcònăít.ă 
 C.ăĐ iăngũăcánăb ăqu nălỦăcònăthi uănhi u  D.ăĐ iăngũăcôngănhơnăkỹăthu tălƠnhăngh ăđôngăđ o 
Câu 4.  Đ cătínhănƠoăsauăđơyăkhông đúngăhoƠnătoƠnăv iălaoăđ ngăn căta: 
 A.ăCóăkh ănĕngăti păthu,ăv năd ngăkhoaăhọcăkỹăthu tănhanh 
 B.ăC năcù,ăsángăt o,ăcóăkinhănghi măs năxu tăg năv iăătruy năth ngădơnăt c 
 C.ăCóăỦăth căt ăgiácăvƠătinhăth nătráchănhi măr tăcao 
 D.ăCóăkinhănghi măs năxu tănôngă- lâm - ng ăphongăphú 
Câu 5.ăH năch ăl nănh tăc aăngu nălaoăđ ngăn cătaălƠ 
 A.ăl căl ngălaoăđ ngăcóăkĩăthu tăt pătrungăt iăcácăthƠnhăph ăl n. 
 B.ăthi uăkinhănghi mătrongălĩnhăv căcôngănghi păvƠăd chăv . 
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 C.ăch tăl ngălaoăđ ngăcònăth p,ăph năl nălaoăđ ngăch aăquaăđƠoăt o. 
 D.ălaoăđ ngătrẻ,ăkh ănĕngăti păthuăkhoaăhọcăvƠăcôngăngh ăcònăh năch . 
Câu 6. Ch tăl ngălaoăđ ngăn cătaăngƠyăcƠngăđ cănơngăcaoăch ăy uădoănguyênănhơnănƠoăsauăđơy? 

A.ăGiáoăd c,ăvĕnăhóaăvƠăyăt ăphátătri n  B.ăNhi uădơnăt c,ălaoăđ ngăd iădƠo. 
C.ădơnăs ăđông,ăgiaătĕngăcònănhanh   D.ăcácăđôăth  cóănhi uălaoăđ ngăkĩăthu t. 

Câu 7. Nh ngăthƠnhăt uătrongălĩnhăv căphátătri năvĕnăhóa,ăgiáoăd căvƠăyăt ăđưătácăđ ngăđ năngu nălaoăđ ngăn cătaălƠ: 
A.ăS ăl ngălaoăđ ngăđ cătĕngălên. B.ăKinhănghi măs năxu tăđ cătíchălũy. 

         C.ăTĕngăt ăl ălaoăđ ngăph ăthông. D.ăCh tăl ngălaoăđ ngăđ cănơngălên. 
Câu 8.ăTrongăcácăbi năphápăd iăđơy,ăbi năphápănƠoălƠăc păbáchăđ ănơngăcaoăch tăl ngăngu nălaoăđ ngăc aăn cătaăhi n 
nay? 

A.Tĕngăc ngăxu tăkh uălaoăđ ngăđ ăhọcăh iăkinh nghi m.ă B.Nơngăcaoăth ătr ngăng iălao đ ng. 
            C.ăĐ iăm iăm nhăm ăph ngăth căđƠoăt oăng iălao đ ng.ă D.B ătríăl iăngu nălaoăđ ngăchoăh p lí. 
Câu 9.  Ph ngăh ngătr cătiênălƠmăchoăl căl ngăLĐătrẻă ăn cătaăs mătr ăthƠnhăm tăngu nălaoăđ ngăcóăch tăl ngălƠ 

A.ăM ăr ngăcácăngƠnhăngh ăth ăcôngămĩăngh .  B.ăT ăch căh ngănghi păchuăđáo. 
C.ăCóăk ăho chăgiáoăd căvƠăđƠoăt oăh pălí.   D.ăL pănhi uăc ăs ăgi iăthi uăvi călƠm. 

Câu 10. C ăc u dân s  trẻ nhăh ngăđ n ch tăl ngălaoăđ ng là 
      A. có ngu nălaoăđ ng d i dào.   B.ălaoăđ ng c n cù, có nhi u kinh nghi m. 
              C. kh  nĕngăti p thu khoa họcăkĩăthu t nhanh. D. t  giác, k  lu t cao và có nhi u kinh nghi m. 
Câu 11.  C ăc uălaoăđ ngătheoăcácăngƠnhăKTăc aăn cătaăđangăcóăs ăchuy năd chătheoăh ng: 
A.ăGi măt ătrọngălaoăđ ngă ăkhuăv cănông- lâm- ng ănghi p.ăă B.ăGi măt ătrọngălaoăđ ngă ăkhuăv căCN-XD. 
C.ăTĕngăt ătrọngălaoăđ ngă ăkhuăv căngoƠiănhƠăn c.          D.ăTĕngăt ătrọngălaoăđ ngă ăkhuăv căcóăv năđ uăt ăn căngoƠi. 
Câu 12.  S ăthayăđ iăc ăc uălaoăđ ngătheoăcácăngƠnhăKTăc aăn cătaăhi nănayăch ăy uălƠădoătácăđ ngăc a 
A.ăVi căth căhi năk ăho chăhóaăgiaăđìnhăă   B.ăS năxu tănôngălơmăng ănghi păc nănhi uălaoăđ ng 
C.ăChuy năd chăc ăc uăkinhăt ătheoăCNHă- HĐH.  D.ăS ăphơnăb ăl iădơnăc ,ălaoăđ ngăgi aăcácăvùng. 
Câu 13. C  c u s  d ng lao đ ng n c ta có s  thay đ i m nh m  trong nh ng nĕm g n đây ch  y u là do 

A. tác đ ng c a cách m ng khoa học - kĩ thu t và quá trình đ i m i. 
B. chuy n d ch h p lí c  c u ngành và c  c u lãnh th . 
C. s  l ng và ch t l ng ngu n lao đ ng ngày càng đ c nâng cao.  
D. nĕng su t lao đ ng nâng cao. 

Câu 14. NguyênănhơnănƠoăsauăđơyălƠăch ăy uănh tă lƠmăgi măt ătrọngălaoăđ ngănôngă - lâm - ng ănghi pătrongăc ăc uălaoăđ ngă
n cătaăhi nănayă? 

A.ătácăđ ngăc aăcôngănghi păhóa,ăhi năđ iăhóa.ă B.ăc ăs ăh ăt ngăngƠy cƠngăđ căhoƠnăthi n. 
C.ăĐ yăm nhăxơyăd ngănôngăthônăm i.ă  D.ăQúaătrìnhăđôăth ăhóaădi năraăm nh. 

Câu 15. Laoăđ ngăn cătaăt pătrungăch ăy uăvƠoăcácăngƠnhănông,ălơm,ăng ănghi păvì 
A.ăcácăngƠnhănƠyăcóăc ăc uăkinhăt ăđaăd ng.    B.ăcácăngƠnhănƠyăcóăthuănh p cao. 
C.ăt ăl ălaoăđ ngăth ăcôngăv iăcôngăc ăs năxu tăthôăs ăcònăph ăbi n.ă D.ăphùăh păv iăquáătrìnhăcôngănghi păhóa.ă 
Câu 16.  Nh năxétănƠoăsauăđơyăđúngăv iăs ăthayăđ iăc ăc uălaoăđ ngăphơnătheoăthƠnhăth ,ănôngăthônăn cătaătrongănhi uănĕmătr ă
l iăđơy? 
       A.ăT ătrọngălaoăđ ngă ănôngăthônătĕng,ă ăthƠnhăth ăgi m.ă B.ăT ătrọngălaoăđ ngă ăthƠnhăth ăgi m,ă ănôngăthônăgi m. 
       C.ăT ătrọngălaoăđ ngă ănôngăthônăgi m,ă ăthƠnhăth ătĕng. D.ăT ătrọngă ăthƠnhăth ătĕng,ă ănôngăthônătĕng. 
Câu 17. Laoăđ ngătrongăkhuăv căkinhăt ăngoƠiănhƠăn căcóăxuăh ngătĕngăv ăt ătrọng,ăđóălƠădo: 
 A.ăc ăch ăth ătr ngăđangăphátăhuyătácăd ngăt t.  B.ălu tăđ uăt ăthôngăthoáng. 

C.ăn cătaăđangăh iănh păsơu,ăr ng.   D.ăkhuăv căkinhăt ăNhƠăn căcònănhi uăb tăc p. 
Câu 18.ăNĕngăsu tălao đ ngăxưăh iă ăn cătaăcònăth p,ăch ăy uădo 

A.ăC ăs ăh ăt ngăh năch     B.ăphơnăb ălaoăđ ngăkhôngăđ u  
C.ăc ăc uăkinhăt ăch măthayăđ i   D.ătrìnhăđ ălaoăđ ngăch aăcao. 

Câu 19. Thu nh p bình quân c a ng i lao đ ng n c ta thu c lo i th p so v i th  gi i là do 
A.ănĕngăsu tălaoăđ ng th p.   B.ălaoăđ ngăn cătaăch ăchuyênăsơuăm t ngh . 
C.ăph năl nălaoăđ ngălƠmătrongăngƠnhăd ch v . D.ăđaăs ăho tăđ ngătrongăcácăngƠnhăti uăth ăcông nghi p. 
Câu 20.  n căta,ănĕngăsu tălaoăđ ng xã h iăch aăcaoăđưălƠmăcho: 

A. Quá trìnhăphơnăcôngălaoăđ ng xã h i ch m chuy n bi n. B. Tình tr ng vi călƠmăngƠyăcƠngăcĕngăthẳng. 
C. S  phân b  laoăđ ng gi a các vùng ngày càng chênh l ch.  D. Ch tăl ngălaoăđ ngăkhóăđ c nâng cao 

Câu 21. Quáătrìnhăphơnăcôngălaoăđ ng xã h iăn c ta còn ch m chuy n bi n do 
           A. laoăđ ng th  công ph  bi n,ănĕngăsu tălaoăđ ng th p.       B. dơnăc ăphơnăb  không h p lí gi a các vùng. 
           C. dân s  đông,ănhuăc u vi c làm.       D. t  l  th t nghi p và thi u vi c làm còn cao. 

Câu 22.  ăn căta,ăvi călƠmăđangălƠăv năđ ăxưăh iăgayăg tăvì 
  A.ăs ăl ngălaoăđ ngăc năgi iăquy tăvi călƠmăhƠngănĕmăcaoăh năs ăvi călƠm m i. 
  B.ăn cătaăcóăngu nălaoăđ ngăd iădƠoătrongăkhiăn năkinhăt ăcònăch măphát tri n. 
             C.ăt ăl ăth tănghi păvƠăt ăl ăthi uăvi călƠmătrênăc ăn căcònăr t l n. 
  D.ăn cătaăcóăngu nălaoăđ ngăd iădƠoătrongăkhiăch tăl ngălaoăđ ngăch a cao. 

Câu 23. ăn căta,ătìnhătr ngăthi uăvi călƠmălƠănétăđ cătr ngăc aăkhuăv c  
A.ăđ ngăb ng. B.ămi nănúi.  C. nông thôn. D. trung du. 

 
*Câu 24. Nguyên nhân c  b n khi n t  l  lao đ ng thi u vi c làm  nông thôn n c ta còn khá cao là do 

A. tính ch t mùa v  c a s n xu t nông nghi p, ngh  ph  kém phát tri n. 
B. thu nh p c a ng i nông dân th p, ch t l ng cu c s ng không cao. 
C.ăc  s  h  t ng  nông thôn, nh t là m ng l i giao thông kém phát tri n. 
D.ăngƠnhăd chăv ăkémăphát tri n. 

Câu 25.ăT ăl ăthi uăvi călƠmă ăkhuăv cănôngăthônăgi mălƠănh  
A.ăc ăs ăh ăt ngă ănôngăthônăt tăh n.ă B.ăcácăngƠnhăth ăcôngătruy năth ngăđ căkhôiăph c. 
C.ăđaăd ngăhóaăc ăc uăkinhăt ănôngăthôn.ă D.ăch tăl ngălaoăđ ngă ănôngăthônăngƠyăcƠngăcao. 

Câu 26. Vi căđ yăm nhăđaăd ngăhóaănôngănghi p,ăđaăd ngăhóaăkinhăt ănôngăthônăgópăph n 
A.ăphátătri năn nănôngănghi păhƠngăhóa ănôngăthôn.               B.ăgi măb tăs ăphơnăhóaălưnhăth ănông nghi p. 
C.ăphátătri năcácăvùngăchuyênăcanhăcóăquiămôăl n.  D.ăgi iăquy tăvi călƠmă ăkhuăv cănôngăthôn. 
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*Câu 27. Bi năphápăch ăy uăđ ăgi iăquy tătìnhătr ngăth tănghi pă ăthƠnhăth ăn cătaăhi nănayălƠ 
A.ăm ăr ngăcácăngh ăth ăcôngăvƠătruy năth ng. B. phát tri năs năxu tăcôngănghi păvƠăd chăv . 
C.ăphơnăb ăl iăl căl ngălaoăđ ngătrênăc ăn c. D. h pătácăv iăn căngoƠiăđ ăxu tăkh uălaoăđ ng. 

      Câu 28. Gi i pháp phù h p nh tăđ  gi i quy t v năđ  vi c làm  n c ta là  
 A. nâng cao ch tăl ng ngu nălaoăđ ng và gi măgiaătĕngădơnăs  xu ng m c th p.   
 B. gi măgiaătĕngădơnăs ,ătĕngăc ng xu t kh uălaoăđ ngăvƠăđ y m nhăquáătrìnhăđôăth  hóa. 
 C. ki m soát t căđ  tĕngădơnăs  điăđôiăv i vi căđ y m nh phát tri n kinh t  và phân b  dơnăc ăh p lí.  
 D. đ y m nh quá trình công nghi p hóa, hi năđ i hóa và xu t kh uălaoăđ ng. 

Câu 29.ăĐ ăgi iăquy tăv năđ ăvi călƠmăchoăng iălaoăđ ngă ăn căta,ăh ngănƠoăd iăđơyăđ tăhi uăqu ăcao nh t? 
A.Phơnăb ăl iădơnăc ăvƠăngu nălao đ ng.  B.Th căhi năt tăchínhăsáchădơnăs ,ăs căkh eăsinh s n. 
C.Phátătri năkinhăt ,ăchúăỦăthíchăđángăngƠnhăd ch v .ăăăăăD.Đ yăm nhăxu tăkh uălao đ ng. 

Câu 30.  H ngăgi iăquy tăvi călƠmăchoăng iălaoăđ ngă ăn cătaănƠoăsauăđơyăch ăy uăt pătrungăvƠoăv năđ ăconăng i: 
 A.ăTh căhi năđaăd ngăhóaăcácăho tăđ ngăs năxu t             B.ăNơngăcaoăch tăl ngăđ iăngũălaoăđ ng 
 C.ăTĕngăc ngăh pătácăliênăk tăđ ăthuăhútăv năđ uăt ăn căngoƠi.ăăăăăD.ăM ăr ngăSXăhƠngăXK. 
Câu 31. M ăr ngăcácălo iăhìnhăđƠoăt oăcóăvaiătròăgìătrongăvi căgi iăquy tăvi călƠmă ăn căta? 
A.ăT oăraănhi uăcôngăĕnăvi călƠm                                               B.ăNơngăcaoătrìnhăđ ăng iălaoăđ ngăđ ăhọăt ăt o vi călƠm. 
C.ăTĕngănĕngăxu tălaoăđ ng,ăng iălaoăđ ngăcóăthuănh păcaoăh n.      D.ăGi mătìnhătr ngăth tănghi pă ăthƠnhăth  
*Câu 32. T ăl ăth tănghi pă ăkhuăv căthƠnhăth ăc aăĐôngăNamăB ăth păh năsoăv iăđ ngăb ngăsôngăH ngălƠăvì 

A.ăchínhăsáchădơnăs ăcó hi u qu . B.ăđaăd ngăhóaăc ăc uăkinhăt ăđô th . 
C.ăkh ănĕngăthuăhútăđ uăt  n c ngoài. D.ăphátătri năc aăngƠnhăd u khí. 

Câu 33. Vùngăcóăt ăl ăth tănghi păvƠăthi uăvi călƠmăl nănh tălƠ 
A.ăTrungăduăvƠămi nănúiăB căB .ăăăăăB.ăĐ ngăb ngăsôngăH ngăăăăC.ăĐ ngăb ngăsôngăC uăLong. D. Tây Nguyên. 

Câu 34. Laoăđ ngăcóătrìnhăđ ăcaoăt pătrungăđôngănh tă ăvùngănƠoăsauăđơyăc aăn căta? 
A.ăDuyênăh iăNamăTrungăB .    B.ăĐ ngăb ngăsôngăH ng. 
C.ăĐ ngăb ngăsôngăC uăLong.ă D.ăB căTrungăB . 

Câu 35. Choăb ngăs ăli uăsau: 
C  C U LAO Đ NG CÓ VI C LÀM PHÂN THEO KHU V C KINH T  GIAI ĐO N 2000 ậ 2005.  

(Đơn vị : %) 
Nĕm 2000 2002 2003 2005 

Nông ậ lâm ậ ng  nghi p 65,1 61,9 60,3 57,3 
Công nghi p ậ xây d ng 13,1 15,4 16,5 18,2 

D ch v  21,8 22,7 23,2 24,5 

T ng c ng 100,0 100,0 100,0 100,0 
Nh n xét nào sau đây không đúng v i b ng s  li u trên? 

A. C  c u lao đ ng theo khu v c kinh t  có s  thay đ i. 
B. T  trọng nông-lâm-ng  nghi p l n h n t  trọng công nghi p-xây d ng và d ch v . 
C. T  trọng công nghi p-xây d ng tĕng nhanh h n t  trọng khu v c d ch v . 
D. T  trọng công nghi p-xây d ng tĕng ch m h n t  trọng khu v c d ch v . 

Câu 36.ăChoăbi uăđ : 
Bi uăđ ăc ăc uălaoăđ ngăđangălƠmăvi c phơnătheoăthƠnhăph năkinhăt  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cĕnăc ăvƠoăbi uăđ ,ăchoăbi tănh năxétănƠoăsauăđơyăkhông đúngăv ăt ătrọngălaoăđ ngăđangălƠmăvi căphơnătheoăcácăthƠnhăph năKTă
n cătaănĕmă2014ăsoăv iănĕmă2006? 

A.ăKinhăt ăngoƠiăNhƠăn căgi m,ăKhuăv căcóăv năđ uăt  n căngoƠiătĕng. 
B.ăKinhăt ăNhƠăn căgi m,ăKhuăv căcóăv năđ uăt ăn căngoƠiătĕng. 
C.ăKinhăt ăNhƠăn cătĕng,ăKinhăt ăngoƠiăNhƠăn căgi m. 
D.Kinhăt ăNhƠăn căvƠăkinhăt ăngoƠiăNhƠăn căđ uăgi m. 
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BẨIă18.ăĐỌăTH ăHịA 

Đ căđi m M ngăl iăđôăth  nhăh ngăc aăđôăth ăhóaăđ năptăăăKT-XH 

- Quáătrìnhăđôăth ăhoáădi năraăch m,ă trìnhăđ ă
th p: 
 +ă T ă th ă k ă IIIă TCN,ă n că taă đưă cóă đôă th ă đ uă
tiên,ănh ăv yăquáătrìnhăđôăth ăhóaă ăn cătaădi nă
raă ch m,ă khôngăgi ngă nhauăgi aă cácă th iă kìă vƠă
gi aă haiă mi nă B c,ă Nam.ă Nĕmă 2005:ă t ă l ă dơnă
thƠnhă th :ă26,9%ăDSăc ăn c.ăTrongăkhiăđóă t ă l ă
c aăTG:ă48%.ă 
 +ăTrìnhăđ ăđôă th ă hoáă th pă (quyămôă khôngă l n,ă
phơnăb ă t năm n;ăn păs ngăđôăth ăvƠănôngăthônă
cònăxenăvƠoănhau;ăc ăs ăh ăt ngăv năcònă ăm că
th p). 
- T ă l ă dơnă thƠnhă th ă tĕng (nĕmă1990ă :ă 19,5%;ă
nĕmă2005:ă26,9%) 
- Phơnăb ăđôăth ăkhôngăđ uăgi aăcácăvùngă:  
+ăVùngăcóăs ăl ngăđôăth ăl nănh tălƠăTDMNBB,ă
sauăđóălƠăĐBSHăvƠăĐBSCL.ăVùngăcóăs ăl ngăđôă
th ăítănh tălƠăĐNB,ăTN.ăTuyănhiên,ăquyămôădơnă
s /1ăđôăth ăcaoănh tălƠăĐNB. 
+S ăthƠnhăph ăl năcònăquáăítăsoăv iăm ngăl iă
đôăth . 

- D aăvƠoătiêuăchíă
nh ăs ădơn,ăch că
nĕng,ăm tăđ ădơnă
s ầăchiaăđôăth ă
thành 6ălo i (lo iă
đ căbi t,ălo iă
1,2,3,4,5).ăHaiăđôă
th ăđ căbi tălƠăHNă
và TP HCM. 
- Cĕnăc ăvƠoăc pă
qu nălí,ăchiaăđôăth ă
thành 2ălo i:ăđôă
th ătr căthu că
trungă ngăvƠăăđôă
th ătr căthu căt nh.ă
Cóă5ăđôăth ătr că
thu cătrungă ng:ă
HN,ăH iăPhòng,ă
ĐN,ăTPăHCM,ă
C năTh . 

Tíchăc c: 
- ĐTHăcóătácăđ ngăm nhăt iăquáătrìnhăchuy nă
d chăc ăc uăKTăc aăn căta. 
- Cácăđôăth ăcóă nhăh ngăr tăl năđ năs ăphátă
tri năkinhăt ă- xưăh iăc aăcácăđ aăph ng,ăcácă
vùngătrongăc ăn c. 
- CácăthƠnhăph ,ăth ăxưăt oăraăđ ngăl căchoăs ă
tĕngătr ngăvƠăptăkinhăt : 
+ăăLƠăth ătr ngătiêuăth ăs năph măhƠngăhóaăl nă
vƠăđaăd ng. 
+ăăLƠăn iăs ăd ngăđôngăđ oălaoăđ ngăcóătrìnhăđ ă
chuyênămônăkĩăthu t. 
+ăăCóăc ăs ăv tăch tăkĩăthu tăhi năđ i,ăcóăs că
hút,ăđ iăv iăđ uăt ătrongăvƠăngoƠiăn c. 
-  Cácăđôăth ăcóăkh ănĕngăt oăraănhi uăvi călƠm,ă
thuănh păchoălaoăđ ng. 
Tiêuăc c: QuáătrìnhăĐTHăcũngăn yăsinhănh ngă
h uăqu :ăôănhi mămôiătr ng,ăvi călƠm,ănhƠă ,ă
anăninhătr tăt ăxưăh iầc năph iăcóăk ăho chă
kh căph c. 

CỂUăH IăTR CăNGHI M 
Câu 1.ăĐôăth ăđ uătiênăc aăn cătaălƠ 
 A.ThƠnhăC ăLoa  B.ăPh ăHi n C.ăthƠnhăThĕngăLong  D. Phú Xuân. 
Câu 2.ăCácăđôăth  Phú Xuân, H iăAn,ăĐƠăN ng, Ph  Hi năđ c hình thành  giaiăđo n nào ? 
        A. Nh ngănĕmă30ăc a th  k  XX.    B. Th  k  XVI-XVIII. 
        C. T  nĕmă1945ăđ n 1954.     D. T  nĕmă1954ăđ nănĕmă1975. 
Câu 3. Cácăđôăth ăth iăPhápăthu căcóăch cănĕngăch ăy uălƠ 

    A.ăcôngănghi p,ăth ngăm i.   B.ăth ngăm i,ăduăl ch. 
    C.ăhƠnhăchính,ăquơnăs .   D.ăduăl ch,ăcôngănghi p. 

Câu 4. T  sau Cách m ngăthángăTámă1945ăđ nănĕmă1954,ăquáătrìnhăđôăth  hóa  n cătaăcóăđ căđi m gì? 
         A.ăQuáătrìnhăđôăth  hóa di năraănhanhăchóng,ăcácăđôăth  thayăđ i nhi u. 
         B. Quá trìnhăđôăth  hóa di n ra ch m,ăcácăđôăth  ítăthayăđ i. 
         C.ăQuyămôăcácăđôăth  phát tri n nhanh, s  đôăth  tĕngănhanh. 
         D.ăĐôăth  hóa nông thôn phát tri n m nh,ăquiămôăđôăth  l n. 
Câu 5. T  nĕmă1954ăđ nănĕmă1975,ă  mi n Nam chính quy năSƠiăGònăđư dùngăđôăth  hóaănh ăm t bi năphápăđ   
        A. phát tri n công nghi p.              B. phát tri n kinh t .     C. d n dân ph c v  chi n tranh.     D. phân b  l iădơnăc .ăăăăăăăă 
Câu 6.  Đ căđi măc aăquáătrìnhăđôăth ăhóaă ăn cătaăt ănĕmă1975ăđ nănayălƠ: 
  A.ăChuy năbi năkháătíchăc cănh ngăc ăs ăh ăt ngăcònă ăm căđ ăth p.ă 
  B.ăc ăs ăh ăt ngăcònă ăm căđ ăth p,ănh ngăn păs ngăđôăth ăđưăr tăt t 
  C.ăn păs ngăđôăth ăđưăr tăt t,ănh ngăs ălaoăđ ngăt ădoăcònănhi u.ă 
   D.ăs ăLĐăt ădoătuyăcònănhi uănh ngămôiătr ngăđôăth ăt t. 
Câu 7. ụănƠoăsauăđơyăkhông đúngăv iăđ căđi măđ ăth ăhóaă ăn căta? 

A.ăQuáătrìnhăđôăth ăhóaădi năraăch măch p. B.ăTrìnhăđ ăđôăth ăhóaăth p. 
C.ăT ăl ădơnăthƠnhăth ătĕng.   D.ăPhơnăb ăđôăth ăđ uăgi aăcácăvùng. 

Câu 8. Phátăbi uănƠoăsauăđơyăđúng v iăđôăth ăhóaă ăn cătaăhi nănay? 
A.ăT ăl ădơnăthƠnhăth ăkhôngăthayăđ i. 
C.ăS ădơnă ăđôăth ănh ăh nănôngăthôn. 

B.ăS ăđôăth ăgi ngănhauă ăcácăvùng. 
D.ăTrìnhăđ ăđôăth ăhóaăcònăth p. 

Câu 9.ăPhátăbi uănƠoăsauăđơyăkhông đúngăv ăđôăth ăhóaă ăn căta? 
A.ăT ăl  dơnăđôăth ăcóăxuăh ngătĕng.ă  B.ăQuáătrìnhăđôăth ăhóaădi năraăch m. 
C.ăPhơnăb ăđôăth ăđ ngăđ uăc ăn c  D.ăTrìnhăđ ăđôăth ăhóaăch aăcao. 

Câu 10.ăĐ căđi măc aăđôăth ăn cătaăhi nănayălƠ 
A.ăĐ uăcóăquyămôăr tăl n.ă  B.ăCóănhi uălo iăkhácănhau. 

     C. Phân b ăđ ngăđ uăc ăn c.ă D.ăc ăs ăh ăt ngăhi n đ i. 
Câu 11.ăT  l  dơnăthƠnhăth  c a n c ta chi m ch a đ n 1/3 dân s  đư ch ng t  
       A.ăđi uăki năs ngă ănôngăthônăkhá cao. B.nôngănghi păphátătri năm nh m . 
       C.đôăth ăhoáăch aăphátătri n m nh.ă  D.đi uăki năs ngă ăthƠnhăth  th p. 
Câu 12. ĐơyălƠăbi uăhi năchoăth yătrìnhăđ ăđôăth ăhoáăc aăn cătaăcònăth p.  

      A.ăQuáătrìnhăđôăth ăhoáăkhôngăđ uăgi aăcácăvùng. B.ăDơnăthƠnhăth ăm iăchi măcóă27%ădơnăs . 
          C.ăC ăn căch ăcóă2ăđôăth ăđ căbi t. D. Khôngăcóăm tăđôăth ănƠoăcóătrênă10ătri uădơn. 
Câu 13. Cácăđôăth ă ăVi tăNamăcóăquyămôăkhôngăl n,ăphơnăb ăt năm n,ăn păs ngăxenăk ăgi aăthƠnhăth ăvƠănôngăthônăđưălƠm 

      A.ăh năch ăkh ănĕngăđ uăt ăphátătri năkinhăt  
         B.ăs ăthi uăđ ngăb ăv ăc ăs  v tăch tăgi aăcácăđôăth . 

      C.ăquáătrìnhăph ăbi năl iăs ngăthƠnhăth ăvƠoănôngăthônănhanhăh n. 
         D.ăt ăl ăđôăth ăhóaăgi aăcácăvùngăkhácănhau. 
Câu 14.ăĐơyălƠăm tănh căđi măl năc aăđôăth ăn cătaălƠmăh năch ăkh ănĕngăđ uăt ăphátătri năkinhăt  
         A.ăCóăquyămô,ădi nătíchăvƠădơnăs ăkhôngăl n.  B.ăPhơnăb ăt năm năv ăkhôngăgianăđ aălí.ă  
         C.ăN păs ngăxenăl năgi aăthƠnhăth ăvƠănôngăthôn. D.ăPhơnăb ăkhôngăđ ngăđ uăgi aăcácăvùng. 
Câu 15. VƠoănĕmă2006,ăvùngănƠoăsauăđơyăcóăs ăl ngăđôăth ănhi uănh tăn căta 
 A.ăĐ ngăb ngăSôngăH ngăăăăB.ăĐ ngăb ngăsôngăC uăLongăăăăC.ăB căTrungăB ăăăD.ăTrungăduăvƠămi nănúiăB căB . 
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Câu 16. Đ ngăb ngăsôngăH ngăcóăm ngăl iăđôăth ădƠyăđ cănh ngăt ăl ădơnăđôăth ăkhôngăcao,ănguyênănhơnălƠădo 
A.ăđaăs ălƠăđôăth ănh . 
B.ăquáătrìnhăđôăth ăhóaăkhôngăđ uăgi aăcácăđ aăph ng. 
C.ăc ăs ăh ăt ngăđôăth ăkémăphátătri n. 
D.ănôngănghi pătr ngălúaăn călƠăho tăđ ngăkinhăt ăchính. 

Câu 17.ăVùngăĐôngăNamăB  có s  l ngăđôăth  ít nh t c  n cănh ngăl i có s  dơnăđôăth  nhi u nh t c  n c là do?  
        A. Có nhi u khu công nghi p.    B. Các thành ph   đơyăl năvƠăđôngădơn. 
        C. Dân nông thôn ra thành ph  tìm vi c làm nhi u.         D.ăQuáătrìnhăđôăth  hóa di n ra nhanh. 
Câu 18.  Haiăđôăth ălo iăđ căbi tă ăn cătaălƠ 
 A.ăHƠăN i,ăH iăPhòngăă B.ăH iăPhòng,ăTP.ăHCM.ă C.ăTP.ăHCM,ăHƠăN i.ă D.ăHƠăN i,ăC năTh  
Câu 19.  Cácăđôăth ătr căthu cătrungă ngăc aăn cătaălƠ: 
 A.ăHƠăN i,ăH iăPhòng,ăHu ,ăNhaăTrang,ăC năTh  B.ăHƠăN i,ăH iăPhòng,ăTPăHCM,ăĐƠăN ng,ăC năTh  
 C.ăH iăPhòng,ăHu ,ăĐƠăN ng, NhaăTrang,ăVũngăTƠu D.ăNamăĐ nh,ăVinh,ăHu ,ăVũngăTƠu,ăC năTh . 
Câu 20. ĐơyălƠănhómăcácăđôăth ălo iă2ăc aăn căta 
A.ăBiênăHoƠ,ăMĩăTho,ăC năTh ,ăNhaăTrang,ăĐƠăL t.ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăB.ăVinh,ăHu ,ăNhaăTrang,ăĐƠăL t,ăNamăĐ nh. 
C.ăVũngăTƠu,ăPlơy-cu, Buôn Ma Thu t,ăĐ ngăH i,ăTháiăBình.ăăăăăăD.ăTháiăNguyên,ăNamăĐ nh,ăVi tăTrì,ăH iăD ng,ăH iăAn.ă 

Câu 21. Đôăth ănƠoăsauăđơyăkhông ph iălƠăđôăth ătr căthu cătrungă ng 
 A.ăH iăPhòng  B.ăĐƠăN ngă  C.ăHu     D.ăC năTh . 
Câu 22. Tácăđ ngăl nănh tăc aăđôăth ăhoáăđ năphátătri năkinhăt ăc aăn cătaălƠ 
 A.T oăraănhi uăvi călàm choăng iălaoăđ ng.  B.Tĕngăthuănh păchoăng iădơn. 
 C.T oăraăs ăchuy năd chăc ăc uăkinhăt .   D.ăt oăraăth ătr ngăcóăs cămuaăl n. 
Câu 23. Tác đ ng ch ăy u c a quá trình đô th  hoá  n c ta t i n n kinh t  là 

A.ăt oăvi călƠmăchoăng iălao đ ng.  B. thúcăđ yăcôngănghi păvƠăd chăv ăphátătri n. 
C.ătĕngăthuănh păchoăng i dân.   D.ăt oăraăth ătr ngăcóăs cămua l n. 

Câu 24.ăTácăđ ngăl nănh tăc aăquáătrìnhăđôăth ăhóaăđ iăv iăv năđ ăxưăh iălƠ 
        A. Thúcăđ yăcôngănghi păvƠăd chăv ăphátătri n.    B.ăĐóngăgópăh nă70%ăGDPăc ăn c. 
        C.ăCóăkh ănĕngăt oănhi uăvi călƠmăvƠănơngăcaoăm căs ng.  D.ăAnăninhătr tăt ăxưăh iăđ căđ măb oăt tăh n. 
Câu 25. Phátăbi uănƠoăsauăđơyăkhông đúngăv iă nhăh ngăc aăđôăth ăhóaăđ năphátătri năkinhăt ăxưăh iă ăn căta: 
 A.ăTácăđ ngăm nhăt iăquáătrìnhăchuy năd chăc ăc uăKTăc aăn căta. 
 B.ă nhăh ngăl năđ năs ăphátătri năkinhăt ăxưăh iăc aăcácăđ aăph ngă 
 C.ăS ăd ngăkhôngănhi uăl căl ngălaoăđ ngăcóătrìnhăđ ăchuyênămônăkỹăthu t 
 D.ăCóăkh ănĕngăt oăraănhi uăvi călƠmăvƠăthuănh păchoăng iălaoăđ ng. 
Câu 26.  Phátăbi uănƠoăsauăđơyăkhông đúngăv iăcácăthƠnhăph ,ăth ăxưă ăn căta: 
A.ăLƠăth ătr ngătiêuăth ăs năph măhƠngăhóaăl năvƠăđaăd ngăăăăăB.ăph năl nălaoăđ ngăcóătrìnhăđ ăchuyênămônăkỹăthu tăth p 
C.ăcóăs căhútăđ iăv iăđ uăt ăn căngoƠiăăăăD.ăđóngăgópăm tăt ătrọngăl nătrongăc ăc uăGDPăc aăcácăđ aăph ng,ăcácăvùng. 
Câu 27. QuáătrìnhăĐTHă ăn cătaăđưăn yăsinhănh ngăh uăqu ăv ăcácăv năđ ănƠoăsauăđơy:  
 A.ăMôiătr ng,ăanăninhătr tăt ăxưăh i.  B.ăAnăninhătr tăt ăxưăh i,ăgiaătĕngădơnăs ăt ănhiên. 
 C.ăGiaătĕngădơnăs ăt ănhiên,ăvi călƠm.  D.ăVi călƠm,ăm tăđ ădơnăs . 
Câu 28. Quáătrìnhăđôăth ăhóaăn yăsinhăh uăqu    

           A.ămôiătr ngăb ăôănhi m.   B.ătìnhătr ngăđóiănghèoăngƠyăcƠngăgiaătĕng. 
           C.ăn păs ngăvĕnăhóaăb ăxơmănh p. D.ătƠiănguyênăthiênănhiênăb ăc năki t. 

Câu 29.ăQuáătrìnhăđôăth  hóa  n c ta có nh ng chuy n bi n tích c c trong nh ngănĕmăg năđơyălƠădoă? 
       A. N n kinh t  n c ta chuy năsangăc ăch  th  tr ng. B. Tácăđ ng c a toàn c u hóa và khu v c hóa. 
       C. Quá trình công nghi păhóaăđangăđ căđ y m nh. D. N cătaăthuăhútăđ c nhi u v năđ uăt ăn c ngoài. 
Câu 30. Đ ăgi măthi uă nhăh ngătiêuăc căc aăđôăth ăhóa, c n 
 A.ăh năch ădòngădiădơnăt ănôngăthônăvƠoăđô th .  B.ăh năch ăph ăbi năl iăs ngăthƠnh th . 
 C.ăgi măb tăt căđ ăđôăth  hóa.    D.ăti năhƠnhăđôăth ăhóaăxu tăphátăt ăcôngănghi p hóa. 
Câu 31. Cĕnăc ăvƠoăcácătiêuăchíănƠoăsauăđơyăđ ăphơnălo iăcácăđôăth ă ăn căta? 

 A.ăT ăl ădơnăphiănôngănghi p,ăm tăđ ădơnăs ,ăcácăkhuăcôngănghi păt pătrung. 
 B.ăCácăkhuăcôngănghi păt pătrung,ăch cănĕng,ăm tăđ ădơnăs ,ăs ădơn. 
 C.ăS ădơn,ăch cănĕng,ăm tăđ ădơnăs ,ăt ăl ădơnăphiănôngănghi p. 
 D.ăM tăđ ădơnăs ,ăt ăl ădơnăphiănôngănghi p,ădi nătích,ăs ădơn. 

Câu 32. Cĕnăc ăvƠo AtlatăĐ aălíăVi tăNamătrangă15,ăhưyăchoăbi tăthƠnhăph ănƠoăsauăđơy không ph i lƠăđôăth ălo iă1ă ăn căta? A. 
ĐƠăN ng. B.ăHu . C.ăH iăPhòng. D. Vinh. 
Câu 33. Cĕnăc ăvƠoăAtlatăĐ aălíăVi tăNamătrangă15,ăhưyăchoăbi tăđôăth ăcóăquyămôădơnăs ăt  200 001 - 500000ăng iă ăvùngă
TơyăNguyênălƠăđôăth ănƠo?ăăăăăA.ăĐƠăl t.ăăăăăăăăăăăăăăăăăB.ăBuônăMaăThu t.ăăăăăăăăăăăăăăăăăC.ăPleiku. D. Kon Tum. 
Câu 34. Cĕnăc ăvƠoăAtlatăĐ aălíăVi tăNamătrangă15,ăhưyăchoăbi tăcácăđôăth ăcóăquyămôădơnăs  t ă200ă001ă- 500ă000ăng iă ă
vùng Duyênăh iăNamăTrungăB ălƠăđôăth ănƠo? 
   A.ăĐƠăN ng,ăQuyăNh n. B.ăQuyăNh n,ăNhaăTrang. C.ăNhaăTrang,ăPhanăThi t.  D.ăPhanăThi t,ăĐƠăN ng. 
Câu 35. Cĕnăc ăvƠoăAtlatăĐ aălíăVi tăNamătrangă15,ăhưyăchoăbi tăđôăth ănƠoă ăĐ ngăb ngăsông C uăLongăcóăs ădơnăt  
 500 000 - 1ă000ă000ăng i?ăăăăăăăăăăăăăăăăăA.ăLongăXuyên. B. Cà Mau. C.ăC năTh . D.ăMỹăTho. 
Câu 36. Cĕnăc ăvƠoăAtlatăĐ aălíăVi tăNamătrangă15,ăhưyăchoăbi tăđôăth ănƠoă ăvùngăĐôngăNam B ăcóăs ădơnăd iă100ă000ăng i?ăăă
  A.ăBƠăR a. B.ăTh ăD uăM t.  C. Tây Ninh.  D. Biên Hòa. 
Câu 37. Cho b ng s  li u sau 

S  DÂN THÀNH TH  VÀ T  L  DÂN THÀNH TH  N C TA GIAIăĐO N 2000 ậ 2013 
 

Nĕm 2000 2005 2010 2013 
S  dân thành th  (tri u ng i) 18,7 22,3 26,5 28,9 

T  l  dân thành th  (%) 24,1 27,1 30,5 32,2 

Theo b ng trên, hãy cho bi t nh n xét nào sau đây đúng v  s  dân và t  l  dân thành th  n c ta giai đo n 
2000 - 2013? 

A. S  dân thành th  và t  l  dân thành th  tĕng liên t c qua giai đo n trên. 
B. S  dân thành th  và t  l  dân thành th  tĕng không liên t c qua giai đo n trên. 
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C. S  dân thành th  và t  l  dân thành th  tĕng ch m qua giai đo n trên. 
D. S  dân và t  l  dân thành th  bi n đ ng qua giai đo n trên. 

Câu 38. Choăbi uăđ : 
      Bi uăđ ăth ăhi năn iădungănƠoăd iăđơy? 

A. Quyămôă laoă đ ngă phơnă theoă thƠnhă th ă
và nông thônăc aăn căta. 
B. Tìnhăhìnhălaoăđ ngăphơnătheoăthƠnhăth ă
vƠănôngăthônăc aăn căta. 
C. T căđ ătĕngătr ngălaoăđ ngăphơnătheoă
thƠnhăth ăvƠănôngăthônăc aăn căta. 
D. Chuy nă d chă c ă c uă laoă đ ngă phơnă
theoăthƠnhăth ăvƠănôngăthônăc aăn căta 

 
 
 
 

----------------------------------------------- 
BẨIă20.ăC ăC U KINH T  

Chuy năd chăc ăc uăngƠnhăkinhăt : Chuy năd chăc ăc uăthƠnhă
ph năăkinhăt  

Chuy năd chăc ăc uălưnhă
th ăkinhăt  

*ăXuăh ngăchung: 
- Tĕngăt ătrọngăkhuăv căII,ăgi măt ătrongăkhuăv căI,ăkhuăv că
III có t ătrọngăkháăcaoănh ngăkhôngă năđ nh. 
- Xuăh ngă chuy nă d chă tíchă c c,ă phùă h pă v iă yêuă c uă
chuy nă d chă c ă c uă KTă theoă h ngă CNH,ă HĐH.ă Tuyă
nhiên,ă t că đ ă chuy năd chă cònă ch m,ăch aăđápă ngăyêuă
c uăphátătri năđ tăn căgiaiăđo năm iă 
*ăTrongăn iăb ăt ngăKV: 
+ Khuăv căI:ăgi măt ătrọngăngƠnhănôngănghi p,ătĕngăt ătrọngă
ngƠnhăthuỷăs n. 
    TrongăNN:ăgi mă t ă trọngăngƠnhă tr ngă trọt,ă tĕngă t ă trọngă
ngƠnhăchĕnănuôi. 
+ăKhuăv căII:ăTĕngăt ătrọngăcácăngƠnhăCNăch ăbi n,ăgi măt ă
trọngăcácăngƠnhăCNăkhaiăthác. 
C ă c uă s nă ph m:ă tĕngă s nă ph măcaoă c p,ă ch tă l ng,ă
gi măcácăs năph măch tăl ngăth p. 
+ăKhuăv căIII:ăĐưăcóăb cătĕngătr ngă ă1ăs ăm t,ănh tălƠă
trongălĩnhăv căliênăquanăđ năk tăc uăh ăt ngăkinhăt ăvƠă
phátătri năđôăth . 
Nhi uă lo iă hìnhăm iă raă đ iă :ă vi nă thông,ă t ă v nă đ uă t ,ă
chuy năgiaoăcôngăngh ầ 

-  Khuăv căkinhăt ăNhƠăn că
gi mă t ă trọngănh ngă v năgi ă
vaiătròăch ăđ oă 
- T ătrọngăc aăkinhăt ăt ănhơnă
ngƠyăcƠngătĕng.ă 
- ThƠnhăph năkinhăt ăcóăv nă
đ uă t ă n că ngoƠiă tĕngă
nhanh,ă đ că bi tă t ă khiă n că
taăgiaănh păWTO. 

 

 - Nông nghi p:ă hìnhă thƠnhă
các vùng chuyên canh. 
- Côngă nghi p:ă hìnhă thƠnhă
cácă khuă côngă nghi pă t pă
trung,ă khuă ch ă xu tă cóă quyă
môăl n.ă.. 
- Vi căphátăhuyăth ăm nhăc aă
t ngă vùngă nh mă đ yă m nhă
phátătri năKTăvƠătĕngăc ngă
h iă nh pă v iă TGă đưă d nă t iă
s ăchuy năd chăc ăc uăKT và 
phơnăhóaăSXăgi aăcácăvùng. 
 - C ă n că đưăhìnhă thƠnhă 3ă
vùngăkinhăăt ătrọngăđi m: 
 + Vùngă KTă trọngă đi măphíaă
B că 
 + VùngăKTătrọngăđi mămi nă
Trung 
+Vùngă KTă trọngă đi mă phíaă
Nam 

CÂU H I TR C NGHI M 
Câu 1. Cĕnăc ăvƠoăAtlatăĐ aălíăVi tăNamătrangă17,ăhưyăchoăbi tătrungătơmăkinhăt ănƠoăsau đơyăcóăquyămôătrênă100ă000ăt ăđ ng? 
              A.ăH iăPhòngăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăB.ăThƠnhăph ăH ăChíăMinh          C.ăH ăLong. D. Biên Hòa. 
Câu 2.ăCĕnăc ăvƠoăAtlatăĐ aălíăVi tăNamătrangă17,ăhưyăchoăbi tătrungătơmăkinhăt  nào sau đơyăcóăngƠnhăd chăvu ̣chi măt ă
trọngăc̣aoănh tătrongăc ăc uăkinhăt  
            A. Biên Hòa  B.ăVũngăTƠu.    C.ăC năTh . D.ăThƠnhăph ăH ăChíăMinh. 
Câu 3.ăCĕnăc ăvƠoăAtlatăĐ aălíăVi tăNamătrangă17,ăhưyăchoăbi tăkhuăkinhăt ăvenăbi năChu Laiăthu căvùngăkinhăt ănƠoăsauăđơy? 
              A.ăVùngăDuyênăh iăNamăTrungăB . B. Vùng Tây Nguyên. 
              C.ăVùngăB căTrungăB . D.ăVùngăĐôngăNamăB . 
Câu 4. Cĕnăc ăvƠoăAtlatăĐ aălíăVi tăNamătrangă17,ăhưyăchoăbi tăkhuăkinhăt ăvenăbi năVơnăĐ năthu căvùngăkinhăt ănƠoăsauăđơy? 

A.ăTrungăDuămi nănúiăB căB .   B.ăVùngăDuyênăh iăNamăTrungăB . 
   C.ăVùngăĐôngăNamăB .    D.ăVùngăB căTrungăB . 
Câu 5.ăCĕnăc ăvƠoăAtlatăĐ aălíăVi tăNamătrangă17,ăbi uăđ ăGDPăvƠăt căđ ătĕngătr ngăquaăcácănĕmăgiaiăđo nă2000ă- 2007,ănh nă
xet nào là khôngăđúng?  
             A.ăT căđ ătĕngătr ngătĕngăliênătuc̣.ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăB.ăGDPătĕngăliênătuc̣. 
             C.ăT căđ ătĕngătr ngăvƠăGDPăđ uătĕng.  D.ăGDPăvƠăt căđ ătĕngătr ngăkhôngă năđ nh. 
Câu 6. Cĕnăc ăvƠoăAtlatăĐ aălíăVi tăNamătrangă17,ăbi uăđ ăc ăc uăGDPăphơnătheoăkhuăv căkinhăt ăgiaiăđo nă1990-2007,ănh năxet 
nào khôngăđúng?  
             A.ăNông,ălơm,ăth yăs năgi măt ătrọng.   B.ăCôngănghi păvƠăxơyăd ngătĕngăt ătrọng. 
             C.ăD chăvu ̣tĕngăt ătrọng.    D.ăD chăvu ̣kháăcaoănh ngăch aă năđ nh. 
Câu 7. Cĕnăc ăvƠoăAtlatăĐ aălíăVi tăNamătrangă17,ăvùngăcóănhi uăt nhăGDPăbìnhăquơnătính theoăđ uăng iăd iă6ătri uăđ ngălƠă 

A.ăĐ ngăb ngăsôngăH ng.    B.ăTrungăduămi nănúiăB căB . 
         C.ăB căTrungăB .     D.ăĐ ngăb ngăsôngăC uăLong. 
Câu 8.ăCĕnăc ăvƠoăAtlatăĐ aălíăVi tăNamătrangă17,ăhưyăchoăbi tătrungătơmăkinhăt ănƠoăcóăquy môăl nănh tăvùngăĐ ngăb ngăsôngă
H ng?  A.ăH iăPhòng.    B.ăH iăD ng.  C.ăHƠăN i.  D.ăNamăĐ nh. 
Câu 9.ăCĕnăc ăvƠoăAtlatăĐ aălíăVi tăNamătrangă17,ăhưy choăbi tătrungătơmăkinhăt ănƠoăsau đơyăcóăquyămôăt ă10-15ănghìnăt ăđ ng 

A. Biên Hòa  B.ăHƠăN i.     C.ăC năTh .     D. Nha Trang. 
Câu 10. Cĕnăc ăvƠoăAtlatăĐ aălíăVi tăNamătrangă17,ăhưyăchoăbi tăcácătrungătơmăkinhăt ăt p trungăcaoă ăvùngănƠo? 
 A.ăĐ ngăb ng sôngăH ngăvƠăB căTrungăB . B.ăĐ ngăb ngăsôngăH ngăvƠăĐôngăNamăB . 

C.ăĐôngăNamăB ăvƠăTơyăNguyên.  D.TơyăNguyênăvƠăTrungăduămi nănúiăB căB  
Câu 11.  M t n n kinh t  tĕngătr ng b n v ng th  hi n  

Nông thôn 

ThƠnhăth ă 
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          A.  t căđ  phát tri n cao và liên t c trong nhi u nĕm.        B.  t căđ  phát tri năcaoăvƠăcóăc ăc u kinh t  h p lí. 
          C.  t căđ  tĕngătr ng cao và gi i quy tăđ c vi c làm.   D. t căđ  tĕngătr ng cao và b o v  đ cămôiătr ng. 
Câu 12. V năđ ăcóăỦănghĩaăchi năl căquanătrọngătrongăquáătrìnhăcông nghi păhóa,ăhi năđ iăhóaăn cătaăhi nănayălƠ 

A.ăxácăđ nhăc ăc uăkinhăt ăh pălíăvƠăthúcăđ yăchuy năd chăc ăc uăkinhăt . 
B.ăthúcăđ yăchuy năd chăc ăc uăkinhăt ătheoăh ngăcôngănghi păhóaă- hi năđ iăhóa. 
C.ăxácăđ nhăc ăc uăkinhăt ăh pălíăvƠăt ăch căphơnăcông laoăđ ngătheoălưnhăth . 
D.ăthúcăđ yăchuy năd chăc ăc uăkinhăt ăvƠătĕngăc ngăthuăhútăv năđ uăt ăn căngoƠi. 

Câu 13. Bi u hi n c a chuy n d chăc ăc u ngành kinh t  là 
   A.ăthayăđ i t  trọng khu v c I,II,III.          B.ăthayăđ i t  trọng các thành ph n kinh t . 
   C. hình thành các vùng kinh t  trọngăđi m.   D. hình thành các khu công nghi p t p trung.   
Câu 14.  C ăc uăngƠnhăKTătrongăGDPă ăn cătaăđangăcóăs ăchuy năd chătheoăh ng: 

A.ăTĕngăt ătrọngăkhuăv căIăvƠăIII.   B.ăTĕngăt ătrọngăkhuăv căII,ăgi măt ătrọngăkhuăv căI. 
C.ăGi măt ătrọngăkhuăv căIăvƠăII.   D.ăGi măt ătrọngăkhuăv căIIăvƠăIII. 

Câu 15. Phátăbi uănƠoăsauăđơyăkhông đúngăv iăs ăchuy năd chăc ăc uăngƠnhăkinhăt ăc aăn cătaăgiaiăđo nă1990-2005? 
A.ăChuy năd chăc ăc uătheoăh ngăcôngănghi păhóaă- hi năđ iăhóa.  
B.ăT ătrọngăkhuăv căIIătĕng,ăkhuăv căIăgi m,ăkhuăv căIIIăch aă năđ nh. 
C.ăKhuăv căIăchi măt ătrọngăl nănh tătrongăc ăc uăGDPătheoăngƠnh.ă 
D.ăT căđ ăchuy năd chăcònăch m,ăch aăđápă ngăyêuăc uăphátătri n. 

Câu 16. Xuăh ngăchuy năd chăc ăc uăkinh t ănƠoăsauăđơyăđúngăv iăkhuăv căIăc aăn năkinhăt ăn căta: 
       A.ăGi măt ătrọngănôngănghi p,ătĕngăt ătrọngăth yăs n. B.ăTĕngăt ătrọngăth yăs n,ăgi măt ătrọngăchĕnănuôi. 
      C.ăGi măt ătrọngăchĕnănuôi,ătĕngăt ătrọngăl ngăth c. D.ăTĕngăt ătrọngăl ngăth c,ăgi măt ătrọngăth yăs n. 
Câu 17.Trong khu v c I (nông - lâm - ng  nghi p), t  trọng ngành thuỷ s n có xu h ng tĕng là vì 

A.ăn cătaăcóăngu năl iăh iăs năphong phú. 
B.ătrangăthi tăb ăph căv ăngƠnhăthuỷăs năngƠyăcƠngăhi n đ i. 
C.ănhuăc uăc aăth ătr ng ngƠyăcƠngăl năv ăcácăm tăhƠngăthuỷ s n. 
D.ăgiáătr ăs năxu tăcaoăh năsoăv iăcácăs năph mănông nghi p. 

Câu 18. Xuăh ngănƠoăsauăđơyăđúngăv iăchuy năd chăc ăc uăkinhăt ătrongăn iăb ăngƠnhănôngănghi pă(theoănghĩaăhẹp)ă ăn căta: 
A.ăT ătrọngăngƠnhăchĕnănuôiăgi m,ăt ătrọngăngƠnhătr ngătrọtătĕng. 
B.ăT ătrọngăngƠnhătr ngătrọtăgi m,ăt ătrọngăngƠnhăchĕnănuôiătĕng. 
C.ăT ătrọngăc ătr ngătrọtăvƠăchĕnănuôiăđ uăgi m.  
D.ăT ătrọngăc ătr ngătrọtăvƠăchĕnănuôiăđ uătĕng. 

Câu 19.  khu v căII,ăxuăh ng chuy n d chăc ăc u ngành s n xu t là 
           A.Tĕngăt ătrọngăngƠnhăcôngănghi păch ăbi n,ăgi măt ătrọngăngƠnhăcôngănghi păkhaiăthác. 
           B. Gi măt ătrọngăngƠnhăcôngănghi păch ăbi n,ătĕngăt ătrọngăngƠnhăcôngănghi păkhaiăthác. 
           C. Cơnăb ngăt ătrọngăgi aăcôngănghi păch ăbi n vƠăcôngănghi păkhaiăthác. 
           D.ăĐaăd ng hóa các s n ph m công nghi p. 
Câu 20. ăkhuăv căII,ăcôngănghi păđangăcóăxuăh ngăchuy năd chăc ăc uăngƠnhăSXăvƠăđaăd ngăs năph măđ : 

A.ăt năd ngăcácăth ăm nhăv ăkhoángăs n,ăngu nălaoăđ ng. 
B. phù h păh năv iăyêuăc uăc aăth ătr ngăvƠăs ăd ngăt tăngu nălaoăđ ng. 
C.ăphùăh păh năv iăyêuăc uăc aăth ătr ngăvƠătĕngăhi uăqu ăđ uăt . 
D.ătĕngăhi uăqu ăđ uăt ăvƠăt năd ngăcácăth ăm nhăv ăkhoángăs n. 

Câu 21.ăC ăc uăs năxu tăcôngănghi păn cătaăkhông chuy năd chătheoăh ngănƠoăsauăđơy? 
 A.ătĕngăt ătrọngăs năph măch tăl ngăth p.ă  B.ătĕngăt ătrọngăcôngănghi păch ăbi n. 
 C.ătĕngăt ătrọngăcácăs năph măcaoăc p.  D.ăgi măt ătrọngăcôngănghi păkhaiăthác. 
Câu 22.ăC ăc uăs năph măcôngănghi păn cătaăchuy năd chătheoăh ngănƠoăsauăđơy? 
 A.ătĕngăt ătrọngăs năph măch tăl ngăth p.ă  B.ătĕngăt ătrọngăcôngănghi păch ăbi n. 
 C.ătĕngăt ătrọngăcácăs năph măcaoăc p.  D.ăgi măt ătrọngăcôngănghi păkhaiăthác 
Câu 23.ăNguyênănhơnăquanătrọngănh tăd năđ năkhuăv căIIă(côngănghi pă- xây d ng)ă ăn cătaăcóăt căđ ătĕngănhanhă
nh tătrongăc ăc uăc aăn năkinhăt  là 

A.ăphùăh păv iăxuăh ngăchuy năd chăc aăkhuăv căvƠăth  gi i. 
B.ăđ ngăl iăchínhăsách,ăphátătri năkinhăt ăc aăĐ ngăvƠăNhƠ n c. 
C.ăn cătaăgiƠuătƠiănguyênăthiênănhiên,ălaoăđ ngăd i dào. 
D. áp d ng nh ng ti n b  khoa học kĩ thu t hi n đ i trong s n xu t. 

Câu 24. Phátăbi uănƠoăsauăđơyăkhông đúngăv iăs ăchuy năd chăc ăc uăc aăkhuăv căIIIăc aăn căta: 
A.ăĐưăcóănh ngăb cătĕngătr ngă ăm tăs ăm t. B.ăNhi uălo iăhìnhăd chăv ăm iăraăđ i. 
C. D chăv ăv ălĩnhăv căđôăth ătĕngătr ngănhanh. D.ăT ătrọngăc aăkhuăv căIIIătrongăc ăc uăGDPăcaoăvƠă năđ nh. 
Câu 25.ăBi uăhi năc aăvi căchuy năd chăc ăc uăngƠnhăkinhăt ăn cătaălƠ 

A.cácăvùngăs năxu tăchuyênăcanhăđ căm ăr ng.ăăăăB.ăphátătri nănhi uăkhuăcôngănghi păt pătrung. 
C.ăcácăvùngăkinhăt ătrọngăđi măđ căhìnhăthƠnh.ăăăăăăD.ătĕngăt ătrọngăc aăcôngănghi păvƠăxơyăd ng. 

Câu 26.ăSoăv iăyêuăc uăphátătri năc aăđ tăn cătrongăgiaiăđo năhi nănay,ăt căđ ăchuy năd chăc ăc uăngƠnhăkinhăt ăn cătaădi nă
ra 

A.ăcònăch m nh ngăđápă ngăđ că   B.ăkháănhanhănh ngăch aăđápă ngăđ c. 
C.ăcònăch măvƠăch aăđápă ngăđ c.  D.ăkháănhanhăvƠăđưăđápă ngăđ c. 

Câu 27. C ăc u ngành kinh t  n c ta chuy n d ch còn ch mălƠădoănguyênănhơnănƠoăsauăđơy? 
    A. Dân s  tĕngănhanh.ăăăăăăăăăăăăă                B. Tài nguyên thiên nhiên c n ki t. 
    C. T căđ  công nghi p hóa còn ch m.    D. Ngành nông nghi p chi m t  trọng cao. 
Câu 28. Phátăbi uănƠoăsauăđơyăkhông đúngăv iăkhuăv căkinhăt ănhƠăn c: 

A.ăGi ăvaiătròăch ăđ oătrongăn năKT.  B.ăQu nălíăcácăngƠnhăvƠălĩnhăv căKTăthenăch t. 
C.ăT ătrọngătrongăc ăc uăGDPăngƠyăcƠngăgi m. D.ăChi măt ătrọngăl nănh tătrongăc ăc uăGDP. 

Câu 29. Thành ph n kinh t  gi  vai trò ch  đ o trong n n kinh t  qu c dân  n c ta là 
   A. kinh t  nhƠăn c.           B.  kinh t  cá th .              C. kinh t  t p th .                    D. kinh t  có v năđ uăt ăn c ngoài. 
Câu 30.ăBi uăhi nărõănétănh tăchoăvaiătròăch ăđ oătrongăn năkinhăt ăc aăthƠnhăph năkinhăt ăNhƠăn călƠ 
 A.ăchi măt ătrọngăcaoănh tătrongăGDP.ăăăăăăăăăăăăăăă      

B.ăn măgi ăh uăh tăcácăngƠnhăvƠăcácălĩnhăv căkinhăt ăthenăch t. 
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              C.ăchi măt ătrọngăh nă1/3ătrongăc ăc uăGDPăphơnătheoăăăă 
              D.ăkinhăt ăNhƠăn căqu nălíăcácăthƠnhăph năkinhăt ăkhác. 
Câu 31. Ý nghĩa l n nh t c a chính sách khuy n khích phát tri n n n kinh t  nhi u thành ph n là 

A. m ăr ngăs n xu t.      B. tĕngăc ngăđ uăt ăn c ngoài. 
B. gópăph năchuy năd chăc ăc uăngƠnhăvƠălưnh th .  D. tĕngătr ng GDP. 

Câu 32.ăBi uăhi năc aăchuy năd chăc ăc uălưnhăth ăkinhăt ă ăn cătaălƠ 
  A. các khuăcôngănghi păt pătrungăvƠăvùngăchuyênăcanhăđ căhình thành. 
  B.ănhi uăho tăđ ngăd chăv ăm iăraăđ iăvƠăhìnhăthƠnhăcácăvùngăđ ng l c. 
  C.ăt ătrọngăc aăcôngănghi păch ăbi nătĕng,ăcôngănghi păkhaiăthác gi m. 
  D.ăNhƠăn căqu nălíăcácăngƠnhăkinhăt ăvƠăcácălĩnhăv căkinhăt ăthen ch t. 

Câu 33.ăPhátăbi uănƠoăsauăđơyăđúngăv ăchuy năd chăc ăc uălưnhăth ăkinhăt ăc aăn cătaăhi nănay? 
A.ăHìnhăthƠnhăcácăvùngăđ ngăl căphátătri năkinhăt .ă B.ăNhi uălo iăhìnhăd chăv ăm iăraăđ iăvƠăphátătri n. 
C.ăLĩnhăv căkinhăt ăthenăch tădoăNhƠăn căqu nălí.ă D.ăT ătrọngăkhuăv căcôngănghi păvƠăxơyăd ngătĕng. 

Câu 34.  Vi căphátăhuyăth ăm nhăc aăt ngăvùng lưnhăth ăkinhăt ăđư d năt i: 
A.ăs ăchuy năd chăc ăc uăKTăvƠăphơnăhóaăs năxu tăgi aăcácăvùng 
B.ăphơnăhóaăs năxu tăgi aăcácăvùng và hình thƠnhăvùngăkinhăt ătrọngăđi m 
C.ăchuy năd chăc ăc uăKTăvƠăhìnhăthƠnhăngƠnhăvi năthông 
D. HìnhăthƠnhăvùngăkinhăt ătrọngăđi măvƠăd chăv ăt ăv năđ uăt  

*Câu 35.ăNguyênănhơnăd năt iăs ăchuy năd chăc ăc uăkinhăt ătheoălưnhăth ă ăn cătaălƠ 
A.ăvi căphátăhuyăth  m nhăt ngăvùngăvƠătĕngăc ngăh iănh păv iăth ăgi i. 
B.ăxuăh ngăcôngănghi păhóaăvƠăhi năđ iăhóaăđ tăn c. 
C.ăs ăphátătri năt pătrungăc aăho tăđ ngăcôngănghi păvƠăd chăv . 
D.ăs ăphơnăb ăc aăcácăđi uăki năs năxu tăkhôngăđ uătrênălưnhăth . 

Câu 36. Choăb ngăs ăli uăsau: 
Giáătr ăs năxu tănôngănghi pă(theoăgiáăth căt )ăphơnătheoăngƠnhăc aăn căta.ă(Đơn vị: tỉ đồng) 

Nĕm Tr ngătr t Chĕnănuôi D chăv  
1995 66393,5 16168,2 2545,6 
2000 101043,7 24960,2 3136,6 
2005 134754,5 45225,6 3362,3 
2007 175007,0 57803,0 4125,0 

Lo iăbi uăđ ăphùăh pănh tăđ ăth ăhi năs ăthayăđ iăc ăc uăgiáătr ăs năl ngăngƠnhănôngănghi păt ă1995ă- 2007 là: 
 A.ăc t ghép                  B. tròn.  C. Mi n.  D.ăC t ch ng. 
Câu 37. Cho b ng s  li u: T NG S N PH MăTRONGăN C PHÂN THEO THÀNH PH N KINH T  C AăN C TA, GIAI 
ĐO N 2010 - 2014ă(Đ năv : t  đ ng) 

Nĕm 2010 2012 2013 2014 

Kinh t  NhƠăn c 633 187 702 017 735 442 765 247 

Kinh t  ngoƠiăNhƠăn c 926 928 1 060 587 1 110 769 1 175 739 

Khu v c có v năđ uăt ăn c ngoài 326 967 378 236 407 976 442 441 

(Ngu n: Niên giám th ng kê Vi t Nam 2015, NXB Th ng kê, 2016) 
Cĕnăc  vào b ng s  li u, cho bi t nh năxétănƠoăsauăđơyăkhông đúngăv  t ng s n ph mătrongăn c phân theo thành ph n kinh t  
c aăn căta,ăgiaiăđo n 2010 -2014? 

A. Kinh t  NhƠăn cătĕngănhanhăh năKhuăv c có v năđ uăt ăn c ngoài. 
B. Kinh t  NhƠăn c l năh năsoăv i khu v c có v năđ uăt ăn c ngoài. 
C. Kinh t  ngoƠiăNhƠăn cătĕngănhanhăh năsoăv i Kinh t  NhƠăn c. 
D. T ng s n ph mătrongăn c gi a các thành ph n kinh t  tĕngăkhôngăđ u. 

Câu 38. Cho b ng s  li u sau: 
T NG S N PH M TRONG N C THEO GIÁ TH C T  PHÂN THEO KHU V C NÔNG- LÂM-TH Y S N (Đơn vị: Tỷ đồng) 

Nĕm T ng s  Nông-lâm-th y s n 
2000 441 646 108 356 
2011 2 779 880 558 185 

Cĕnăc  vào b ng s  li u, cho bi t tỷ trọng nông - lâm - th y s n nĕm 2011 là?     
A. 20.08%.      B. 24.08%.     C. 26.08%.               D. 28.08%. 
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BẨIă21.ăĐ CăĐI MăN NăNỌNGăNGHI PăN CăTA 

N nănôngănghi pănhi tăđ i M tăs ănétăkhácănhauăc ăb năgi aăn năNNăc ă
truy năvƠăNNăs năxu tăhƠngăhóa 

1.ăThu năl iăvƠăkhóăkhĕnăv ăt ănhiênăđ ăptăn năNNănhi tăđ i 
Thu năl i: 
- KHănhi tă đ iă măgióămùaă cóăs ă phơnăhóaă rõă r tă theoăB c- Nam, 
theoămùa,ătheoăchi uăcaoăc aăđ aăhìnhănênăcóă nhăh ngăr tăcĕnăb nă
đ năc ăc uămùaăv ,ăc ăc uăs năph mănôngănghi p. 
- Ch ăđ ănhi tă m d iă dƠo,ă choăphépăphátă tri nă cơyă tr ng,ăv tă nuôiă
quanhănĕm. 
- S ă phơnăhóaă c aă cácă đi uă ki nă đ aă hình,ă đ tă tr ngă choăphépă vƠă
đ ngăth iăđòiăh iăph iăápăd ngăcácăh ăth ngăcanhătácăkhácănhauăgi aă
các vùng : 
ăTD-MN,ăth ăm nhălƠăcácăcơyălơuănĕm,ăchĕnănuôiăgiaăsúc. 
ăđ ngăb ng,ăth ăm nhălƠăcácăcơyătr ngăng năngƠy,ăthơmăcanh,ătĕngă

v ,ănuôiătr ngăth yăs n. 
Khóăkhĕn: 

+ăTínhăch tănhi tăđ iă măgióămùaăc aăthiênăthiênălƠmătĕngătính 
ch tăb păbênhăv năcóăc aănôngănghi p.ă 

+ăTínhămùaăv ăkh tăkheătrongănôngănghi p. 
2.ăN cătaăđangăkhaiăthácăhi uăqu ăn năNNănhi tăđ i 
- Cácăt păđoƠnăcơyătr ngăvƠăv tănuôiăđ căphơnăb ăphùăh păh năv iă
các vùng sinh thái 
- C ăc uămùaăv ,ăgi ngăcóănhi uăthayăđ i. 
- Tínhămùaăv ăđ căkhaiăthácă t tăh nănh ăho tăđ ngăGTVTăvƠăCNă
ch ăbi n,ăb oăqu n. 
- Đ yăm nhăxu tăkh uănôngăs n.ă 

N nănôngănghi pă
c ătruy n 

N nănôngănghi păhi năđ i 

- S năxu tănh ,ă
côngăc ăth ăcông 

- S năxu tăquyămôăl n,ăs ă
d ngănhi 
 máy móc  

- Nĕngăsu tălaoă
đ ngăth p 

- Nĕngăsu tălaoăđ ngăcao. 

- S năxu tăt ăcung,ă
t ăc p,ăđaăcanhălƠă
chính. 

- S năxu tăhƠngăhoá,ă
chuyênămônăhoá.ăLiênăk tă
nông - côngăănghi p. 

- Ng iăs năxu tă
quanătơmănhi uăđ nă
s năl ng. 

- Ng iăs năxu tăquanătơmă
nhi uăh năđ năl iănhu n. 

 

CÂU H I TR C NGHI M 
Câu 1. Nhân t  có tính quy tăđ nhăđ năđ căđi m c a n n nông nghi p nhi tăđ i  n c ta là 

 A.ăđ aăhìnhăđaăd ng.        B.ăđ t feralit. 
        C. ngu năn c d i dào.                                                D. khí h u nhi tăđ i m. 

Câu 2. S ăphơnăhoáăc aăkhíăh uăđưă nhăh ngăcĕnăb năđ n  
A.ăvi căápăd ngăcácăh ăth ngăcanhătácăkhácănhauăgi aăcácăvùng. 
B.ăc ăc uămùaăv ăvƠăc ăc uăs năph mănôngănghi păgi aăcácăvùng. 
C.ătínhăch tăb păbênhăc aăn nănôngănghi pănhi tăđ i. 
D.ăs ăđaăd ngăc aăs năph mănôngănghi păn căta. 

Câu 3.N cătaăcóăth ănuôi,ătr ngăđ căcácăloƠiăsinhăv tănhi tăđ i,ăc nănhi tăvƠăc ăônăđ iălƠădoăn cătaăch ăy uăcó 
 A.ăconăđ ngădiăc ăc aănhi uăloƠiăsinhăv tăđiăngangăqua.  
 B.ăthiênănhiênămangătínhănhi tăđ iăvƠăthayăđ iătheoămùa. 

C.ăkhíăh uămangătínhăc nănhi tăvƠăthayăđ iătheoăđ ăcao. 
D.ăkhíăh uămangătính ch tănhi tăđ iăvƠăphơnăhóaăđaăd ng. 

Câu 4. NguyênănhơnănƠoăsauăđơyăd năđ năs ăphơnăhóaămùaăv ătrongănôngănghi pă ăn căta:  
A.ăS ăphơnăhóaăkhíăh u.    B.ăS ăphơnăhóaăđ tăđai. 
C.ăĐ ăcaoăđ aăhìnhăkhácănhau.   D.ăH ăth ngăsôngăkhácănhau. 

Câu 5. Xu h ng đ y m nh thâm canh, tĕng v  trong s n xu t nông nghi p  n c ta d a trênăl iăth ănào c aăt ănhiên? 
A. Ngu n nhi t,ă m d i dào. B. S ăphân mùa khí h u. 
C. Thiên nhiên ch uă nh h ng c a bi n. D. Thiên nhiên phân hóa theo đai cao. 

Câu 6. Nâng cao kh  nĕngăthơmăcanh, tĕngăv   n c ta là thu n l i t  đi u ki n t  nhiênănƠoăsauăđơyămangăl i? 
A. N n nhi t cao, m l n. B. Ch  đ  nhi t, m theo mùa. 
C. t  nhiên phân hóa thành các mi n t  nhiên.    D. m ngăl iăsôngăngòiădƠyăđ c. 

Câu 7. Y u t  chính t o nên s  khác bi tătrongăc ăc u s n ph m nông nghi p gi a Trung du và mi n núi B c B  vƠăĐôngăNamăB  
là 

        A.ăđ tăđaiăvƠăkhíăh u. B.ăđi u ki năđ a hình. 
        C.ătrìnhăđ  thâm canh.      D. truy n th ng s n xu t.  

Câu 8.Thiên nhiên nhi tăđ i m gió mùa v i các tai bi n th i ti t làm cho nông nghi păn c ta 
A. gi m tính b p bênh và ph  thu c vào t  nhiên.  
B.ătĕngăthêmătínhănhi tăđ i và gi m ph  thu c vào t  nhiên.  
C.ătĕngăthêmătínhăb p bênh và ph  thu c vào t  nhiên.  
D.ătĕngăthêmăs năl ng nông s n và b t ph  thu c vào t  nhiên. 

Câu 9. Tínhăch tăb păbênhăc aăs năxu tănôngănghi pătruy năth ngă ăn cătaătĕngăc ngădo: 
A. Tínhăch tănhi tăđ iă m gió mùa. B. S ăphơnăhoáăđ a hình. 
C. S ăphơnăhoá khí h u.        D. Sơuăb nh,ăd ch h i. 

Câu 10. Ph i ápăd ngăcácăh ăth ngăcanhătácăkhácănhauăgi aăcácăvùngălƠădoăs ăphơnăhóaăc aăcácăđi uăki n 
A.ăđ aăhình,ăkhíăh u.    B.ăkhíăh u,ăngu năn c. 
C.ăngu năn c,ăđ aăhình.    D.ăđ aăhình,ăđ tătr ng. 

Câu 11. S ăphơnăhóaăcácăđi uăki năđ aăhìnhăvƠăđ tătr ngăchoăphépănôngănghi păn cătaăă 
A. ápăd ngăcácăh ăth ngăcanhătácăkhácănhauăgi aăcácăvùng. 
B.ăápăd ngăm tăh ăth ngăcanhătácăgi ngănhauă ăcácăvùng. 
C.ăxơyăd ngăc ăc uămùaăv ăkhácănhauăgi aăcácăvùng. 
D.ăápăd ngăđ căc ăc uămùaăv ăgi ngănhauă ăcácăvùng. 

Câu 12.  Th ăm nhănôngănghi pă ătrungădu vƠămi nănúiăn cătaălƠ: 
A.ăCơyălơuănĕmăvƠăchĕnănuôiăl n.   B.ăChĕnănuôiăgiaăc măvƠăcơyăhƠngănĕm. 
C.ăCơyăhƠngănĕmăvƠăcơyălơuănĕm.   D.ăCơyălơuănĕmăvƠăchĕnănuôiăgiaăsúcăl n. 
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Câu 13. Hi n nay, vi căđ y m nh gieo tr ng lúa v  đôngăxuơnăvƠăv  hè thu, gi m v  mùa là bi u hi n 
A. đaăd ng hóa nông nghi p.         B. thayăđ iăc ăc u mùa v . 
C. khai thác t tăh nătínhămùaăv .            D. khai thác hi u qu  đi u ki n t  nhiên . 

Câu 14. Th ăm nhănƠoăsauăđơyăkhôngăph iă ăđ ngăb ngăn căta: 
A.ăCơyătr ngăng năngƠy.     B.ăCơyălơuănĕm. 
C.ăThơmăcanhătĕngăv .     D.ăNuôiătr ngăth yăs n. 

Câu 15. N nănôngănghi păn cătaăv iătínhăch tăSXăhƠngăhóaăngƠyăcƠngăcaoănênăch uăs ătácăđ ngăm nhăm ăc a: 
A.ăS ăbi năđ ngăc aăth ătr ng.  B.ăNgu nălaoăđ ngăđangăgi m. 
C. Các thiên tai ngày cƠngătĕng.  D.ătínhăch tăb păbênhăv năcóăc aănôngănghi p. 

Câu 16. H năch ăl nănh tăc aăn nănôngănghi pănhi tăđ iăc aăn cătaălƠ: 
  A. tính mùa v ăkh tăkheătrongănông nghi p. 
  B. thiên tai làm cho nông nghi păv năđưăb păbênh càng thêmăb p bênh. 
  C.ăm iăvùng có th ăm nhăriêng làm cho nông nghi pămangătínhăs năxu t nh . 

D.ămùaăv ăcóăs ăphơnăhoáăđaăd ngătheoăs ăphơnăhoáăc aăkhíăh u. 
Câu 17. Phátăbi uănƠoăsauăđơyăkhông đúngăv iăvi căkhaiăthácăngƠyăcƠngăcóăhi uăqu ăn năNNănhi tăđ iă ăn căta: 

A.ăcơyăconăđ căphơnăb ăphùăh păh năv iăcácăvùngăsinhătháiăNN.  
B. C ăc uămùaăv ăvƠăgi ngăcóănhi uăthayăđ iăquanătrọng nh măphòngătránhăthiênătai. 

 C.ăTínhămùaăv ăđ căkhaiăthácăt tăh nănh ăvƠoăgiaoăthôngăvƠăch ăbi nănôngăs n. 
D.ăăĐ yăm nhăs năxu tăLTTPăđápă ngănhuăc uătrongăn c.  

Câu 18.  Ph ngăh ngăquanătrọngăđ ăphátăhuyăth ăm nhănôngănghi pănhi tăđ iăc aăn cătaălƠ: 
A. Đ yăm nhăs năxu tănôngăs năxu tăkh u.   B.ăTĕngăc ngăchĕnănuôiăgiaăsúcăl n. 

 C.ăĐ yăm nhăCNăch ăbi năs năph mănôngănghi p.      D.  M ăr ngăth ătr ngătrongăn căv ătiêuăth ănôngăs n. 
Câu 19.ăGi iăphápăch ăy uăđ ăphátăhuyăth ăm nhăc aănôngănghi pănhi tăđ iăn cătaălƠ 

A.ăphátătri nănôngăs năxu tăkh u,ăthayăđ iăc ăc uămùaăv . 
B.ăs ăd ngăcácăgi ngăcơyăng năngƠy,ăđ yăm nhăthơmăcanh. 
C.ăđaăd ngăt ăch căs năxu t,ăápăd ngăkhoaăhọcăcôngăngh . 
D.ăchúătrọngăb oăqu nănôngăs n,ăchuyênămônăhóaăs năxu t. 

Câu 20.ăGi iăphápăch ăy uăđ ăkhaiăthácăcóăhi uăqu ăn nănôngănghi pănhi tăđ iăn cătaălƠ 
A.ăPhơnăb ăcơy,ăconăphùăh p,ăphátătri nănôngăs năxu tăkh u.ăăB.ăÁpăd ngănhi uăh ăth ngăcanhătác,ăphòngăch ngăthiênătai. 
C.Tĕngăc ngăthơmăcanh,ăápăd ngăr ngărưiăti năb ăkĩăthu t.ăăăăD.ăM ăr ngătraoăđ iăs năph m,ăchúătrọngăcôngătácăb oăqu n. 
Câu 21. Trong ho tăđ ng nông nghi p c aăn c ta, tính mùa v  đ c khai thác t tăh nănh   

A. áp d ng nhi u h  th ng canh tác khác nhau gi a các vùng. 
B.ăc ăc u s n ph m nông nghi păngƠyăcƠngăđaăd ng. 
C.ăđ y m nh ho tăđ ng v n t i, áp d ng r ng rãi công nghi p ch  bi n nông s n. 
D. các t păđoƠnăcơyăconăđ c phân b  phù h p v iăđi u ki n sinh thái t ng vùng. 

Câu 22.   S  chuy n d chăc ăc u mùa v   n c ta nh m m căđíchăchínhălƠăđ  
A. thích ng v i các bi năđ ng c a th  tr ngătrongăvƠăngoƠiăn c. 
B. m  r ng di n tích gieo tr ng lúa và di nătíchăcơyăĕnăqu . 
C. thích ng v iăcácăđi u ki n t  nhiên và nâng cao hi u qu  s  d ngăđ t. 
D. kh  nĕngăxenăcanhăcácălo i cây tr ng ng năngƠyăkhácătrênăđ t lúa. 

Câu 23. M căđíchăc aăchuy năd chăc ăc uămùaăv ăvƠăc ăc uăcơyătr ngălƠă 
    A.ăđaăd ngăhóaănôngăs n.ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăB.ătĕngăhi uăqu ăkinhăt ,ăh năch ăthi tăh iădoăthiênătaiăgơyăra. 
   C.ăPhùăh păv iănhuăc uăth ătr ng.            D.ăPhùăh păv iăđi uăki năđ tăđai,ăkhíăh u. 

Câu 24.ăBi năphápăđ ătĕngăhi uăqu ăkinhăt ,ăgi măthi tăh iădoăthiênătaiăgơyăraătrongăs năxu tăNNălƠ 
 A.ăchuy năd chăc ăc uămùaăv ăvƠăc ăc uăcơyătr ng.  B.ăphơnăb ăcơyătr ngăphùăh păv iăvùngăNN. 
 C.ăđ yăm nhăcôngănghi păch ăbi năvƠăb oăqu nănôngăs n.ă D.ăm ăr ngăth ătr ngăxu tăkh uănôngăs n. 
Câu 25.ăBi năphápăch ăy uănh tăgópăph năgi mănhẹăr iăroătrongătiêuăth ăs năph mănôngănghi p 

A.ăđ uăt ăthơmăcanh,ăluơnăcanh,ătĕngăv .  B.ăphátătri năn nănôngănghi păc ătruy n. 
C.ătĕngăc ngăchuyênămônăhóaăs năxu t.  D.ăđ yăm nhăđaăd ngăhóaănôngănghi p. 

*Câu 26.ăBi năphápăquanătrọngăhƠngăđ uănh mănơngăcaoăs căc nhătranhăc aăm tăhƠngălúaăg oăn cătaăv iăcácăn căkhácălƠ 
A.ăđ yăm nhăs năxu tănhi uăgi ngălúaăđ căs n,ăphùăh pănhuăc uăth ătr ngăth ăgi i. 
B.ăK păth iăn măb tănh ngăthayăđ iăc aăth ătr ng. 
C.ăGi măchiăphíăs năxu tăđ ăh ăgiáăthƠnhăs năph m. 
D.ănơngăcaoăch tăl ngăs năph mătrongăs năxu tăvƠăápăd ngăcôngăngh ătrongăch ăbi n. 

Câu 27.  Đ căđi mănƠoăsauăđơyăđúngăv iăn năNNăn cătaăhi nănay: 
A.ăLƠăn năNNăt ăc p,ăt ătúc,ăSXătheoăl iăc ătruy n. B.ăLƠăn năNNăhƠngăhóa,ăápăd ngăti năb ăkỹăthu tăhi năđ i. 

 C.ăT năt iăsongăsongăn năNNăc ătruy năvƠăn năNNăhƠngăhóa.ăăăD.ăăChuy năn năNNăc ătruy năsangăn năNNăhi năđ i. 
Câu 28. Đ căđi măc aăn năNNăc ătruy nălƠ: 

A.ăPh năl năs năph mădùngăđ ăcungăc păchoăth ătr ng. 
B.ăSXănh ,ăcôngăc ăth ăcông,ănhi uăs căng i,ănĕngăsu tălaoăđ ngăth p. 

 C.ăT oăraănhi uăl iănhu n,ăs ăd ngăngƠyăcƠngănhi uămáyămóc. 
D.ăphátătri nă ănh ngăvùngăcóătruy năth ngăSXăhƠngăhóa. 

Câu 29. Đ cătr ngăc aăn năNNăhƠngăhóaălƠ 
A. Ng iănôngădơnăquanătơmăđ năs năl ng.      B.ăM iăc ăs ăSX,ăm iăđ aăph ngăđ uăSXănhi uălo iăs năph m. 

 C.ăPh năl năs năph măSXăraăđ ătiêuădùngăt iăch .ăăăăD.ăNNăg năli năv iăCNăch ăbi năvƠăd chăv ănôngănghi p. 
Câu 30.ăĐ căđi mănƠoăsauăđơyăkhông đúngăv iăn nănôngănghi păhƠngăhóaă ăn căta? 

A.ăĐ yăm nhăchuyênămônăhóaăs năxu t.ă   B.ăG năli năv iăCNăch ăbi n. 
C.ăS ăd ngăngƠyăcƠngănhi uămáyămóc.   D.ăph năl năs năph măđ ătiêuădùngăt iăch . 

Câu 31.ăN nănôngănghi păhƠngăhóaăc aăn cătaăcóăđ cătr ngănƠoăsauăđơy? 
A.ăS ăd ngănhi uăs căng i,ăcôngăc ăthôăs . B.ăS năxu tănh ,ănĕngăsu tălaoăđ ngăth p. 
C.ăPh năl năs n ph măđ ătiêuădùngăt iăch .  D.ăTh ătr ngăvƠăl iănhu năđ căquanătơm. 

Câu 32.  Đ căđi mănƠoăsauăđơyăkhông đúngăv iăn năNNăhƠngăhóa: 
A. Ng iădơnăquanătơmănhi uăh năđ năth ătr ngătiêuăth ăs năph m. 
B.ăM căđíchăSXălƠăt oăraănhi uăl iănhu n. 
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 C. Đ yăm nhăthơmăcanh,ăchuyênămônăhóa,ăs ăd ngăngƠyăcƠngănhi uămáyămóc. 
D.  M iăc ăs ăSX,ăm iăđ aăph ngăđ uăSXănhi uălo iăs năph m. 

Câu 33. HìnhăthƠnhăcácăvùngăchuyênăcanhăđưăth ăhi n 
A.ăs ăthayăđ iăc ăc uăcơyătr ngăchoăphùăh păv iăđi uăki năsinhătháiănôngănghi p. 
B. s ăphơnăb ăcơyătr ngăchoăphùăh păh năv iăcácăvùngăsinhătháiănôngănghi p.  
C.ăc ăc uăcơyătr ngăđangăđ căđaăd ngăhoáăchoăphùăh păv iănhuăc uăth ătr ng. 
D. s ăkhaiăthácăcóăhi uăqu ăh năn nănôngănghi pănhi tăđ iăc aăn căta. 

---------------------------------------------- 
BẨIă22.ăV NăĐ ăPHÁTăTRI NăNỌNGăNGHI P 

NgƠnhătr ngătr t NgƠnhăchĕnănuôi 
- Chi măt ătrọngăcao,ănh ngăcó cóăxuăh ngăgi m.ă(chi mă73,5%ănĕmă2005) 
- C ăc uăs năxu tăngƠnhătr ngătrọtăđaăd ngăvƠăđangăchuy năd chătheoăh ng:ăgi măt ă
trọngăcơyăl ngăth c,ăcơyăĕnăqu ,ăcơyăkhác.ăTĕngăt ătrọngăcơyăCN,ăcơyărauăđ u.ăTuyă
v y,ăcơyăl ngăth căv năchi măt ătrọngăcaoănh t. 
*  Sản xuất lương thực 
- Đi uăki năphátătri n 

+ă Thu nă l i:ă đ t,ă n c,ă khíă h uă c aă n că taă choăphépă phátă tri nă s nă xu tă
l ngăth căphùăh păv iăcácăvùngăsinhătháiănôngănghi p.ă 

+ăKhóăkhĕn:ăthiênătaiă(bưoăl t,ăh năhán),ăsơuăb nhăth ngăxuyên. 
- Tìnhăhìnhăs năxu t: 

+ăDi nătíchăgieoătr ngălúaăđưătĕngăm nhă(7,3ătri uăhaănĕmă2005) 
+ăNĕngă su tă lúaă tĕngăm nh,ănh tă lƠă v ă lúaă đôngă xuơnădoăápăd ngă r ngă rưi 

thơmăcanhătrongăNN,ăs ăd ngăđ iătrƠăgi ngăm i.ă(NSălúaă49ăt /ha/nĕm). 
+ăS năl ngălúaătĕngăm nhă(đ tă36ătri uăt n).ă 
+ăBìnhăquơnăl ngăth căcóăh tătrênăđ uăng iălƠăh nă470kg/nĕm.ăL ngăg oă

xu tăkh uă ăm că3ă- 4ătri uăt n/nĕm.ăĐ ngăhƠngăđ uătrênăTGăv ăXK g o. 
+ăĐ ngăb ngăsôngăC uăLongălƠăvùngăs năxu tă l ngăth căl nănh tăc ăn că

(chi mă trênă 50%ădi nă tíchă vƠă trênă 50%ă s nă l ngă lúaă c ă n c).ă Đ ngă b ngă sôngă
H ngălƠăvùngăs năxu tăl ngăth căl năth ăhaiăvƠălƠăvùngăcóănĕngăsu tălúaăcaoănh tă
c ăn c. 
* Sản xuất cây công nghiệp và cây ăn quả 
- Đi uăki nă 

+ăThu năl i:ăkhíăh uănhi tăđ iănóngă m,ăcóănhi uălo iăđ tăthíchăh păv iănhi uă
lo iăcơyăcôngănghi p,ăcóăth ăptăcácăvùngăcơyăCNăt pătrung;ăngu nălaoăđ ngăd iădƠo;ă
đưăcóăm ngăl iăcácăc ăs ăch ăbi nănguyênă li uăcơyăcôngănghi p,ăchínhăsáchăc aă
nhƠăn cầ 

+ăKhóăkhĕn:ăth ătr ngăth ăgi iăv ăs năph măcơyăcôngănghi păcóănhi uăbi nă
đ ng,ăs năph măcơyăCNăc aătaăch aăđápă ngăđ căyêuăc uăc aăth ătr ngăkhóătính. 
- Hi nătr ng:ă 

+ăCh ăy uă lƠăcơyăcôngănghi pănhi tăđ i,ăngoƠiăraăcònăcóăm tăs ăcơyăngu nă
g căc nănhi tă(chè).ă 

+ăT ngădi nătíchăgieoă tr ngăcơyăcôngănghi pă tĕng,ăcơyăCNălơuănĕmăchi măt ă
trọngăcaoănh t.ăVìăn cătaăcóănhi uăđi uăki năthu năl iăv ăt ănhiênăvƠăKTă- XHăđ ăptă
cơyăcnăcơuălĕm,ăth ătr ngătrongăvƠăngoƠiăn căcóănhuăc uăl n,ăcơyăCNălơuănĕmăcóă
giáătr ăcao. 
- Cácăcơyăcôngănghi pălơuănĕmăch ăy uăă 

+ăCƠăphê:ăch ăy uă ăTơyăNguyên,ăngoƠiăraă ăĐôngăNamăB ,ăB căTrungăB .ă
CƠăphêăchèăm iăđ cătr ngănhi uă ăTơyăB c. 

+ă Caoă su:ă ch ă y uă ă Đôngă Namă B ,ă ngoƠiă raă ă Tơyă Nguyên,ăm tă s ă t nhă
Duyênăh iămi năTrung 

+ăH ătiêu:ăch ăy uă ăTơyăNguyên,ăĐôngăNamăB ăvƠăDuyênăh iămi năTrung. 
+ăĐi u:ăĐôngăNamăB . 
+ăD a:ăĐ ngăb ngăsôngăC uăLong 
+ăChè:ăTrungăduăvƠămi nănúiăB căB ăvƠăTơyăNguyênă( ăt nhăLơmăĐ ng). 

- Cácăcơyăcôngănghi păhƠngănĕmăch ăy u 
+ăMía:ăCácăvùngăchuyênăcanhăđ căphátătri nă ăđ ngăb ngăsôngăC uăLong,ă

ĐôngăNamăB ăvƠăDuyênăh iămi năTrung 
+ăL c:ătr ngănhi uătrênăcácăđ ngăb ngăThanhă- Ngh ă- Tĩnh,ătrênăđ tăxámăb că

mƠuă ăĐôngăNamăB ăvƠă ăĐ kăL k. 
+ăĐ uăt ng:ăđ cătr ngănhi uă ătrungădu vƠămi nănúiăB căB ,ăg năđơyăđ că

phátătri năm nhă ăĐ kăL k,ăHƠăTơyăvƠăĐ ngăTháp 
+ăĐay:ăđ ngăb ngăsôngăH ng 
+ăCói:ăvenăbi năNinhăBình,ăThanhăHoá. 

- Tình hình chung 
+ăChi mă t ă trọngă th pă h nă tr ngă trọtă
nh ngă cóă xuă h ngă tĕngă kháă v ngă
ch c.ăă 
+ă Xuă h ngă n iă b tă lƠă ngƠnhă chĕnă
nuôiă đangă ti nă m nhă lênă s nă xu tă
hƠngă hoá,ă chĕnă nuôiă trangă tr iă theoă
hìnhăth căcôngănghi p.ă 
+ăCácă s nă ph măkhôngă quaă gi tă th tă
(tr ng,ăs a)ăchi măt ătrọngăngƠyăcƠngă
caoă trongăgiáă tr ă s nă xu tă c aăngƠnhă
chĕnănuôi. 
-  Đi uăki nă 
Thuận lợi:  
+ăC ăs ăth căĕnăchoăchĕnănuôiăđ că
đ mă b oă t tă h nă nhi uă (hoaă mƠuă
l ngă th c,ă đ ngă c ,ă ph ă ph mă
ngƠnhă thuỷă s n,ă th că ĕnă ch ă bi nă
côngănghi p). 
+ăCácăd chăv ăv ă gi ng,ă thúă yă đưă cóă
nhi uăti năb ăvƠăphátătri năr ngăkh p. 
Khó khăn: 
+ă Gi ngă giaă súc,ă giaă c mă choă nĕngă
su tă v nă cònă th p,ă ch tă l ngă ch aă
caoă(nh tălƠăchoăyêuăc uăxu tăkh u).ă 
+ăD chăb nhăh iăgiaăsúc,ăgiaăc măv nă
đeădo ălanătrƠnătrênădi năr ng. 
+ăHi uă qu ăchĕnănuôiăch aă th tă caoă
vƠăch aă năđ nh. 
- V tănuôi 
* Lợn và gia cầm  
- Ngu năcungăc păth tăch  y u. 
- ĐƠnă l nă h nă 27ă tri uă conă (nĕmă
2005),ă cungă c pă trênă 3/4ă s nă l ngă
th tăcácă lo i.ăChĕnănuôiăgiaăc mătĕngă
m nh. 
- Chĕnănuôiă l năvƠăgiaăc măt pătrungă
nhi uă nh tă ă Đ ngă b ngă sôngăH ngă
vƠăĐ ngăb ngăsôngăC uăLong. 
* Chăn nuôi gia súc ăn cỏ  
- Ch ăy uăcònăd aăvƠoăcácăđ ngăc ă
t ănhiên.ă 
+ăTrơuăđ cănuôiănhi uănh tă ăTrungă
duăvƠămi nănúiăB căB ă (h nă1/2ăđƠnă
trơuăc ăn c)ăvƠăB căTrungăB .ă 
+ă Bòă đ că nuôiă nhi uă ă B că Trungă
B ,ăDuyênăh iăNamăTrungăB ăvƠăTơyă
Nguyên. 
+ăChĕnănuôiăbòăs aăđưăphátătri năkháă
m nhă ă ven TPă H ă Chíă Minh,ă HƠă
N i...ăă 
 

CỂUăH IăTR CăNGHI M 
Câu 1. Cĕnăc ăvƠoăAtlatăĐ aălỦăVi tăNamătrangă19,ăhưyăchoăbi tăt nhăcóădi nătíchătr ngălúaăso v iădi nătíchătr ngăcơyăl ngăth că
d iă60ă%ă? 
              A. Tây Ninh. B.ăBìnhăPh c. C.ăNinhăThu n. D. Bình Thu n 
Câu 2.ăCĕnăc ăvƠoăAtlatăĐ aălỦăVi tăNamătrangă19,ăhưyăchoăbi tăt nhăcóădi nătíchătr ngălúaăso v iădi nătíchătr ngăcơyăl ngăth că
trên 90 % ? 
            A. Thái Bình. B. Thanh Hóa. C. Hòa Bình. D.ăNgh ăAn. 
Câu 3. Cĕnăc ăvƠoăAtlatăĐ aălỦăVi tăNamătrangă19,ăhưyăchoăbi tăcơyăchèăphơnăb ă ăcácăt nh nƠoăsauăđơy? 
 A.ăHƠăGiang,ăYênăBái,ăPhúăThọ,ăTháiăNguyên,ăLơmăĐ ng. 
 B.ăHƠăGiang,ăLƠoăCai,ăYênăBái,ăTháiăNguyên,ăLơmăĐ ng. 
 C.ăHƠăGiang,ăYênăBái,ăPhúăThọ,ăS năLa,ăĐi năBiên,ăLơmăĐ ng. 
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 D.ăHƠăGiang,ăCaoăB ng,ăB căK n,ăTháiăNguyên,ăLơmăĐ ng. 
Câu 4. Cĕnăc ăvƠoăAtlatăĐ aălỦăVi tăNamătrangă19,ăhưyăchoăbi tăt nhăcóăs nădi nătíchălúaăsoăv iădi nătíchăcơyăl ngăth căt ă
80-90%? 
         A.ăHƠăTĩnh.  B.ăBìnhăĐ nh. C. An Giang.  D.ăNgh ăAn. 
Câu 5. Cĕnăc ăvƠoăAtlatăĐ aălỦăVi tăNamătrangă19,ăhưyăchoăbi tăt nhăcóădi nătíchălúaăcao nh tă? 
         A. Kiên Giang.  B.ăSócăTrĕng. C. An Giang. D. Trà Vinh. 
Câu 6. Cĕnăc  vƠoăAtlatăđ a lý Vi t Nam trang 19, hãy cho bi t nh năxétăxétănƠoăsauăđơyăkhông đúngăv  s  thayăđ iăc ăc u giá tr  
s n xu t ngành tr ng trọt c aăn c ta? 

A.ăTĕngăt  trọngăcơyăl ngăth c. B.ăTĕngăt  trọng cây công nghi pălơuănĕm. 
C.ăTĕngăt  trọng cây công nghi p. D. Gi m t  trọngăcơyăl ngăth c. 

Câu 7. Xuăh ngăgi măt ătrọngăcơyăl ngăth c,ătĕngăt ătrọngăcơyăcôngănghi pătrongăngƠnhătr ngătrọtăn cătaăch ăy uănh m 
   A.ănơngăcaoăhi uăqu ătrongăs năxu tănôngănghi p.ăăăăă    B.ăhƠiăhòaăgi aănôngănghi păc ătruy năvƠăhi năđ i. 
   C.ăphátăhuyăl iăth ăv năcóăv ăđ tăđaiăvƠăkhíăh u.ăăăăăăăăăă    D.ăt oăraănhi uăngu năhƠngănông s năđ ăxu tăkh u. 

Câu 8. NhómăcơyănƠoăsauăđơyăchi măt ătrọngăl nănh tătrongăc ăc uădi nătíchătr ngătrọtă ăn cătaăhi nănay? 
A.ăCơyăl ngăth c B.ăCơyăĕnăqu  C.ăCơyăcôngănghi pălơuănĕmă  D.ăCơyăCNăhƠngănĕm. 

Câu 9.ăV n đ  chi n l c trong vi c đ m b o l ng th c, th c ph m  m t n c nhi t đ i nh  Vi t Nam là 
A.ătĕngănĕngăsu tăvƠăhi uăqu ăcanh tác.  B.ăđ măb oăanăninh,ăqu c phòng. 
C.ăđ măb oăanăninhăl ng th c.   D.ăđ m b o an toàn trong xu t kh u l ng th c. 

Câu 10.ăPhátăbi uănƠoăsauăđơyăkhông đúngăv ăngƠnhătr ngătrọtăn cătaăhi nănay? 
A.ăS năph măđưăđ căxu tăkh u.ă   B.ăc ăc uăcơyătr ngăcóăthayăđ i. 
C.ăcóănĕngăsu tăălaoăđ ngăr tăcao.ă   C.ă ngăd ngăcácăti năb ăkĩăthu t. 

Câu 11.  Đ ngăb ngăsôngăH ngălƠăvùng: 
A.ăSXăl ngăth căl nănh tăn c    B.ăCóănĕngăsu tălúaăcaoănh tăn c 
C.ăCóăbìnhăquơnăl ngăth căđ uăng iătrênă1000kg/nĕm  D.ăăChi mătrênă50%ădi nătíchătr ngălúaăc ăn c. 

Câu 12. Đ ngăb ngăsôngăH ngăcóănĕngăsu tălúaăcaoăh năđ ngăb ngăsôngăC uăLongăch ăy uălƠădo 
          A.ăng iădơnăcóăkinhănghi măcaoătrongăs năxu t. B.ăs ăd ngănhi uăgi ngăcaoăs n. 
          C.ăápăd ngănhi uăbi năphápăkhoaăhọcă- kĩăthu t. D.ăđ yăm nhăthơmăcanh. 

Câu 13.  Phátăbi uănƠoăsauăđơyăkhông đúngăv iăngƠnhătr ngălúaăc aăĐBSCL: 
A.ăĐóngăgópăph năl năl ngăg oăxu tăkh uăc aăc ăn c     B.ăLƠăvùngătr ngălúaăl năth ă2ăc ăn c 

 C.ăBìnhăquơnăl ngăth căđ uăng iăcaoănh tăc ăn c     D.ăăChi mătrênă50%ăs năl ngălúaăc aăc ăn c 
Câu 14.  N iănƠoăsauăđơyătr ngăđ cănhi uăchèănh tăn căta: 

A.ăB căTrungăB ,ăTrungăduăvƠămi nănúiăB căB   B. Trung duăvƠămi nănúiăB căB ,ăTơyăNguyên 
C.ăB căTrungăB ,ăDuyênăh iăNamăTrungăB    D.ăăĐôngăNamăB ,ăTơyăNguyên 

Câu 15.  Cơyăl c đ cătr ngănhi uănh tă ăn iănƠoăsauăđơy? 
A.ăĐ ngăb ngăThanh-Ngh -Tĩnh    B.ăăĐ ngăb ngăsôngăH ng. 

 C.ăĐ ngăb ngăsôngăC uăLong.    D.  Trungăduămi năB căB . 
Câu 16.  CƠăphêăđ cătr ngăch ăy uă : 

A. Tây Nguyên      B.ăĐôngăNamăB  
 C.ăB căTrungăB      D.ăăTơyăb c 
Câu 17.  CƠăphêăđ cătr ngăch ăy uă ătrênălo iăđ tănƠoăsauăđơy: 

A.ăĐ tăbaădan   B.ăĐ tăxámăb cămƠu C.ăĐ tăđ ăđáăvôi  D.ăăĐ tăphùăsa 
Câu 18.  Haiăvùngătr ngăcơyăĕnăqu ăl nănh tăn cătaăl năl tălƠ: 
A.ăTrungăduămi nănúiăB căB ăvƠăTơyăNguyên.ăăă  B.ăĐ ngăb ngăsôngăC uăLongăvƠăđ ngăb ngăsôngăH ng 
C.ăĐ ngăb ngăsôngăH ngăvƠăTrungăduăvƠămi nănúiăB căB ăăăăăăăăD.ăĐ ngăb ngăsôngăC uăLongăvƠăĐôngăNamăB . 
Câu 19.  V ăĐôngăđưătr ăthƠnhăv ăchínhăc aăvùng: 

A. ĐôngăNamăB   B. Đ ngăb ngăsôngăH ng.   C. B căTrungăB    D.  Duyênăh iăNamăTrungăB  
Câu 20.  CơyărauămƠuăônăđ iăđ cătr ngă ăvùngăđ ngăb ngăSôngăH ngăvƠoăv : 

A. ĐôngăXuơn  B. Đông    C. Hè thu  D. Mùa 
Câu 21. Soăv iăcácăđ ngăb ngăkhácătrongăc ăn c,ătrongăs năxu tăđ ngăb ngăsôngăH ngăcóăth ăm nhăđ căđáo v  

A.ăchĕnănuôiăđ iăgiaăsúcăvƠăgiaăc m.ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă  C.ăs năxu tăvƠătr ngălúaăcaoăs n. 
B.ănuôiătr ngăth yăh iăs n.ă     D.ăs năxu tărauăqu ăônăđ iăvƠoăv ăđôngăvƠăđôngăxuơn. 

Câu 22. Vùngătr ngăđayătruy năth ngălƠ 
A.ăĐ ngăb ngăsôngăC uăLong.    C.ăB căTrungăB . 

    B.ăDuyênăh iăNamătrungăB .ă    D.ăĐ ngăb ngăsôngăH ng. 
Câu 23.ăCĕnăc  vƠoăAtlatăĐ a lí  Vi t Nam trang 18, hãy cho bi t nh n xétăxétănƠoăsauăđơyăđúngăv  s  thayăđ iăc ăc u giá tr  s n 
xu t nông, lâm, th y s n c aăn c ta? 

         A. T  trọng ngành th y s n chi m 26,4%.                     B. Nông nghi p chi m t  trọng l năvƠăngƠyăcƠngătĕng. 
         C. Th y s n t  trọng ngày càng gi m.       D. Gi m t  trọng ngành nông, lâm nghi p;ătĕngăt  trọng ngành th y s n. 

Câu 24. L i th  v t tr i c a Vi t Nam v  tr ng trọt so v iăcácăn căcùngăvĩăđ  là  
              A. Tr ng nhi u các cây ch u h n gi i.                B. Phát tri n m nh cây công nghi pălơuănĕm. 
              C. tr ng nhi u các lo i rau qu  c n nhi t,ăônăđ i.     D. Thâm canh, tĕngăv ,ăđaăd ng hóa cây tr ng. 
 
Câu 25. T  trọng cây công nghi p,ăcơyărauăđ uătĕngănhanhătrongăc ăc u ngành tr ng trọt, th  hi năxuăh ng  

A. phát tri n nông nghi p qui mô l n. 
B. phát tri n nông nghi p hàng hóa, phát huy th  m nh n n nông nghi p nhi tăđ i  
C. phát tri n nông nghi pătheoăh ng hi năđ i 
D. s n xu t nông s n làm nguyên li u cho ngành công nghi p ch  bi n. 

*Câu 26. ThƠnhăt uăquanătrọngănh tăc aăs năxu tăl ngăth căn cătaătrongănh ngănĕmăquaălƠ 
 A.ăDi nătíchătĕngănhanh,ăc ăc uămùaăv ăcóănhi uăthayăđ iăquanătrọng. 
 B.ăs năl ngătĕngănhanh,ăđápă ngăv aăđ ănhuăc uăc aăh nă90ătri uădơn. 
 C.ăđ măb oănhuăc uătrongăn căvƠăxu tăkh uăg oăhƠngăđ u th ăgi i. 

 D.ăb căđ uăhìnhăthƠnhăvùngătrọngăđi măl ngăth căs năxu tăhƠngăhóa 
Câu 27.ăXuăh ngăgi măt ătrọngădi nătíchăcơyăl ngăth c,ătĕngăt ătrọngădi nătíchăcơyăcôngănghi pătrongăc ăc uăngƠnhătr ngătrọtă
n cătaăch ăy uănh m 
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       A.ăphátăhuyăl iăth ăv ăđ tăđaiăvƠăkhíăh u.ă  B.ănơngăcaoăhi uăqu ăkinhăt ănôngănghi p. 
C.ăđaăd ngăhóaănôngăs năxu tăkh u.ă   D.ăt oănhi uăvi călƠmăchoălaoăđ ng. 

Câu 28.ăXuăh ngăđaăd ngăhóaăc ăc u s  d ngăđ t, chuy năđ iăc ăc u cây tr ngăđưălƠmăcho 
A. nông nghi păn c ta phát tri nătheoăh ng thâm canh.  
B. di nătíchălúaăn c ta liên t c gi m. 
C. s năl ngăl ngăth c liên t cătĕngănhanh. 
D. di n tích lúa c aăn cătaătĕngălênăđángăk . 

Câu 29. Trongăs năxu tălúa, c ăc uămùaăv ăđangăcóănh ngăchuy năbi nătíchăc cătheoăh ng 
A. m  r ng di n tích lúa đôngăxuơn và lúa mùa.  B. m  r ng di n tích lúa hè thu và lúa mùa.  
C. m  r ng di n tích lúa đôngăxuơn và hè thu. D.ăgi m di n tích lúa hè thu và lúa mùa. 

Câu 30. Đ ătĕngăs năl ngăl ngăth că ăn căta,ăbi năphápăquanătrọngănh tălƠă 
A.ăđ yăm nhăthơmăcanh,ătĕngănĕngăsu t.  B.ăm ăr ngădi nătíchăđ tătr ngăcơyăl ngăth c. 
C.đ yăm nhăkhaiăhoangăm ăr ngădi nătíchă ămi nănúi.ăăD.kêuăgọiăđ uăt ăn căngoƠiătrongălĩnhăv căs năxu tăl ngăth c. 
Câu 31.ăĐơuălƠăgi i pháp quan trọng nh tăđ i v i v năđ  s  d ngăđ t nông nghi p  vùngăđ ng b ng? 

A.ăĐ y m nhăthơmăcanh,ătĕngăv                                       B. Chuy năđ iăc ăc u cây tr ng 
C. Phát tri năcácăcơyăđ c s n có giá tr  kinh t  cao          D. Khai hoang m  r ng di n tích. 

Câu 32. ụănƠoăsauăđơy không ph i là nguyên nhân làm s năl ng lúa c aăn cătaătĕngănhanhătrongăth i gian qua ? 
A.ăC ăc u mùa v  thayăđ i phù h p v iăđi u ki n canh tác c aăcácăđ aăph ng.  
B.ăC ăc u mùa v  thayăđ i rõ r t,ăđ y m nh v  ĐôngăXuơnăvƠăHèăThu. 
C. C i t oăđ t và m  r ng di nătíchăđ t tr ng lúa. 
D. S  d ngăđ i trà các gi ng m i,ănĕngăsu tălúaătĕngănhanh. 

Câu 33. Nĕngăsu t lúa c aăn cătaătĕngăm nh, ch  y u là do  
A.ăđ y m nh thâm canh, s  d ngăđ i trà các gi ng m i.     B. c i t o m  r ng di nătíchăđ t canh tác  
C.ăđ y m nhăxenăcanh,ăđaăd ng hóa.        D. áp d ng r ng rãi các mô hình qu ng canh.  

Câu 34.ăTrongănh ngănĕmăqua,ăs năl ngăl ngăth căc aăn cătaătĕngălênăch ăy uălƠ do 
A.ătĕngădi nătíchăđ tăcanh tác.    B.ătĕngănĕngăsu tăcơy tr ng. 
C.ăđ yăm nhăkhaiăhoangăph c hóa.    D.ătĕngăs ăl ngălaoăđ ngătrongăngƠnhătr ng lúa. 

Câu 35. Di nătíchălúaăc aăn cătaăth iăgianăquaăcóăxuăh ngătĕngălênălƠădo 
        A.ăkhaiăhoang,ăph căhoáăvƠătĕngăv .ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăB.ătĕngăv ,ăđ yăm nhăthơmăcanh. 

           C. ti năhƠnhăt tăcôngătácăthuỷăl i.   D.ăápăd ngănhi uăti năb ăkhoaăhọcă- kĩăthu tătrongăs năxu t. 
Câu 36.  Bi uăhi năc aăxuăh ngăthơmăcanhătrongăs năxu tălúaă ăn cătaălƠ 

     A.ăs năl ngălúaătĕngăliênăt cădoăm ăr ngădi nătíchătr ngălúa.  
     B. khai hoang,ăc iăt oăđ tăphèn,ăđ tăm năđ ătr ngăcơyăl ngăth c. 
     C.ăs ăd ngăđ iătrƠăcácăgi ngăm i,ănĕngăsu tălúaătĕngănhanh. 

           D.ăqu nălỦăđ tăđaiăch tăch ăvƠăm ăr ngădi nătíchăđ tătr ngălúa. 
Câu 37. N cătaăcóăđi u ki n thu n l iăđ  phát tri n cây công nghi p nhi tăđ i vì 

A. khí h u nhi tăđ i v i n n nhi t cao, m l n.              B. ch  đ  nhi t m phân hóa theo mùa rõ r t. 
C. khí h u phân hóa rõ gi a mi n B c và mi n Nam      D. khí h u nhăh ng rõ r t c a gió mùa. 

Câu 38.  Đi uăki năKT-XHănƠoăsauăđơyăthu năl iăchoăSXăcơyăcôngănghi pă ăn căta: 
A.ăKhíăh uănhi tăđ iănóngă m,ăcóăc ăc nănhi t,ăc năxíchăđ oă 
B.ăCóănhi uălo iăđ tăthíchăh păv iănhi uălo iăcơyăCN 

              C.ăCóăm ngăl iăcácăc ăs ăch ăbi nănguyênăli uăcơyăCN. 
              D.ăăCóănhi u gi ngăcơyăCNăthíchăh păv iăđi uăki năsinhăthái. 
Câu 39.  NguyênănhơnănƠoăsauăđơyălƠmăchoăcơyăCNălơuănĕmă ăn cătaăđóngăvaiătròăquanătrọngănh tătrongăc ăc uăs năxu tăcơyă
CN: 
A.ăNĕngăsu tăcaoăh năcơyăCNăhƠngănĕm   B.ăCóănhi uăđi uăki năt ănhiênăthu năl iăphátătri n. 
C.ăCóăngu nălaoăđôngăd iădƠo,ăcóăkinhănghi m  D.  Giáătr ăSXăcaoăh nănhi uăsoăv iăcơyăCNăhƠngănĕm 
Câu 40.T  trọng cây công nghi p c a n c ta hi n nay có xu h ng tĕng nhanh là do 
        A.ăn cătaăcóănhi uăđi uăki năthu năl iăđ ăphátătri n.  B. mangăl iăhi uăqu ăkinhăt  cao. 
        C.ăcóătácăd ngăt tătrongăvi căb oăv ămôi tr ng.  D.ădơnăc ăcóătruy năth ngăs n xu t. 
Câu 41. Khóăkhĕnăl n nh t c aăn c ta v  s n xu t cây công nghi pălơuănĕmălƠăă 

A. th  tr ng th  gi i có nhi u bi năđ ng.   B. th i ti t, khí h u bi năđ i th tăth ng.   
C.ăđ tăđaiăb  xâm th c, xói mòn m nh.        D. m ngăl iăc ăs  ch  bi năcònăth aăth t.  

Câu 42. Y uăt ănƠoăcóăỦănghĩa quanătrọngănh tăkhi năs năxu tăcơyăcôngănghi păn cătaăphátătri năm nhătrongănh ngănĕmăg nă
đơy? 

A.ăS ăd ngăngƠyăcƠngănhi uăcácăgi ngăchoănĕngăsu tăcao. 
B.ăV năđ ăthuỷăl iăngƠyăcƠngăđ căđ măb o. 
C.ăTh ătr ngăđ căm ăr ng,ăcôngănghi păch ăbi năd năhoƠnăthi n. 
D.ăN cătaăcóănhi uăth ăm nhăđ ăphátătri năngƠnhătr ngăcơyăcôngănghi p. 

     
      Câu 43. Vi c m  r ng các vùng chuyên canh cây công nghi p  vùng núi n c ta c n g n li n v i 

        A.ăb oăv ăvƠăphátătri n r ng.    B.ăv năđ ăthuỷ l i. 
        C.ăs năxu tăl ngăth căvƠăth c ph m.  D.ănơngăcaoăch tăl ngăcu căs ngăc ngăđ ngădơn c . 
Câu 44. Vi c hình thành các vùng chuyên canh cây công nghi p g n v i công nghi p ch  bi n s  cóătácăđ ng: 
        A. nâng cao ch tăl ng và h  giá thành s n ph m.                   
          B. khai thác t t v  ti mănĕngăđ tăđai,ăkhíăh u c a m i vùng. 
        C. t o thêm nhi u ngu n hàng xu t kh u có giá tr .  
           D. d  th c hi năc ăgi i hóa, th y l i hóa 
Câu 45. M căđíchăc aăvi căphátătri năcôngănghi păch ăbi năg năv iăvùngăchuyênăcanhăcơyăcôngănghi pă ăn cătaălƠă 

A.ăki măsoátăngu năg c,ăxu tăx ăs năph măcơyăcôngănghi p.ăă 
B.ăđaăd ngăhóaăc ăc uăcơyăcôngănghi p. 
C.ăđ yăm nhăthuăhútăv năđ uăt ăn căngoƠi.                
D.ănơngăcaoăch tăl ng,ăgiáătr ăs năph măcơyăcôngănghi p. 

 



TÀI LI U ÔN THI THPT QU C GIA - MÔN Đ A LÝ 

39 
T ăĐ AăLÝă- THPT THÁI PHIÊN 

 
Câu 46. Đ ănơngăcaoăs căc nhătranhăc aăm tăhƠngănôngăs nătrênăth ătr ngăth ăgi iăchúng taăc năt pătrungăvƠo gi iăquy tăv năđ ă 

    A.ănơngăcaoăch tăl ngăs năph m. B.ăh ăgiáăthƠnhăs năph m.  
    C.ăt oăgi ngăcơyătr ngăđ căs nănĕngăsu tăcao. D.ănơngăcaoăch tăl ngăngu nălaoăđ ng. 

Câu 47. ĐôngăNamăB ăcóăth ăphátătri năm nhăc ăcơyăcôngănghi pălơuănĕmăl năcơyăcôngănghi păng năngƠyănh ă: 
A.ăCóăkhíăh uănhi tăđ iă mămangătínhăch tăc năXíchăđ o. 
B.ăNgu nălaoăđ ngăd iădƠo,ăcóătruy năth ngăkinhănghi m. 
C.ăCóănhi uăc ăs ăcôngănghi păch ăbi nănh tăn c. 
D.ăCóănhi uădi nătíchăđ tăđ ăbaădanăvƠăđ tăxámăphùăsaăc . 

Câu 48.ăPhátăbi uănƠoăsauăđơyăkhông đúngăv ăchĕnănuôiăn cătaăhi nănay? 
A.ăC ăs ăth căĕnăđ căđ măb oăh n.ă   B.ăS năph măch ăy uăđ ăxu tăkh u. 
B.ăD chăv ăthúăyăcóănhi uăti năb .ă   D.ăS năxu tătheoăh ngăhƠngăhóa. 

Câu 49.  Phátăbi uănƠoăsauăđơyăkhông đúngăv iăngƠnhăchĕnănuôiăc aăn cătaăhi nănay:   
A.ăT ătrọngătrongăgiáătr ăSXănôngănghi păt ngăb cătĕngăkháăv ngăch c. 
B.ăXuăh ngăn iăb tălƠăti năm nhălênăSXăhƠngăhóa. 

 C.ătĕngăt ătrọngăs năph măkhôngăquaăgi tăth t. 
D.ăăHi uăqu ăchĕnănuôiăđưăđ tăđ că ăm căcaoăvƠă năđ nh. 

     Câu 50. Nguyên nhân chính làm cho ngành chĕn nuôi n c ta phát tri n là 
A.ănhuăc uăth căph măngƠyăcƠng tĕng.  B.ăc ăs ăth căĕnăngƠyăcƠngăđ căb o đ m. 
C.ăd ch v  cho chĕn nuôi có nhi u ti n b .  D. ngành công nghi p ch  bi n phát tri n. 

Câu 51. Xuăh ngăn iăb tănh tăc aăngƠnhăchĕnănuôiăn cătaăhi nănayălƠ 
A.ă ngăd ngăti năb ăkhoa họcăvà kĩ thu t.  
B.ăđangăti năm nhălênăs năxu tăhƠng hóa. 
C.ătĕngăt ătrọngăs năph măkhông gi t th t.  
D.ăphátătri năm nhăd chăv ăv ăgi ng,ăthú y. 

Câu 52:ăChoăb ngăs ăli u:ăS NăL NGăLÚAăC AăN CăTA,ăNĔMă2005ăVẨăNĔMă2016ăăăă(ĐV:ătri uăt n) 
Nĕm T ngăs  Lúaăđôngăxuơn LúaăhèăthuăvƠăthuăđông Lúa mùa 

2005 35832,9 17331,6 10436,2 8065,1 
2016 43609,5 19404,4 15010,1 9195,0 

(Ngu n: Niên giám th ng kê Vi t Nam 2016, NXB Th ng kê, 2017)  
Theoăb ngăs ăli u,ăđ ăth ăhi năquyămôăs năl ngălúaăvƠăc ăc uăc aănóăphơnătheoămùaăv ănĕmă2005ăvƠănĕmă2016,ăd ngăbi uă
đ ănƠoăsauăđơyălƠăthíchăh p nh t? 

            A.ăMi n.  B.Tròn.  C.K tăh p.  D.ăC t. 
Câu 53. Choăb ngăs ăli u: 

DI NăTệCHăCỂYăCÔNGăNGHI PăN CăTA,ăGIAIăĐO Nă2005-2015 
(Đơn vị: nghìn ha) 

Nĕm 2005 2010 2012 2015 
T ngădi nătích 2495,1 2808,1 2952,7 2827,3 
CơyăhƠngănĕm 861,5 797,6 729,9 676,8 
Cơyălơuănĕm 1633,6 2010,5 2222,8 2150,5 

                (Nguồn: Niên giám thống kê Việt Nam 2015, Nhà xuất bản Thống kê, 2016) 
Đ ăth ăhi nădi nătíchăcơyăcôngănghi păn căta,ăgiaiăđo nă2005-2015,ăbi uăđ ănƠoăsauăđơyălƠăthíchăh pănh t? 

A. Bi uăđ ăc t.  B.Bi uăk tăh p.  C.Bi uăđ ămi n.  D.Bi uăđ ătròn. 
Câu 54. Cho b ng s  li u sau 
DI N TÍCH CÂY CÔNG NGHI P N C TA, GIAIăĐO N 1990 ậ 2009 (Đơn vị: nghìn ha) 

Nĕm 1990 2000 2005 2009 

Cây công nghi p h ng nĕm 542 778,1 861,5 753,6 

Cây công nghi p lâu nĕm 657,3 1451,3 1633,6 1936 

(Nguồn: Niên giám thống kê Việt Nam năm 2011, Nhà xuất bản thống kê, 2012) 
Nh n xét nào sau đây đúng v i b ng trên? 

A. Di n tích cây công nghi p lâu nĕm tĕng nhanh h n di n tích cây công nghi p hàng nĕm. 
B. Di n tích cây công nghi p hàng nĕm tĕng nhanh h n di n tích cây công nghi p lâu nĕm. 
C. Di n tích cây công nghi p lâu nĕm và di n tích cây công nghi p hàng nĕm tĕng. 
D. Di n tích cây công nghi p lâu nĕm và di n tích cây công nghi p hàng nĕm gi m. 

-------------------------------- 
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BẨIă24.ăV NăĐ ăPHÁTăTRI NăLỂMăNGHI PăVẨăTH YăS N 

Những điều kiện thuận lợi và khó khăn để phát triển ngành TS  Lâm nghiệp 
- Thu năl i 
+ B ăbi nădƠiă3260kmăvƠăvùngăđ căquy năkinhăt ătrênăbi năr ngăkho ngă1  tri uăkm2.  
+ăNgu năl iăh iăs năkháăphongăphú.ă 
+ăCóănhi uăng ătr ng,ătrongăđóăcóă4ăng ătr ngătrọngăđi mă(CƠămauăậ KiênăGiang;ăNinhăThu năậ Bình 
Thu năậ BƠăR aă- VũngăTƠu;ăH iăPhòngăậ Qu ngăNinh;ăqu năđ oăHoƠngăSa,ăTr ngăSa). 
+ăDọcăb ăbi năcóăbưiătri u,ăđ măphá,ăcánhăr ngăng păm năthu năl iăchoănuôiătr ngăthuỷăs năn căl .ă 
+ă ăm tăs ăh iăđ oăcóăcácăr năđá,ălƠăn iăt pătrungănhi uăthuỷăs năcóăgiáătr ăkinhăt ... 
+ăVenăb ăcóănhi uăđ oăvƠăv ng,ăv nhăt oăđi uăki năchoăcácăbưiăcáăđẻ. 
+ Có nhi uăsôngăsu i,ăkênhă r ch,ăaoăh ,ă ăvùngăđ ngăb ngăcóăcácăôă trũngăcóăth ănuôiăth ăcá,ătômă
n căngọt.ă 
+ăNhơnădơnăcóăkinhănghi măvƠătruy năth ngăđánhăb tăvƠănuôiătr ngăthuỷăs n.ă 
+ăCácăph ngăti nătƠuăthuy n,ăng ăc ăđ cătrangăb ăngƠyăcƠngăt tăh n.ă 
+ăCácăd chăv ăthuỷăs năvƠăch ăbi năthuỷăs năđ căm ăr ngă.ă 
+ăNhuăc uăv ăcácăm tăhƠngăthuỷăs nă ătrongăn căvƠăth ăgi iătĕngănhi uătrongănh ng nĕmăg năđơy.ă 
+ăS ăđ iăm iăchínhăsáchăc aăNhƠăn căv ăphátătri năngƠnhăthuỷăs n.ă 
- Khóăkhĕn 
+ăH ngănĕmăcóăt iă9ă- 10ăc năbưoăxu tăhi nă ăBi năĐôngăvƠăkho ngă30ă- 35ăđ tăgióămùaăđôngăb c,ăgơyă
thi tăh iăv ăng iăvƠătƠiăs n,ăh năch ăs ăngƠyăraăkh i.ă 
+ Tàu thuy n,ăcácăph ngăti năđánhăb tănóiăchungăcònăch măđ căđ iăm i. 
+ăH ăth ngăcácăc ngăcáăcònăch aăđápă ngăyêuăc u.ă 
+ăVi căch ăbi năthuỷăs n,ănơngăcaoăch tăl ngăth ngăph măcũngăcònănhi uăh năch .ă 
+ă ăm tăs ăvùngăvenăbi n,ămôiătr ngăb ăsuyăthoáiăvƠăngu năl iăthuỷăs năcũngăb ăđeădo ăsuyăgi m. 

- Lơmănghi pă
có vai trò 
quană tr ngă
v ăkinhă t ăvƠă
sinh thái. 
N cătaăcóăỰă
di nă tíchă lƠă
đ iă núi,ă l iă cóă
vùngă r ngă
ng pă m nă
venă bi n.ă Doă
v y,ă lơmă
nghi pă cóă vaiă
tròă đ că bi tă
quană trọngă
trongă c ă c uă
KTă c aă cácă
vùng. 

 

CÂU H IăTR CăNGHI M 
Câu 1. Cĕnăc ăvƠoăAtlatăĐ aălíăVi tăNamătrangă20,ăhưyăchoăbi tă4ăt nhăcóăs năl ngăkhaiăthácăthuỷăs năl nănh tăn cătaălƠ? 

A.ăBìnhăThu n,ăBìnhăĐ nh,ăCƠăMau,ăKiênăGiang. 
B.ăBìnhăThu n,ăBƠăR a- VũngăTƠu,ăCƠăMau,ăKiênăGiang. 
C.ăQu ngăNgưi,ăBìnhăThu n,ăKhánhăHòa,ăCƠăMau. 
D.ăAnăGiang,ăĐ ngăTháp,ăCƠăMau,ăB căLiêu. 

Câu 2. Cĕnăc ăvƠoăAtlatăĐ aălíăVi tăNamătrangă19,ăhưyăchoăbi tăt căđ ăgiaătĕngăs năl ngăkhaiăthácăth yăs năc aăn cătaănĕmă
2007ăsoăv iănĕmă2000ă? 

A. 186,5%. B. 360,1%.  C. 49,4%.  D. 124,9%. 
Câu 3. Cĕnăc ăvƠoăAtlatăĐ aălỦăVi tăNamătrangă20,ăhưyăchoăbi tăt nhănƠoăsauăđơyăcóăt ăl ădi n tíchăr ngătrênă60%ăsoăv iădi nătíchă
toƠnăt nhălƠ? 
             A.ăNgh ăAn. B.ăHƠăTĩnh. C.ăĐ kăL k. D.ăLơmăĐ ng. 
Câu 4. Cĕnăc ăvƠoăAtlatăĐ aălỦăVi tăNamătrangă20,ăhưyăchoăbi tăt nhănƠoăsauăđơyăcóăgiáătr  s năl ngăth yăs nănuôiătr ngăcaoă
nh tăĐ ngăb ngăsôngăC uăLong? 
            A. An Giang. B. Kiên Giang. C.ăĐ ngăTháp. D. Cà Mau. 
Câu 5.ăCĕnăc ăvƠoăAtlatăĐ aălỦăVi tăNamătrangă20,ăhưyăchoăbi tăt nhănƠoăsauăđơy cóăgiáătr  s năl ngăth yăs năkhaiăthácăcaoă
nh tăĐ ngăb ngăsôngăC uăLongă? 
           A.ăB căLiêu.ă  B. Kiên Giang.   C.ăSócăTrĕng.ă  D. Cà Mau.  
Câu 6.ăCĕnăc ăvƠoăAtlatăĐ aălỦăVi tăNamătrangă20,ăhưyăchoăbi tăt nhănƠoăsauăđơyăcóăt ăl ădi n tíchăr ngăt ătrên 40 % - 60%ăsoăv iă
di nătíchătoƠnăt nhălƠ? 
          A.ăNgh ăAn. B. Lai Châu. C. Kon Tum. D. Tuyên Quang. 
Câu 7. Cĕnăc ăvƠoăAtlatăĐ aălỦăVi tăNamătrangă20,ăhưyăchoăbi tăt nhănƠoăsauăđơyăcóăs n l ngăth yăs năkhaiăthácăcaoăh nă
s năl ngănuôiătr ng?ăăăăăA. Cà Mau.                B. Kiên Giang. C.ăB năTre.        D.ăB căLiêu. 
Câu 8.ăCĕnăc ăvƠoăAtlatăĐ aălỦăVi tăNamătrangă20,ăhưyăchoăbi tăt nhănƠoăsauăđơyăcóăgiáătr  s năxu tăth yăs nătrênă50ă%ătrongă
t ngăgiáătr ăs năxu tănôngăậ lâm ậ th yăs n? 
          A. Qu ngăNinh.             B.ăBìnhăĐ nh.ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăC.ăBìnhăThu n.              D.ăB căLiêu. 
Câu 9. Cĕnăc ăvƠoăAtlatăĐ aălỦăVi tăNamătrangă20,ăhưyăchoăbi tăcácăt nhănƠoăsauăđơyăcóădi n tíchăr ngăsoăv iădi nătíchătoƠnăt nhă
trên 60% ? 

A.Tuyên Quang, Ngh ăAn,ăĐ kăL k,ăLơmăĐ ng. B.LơmăĐ ng,ăĐ kăL k,ăKonăTum,ăQu ngăBình. 
C.Qu ngăBình,ăQu ngăTr ,ăKonăTum,ăLơmăĐ ng. D.TuyênăQuang,ăQu ngăBình,ăKonăTum,ăLơmăĐ ng. 

Câu 10. Cĕnăc ăvƠoăAtlatăĐ aălỦăVi tăNamătrangă20,ăhưyăchoăbi tănh năxetănƠoăsauăđơyăkhông đúngăv ăbi uăđ ădi nătíchăr ngă
c aăn cătaăquaăcácănĕm?ă 

A.ăT ngădi nătíchăr ngăn cătaătĕngăquaăcácănĕm. 
B.ăDi nătíchăr ngăt ănhiênăquaăcácănĕmătĕngăliênătuc̣. 

   C.ăDi nătíchăr ngătr ngăquaăcácănĕmătĕngăliênătuc̣. 
   D.ăDi nătíchăr ngăt ănhiênătĕngănhanhăh nădi nătíchăr ngătr ng. 
Câu 11. Cĕnăc ăvƠoăAtlatăĐ aălíăVi tăNamătrangă20,ăchoăbi tăphátăbi uănƠoăsauăđơyăđúngăkhiăsoăsánhăăs năl ngăth yăs năc aă
m tăs  t nh? 

A.Nuôiătr ngăc aăH uăGiangăl năh năĐ ngăTháp.ăăăăăăăB.ăKhaiăthácăc aăKiênăGiangăl năh năĐ ngăTháp.ă  
Că.ăKhaiăthácăc aăBìnhăThu nănh ăh năH uăGiang.ăăăăăăD.Nuôiătr ngăc aăCƠăMauănh ăh năĐ ngăNai. 

Câu 12.ăCĕnăc ăvƠoăAtlatăĐ aălỦăVi tăNamătrangă20,ăhưyăchoăbi tănh năxetănƠoăsauăđơyălƠ không đung v ăbi uăđ ăs năl ngă
th yăs năc aăn cătaăquaăcácănĕm?ă 

A. T ngăs n l ngăth yăs nătĕngăquaăcácănĕm. B.ăS năl ngăth yăs năkhaiăthácăgi m. 
  C.ăS năl ngăth yăs nănuôiătr ngătĕng.  D.ăS năl ngănuôiătr ngătĕngănhanhăh năs năl ngăkhaiăthác. 
Câu 13.ăCĕnăc ăvƠoăAtlatăĐ aălỦăVi tăNamătrangă20,ăhưyăchoăbi tănh năxet nƠoăsauăđơyălƠ không đung v ăs ăthayăđ iăc ăc uă
s năl ngăth yăs năc aăn cătaăquaăcácănĕm?ă 

A.ăc ăc uăs năl ngăth yăs năcóăs ăthayăđ i. B.ăt ătrọngăth yăs nănuôiătr ngăvƠăkhaiăthácăđ uătĕng. 
   C.ăt ătrọngăth yăs nănuôiătr ngătĕng.   D.ăt ătrọngăth yăs năkhaiăthácăgi m. 
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Câu 14. Đi uăki năthiênănhiênăthu năl iăchoăho tăđ ngăđánhăb tăh iăs năc aăn cătaălƠ: 

A.ăB ăbi nădƠi,ăvùngăđ căquy năkinhăt ăr ng.ă B.ăăNhuăc uăc aăth ătr ngăth ăgi iăngƠyăcƠngăl n 
C.ăCóănhi uăsôngăngòi,ăkênhăr ch   D.  Nhân dân có nhi uăkinhănghi măđánhăb t 

Câu 15. Ng ătr ngătrọngăđi măn măngoƠiăkh iăxaăc aăvùngăbi năn cătaălƠ: 
A.  Cà Mau - KiênăGiangă(ng ătr ngăv nhăTháiăLan) B.ăăQu năđ oăTr ngăSa- qu năđ oăHoƠngăSa. 
C.ăăNinhăThu n- BìnhăThu n-BƠăR aăVũngăTƠu D.ăăH iăPhòng- Qu ngăNinhă(ng ătr ngăv nhăB căB ) 

Câu 16. Cà Mau - KiênăGiangălƠăm tătrongănh ngăng ătr ngăl nănh tăn cătaăch ăy uădoăcó 
 A.ănhi uăc aăsôngăl n,ăbi năsơu,ănhi uăv nhăkín. 
 B.ăb ăbi năkhúcăkhuỷu,ănhi uăvũng,ăv nh,ăđ măphá. 
 C.ăb ăbi năkhúcăkhuỷu,ăh ăth ngăđ oăvenăb ădƠyăđ c. 
 D.ăcácăh iăl u,ăth măl căđ aănông,ănhi uăc aăsôngăvƠăbưiătri u. 
Câu 17.ăKhóăkhĕnăl nănh tăv ăt ănhiênălƠmăgiánăđo năth iăgianăkhaiăthácăth yăs năn cătaătrongănĕmălƠ 
 A.ăb ăbi năs tăl ănhi uăn i.ă  B.ăngu năl iăth yăs năsuyăgi m. 
 C. môiătr ngăvenăbi năb ăôănhi m.ă  D.ăcóănhi uăbưoăvƠăgióămùaăĐôngăB c. 
Câu 18. Thu năl iăch ăy uăchoăvi cănuôiătr ngăthuỷăs nă ăn cătaălƠ 

A. b ăbi nădƠiăvƠăvùngăđ căquy năkinhăt ătrênăbi năr ng. 
B.ăvùngăbi năcóăngu năl iăh iăs năkháăphongăphú. 
C.ădọcăb ăbi năcóăbưiătri u,ăđ măphá,ăr ngăng păm n. 
D. ven các h iăđ oăt pătrungănhi uăthuỷăs năcóăgiáătr . 

Câu 19. Thu năl iăv ăkinhăt ăxưăh iăđ iăv iăngƠnhăth yăs năn cătaălƠ: 
A.ăăB ăbi nădƠi,ăvùngăđ căquy năkinhăt ăr ngăl năă 
B.ăăVùngăbi năn cătaăcóăngu năl iăh iăs năkháăphongăphú 
C.ăăTh ătr ngăngoƠiăn căv ăth yăs năm ăr ng  
D.ăăCóănhi uăkhuăv căthu năl iăchoănuôiătr ngăth yăs n 

Câu 20. T tăc ăcácăt nhăgiápăbi năđ uăđ yăm nhăđánhăb tăh iăs n,ănh ngăngh ăcáăcóăvaiătròăl năh nă  
A.ăĐ ngăb ngăsôngăH ngăvƠăduyênăh iăNamăTrungăB .ăăă.  B.ăăNamăB ăvƠăB căTrungăB . 
C.ăăB căTrungăB ăvƠăĐ ngăb ngăSôngăH ng.    D.ăăDuyênăh iăNamăTrungăB ăvƠăNamăB  

Câu 21.ăNguyênănhơnăch ăy uănh tălƠmăchoăho tăđ ngăkhaiăthácăh iăs năxaăb ăn cătaăngƠyăcƠngăphátătri nălƠădo 
A.ăngu năl iăsinhăv tăbi năngƠyăcƠngăphongăphú.     B.ăc ăs ăch ăbi năth yăs năngƠyăcƠngăphátătri n. 
C.ătƠuăthuy năvƠăng ăc ăngƠyăcƠngăhi năđ i.      D.ălaoăđ ngăcóăkinhănghi măngƠyăcƠngăđông. 

*Câu 22. V năđ ăquanătrọngănh tăc năgi iăquy tăđ ătĕngăs năl ngăđánhăb tăh iăs nă ăn cătaălƠ 
A.ăđ uăt ătrangăb ăph ngăti năhi năđ iăđ ăđánhăb tăxaăb . 
B.ătìmăki măcácăng ătr ngăl nă ăvùngăbi năngoƠiăkh i. 
C.ăph ăbi năkinhănghi măvƠătrangăb ăki năth căchoăng ădơn. 
D.ăm ăr ngăquiămôănuôiătr ngăth yăs năkhuăv căvenăbi n. 

Câu 23. Nhân t  nh h ng quan trọng nh t đ n ho t đ ng khai thác thuỷ s n  n c ta là 
A.ăđi uăki n đánh b t.    B.ădơnăc ăvƠălao đ ng. 

      C.ăc ăs ăv tăch t kĩ thu t.  D.ăth  tr ng. 
Câu 24.ăNĕngăsu tălaoăđ ngătrongăngƠnhăth yăs năth păch ăy uălƠădo 

A.ăăh ăth ngăcácăc ngăcáăcònăch aăđápă ngăyêuăc u.ă 
B.ătƠuăthuy n,ăcácăph ngăti năđánhăb tăch măđ căđ iăm i. 
C.ăcôngănghi păch ăbi năh năch  
D.ămôiătr ngăvenăbi năb ăsuyăthoái,ăngu năl iăth yăs năgi m. 

Câu 25.ăY uăt ăt ănhiênăquanătrọngănh tă nhăh ngăđ năs ăphátătri năvƠăphơnăb ăngƠnhăđánhăb tăth yăs nă ăn cătaălƠ 
A.ăngu năl iăth yăs n.ă    B.ăđ aăhìnhăđáyăbi n. 
C.ăch ăđ ăth yăs n.ă    D.ăđi uăki năkhíăh u. 

Câu 26.ăNh năđ nhănƠoăsauăđơyăđúngăv ăxuăh ngăthayăđ iătrongăc ăc uăngƠnhăth yăs nă ăn cătaă? 
A. t ătrọngăngƠnhănuôiătr ngăth yăs năngƠyăcƠngăcao. 
B.ăngƠnhăkhaiăthácăth yăs năchi măt ătrọngăngƠyăcƠngăcao. 
C.t ătrọngăngƠnhănuôiătr ngăth yăs năngƠyăcƠngăgi m.ă 
D.ăt ătrọngăngƠnhăkhaiăthácăcáăbi năngƠyăcƠngăgi m. 

Câu 27. Nguyên nhân nào quanătr ngănh t lƠmăchoăs năl ngănuôiătr ngăth yăs nătĕngănhanhăh năs năl ngăkhaiăthácăth yă
s n? 

        A.ăNuôiătr ngăch ăđ ngăv ăs năl ngăvƠăch tăl ngăđ ăph căv ăth ătr ng. 
        B.ăCóănhi uăsôngăsu i,ăkênhăr ch,ăđ măpháăt oăđi uăki năđ ănuôiătr ngăphátătri n. 
        C.ăNg iădơnăcóănhi uăkinhănghi m,ăth ătr ngătiêuăth ăđ căm ăr ng. 
       D.ăPh ngăti năngƠyăcƠngăhi năđ i,ăd chăv ăth yăs năngƠyăcƠngăphátătri n. 

Câu 28.ăNguyênănhơnăch ăy uănƠoăsauăđơyălƠmăchoăngh ănuôiătômă ăn cătaăphátătri năm nhătrongănh ngănĕmăg năđơy? 
 A.ănhuăc uăs ăd ngăth căph măt ătômăngƠyăcƠngănhi u.ă B.ăCóăđi uăki năt ănhiênăthu năl i. 
 C.ăng iănôngădơnăngƠyăcƠngăcóănhi uăkinhănghi m.ă  D.ăkĩăthu tănuôiăngƠyăcƠngăđ căc iăti n. 
Câu 29.ăKĩăthu tănuôiătômăph ăbi năhi nănayălƠ 
        A.ăqu ngăcanh.  B. bán thâm canh.   C.ăqu ngăcanhăc iăti n.ă D.ăthơmăcanhăcôngănghi p.ă 
Câu 30.ăKhóăkhĕnăch  y u c a vi c nuôi tôm là 

A.ătrongănĕmăcóăkho ng 30 ậ 35ăđ tăgióămùaăđôngăB c 
B. h ngănĕmăcóăt i 9-10ăc năbưoăxu t hi n  bi năĐông 
C.ămôiătr ng m t s  vùng bi n b  suyăthoáiăđeădọa ngu n l i th y s n. 
D. d ch b nh x y ra trên di n r ng gây nhi u thi t h i 

Câu 31.  ụănƠoăsauăđơyălƠăh năch ălƠmăchoăcácăm tăhƠngăth yăs năc aăn cătaăkhóăthơmănh păvƠoăth ătr ngăth ăgi iăhi nănay? 
A.ăS năph măc aăn cătaăcóăgiáăc nhătranhă ăth ătr ngătrongăn c. 
B.ăS năph măch ăy uălƠăm tăhƠngăđôngăl nh. 
C.ăKhơuăanătoƠnăv ăsinhăth căph măy uăkém. 
D.ăKh iăl ngăhƠngăkhôngă năđ nh. 

 



TÀI LI U ÔN THI THPT QU C GIA - MÔN Đ A LÝ 

42 
T ăĐ AăLÝă- THPT THÁI PHIÊN 

Câu 32. Nguyênănhơnăch ăy uănƠoălƠmăchoăho tăđ ngănuôiătr ngăth yăs năn căngọtă ăĐBSCLăhi nănayăg pănhi uăkhóăkhĕn? 
 A.ăXơmănh păm năsơu.ă  B.ăBưoăho tăđ ngăm nh. 
 C.ăDi nătíchăm tăn căgi m.ă D.ăL ngăm aăngƠyăcƠngăít. 
Câu 33. NguyênănhơnănƠoăsauăđơyălƠmăchoăĐBSCLătr ăthƠnhăvùngănuôiătr ngăth yăs năl nănh tăc ăn c? 
 A. Laoăđ ngăcóătrìnhăđ ăcao.ă B.ăDi nătíchăm tăn căr ngăl n. 
 C.ăTr ăl ngăth yăs năl n.ă D.ăC ăs ăv tăch tăkĩăthu tăt t. 
Câu 34. Đi uăki năt ănhiênăthu năl iănh tăv ăkhaiăthácăth yăs nă ăDuyênăh iăNamăTrungăB ? 
 A.ănhi uăv nhăbi n,ăc aăsông.ă B.ăvùngăbi nădi nătíchăr ng. 
 C.ănhi uăbưiătri u,ăđ măphá.ă D.ăcácăng ătr ngătrọngăđi m. 
Câu 35.ăPhátăbi uănƠoăsauăđơyăkhông đúngăv ăs năxu tăth yăs năc aăn cătaăhi nănay? 

A.ăDi nătíchănuôiătr ngăđ căm ăr ng. 
C.ăĐánhăb tă ăvenăb ăđ căchúătrọng. 

B.ăS năph măquaăch ăbi năcƠngănhi u. 
D.ăPh ngăti năs năxu tăđ căđ uăt . 

Câu 36. NgƠnhălơmănghi păcóăv ătríăđ căbi tătrongăc ăc uăkinhăt ăc aăh uăh tăcácăvùngălưnhăth ăn cătaăvì 
  A.ăNhuăc uăv ătƠiănguyênăr ngăr tăl năvà ph  bi n 
  B.ăN cătaăcóă3/4ăđ iănúi,ăl iăcóăvùngăr ngăng păm năven bi n 
  C.ăĐ ăcheăph ăr ngăn cătaăt ngăđ iăl năvà hi năđangăgia tĕng 
  D.ăR ngăgiƠuăcóăv ăkinhăt ăvà môi tr ngăsinh thái. 
Câu 37. Cho b ng s  li u sau 

S N L NG TH Y S N C A N C TA, NĔM 1995 VÀ 2005 (Đơn vị: nghìn tấn) 
S n l ng 1995 2005 
Đánh b t 1 195,3 1 987,9 

Nuôi tr ng 389,1 1 478,0 
Nh n xét nào sau đây đúng v i chuy n d ch c  c u ngành th y s n? 

A. T  trọng th y s n đánh b t chi m cao nh t và có xu h ng gi m.  
B. T  trọng th y s n đánh b t chi m cao nh t và có xu h ng tĕng. 
C. T  trọng th y s n nuôi tr ng chi m cao nh t và có xu h ng gi m.  
D. T  trọng th y s n nuôi tr ng chi m cao nh t và có xu h ng tĕng. 

Câu 38. Choăb ngăs ăli u: 
S NăL NGăTH YăS NăVẨăGIÁăTR ăXU TăKH UăTH YăS NăC Aă

N CăTA,ăGIAIăĐO Nă2010ă- 2015 
Nĕm T ngăs năl ng 

(nghìn tấn) 
S năl ngănuôiătr ng 

(nghìn tấn) 
Giáătr ăxu tăkh u 

(triệu đô la Mỹ) 
2010 5 143 2 728 5 017 
2013 6 020 3 216 6 693 

2014 6 333 3 413 7 825 

2015 6 582 3 532 6 569 

Đ ăth ăhi năs năl ngăvƠăgiáătr ăxu tăkh uăth yăs năc aăn căta,ăgiaiăđo nă2010ă- 2015ătheoăb ngăs ăli u,ăbi u 
đ ănƠoăsauăđơyălƠăthíchăh pănh t? 

A.ăĐ ng. B.ăMi n. C.ăK tăh p. D.ăC t. 
Câu 39. Choăbi uăđ ăsau: 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bi uăđ ăth ăhi năn iădungănƠoăsauăđơy? 
A.ăGiáătr ăkhaiăthácăth yăs năn cătaăgiaiăđo nă2005ă- 2010. 
B.ăGiáătr ănuôiătr ngăth yăs năn cătaăgiaiăđo nă2005ă- 2010. 
C.ăTìnhăhìnhăphátătri năngƠnhăth yăs năn cătaăgiaiăđo nă2005ă- 2010. 
D.ăS năl ngăngƠnhăth yăs năn cătaăgiaiăđo nă2005ă- 2010. 
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BẨIă25.ăT ăCH CăLẩNHăTH ăNỌNGăNGHI P 

1)ăCácăvùngănôngănghi p 
N cătaăcóă7ăvùngăNN,ătrongăđó TDMNBB,ăTơyăNguyên,ăĐôngăNamăB ălƠănh ngăvùngăchuyênăcanhăcơyăCNădƠiăngƠy;ăĐBSH,ă
ĐBSCLălƠăvùngăchuyênăcanhăcơyăl ngăth c;ăB căTrungăB ăvƠăDuyênăh iăNamăTrungăB ăch ăy uăchuyênăcanhăcơyăCNăng nă
ngày.   
Tómăt tăm tăs ăđ căđi măn iăb tăc aă7ăvùngăNN 
Vùng Đi uăki năs năxu t Chuyênămônăhóaăs năxu t 
Trung 
du 
mi nă
núiăB că
B  

Núi,ăcaoănguyênăđáăvôi,ăđ iăth p. 
Đ tăferalit,ăđ tăphùăsaăc . 
Khíăh uănhi tăđ iă măgióămùa,ăcóămùaăđôngăl nh. 
Dơnăcóăkinhănghi măSX,ăgiaoăthôngăt ngăđ iăthu năti n,ăvùngătrungăduă
cóăc ăs ăch ăbi n. 
Trìnhăđ ăthơmăcanhăt ngăđ iăth p. 

CơyăCNăcóăngu năg căc nănhi tăvƠăônăđ iă
(chè,ătr u,ăs ầ). 
Đ uăt ng,ăl c,ăthu călá. 
Cơyăĕnăqu ,ăcơyăd căli u. 
Trơuăbòăl yăth t,ăl yăs a,ăl nă(trungădu). 

Tây 
Nguyên 

Caoănguyênăbadanăr ngăl nă ăcácăđ ăcaoăkhácănhau. 
Đ tăbadanămƠuăm . 
Khíăh uăc năxíchăđ o,ăkhíăh uăphơnăhóaătheoăđ ăcao.ăThi uăn căv ămùaă
khô. 
Cóăcácănôngătr ngăqu cădoanh. 
CNăch ăbi năcònăy u,ăđi uăki năgiaoăthôngăch aăthu năl i. 

CƠăphê,ăcaoăsu,ăchè,ădơuăt m,ăh ătiêu. 
Bòăth t,ăbòăs a. 

Đôngă
Nam 
B  

Đ tăbadan,ăđ tăxámăphùăsaăc ădi nătíchăr ngăl n,ăkháăb ngăphẳng. 
Thi uăn căv ămùaăkhô. 
CácăthƠnhăph ăl n,ăt pătrungănhi uăc ăs ăCNăch ăbi n,ăGTVTăthu năl i. 
Trìnhăđ ăthơmăcanhăcao,ăs năxu tăhƠngăhóa. 

CơyăCNălơuănĕmă(caoăsu,ăcƠăphê,ăđi u) 
CơyăCNăng năngƠyă(đ uăt ng,ămía),ăcơyă
ĕnăqu . 
Bòăs aăvenăTPăl n,ăgiaăc m. 

ĐBSH Đ ngăb ngăchơuăth ăkháăb ngăphẳng,ăr ngăl n. 
Đ tăphùăsa. 
Cóămùaăđôngăl nh. 
Dơnăđông,ăm tăđ ădơnăs ăcao,ădơnăcóăkinhănghi măthơmăcanhăcơyălúa. 
M ngăl iăđôăth ădƠyăđ c,ăCNăch ăbi năpt. 
Trìnhăđ  thơmăcanhăcao,ăápăd ngăKH-KT trong SX. 

Lúa 
Cơyăth căph m,ăcơyăĕnăqu ,ăđay,ăcói. 
L n,ăbòăs aă(venăTPăl n),ăgiaăc m,ănuôiă
th yăs năn căngọt,ăn căl . 

 
 
ĐBSCL 

Đ ngăb ngăr ngăl n,ăkháăb ngăphẳng. 
Đ tăphùăsaăngọtăvenăsôngăTi n,ăsôngăH u,ăđ tăphèn,ăđ tăm n. 
V nhăbi nănông,ăng ătr ngăr ng,ădi nătíchăr ngăng păm năl n. 
Th ătr ngăr ng,ăGTVTăthu năl i,ăc ăs ăCNăch ăbi năkháăphátătri n. 
Trìnhăđ ăthơmăcanhăcao,ăs năxu tăhƠngăhóa 

Lúa 
CơyăCNăng năngƠyă(mía,ăđay,ăcói) 
Cơyăĕnăqu ănhi tăđ i. 
Th yăs nă(tôm,ăcáătra,ăbasa),ăgiaăc mă
(v t). 

B că
Trung 
B  

Đ ngăb ngănh ăhẹp,ăvùngăđ iătr cănúi. 
Đ tăphùăsa,ăđ tăcát,ăđ tăferalit,ăbadan. 
Th ngăx yăraăthiênătaiă(bưoăl t),ăcátăbay,ăgióăf n. 
Dơnăcóăkinhănghi măđ uătranhăchinhăph căt ănhiên. 
Cóăm tăs ăđôăth ăv aăvƠănh ăvenăbi n. 
Trìnhăđ ăthơmăcanhăt ngăđ iăth p,ănôngănghi păs ăd ngănhi uălaoăđ ng. 

CơyăCNăhƠngănĕmă(l c,ămía,ăthu căláầ). 
CơyăCNălơuănĕmă(cƠăphê,ăcaoăsu) 
Trơuăbòăl yăth t,ănuôiăth yăs năn căm n,ă
n căl . 

Duyên 
h iă
Nam 
Trung 
B  

Đ ngăb ngănh ăhẹp. 
Đ tăphùăsa,ăđ tăcát. 
Có nhi uăv ngăbi năthu năl iănuôiătr ngăth yăs n. 
D ăb ăh năhánăv ămùaăkhô. 
Cóănhi uăthƠnhăph ,ăth ăxưăvenăbi n,ăGTVTăthu năl i. 
Trìnhăđ ăthơmăcanhăkháăcao. 

CơyăCNăhƠngănĕmă(mía,ăthu călá). 
CơyăCNălơuănĕmă(d a). 
Lúa 
Bò,ăl n 
Đánhăb t,ănuôiătr ngăth yăs nă(tôm hùm). 

2)ăNh ngăthayăđ iăc aăt ăch călưnhăth ăNN 
a. Tổ chức lãnh thổ nông nghiệp của nước ta trong những năm qua thay đổi theo hai xu hướng chính: 
- Tĕngăc ngăchuyênămônăhoáăs năxu t,ăphátătri năcácăvùngăchuyênăcanhăquyămôăl n. 
- Đ yăm nhăđaăd ngăhoáănôngăghi p,ăđaăd ngăhoáăkinhăt ănôngăthônă. 
  -  Khaiăthácăh pălỦăngu nătƠiănguyên. 
      -  S ăd ngăk tăh păngu nălaoăđ ng,ăt oăvi călƠm. 
      -    Gi măthi uăr iăroătrongăth ătr ngănôngăs n. 
b.ăKinhăt ătrangătr iăcóăb căphátătri năm i,ăthúcăđ yăs năxu t nôngănghi pătheoăh ngăsƠnăxu tăhƠngăhoá.ă 
Trangătr iăphátătri năv ăs ăl ngăvƠălo iăhìnhăă s năxu tănôngănghi păhƠngăhoá.ă 

CỂUăH IăTR CăNGHI M 
Câu 1. Cĕnăc ăvƠoăAtlatăĐ aălíăVi tăNamătrangă18,ăhưyăchoăbi tăcơyămíaăkhôngăph iălƠăcơy chuyênămônăhóaăc aăvùng nào sau 
đơy? 
         A.ăĐ ngăb ngăSôngăH ng. B.ăDuyênăh iăNamăTrungăB . 
         C.ăĐôngăNamăB . D.ăĐ ngăb ngăsôngăC uăLong. 
Câu 2. Cĕnăc ăvƠoăAtlatăĐ aălíăVi tăNamătrangă18,ăhưyăchoăbi tătrongăcácăvùngănƠoăsauăđơy cóădi nătíchăđ tăm tăn cănuôiătr ngă
th yăs năl nănh t? 
        A.ăĐ ngăb ngăSôngăH ng. B.ăDuyênăh iăNamăTrungăB . 
        C.ăĐôngăNamăB . D.ăĐ ngăb ngăsôngăC uăLong. 
Câu 3. Cĕnăc ăvƠoăAtlatăĐ aălíăVi tăNamătrangă18ăvƠătrangă4-5,ăhưyăchoăbi tăt nhănƠoă  Duyênăh iăNamăTrungăB ăcóăchuyênă
môn hóa cây mía? 
         A.ăBìnhăĐ nh. B. Phú Yên. C. Khánh Hòa. D.ăNinhăThu n. 
 
Câu 4. Nhân t  t o n n cho s  phân hoá lãnh th  nông nghi p n c ta là 
 A.ăđi uăki năt ănhiênăvƠătƠiănguyênăthiên nhiên.  B.ăkinhăt ă- xã h i. 
       C.ăl chăs ăkhaiăthácălưnh th .     D.ăđ ngăl iăchính sách. 
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Câu 5.ăN nănôngănghi păn cătaăđangăti năm nhălênăs năxu tăhƠngăhóaănênăngƠyăcƠngăb ăchiăph iăb iănhơnăt  
 A.ăt ănhiên.       B.ăkinhăt ă- xã h i. 
       C.ăl chăs ăkhaiăthácălưnh th .     D.ăkĩăthu t. 

Câu 6. Vi căquyăho chăvƠ hìnhăthƠnhăcácăvùngănôngănghi păn căta,ăc ăs ăquanătrọngăhƠngăđ uălƠăd aătrên: 
           A. đi uăki năkinhăt ă- xưăh iăcácăvùng.ă B. đi uăki năsinhătháiănôngănghi p 
           C. trìnhăđ ăthơmăcanhăc aăt ngăvùng. D. kh ănĕngăchuyênămônăhóaăs năxu t. 
Câu 7. Nhân t  quan trọng nh t thúc đ y s  hình thành các vùng chuyên canh s n xu t nông ph m hàng hoá ăn cătaă
giaiăđo năhi nănay là 
          A.khoaăhọcă- kỹ thu t. B.ăl căl ngălao đ ng. 

           C. th  tr ng. D.ăt păquánăs n xu t. 
Câu 8. Hình thành cácăvùngăchuyênăcanhăđưăth ăhi n 
 A.ăs ăphơnăb ăcơyătr ngăchoăphùăh păh năv iăcácăvùngăsinhătháiăNN.  
 B.ăs ăthayăđ iăc ăc uăcơyătr ngăphùăh păh năv iăđi uăki năsinhătháiăNN.  
 C.ăs ăkhaiăthácăcóăhi uăqu ăh năn năNNănhi tăđ i. 
 D.ăăc ăc uăcơyătr ngăđ căđaăd ngăhóaăđ ăphùăh păv iăth ătr ng. 
Câu 9. M căđíchăch ăy uăc aăvi căhìnhăthƠnhăcácăvùngăchuyênăcanhănôngănghi păquyămôăl nălƠ 

A.ăt oăraăkh iăl ngăhƠngăhóaăl năvƠăcóăgiáătr ăcao. B.ăgi iăquy tăvi călƠm,ănơngăcaoăđ iăs ngăng iădơn. 
C.ăđápă ngănhuăc uăth ătr ng,ăthu năl iăchoăch ăbi n. D.ăđaăd ngăhóaăs năph măvƠăph căv ăchoăxu tăkh u. 

Câu 10. Vi căhìnhăthƠnhăcácăvùngăchuyênăcanhăcơyăCNăg năv iăcôngănghi păch ăbi năs ăcóătácăđ ng:  
 A.T oăthêm nhi uăngu năhƠngăxu tăkh uăcóăgiáă tr . B.D ăth căhi năc ăgi iăhoá,ăhoáăhọcăhoá,ăthuỷăl iă hoá. 
      C.Nơngăcaoăch tăl ngăvƠăh ăgiáăthƠnhăs năph m. D.Khaiăthácăt tăti mănĕngăv ăđ tăđai,ăkhíăh uăc aăm iăvùng. 

Câu 11.  Đi măgi ngănhauăv ăđi uăki năsinhătháiănôngănghi păc aăĐBSHăvƠăĐBSCLălƠăc ă2ăđ uăcó: 
 A.ăăMùaăđôngăl nh   B.ăăDi nătíchăt ngăt ănhau 
 C.  Đ tăphùăsaăngọt   D.ăăDi nătíchăđ tăphènăl n. 
Câu 12. ĐơyălƠăđi măkhácănhauătrongăđi uăki năsinhătháiănôngănghi păgi aăĐ ngăb ngăsôngăH ngăvƠăĐ ngăb ngăsôngăC uă
Long? A. Đ a hình. B. Đ t đai. C. Khí h u.  D.ăNgu n n c 
Câu 13.  Đi măgi ngănhauăv ăđi uăki năsinhătháiănôngănghi păc aăTrungăduămi nănúiăB căB ăv iăTơyăNguyênălƠăc ă2ăđ uăcó: 
 A.ăăĐ tăđ ăđáăvôi.  B.  Đ tăđ ăbaădan. C.  Cao nguyên  D.ăăHaiămùaăm aăkhôărõăr t. 
Câu 14.ăY uăt ăchínhăt oăraăs ăkhácăbi tătrongăc ăc uăs năph mănôngănghi păgi aăTrungădu  vƠămi nănúiăB căB  vàTây Nguyên 
là: 

A.ăTrìnhăđ ăthơmăcanh.    B.ăĐi uăki năv ăđ aăhình. 
 C.ăĐ căđi măv ăđ tăđaiăvƠăkhíăh u.   D.ăTruy năth ngăs năxu tăc aădơnăc . 
Câu 15. S  khác bi t trong s n ph m chuyên môn hóa nông nghi p c a Trung du và mi n núi B c B  và Tây Nguyên ch  y u 
đ căquyăđ nh b i 

A.ăđi u ki n sinh thái nông nghi p. B.ăđi u ki n kinh t - xã h i. 
C.ătrìnhăđ  thâm canh.       D. th  tr ngăvƠălaoăđ ng. 

Câu 16.  Trìnhăđ ăthơmăcanhăcao,ăSXăhƠngăhóa,ăs ăd ngănhi uămáyămócăv tăt ănôngănghi pălƠăđ căđi măSXăc a: 
 A.ăĐôngăNamăB ăvƠăĐ ngăb ngăsôngăC uăLong  B.ăĐôngăNamăB ăvƠăTơyăNguyên 

C.ăTơyăNguyênăvƠăđ ngăb ngăSôngăH ng   D.ăĐBSHăvƠăB căTrungăB  
Câu 17.  S năph măchuyênămônăhóaăc aăTơyăNguyênăg m: 
 A. Cà phê, cao su,ăchè,ădơuăt m,ăh ătiêu;ăl năvƠăbòăs aăăăăăăăă 
 B.ăCƠăphê,ăcaoăsu,ăchè,ădơuăt m,ăđi u,ăbòăth tăvƠăbòăs a 
 C.ăCƠăphê,ăcaoăsu,ăchè,ădơuăt m,ăh ătiêu;ăbòăth tăvƠăbòăs aăăăăă 
 D.ăCƠăphê,ăcaoăsu,ăchè,ădơuăt m,ăh ătiêu;ătrơuăvƠăbòăth t. 
Câu 18.ă ăn cătaăhi nănay,ăvùngăcóăhaiăkhuăv căs năxu tănôngănghi păcóătrìnhăđ ăthơmăcanh đ iăl pănhauărõănh tălƠ: 

A. Tây Nguyên.                                             B.ăĐôngăNamăB . 
C.ăĐ ngăb ngăsôngăC uăLong.                    D.ăĐ ngăb ngăsôngăH ng. 

Câu 19.ăTh ăm nhăt ngăđ ngăv ăs năxu tănôngănghi pă ăhaiăvùngăĐ ngăb ngăsôngăC uăLongăvƠăDuyênăh iămi nă
Trung là 

A.ăs năxu tăl ng th c.    B.ăphátătri năcơyăhoa màu. 
C.ăphátătri năchĕnănuôiăvƠăđánhăb tăthuỷ s n. D.ăphátătri năcơyăĕn qu . 

Câu 20.ăĐi măgi ngănhauăv ăđi uăki năsinhătháiănôngănghi păc aăTơyăNguyênăvƠăĐôngăNamăB ăn cătaălƠ 
 A.ăđ aăhìnhăbánăbìnhănguyênăr ngăl n.ă  B.ăkhíăh uăđaăd ng,ăphơnăhóa. 
 C.ăđ aăhìnhăcaoănguyênăx păt ng.ă  D.ămùaăm a,ămùaăkhôărõăr t. 
Câu 21.ăS năxu tăcácălo iărauăv ăđôngănh ăsuăhƠo,ăb păc i,ăsúpăl ầălƠăth ăm nhăc aăvùng 

 A.ăĐ ngăb ngăsôngăH ng.   B.ăĐ ngăb ngăsôngăC uăLong. 
 C.ăTrungăduăvƠămi nănúiăB căB .ă  D.ăB căTrungăB . 

Câu 22.  S năph măchuyênămônăhóaăSXăc aăĐ ngăb ngăSôngăC uăLongălƠ: 
 A.ăLúa,ălúaăcóăch tăl ngăcao,ăth yăs n,ăgiaăc m       B.ăTh yăs nă(đ căbi tălƠătôm),ăgiaăc m,ăl c 
 C.ăGiaăc mă(đ căbi tălƠăv tăđƠn);ălúaăcóăch tăl ngăcao,ăbòăs a      D.ăTrơu,ălúa,ălúaăcóăch tăl ngăcao,ăđ uăt ng. 
Câu 23. Lúa,ăđay,ăcói,ămía,ăv t,ăthuỷăs n,ăcơyăĕnăqu ălƠăs năph măchuyênămônăhoáăc aăvùng 

            A.ăĐ ngăb ngăsôngăH ng. B.ăĐ ngăb ngăsôngăC uăLong 
            C.ăĐôngăNamăB .. D.ăDuyênăh iămi năTrung. 

Câu 24. Vùng Đ ng b ng sông H ng và Đ ng b ng sông C u Long có ngành chĕn nuôi phát tri n nh t n c ta là do 
A. cácăgi ngăv tănuôiăđ aăph ngăcóăgiáătr ăkinhăt  cao. 
B. có ngu năth c ĕn cho chĕn nuôi phong phú, th  tr ng tiêu th  r ng 
C. cóăl căl ngălaoăđ ngăđôngăđ o,ăcóăkinhănghi mătrongăchĕn nuôi 
D. cóăđi uăki năt ănhiênăthu n l i. 

Câu 25.ăCơyăchèăđ cătr ngănhi uă ăTơyăNguyênăch ăy uădoăn iăđơyăcó 
            A.ăm tămùaăm aăvƠăm tămùaăkhôărõăr t.ă  B.ăt ngăl ngăm aătrongănĕmăl n. 
            C.ăkhíăh uămátămẻă ăcácăcaoănguyên.ă  D.ăkhíăh uănóngă ăcácăcaoănguyênăth p. 
Câu 26. Vi căhìnhăthƠnhăcácăvùngăchuyênăcanhă ăTơyăNguyên,ăĐôngăNamăB ,ăĐ ngăb ngăsôngăC uăLongăth  hi năxuăh ng  

      A.ătĕngăc ngăs ăphơnăhoáălưnhăth ăs năxu t. B.ătĕngăc ngătìnhătr ngăđ căcanh. 
      C.ătĕngăc ngăchuyênămônăhoáăs năxu t. D.ăđ yăm nhăđaăd ngăhoáănôngănghi p. 
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Câu 27. T  ch c lãnh th  nông nghi p c aăn c ta trong nh ngănĕmăquaăthayăđ iătheoăh ng: 
           A. s n xu tăđ c canh lúa g o.  B. phát tri n m nh kinh t  h  giaăđình. 
           C. phát tri n kinh t  trang tr i. D. tĕngăc ng chuyên môn hóa s n xu t. 
Câu 28.ăĐ ng l c thúc đ y quá trình chuyên môn hóa trong nông nghi p  n c ta là  
           A.ăs ăm ăr ngănhuăc uăc aăth  tr ng.   
           B.ăho tăđ ngăd chăv ănôngănghi păphát tri n. 
           C.ăs ăchuy năd chăm nhăm ătrongăc ăc uăngƠnhănông nghi p. 
           D.ăs ăxu tăhi năcácăhìnhăth căs năxu t m iătrongănông nghi p. 
Câu 29. Đaăd ngăhoáănôngănghi păs ăcóătácăđ ng 

       A.ăt oăđi uăki năchoănôngănghi păhƠngăhoáăphátătri n. B.ăgi măb tătìnhătr ngăđ căcanh. 
       C.ăt oăngu năhƠngăt pătrungăchoăxu tăkh u.ăăăăăăăăăăăăăăăD.ăgi măthi uăr iăroătr căbi năđ ngăc aăth ătr ng. 

Câu 30.ăBi năphápăch ăy uăgópăph năgi măthi uăr iăroătrongătiêuăth ăs năph mănôngănghi păn cătaălƠ 
           A.ăđ uăt ăthơmăcanh,ăluơnăcanh,ătĕngăv .ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăB.ăphátătri nănôngănghi păc ătruy n. 
           C.ătĕngăc ngăchuyênămônăhóaăs năxu t.ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăD.ăđ yăm nhăđaăd ngăhóaănôngănghi p. 
Câu 31:ăVi căđ yăm nhăđaăd ngăhóaănôngănghi pă ăn cătaăkhông nh măm căđíchăch ăy uănƠoăsauăđơy? 

A.Khaiăthácăh pălíăh năs ăphongăphú,ăđaăd ngăc aăt  nhiên.   

B.Gi măthi uăr iăroăkhiăth ătr ngănôngăs năbi năđ ngăb t l i. 
C.T pătrungăphátătri nănôngăs nă ănh ngăvùngăchuyên canh.  
D.S ăd ngăt tăh năngu nălaoăđ ng,ăt oăthêmănhi uăvi c làm. 

Câu 32. Vi cătĕngăc ngăchuyênămônăhoáăvƠăđ yăm nhăđaăd ngăhoáănôngănghi păđ uăcóăchungăm tăătácăđ ngălƠ  
   A.ăs ăd ngăt tăh năngu nălaoăđ ng,ăt oăthêmănhi uăvi călƠm.  
B.ăđ aănôngănghi păt ngăb cătr ăthƠnhăn nănôngănghi păs năxu tăhƠngăhoá. 
C.ăgi măthi uăr iăroăn uăth ătr ngănôngăs năcóăbi năđ ngăb tăl i. 
D. cho phépăkhaiăthácăt tăh năcácăđi uăki năt ănhiênăvƠătƠiănguyênăthiênănhiên. 

Câu 33.ăĐ ăs năxu tăđ cănhi uănôngăs năhƠngăhoá,ăph ngăth căcanhătácăđ căápăd ngăph ăbi nă ăn cătaăhi nănay  
là 
          A.ăqu ngăcanh,ăc  gi i hoá.  B. thâm canh, chuyên môn hoá. 

           C.ăđaăcanhăvƠ  xen canh.  D. luân canh và xen canh. 
Câu 34. ụănghĩaăc aăkinhăt ătrangătr iăđ iăv iănôngănghi păn cătaălƠ 
A.ăgópăph năvƠoăvi căđaăd ngăhóaăcơyătr ng,ăv tănuôi.  B.ăt ngăb căđ aăNNălênăs năxu tăhƠngăhóa. 
C.ăthúcăđ yănhanhăs ăchuy n d chăc ăc uăNN.  D.ăs ăd ngăh pălíătƠiănguyênăvƠoăphátătri năs năxu t. 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
BẨIă26.ăC ăC UăNGẨNHăCỌNGăNGHI P 

C ăc uăCNătheoăngƠnh C ăc uăCNătheoălưnhăth  C ăc uăCNătheoă
thƠnhăph năKT 

- C ă c uă ngƠnhă CNă n că taă
t ngăđ iăđaăd ng.ă 
Cóă3ănhómăv iă29ăngƠnhăCN 
 +ăcôngănghi păkhaiăthácă(4ăngƠnh) 
+ăcôngănghi păch ăbi nă(23ăngƠnh) 
+ăs năxu t,ăphơnăph iăđi n,ăkhíăđ t,ă
n că(2ăngƠnh). 
- M tă s ă ngƠnhă CNă trọngă đi m:ă
nĕngăl ng,ăch ăbi nă l ngăth că - 
th că ph m,ă d tă - may,ă hoáă ch tă - 
phân bón - caoă su,ă v tă li uă xơyă
d ng,ăc ăkhíă- đi năt ,... 
- C ă c uă ngƠnhăCNăn că taă đangă
cóăs ăchuy năd chănh măthíchănghiă
v iă tìnhă hìnhăm iă đ ă h iă nh pă vƠoă
th ătr ngăkhuăv căvƠăth ăgi i. 
+ăTĕngăt ătrọngăCNăch ăbi n 
+ă Gi mă t ă trọngă CNă khaiă thác;ă CNă
s năxu t,ăphơnăph iăđi n,ăkhíăđ t. 
- HoƠnăthi năc ăc uăngƠnhăCNă
theoăh ng 
+ăXơyăd ngăc ăc uăngƠnhăCNălinhă
ho t,ăthíchănghiăv iăc ăch ăth ă
tr ng 
+ăĐ yăm nhăptăcácăngƠnhăCNătrọngă
đi m. 
+ăĐ uăt ăCNătheoăchi uăsơu,ăđ iă
m iătrangăthi tăb ăvƠăcôngăngh . 

Ho tăđ ngăCNăt pătrungăch ăy uă ăm tăs ăKV: 
- ăB căB ,ăĐBSHăvƠăvùngăph ăc n: 
+ăM căđ ăt pătrungăCNăcaoănh tăn c. 
  +ăT ăHƠăN i,ăho tăđ ngăCNăv iăchuyênămônăhóaăkhácănhauă
lanăt aătheoănhi uăh ngădọcătheoăcácătuy năgiaoăthôngăhuy tă
m ch.ă: 
     •ăH iăPhòngă-H ăLong-C măPh ă:ăc ăkhí,ăthan,ăVLXD. 
     •ăĐápăC u- B căGiangă:ăVLXD,ăphơnăhóaăhọc. 
     •ăĐôngăAnh- TháiăNguyên:c ăkhí,ăluy năkim. 
     •ăVi tăTrì- LơmăThaoă:ăHóaăch t,ăgi y 
     •ăHòaăBình- S năLaă:ăTh yăđi n 
     •ăNamăĐ nh,ăNinhăBình- ThanhăHóaă:ăd t-may,ăđi n,ăVLXD. 
- ăNamăB ă: 
  +ăHìnhă thƠnhă1ă d iăCN,ă trongăđóăn iă lênă cácă trungă tơmăCNă
hƠngăđ uănh ăTPăHCM,ăBiênăHòa,ăVũngăTƠu,ăth ăD uăM t. 
  +ă H ngă chuyênămônă hóaă r tă đaă d ng,ă cóăm t vài ngành 
t ngăđ iănonătrẻănh ngăptăm nhănh ăkhaiăthácăd uăkhí. 
- D cătheoăDHMT :ăĐƠăN ngălƠăTTCNăquanătrọngănh t.ăNgoƠiă
raăcóă1ăs ăTTăkhácă:ă 
Vinh,ăQuyăNh n,ăầ 
- ăcácăkhuăv căcònăl i,ănh tălƠăvùngănúi,ăCNăphátătri năch m,ă
phơnăb ăphơnătánăr iăr c. 
 Gi i thích :ăNh ngăkhuăv căt pătrungăCNă 
th ngăg năli năv iăs ăcóăm tăc aăTNTN,ăngu nălaoăđ ngăcóă
tayăngh ,ăth ătr ng,ăKCHTăvƠăVTĐLăthu năl i. 
- Nh ngă khuă v că g pă nhi uă h nă ch ă trongă ptă CNă lƠă doă s ă
thi uăđ ngăb ăc aăcácănhơnăt ătrên,ăđ căbi tălƠăGTVT. 

- Nh  k tă qu ă c aă
côngă cu că đ iăm i,ă
c ă c uă CNă theoă
thƠnhă ph nă KTă cóă
nh ngă thayăđ iăsơuă
s că: 
  +ă S ă thƠnhă ph nă
KTă thamă giaă ho tă
đ ngă CNă đưă đ că
m ăr ngănh măphátă
huyă mọiă ti mă nĕngă
choăvi căsx. 
  +ă Xuă h ngă
chungă lƠă gi mă t ă
trọngăKVănhƠăn c,ă
tĕngă t ă trọngă khuă
v că ngoƠiă nhƠă
n c,ă đ că bi tă lƠă
khuăv căcóăv năđ uă
t ăn căngoƠi. 
 

CỂUăH IăTR CăNGHI M 

Câu 1. Cĕnăc ăvƠoăAtlatăĐ aălíăVi tăNamătrangă21,ăhưyăchoăbi tătrungătơmăcôngănghi păl nănh t,ăcóăc ăc uăngƠnhăđaăd ngănh tă ăă
vùngăDuyênăh iămi năTrungălƠăthƠnhăph ănƠoăsauăđơyă? 

A. Vinh. B.ăHu .  C.ăĐƠăN ng.  D. Nha Trang. 
Câu 2.ăCĕnăc ăvƠoăAtlatăĐ aălíăVi tăNamătrangă21,ăhưyăchoăbi tăcácătrungătơmăcôngănghi păcóăquyămôătrênă120ănghìnăt ăđ ng? 
         A.ăHƠăN i,ăTP.ăH ăChíăMinh. B.ăH iăPhòng,ăBƠăR a- VũngăTƠu. 
         C.ăHƠăN i,ăH iăPhòng. D.ăTP.ăH ăChíăMinh,ăTh ăD uăM t. 
Câu 3.ăCĕnăc ăvƠoăAtlatăĐ aălíăVi tăNamătrangă21,ăhưyăchoăbi tăcácătrungătơmăcôngănghi păcóăquyămôăt ă9ă- 40ănghìnăt ăđ ngăc aă
Đ ngăb ngăSôngăC uăLong? 
        A.ăC năTh ,ăLongăXuyên.ăăăăăB.ăC năTh , Cà Mau.    C. Cà Mau, Long Xuyên. D.ăSócăTrĕng,ăMỹăTho. 
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Câu 4.ăCĕnăc ăvƠoăAtlatăĐ aălíăVi tăNamătrangă21,ăhưyăchoăbi tătrungătơmăcôngănghi păVinhăthu căt nhănƠoăsauăđơy? 
        A.ăQu ngăBình. B.ăQu ngăTr . C.ăHƠăTĩnh. D.ăNgh ăAn. 
Câu 5. Cĕnăc ăvƠoăAtlatăĐ aălíăVi tăNamătrangă17ăvƠăă21,ăhưyăchoăbi tătrungătơmăcôngănghi păH ăLongăthu căvùngăkinhăt ă
nào? 

A.ăĐ ngăb ngăsôngăH ng.ă B.ăTrungăduămi nănúiăB căB .ă C.ăB căTrungăB .ă  D.ăĐôngăB c. 
Câu 6.ăCĕnăc ăvƠoăAtlatăĐ aălíăVi tăNamătrangă21,ăhưyăchoăbi tătrungătơmăcôngănghi păĐƠăN ngăcóăgiáătr ăs năxu tăCNălƠăbaoă
nhiêuănghìnăt ăđ ng? 
      A.ătrênă120ănghìnăt ăđ ng.ă B. 40-120ănghìnăt ăđ ng.ă C. 9-40ănghìnăt ăđ ng.ă D.ăd iă9ănghìnăt ăđ ng. 
Câu 7.ăCĕnăc ăvƠoăAtlatăĐ aălíăVi tăNamătrangă21,ăgiáătr ăs năcôngănghi păc aăt nhăQu ngăNinhăsoăv iăc ăn călƠ 
        A. trên 0,5-1%. B. trên 1-2,5 %. C. trên 2,5-10%. D. trên 10%. 
Câu 8.ăCĕnăc ăvƠoăAtlatăĐ aălíăVi tăNamătrangă21,ăhưyăchoăbi tăvùngăcóăm căđ ăt pătrungăcôngănghi păcaoănh tăc ăn c? 
       A.ăDuyênăh iămi n Trung. B.ăĐôngăNamăB . 
       C.ăĐ ngăb ngăsôngăC uăLong. D.ăĐ ngăb ngăsôngăH ng. 
Câu 9. Cĕnăc ăvƠoăAtlatătrangă21,ăchoăbi tănh năxétănƠoăsauăđơyăkhông đúngăv ăs ăchuy năd chăc ăc uăgiáătr ăs năxu tăCNăc aă
c ăn căphơnătheoăthƠnhăph năkinhăt ă? 
       A. gi măkhuăv căNhƠăn căvƠătĕngăkhuăv căNgoƠiănhƠăn c. 
        B.ăgi măkhuăv căNhƠăn căvƠătĕngăkhuăv căcóăv năđ uăt ăn căngoƠi. 
       C.ăgi măkhuăv căNhƠăn căvƠăkhuăv căcóăv năđ uăt ăn căngoƠi. 
       D.ătĕngăkhuăv căNgoƠiănhƠăn căvƠăkhuăv căcóăv năđ uăt ăn căngoƠi. 
Câu 10.ăCĕnăc ăvƠoăAtlatătrangă21,ăchoăbi tănh năxétănƠoăsauăđơyăđúngăv ăs ăchuy năd chăc ăc uăgiáătr ăs năxu tăCNăc aăc ă
n căphơnătheoănhómăngƠnhă? 
        A.ăTĕngăCNăkhaiăthác.ă    B.ăGi măCNăch ăbi n. 
        C.ăTĕngăCNăs năxu tăvƠăphơnăph iăđi n,ăkhíăđ t,ăn c.ă D.ăGi măCNăkhaiăthác,ătĕngăCNăch ăbi n. 
Câu 11.ăC ăc uăCNătheoăngƠnhăđ căth ăhi nă :ăă 
   A.ăS ăl ngăngƠnhătrongătoƠnăb ăh ăth ngăcácăngƠnhăCN.ăăăă 
  B.ăM iăquanăh ăgi aăcácăngƠnhătrongătoƠnăb ăh ăth ngăcácăngƠnhăCN 
  C.ăT ătrọngăgiáătr ăSXăc aăt ngăngƠnhătrongăh ăth ngăcácăngƠnhăCN.ă 
   D.ăTh ăt ăgiáătr ăSXăm iăngƠnhătrongăh ăth ngăcácăngƠnhăCN 
Câu 12.ăăBi uăhi nănƠoăsauăđơyăch ngăt ăm tăcáchărõărƠngănh tăc ăc uăngƠnhăCNăn cătaăt ngăđ iăđaăd ng: 
 A.ăCóă4ăngƠnhăthu cănhómăCN khai thác  B.ăCóă3ănhómăv iă29ăngƠnhăCN 
 C.ăNhómăCNăch ăbi năcóă23ăngƠnh    D.ăNhómăSXăphơnăph iăđi n,ăkhíăđ t,ăn căcóă2ăngƠnh. 
Câu 13.ăăTheoăcáchăphơnălo iăhi năhƠnh,ăn cătaăcóăcácănhómăngƠnhăCN: 
 A.ăCôngănghi păn ng,ăCNănhẹ B.ăKhaiăthác;ăch ăbi n;ăSX phơnăph iăđi n,ăkhíăđ t,ăn c 
 C.ăKhaiăthác;ăcôngănghi pănhẹ D.ăSXăphơnăph iăđi n,ăkhíăđ t,ăn c;ăcôngănghi păn ng 
Câu 14.Trongăc ăc uăngƠnhăcôngănghi păc aăn cătaăhiênănay,ăngƠnhăcóăt ătrọngăl nănh tălƠ 

A. khai thác.  B.ăch ăbi n. C.ăs năxu tăđi n.  D. hóaăch tăvƠăc ăkhí. 
Câu 15.ăĐ căđi mănƠoăsauăđơyăkhông đúngăc ăc uăCNătheoăngƠnhăn cătaăhi nănay? 

A.ăCóăcácăngƠnhătrọngăđi mă   B.t pătrungăm tăs ăn i. 
C.ăt ngăđ iăđaăd ng    D.ăcóăs ăchuy năd chărõăr t. 

Câu 16.  CNătrọngăđi măkhông ph iălƠăngƠnh: 
 A. Có th ăm nhălơuădƠi   B.ăMangăl iăhi uăqu ăcaoăv ăKT-XH. 
 C.ăD aăhoƠnătoƠnăvƠoăv năn căngoƠi D.ăCóătácăđ ngăm nhăm ăđ năs ăPTăc aăcácăngƠnhăKTăkhác. 
Câu 17. Đ căđi m không đúngăv ăngƠnhăcôngănghi pătrọngăđi mălƠ  
A.ămangăl iăhi uăqu ăcao,ăchi măt ătrọngăl n trongăgiáătr ăs năxu tăcôngănghi p. 
B.ăcóăth ăm nhălơuădƠiăc ăv ăt ănhiênăvƠăkinhăt ă- xưăh i. 
C.ăs ăd ngănhi uălo iătƠiănguyênăthiênănhiênăv iăquyămôăl n. 
D. thúcăđ yăcácăngƠnhăkinhăt ăkhácăcùngăphátătri n. 

Câu 18. NgƠnhănƠoăsauăđơyăc aăn cătaăkhông ph iălƠăCNătrọngăđi m 
 A.ăCNănĕngăl ng.ă B.ăCNăch ăbi năLTTP.ă C.ăCNăs năxu tăv tăli uăxơyăd ng.ăăăăD.ăLuy năkim. 
Câu 19. Côngănghi păkhaiăthácăkhoángăs nălƠăth ăm nhăc aăvùng 
A.ăĐ ngăb ngăsôngăH ng. B.ăB căTrungăB . 
C.ăTrungăduăvƠămi nănúiăB căB . D.ăĐôngăNamăB . 

Câu 20. NgƠnhăcôngănghi păc năđiătr căm tăb cătrongăquáătrìnhăcôngănghi păhóaălƠ 
A.ăcôngănghi păđi năt . B.ăcôngănghi păhoáăch t. 
C.ăcôngănghi pănhẹ,ăcôngănghi păth căph m.  D.ăcôngănghi păđi năl c. 

Câu 21.C ăc uăngƠnhăcôngănghi păc aăn cătaăđang thayăđ iătheoăh ng 
A.ătĕngăt ătrọngăcôngănghi păkhaiăthác. 
B.ătĕngăt ătrọngăngƠnhăcôngănghi păs năxu t,ăphơnăph iăđi n,ăkhíăđ tăvƠăn c. 
C.ătĕngăt ătrọngăngƠnhăcôngănghi păch ăbi n. 
D.ătĕngăt ătrọngăcácăngƠnhăkhaiăthácăd uăkhí,ăđi năt . 

Câu 22. C ăc uăs năxu tăcôngănghi păc aăn cătaăkhông chuy năd chătheoăh ngănƠoăsauăđơy? 
A.ăTĕngăt ătrọngăs năph măch tăl ngăth p B.ătĕngăt ătrọngăcôngănghi păch ăbi n 

              C.ăTĕngăt ătrọngăc aăcácăs năph măcaoăc p D.ăGi măt ătrọngăcôngănghi păkhaiăthác.ă 
Câu 23.ăụăki nănƠoăsauăđơyăkhông ph iălƠăph ngăh ngănh măhoƠnăthi năc ăc uăngƠnhăcôngănghi pă ăn cătaă 
 A.ăXơyăd ngăm tăc ăc uăngƠnhăcôngănghi păt ngăđ iălinhăho t. 
 B.ăĐ yăm nhăphátătri nă ăt tăc ăcácăngƠnhăcôngănghi p. 
 C.ăĐ uăt ătheoăchi uăsơu,ăđ iăm iătrangăthi tăb ăvƠăcôngăngh . 
 D.ăĐ yăm nhăphátătri năcácăngƠnhăcôngănghi pătrọngăđi m. 
Câu 24.ăS ăđaăd ngăv ătƠiănguyênăthiênănhiênă ăn cătaălƠăc ăs ăđ  

A. phátătri năcácăngƠnhăcôngănghi păkhai khoáng. 
B. phátătri năcôngănghi păv iăc ăc uăngƠnhăđa d ng. 
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C. phátătri năcácăngƠnhăcôngănghi p nhẹ. 
D. phátătri năcácăngƠnhăcôngănghi p n ng. 

Câu 25.ăNhơnăt ănƠoăsauăđơyălƠăch ăy uălƠmăchoăc ăc uăngƠnhăc aăcôngănghi păn cătaăt ngăđ iăđaăd ng? 
A. S ăphơnăhóaălưnhăth ăcôngănghi păngƠyăcƠngăsơu. 
B. Trìnhăđ ăng iălaoăđ ngăngƠyăcƠngăđ c nâng cao. 
C. Ngu nănguyên,ănhiênăli uănhi uălo iăvƠăphong phú. 
D. Nhi uăthƠnhăph năkinhăt ăcùng tham gia  s năxu t. 

Câu 26:ăC ăc uăs năph măcôngănghi păc aăn cătaăngƠyăcƠngăđaăd ngăch ăy uălƠăđ  
  A.khaiăthácăt tăh năth ăm nhăv ăkhoángăs n.  C.ăphùăh păh năv iăyêuăc uăc aăth ătr ng. 
 B.t năd ngăt iăđaăngu năv năt ăn căngoƠi.  D.s ăd ngăcóăhi uăqu ăh năngu nălaoăđ ng. 
Câu 27. Vi căđaăd ngăhóaăs năph măCNăn cătaăch ăy uănh m 
 A.ăkhaiăthácăth ăm nhăv ăt ănhiên.ă  B.ăgópăph năphátătri năxu tăkh u. 
 C.ăt năd ngăth ăm nhălaoăđ ng.ă  D.ăđápă ngănhuăc uăth ătr ng.ă 
Câu 28.ăVi căchuy năd chăc ăc uăcôngănghi păn cătaăch ăy uănh mă 
            A.ăs ăd ngăt tăngu nălaoăđ ng,ăt oăvi călƠm.ăăăăăăăăăăăăăăăăăB.ăt năd ngăt iăđaăcácăngu năv năkhácănhau. 
            C. khai thácănhi uăh năcácălo iăkhoángăs n.ăăăăăăăăăăăăăăăăăăD.ătĕngăhi uăqu ăđ uăt ,ăphùăh păth ătr ng. 
Câu 29.ăC ăc uăngƠnhăc aăcôngănghi păn cătaăcóăs ăchuy năd chărõăr tănh măm cătiêuăch ăy uănƠoăsau đơy? 

A. T oăđi uăki năđ ăh iănh păvƠoăth ătr ngăth  gi i. 
B. Thúcăđ yătĕngătr ngăkinhăt ăvƠăb oăv ămôiătr ng. 
C. Khaiăthácăh pălíăcácăngu nătƠiănguyênăthiên nhiên. 
D. T oăthu năl iăchoăvi căchuy năd chăc ăc uălao đ ng. 

Câu 30.ăY uăt ănƠoăsauăđơyătácăđ ngăch ăy uăđ năvi cănơngăcaoăch tăl ngăs năph măcôngănghi păn căta? 
A. Đ uăt ătheoăchi uăsơu,ăđ iăm iătrangăthi tăb ăvƠăcông ngh . 
B. T pătrungăvƠoăphátătri nănhi uăngƠnhăs năxu tăkhác nhau. 
C. G năv iănhuăc uăth ătr ngătiêuăth ătrongăvƠăngoƠi n c. 
D. ĐƠoăt oăvƠănơngăcaoătrìnhăđ ătayăngh ăchoăng iălao đ ng. 

Câu 31.ăNgƠnhăcôngănghi p n cătaăti păt căđ căđ uăt ăđ iăm iătrangăthi tăb ăvƠăcôngăngh ăch ăy uănh m 
  A.nơngăcaoăv ăch tăl ngăvƠăh ăgiáăthƠnhăs năph m.ăăăC.ăphùăh pătìnhăhìnhăphátătri năth căt ăc aăđ tăn c. 
  B.đ yănhanhăquáătrìnhăchuy năd chăc ăc uăkinhăt .ăăăăăăăăD.đápă ng nhuăc uăth ătr ngătrongăvƠăngoƠiăn c. 
Câu 32.ăBi năphápăch ăy uăđ ătĕngăkh ănĕngăc nhătranhăc aăs năph măCNăn căta? 
             A.ăthuăhútănhi uăthƠnhăph năkinhăt ăthamăgia.  B.ăxơyăd ngăc ăc uăngƠnhăt ngăđ iălinhăho t. 
             C.ăđ uăt ătheoăchi uăsơu,ăđ iăm iăcôngăngh .ă               D.ăđ măb oănguyênăli u,ăchúătrọngăxu tăkh u. 
Câu 33. N cătaăc năph iăxơyăd ngăm tăc ăc uăngƠnhăcôngănghi păt ngăđ iălinhăho tăch ăy uănh m 
             A.ăkhaiăthácăl iăth ăv ătƠiănguyên.  C.ănơngăcaoăch tăl ng s năph m. 
             B.ăkhaiăthácăth ăm nhăv ălaoăđ ng.  D.ăthíchănghiăv iăc ăch ăth ătr ng. 
Câu 34.ăGi iăphápăch ăy uăđ ăcôngănghi păn cătaăthíchănghiăv iăc ăch ăth ătr ngălƠ 
 A.ăphátătri năcácăngƠnhătrọngăđi m.ă   B.ăxơyăd ngăc ăc uăngƠnhăCNălinhăho t. 
 C.ăđ uăt ătheoăchi uăsơu,ăđ iăm iătrangăthi tăb .ă D. hình thành các vùng CN. 
Câu 35.ăBi năphápăch ăy uăđ ăphátătri năb năv ngăCNăn cătaălƠ 
              A.ăđ uăt ăcôngăngh ,ăgi măthi uăôănhi m.ă B.ăphátătri năgiaoăthôngăv năt i,ăthôngătin. 
              C.ăđƠoăt oănhơnăl c,ăđ măb oănguyênăli u.ă D.nơngăcaoăch tăl ng,ăh ăth păgiáăthƠnh. 
Câu 36. M c tiêu ti p theo trong quá trình công nghi p hóa  n c ta là 

A. u tiên phát tri n công nghi p khai thác. 
B. chú trọng m  r ng th  tr ng tiêu th  s n ph m công nghi p. 
C. t ng b c u tiên phát tri n các ngành có hàm l ng kĩ thu t cao. 
D. phátătri năcácănhómăngƠnhăngang nhau. 

Câu 37.ăV i n c ta, bi n pháp hoàn thi n c  c u ngành công nghi p v ng ch c, hi u qu  nh t hi n nay là 
A.ăđ yăm nhăh năn aăcácăngƠnhăcôngănghi pătrọng đi m. 
B.ăđ uăt ătheoăchi uăsơu,ăđ iăm iătrangăthi tăb ăvƠăcông ngh . 
C.ăđaăd ngăhóaăc ăc uăngƠnhăcông nghi p. 
D.ăh ăgiáăthƠnhăs n ph m. 

Câu 38.ăChoăb ngăs ăli u:ăC ăc uăgiáătr ăhƠngăxu tăkh uăc aăn cătaăgiaiăđo nă1995-2005    
       (Đ năv :ăt ă%) 

Nĕm 
Nhóm hàng 

1995 1999 2000 2001 2005 

Côngănhi păn ngăvƠăkhoángăs n 25,3 31,3 37,2 34,9 36,1 
Côngănghi pănhẹăvƠăti uăth ăcôngănghi p 28,5 36,8 33,8 35,7 40,0 
Nông,ălơm,ăth yăs n 46,2 31,9 29,0 29,4 22,9 
Lo iăbi uăđ ăthíchăh pănh tăth ăhi năc ăc uăgiáătr ăhƠngăxu tăkh uăc aăn cătaăgiaiăđo nătrên: 

A.C tă  B. tròn    C.ămi n   D.ăk tăh p  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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BẨIă27.ăCỌNGăNGHI PăTR NGăĐI M 

- Kháiăni m:ăCNătrọngăđi mălƠăngƠnhăcóăth ăm nhălơuădƠi,ămangăl iăhi uăqu ăcaoăv ăKTă- XHăvƠăcóătácăđ ngăm nhăm ăđ năcácă
ngành KT khác. 
- CácăngƠnhăCNătrọngăđi m:ăCNănĕngăl ng,ăCNăch ăbi năLTTP,ăCNăs năxu tăhƠngătiêu dùng,ăCNăv tăli uăxơyăd ng... 

CNănĕngăl ngă CNăch ăbi năLTTPă 
- CNănĕngăl ngăg m:ăKhaiăthácănguyên,ănhiênăli uă(than,ăd uăkhí),ăvƠăs năxu tăđi n. 
*ăCNăkhaiăthácănguyên,ănhiênăli u: 
- CN khai thác than:  
   + Than: thanăantraxit,ă t pă trungă ă khuăv căQu ngăNinhă v iă tr ă l ngăh nă3ă t ă t n.ăNgoƠiă raă
cóăthanăbùnă( ăĐBSCL),ăthanănơuă( ăĐBSH) 
  +ă.S năl ngăkhaiăthácăliênăt cătĕng,ăđ tă34ătri uăt nă(2005)  
- CN khai thác dầu: 
   + T pătrungă ăcácăb ătr mătíchăch aăd uăngoƠiăth măl căđ aăv iătr ăl ngăvƠiăt ăt n d uăvƠăhƠngătrĕmă
t ăm3 khí.ăHaiăb ătr mătíchăcóătri năvọngănh tăv ătr ăl ngăvƠăkh ănĕngăkhaiăthácălƠăb ăC uăLongăvƠăb ă
NamăCônăS n. 
   +ăN cătaăb tăđ uăkhaiăthácăd uăkhíănĕmă1986.ăS năl ngăkhaiăthácăliênăt cătĕng,ăđ tă18,5ătri uăt nă
(2005). 
   + Nhà máyălọcăhóaăd uăđ uătiênăDungăQu t. 
   +ăăKhaiăthácăkhíăph căv ăchoăcácănhƠămáyănhi tăđi năvƠăs năxu tăphơnăđ m. 
*ăCNăđi năl c: 
-  Về thủy điện:  
   +ăTi mănĕngăr tăl n,ăv ălíăthuy t,ăcôngăsu tăcóăth ăđ tăkho ngă30ătri uăkWăTi mănĕngănƠyăt pătrungă
ch ăy uă ăh ăth ngăsôngăH ngă(37%)ăvƠăh ăth ngăsôngăĐ ngăNaiă(19%). 
  +ăCácănhƠămáyăth yăđi năl n:ăS năLa,ăHòaăBình,ăYaly... 
- Về nhiệt điện:  
   +ăC ăs ănhiênăli uăchoăcácănhƠămáyănhi tăđi nă ămi năB călƠăthan.ăMi năNamălƠăd uăvƠăkhí. 
   +ăCácănhƠămáyănhi tăđi năl n:ăPh ăL i,ăUôngăBí,ăNaăD ng,... 
- S năl ngăđi nătĕngăr tănhanh. 
- C ăc uăs năl ngăđi năcóăs ăthayăđ i: 
+ 1991-1996:ăth yăđi năchi mă uăth ă(chi mă70%) 
+ăĐ nănĕmă2005,ănhi tăđi năchi mă uăth ă(chi mă70%) 
- M ngăl iăt iăđi n:ăđángăăchúăỦănh tălƠăđ ngădơyă500KVăt ăHòaăBìnhăđ năTPHCMădƠiă1488km. 

- C ăc uăngƠnhăc aăCNă
ch ăbi năLTTPăđaăd ngă
nh ăngu nănguyênăli uă
t iăch ăphongăphúăvƠă
th ătr ngătiêuăth ăr ngă
rãi trong và ngoài 
n c. 
- C ăc uăngƠnh: 
+ăCNăch ăbi năs nă
ph mătr ngătrọt 
+ăCNăch ăbi năs nă
ph măchĕn nuôi. 
+ăCNăch ăbi năth y,ăh iă
s n. 
 

CỂUăH IăTR CăNGHI M 
Câu 1.  Côngănghi pănĕngăl ngăbaoăg măcácăphơnăngƠnh: 
 A.ăKhaiăthácăthanăvƠăSXăđi n   B. Khai thác nguyên-nhiênăli uăvƠăSXăđi n 
 C.ăKhaiăthácăd uăkhíăvƠăth yăđi n   D.ăăNhi tăđi năvƠăth yăđi n. 
Câu 2.ăHo tăđ ngănƠoăsauăđơyăkhông thu căngƠnhăcôngănghi pănĕngăl ngăn căta. 

A.ăS năxu tăđi n  B. khai thác than  C. khai thác bô xít D.ăkhaiăthácăd uăkhí. 
Câu 3.  Thanăbùnăt pătrungănhi uă  
     A.ăĐ ngăb ngăsôngăC uăLong.ăăăăăB.ăB căTrungăb .ăăăăăăăăC.ăĐ ngăb ngăsôngăH ngăăăăăăăăD.ăăDuyênăh iăNamăTrungăB  
Câu 4. Thanănơuăphơnăb ă  
 A.ăĐ ngăb ngăsôngăC uăLong.   B.ăB căTrungăB . 
 C.ăĐ ngăb ngăsôngăH ng.    D.ăăDuyênăh iăNamăTrungăB . 
Câu 5. Thanăđáă(aătraăxit)ăphơnăb ăch ăy uă ă 
 A.ăQu ngăNinh.ă  B.ăH iăPhòng.   C. Thái Nguyên.   D.ăQu ngăNam. 
Câu 6.ăHo tăđ ngănƠoăsauăđơyăkhông thu căngƠnhăcôngănghi pănĕngăl ngăn căta. 

A.ăs năxu tăđi n  B. khai thác than  C.ăkhaiăthácăd uăkhí D.hóaăd u. 
Câu 7.  Trongăh ăth ngăcácăngƠnhăcôngănghi păn căta,ăngƠnhănƠoăc năđiătr că1ăb căsoăv iăcácăngƠnhăcôngănghi păkhác:ăăăA.ă
C ăkhí  B. Luyên kim  C.ăHóaăch t  D.ăăĐi n  
Câu 8.  T ănĕmă2005ătr ăl iăđơy,ătrongăc ăc uăđi n,ăchi mă70%ăs năl ngălƠ: 
 A.ăTh yăđi nă  B.ăNhi tăđi n  C.ăĐi nănguyênăt  D.ăđi năgió 
Câu 9.   Nhà máy th yăđi năHòaăBìnhăn mătrênăsông 
 A. Gâm   B.ăCh y   C.ăĐƠ   D.  Lô 
Câu 10.  C ăs ănhiênăli uăchoăcácănhƠămáyănhi tăđi nă ămi năB călƠ: 
             A.ăThanăđá  B.ăD uănh păn i  C.ăKhíăt ănhiên  D.ăăNĕngăl ngăM tăTr i. 
Câu 11.  C ăs ănhiênăli uăchoăcácănhƠămáyănhi tăđi nă ămi năTrungăvƠămi năNamălƠ: 
 A.ăThanăđá  B. D uănh păn i  C.ăKhíăt ănhiên  D.ăăNĕngăl ngăm tătr i. 
Câu 12.ăĐi măkhácănhauăgi aăcácănhƠămáyănhi tăđi nă ămi năB căvƠăcácănhƠămáyănhi tăđi nă ămi năNamălƠă 

A.ăcácănhƠămáyă ămi năNamăth ngăcóăquyămôăl năh n. 
B.ămi năB căch yăb ngăthan,ămi năNamăch yăb ngăd uăho căkhí. 
C.ămi năB căn măg năvùngănguyênăli u,ămi năNamăg năcácăthƠnhăph .ă 
D.ăcácănhƠămáyă ămi năB căđ căxơyăd ngăs măh n. 

Câu 13. Phátăbi uănƠoăsauăđơyăkhông đúngăv iăCNăđi năl căc aăn cătaăhi nănay? 
A.ăNhiênăli uăchoăs năxu tăđi nă ămi năTrungălƠăkhíăt ănhiên.  
B.ăS năl ngăth yăđi năvƠănhi tăđi năchi măt ătrọngăl nănh t. 
C.ăN cătaăcóănhi uăti mănĕngăđ ăphátătri năCNăđi n.   
D.ăHƠngălo tănhƠămáyăđi năcóăcôngăsu tăl năđangăho tăđ ng. 

Câu 14.  C ăs ănhiênăli uăchoăcácănhƠămáyănhi tăđi năBƠăR a,ăPhúăMỹ,ăCƠăMauălƠ: 
 A.ăThanăđá  B. Than bùn   C.ăD u    D.ăăKhíăt ănhiên. 
Câu 15.  NhƠămáyănhi tăđi nănƠoăsauăđơyăkhôngăch yăb ngăthan: 
 A.ăPh ăL i  B. Uông Bí  C.ăTh ăĐ că   D.  Ninh Bình 
Câu 16.  NhƠămáyălọcăd uăDungăQu tăn mă ăt nhănƠo 
 A.ăBìnhăĐ nh  B. Phú Yên   C.ăQu ngăNam   D.ăQu ngăNgưi. 
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Câu 17.ăCĕnăc ăvƠoăAtlatăĐ aălíăVi tăNamătrangă22,ăchoăbi tănhƠămáyăth yăđi năC aăĐ tăđ căxơyăd ngătrênăsôngănƠoăsauăđơy?ă
 A.ăSôngăC ăăăăă  B. sông Chu   C. sông Lô  D. sông Gâm 
Câu 18. Cĕnăc ăvƠoăAtlatăĐ aălíăVi tăNamătrangă22,ăhưyăchoăbi tăcácănhƠămáyănhi tăđi nănƠo sauăđơyăcóăcôngăsu tătrênă
1000MW? 
              A.ăPh ăL i,ăPhúăMỹ,ăCƠăMau. B.ăHòaăBình,ăPh ăL i,ăPhúăMỹ. 
              C.ăPh ăL i,ăPhúăMỹ,ăTrà Nóc. D.ăBƠăR a,ăPh ăL i,ăUôngăBí. 
Câu 19.ăNhƠămáyăth yăđi nănƠoăsauăđơyăkhôngăthu căTDMNBB? 
         A.ăAăV ngăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăB.ăThácăBƠ.ă C. Hòa Bình.  D. Tuyên Quang. 
Câu 20 .ăCĕnăc ăvƠoăAtlatăĐ aălíăVi tăNamătrangă22,ăhưyăchoăbi tănh năxet nƠoăsauăđơyălƠ không đung v ăs năl ngăkhaiăthácă
d uăthôăvƠăthanăs chăc aăc ăn căt ănĕmă2000ăđ nănĕmă2007? 
 A.ăS năl ngăd uăcóăxuăh ngăgi m.   B.ăS năl ngăthanăcóăt căđ ătĕngănhanhăh năd u. 
 C.ăS năl ngăthanăcóăt căđ ătĕngăliênătuc̣. D.ăS năl ngăkhai thácăd uăvƠăthanătĕngăliênătuc̣ăquaăcácănĕm. 
Câu 21. Ti mănĕngăthuỷăđi năl nănh tăc aăn cătaăthu c 
A.ăh ăth ngăsôngăĐ ngăNai. B.ăh ăth ngăsôngăH ng. 
C.ăh ăth ngăsôngăMư. D.ăh ăth ngăsôngăC uăLong. 

Câu 22. Trongăquáătrìnhăkhaiăthác,ăv năchuy năvƠăch ăbi n d uăkhíă ăn căta,ăc năđ căbi tăchúăỦăgi iăquy tăv năđ ănƠoăsauăđơy? 
 A.ăCácăs ăc ăv ămôiătr ng.ă  B.ăThuăh iăkhíăđ ngăhƠnh. 
 C.ăTácăđ ngăc aăthiênătai.ă   D.ăLiênădoanhăv iăn căngoƠi. 
Câu 23.ăVi căphátătri năcácănhƠămáyăđi năs ăd ngăthanălƠmănhiênăli u ăn cătaăch ăy uăgơyăraăv năđ ămôiătr ngănƠoăsauăđơy? 
 A.ăÔănhi măkhôngăkhí.ă   B.ăÔănhi măđ tăđai. 
 C.ăÔănhi măn căng m.ă   D.ăÔănhi măn căm t. 
Câu 24.ăVi căxơyăd ngănhi uănhƠămáyăth yăđi nă ăn cătaăgơyăraăv năđ ăch ăy uănƠoăsauăđơyăv ătƠiănguyênăvƠ môiătr ng? 
 A.ăH ăth păm căn căng m.ă   B.ăThuăhẹpădi nătíchăr ng. 
 C.ăÔănhi măngu năn c.ă    D.ăÔănhi măđ tăđai. 
Câu 25.  Côngănghi pănĕngăl ngălƠăngƠnhăCNătrọngăđi măc aăn căta,ăkhông ph iăvìăngƠnhănƠy: 
 A.ăCóăth ăm nhălơuădƠi,ăd aătrênăngu nătƠiănguyênăd iădƠo  
 B.ăMangăl iăhi uăqu ăcaoăv ăKT-XH. 
 C.ăCóăvaiătròăch ăl cătrongăxu tăkh uăhƠngăhóa   
 D.ăăCóătácăđ ngăm nhăm ăđ năvi căPTăcácăngƠnhăKTăkhác 
Câu 26. Khóăkhĕnăl nănh tăc aăvi căkhaiăthácăth yăđi nă ăn cătaălƠ 

A.ăsôngăngòiăng năd c,ăti mănĕng th yăđi năth p. 
B.ămi nănúiăvƠătrungăduăc ăs ăh ăt ngăcònăy u. 
C.ăs ăphơnămùaăc aăkhíăh uălƠmăl ngăn căkhôngăđ u. 
D.ăsôngăngòiăc aăn cătaăcóăl uăl ngănh . 

Câu 27.ăĐ ngădơy siêu cao áp 500 kVăđ căxơyăd ngănh măm căđích 
A.ăkh căph cătìnhătr ngăm t cơnăđ iăv ăđi nănĕngăc aăcácăvùngălưnhăth . 
B.ăt oăraăm tăm ngăl iăđi năph ăkh păc ăn c. 
C.ăk tăh păgi a nhi tăđi năvƠăth yăđi năthƠnhăm ngăl iăđi năqu căgia. 
D.ăđ aăđi năv ăph căv ăchoănôngăthôn,ăvùngănúi,ăvùngăsơu,ăvùngăxa. 

Câu 28.ăC ăc uăs ăd ng ngu nănĕngăl ngăc aăn cătaăhi nănayăđangăthayăđ iătheoăh ngă 
A.ăđaăd ngăh n.      B.ăt pătrungăkhaiăthácăngu năth yănĕng. 
C.ăđ yăm nhăkhaiăthácăngu nănĕngăl ngăM tăTr i. D.ăt pătrungăkhaiăthácăngu nănĕngăl ngăgióăvƠăkhíăđ t. 

Câu 29.ăTrongăc ăc uăs năl ngăđi năc aăn căta,ăngƠnhăchi măt ătrọngăl nănh tălƠ 
A.ăth yăđi năl n.      B.ănhi tăđi n.ă 
C.ăđi nănĕngăl ngăm tătr iăvƠăs căgió.ă  D.ăth yăđi nănh . 

Câu 30. NgƠnhăcôngănghi păch ăbi nănôngăs nă(chè,ăcaoăsu,ăcƠăphêầ)ăth ngăphơnăb ă  
A.ăg năngu nănguyênăli u.      B.ăg nătuy năđ ngăgiaoăthông 

   C.ăn iăt pătrungăđôngădơnăc .     D.ăcácăthƠnhăph ăl n 
Câu 31.ăNguyênănhơnănƠoăsauădơyălƠmăchoăHNăvƠăTPHCMăcóăcôngănghi păch ăbi năs aăphátătri năm nh? 
 A.ălaoăđ ngăcóăkĩăthu tăcao.ă B.ăth ătr ngătiêuăth ăr ngăl n. 
 C.ăc ăs ăv tăch tăkĩăthu tăt t.ă D.ăgiaoăthôngăv năt iăphátătri n. 
Câu 32 Cĕnăc ăvƠoăAtlatăĐ aălíăVi tăNamătrangă22,ăhưyăchoăbi tăcácătrungătơmăcôngănghi p ch ăbi năl ngăth c,ăth căphởm 
nƠoăsauăđơyăcóăquyămôăr tăl n? 
              A.ăH iăPhòng,ăHƠăN i. B.ăHƠăN i,ăTp.ăH ăChíăMinh. 
              C.ăTp.ăH ăChíăMinh,ăBiênăHòa. D.ăĐƠăN ng,ăHƠăN i. 
Câu 33. Cĕnăc ăvƠoăAtlatăĐ aălíăVi tăNamătrangă22,ăhưyăchoăbi tăcácătrungătơmăcôngănghi p ch ăbi năl ngăth c,ăth căphởm 
nƠoăsauăđơyăcóăquyămôănh ? 
               A.ăĐƠăN ng.ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăB.ăB oăL c.ă  C.ăBuônăMaăThu t.ă D. Nha Trang. 
Câu 34 : Choăb ngăs ăli u: 

S NăL NGăTHANăS CH,ăĐI NăC AăN CăTA,ăGIAIăĐO Nă2000ă- 2014 
Nĕm 2000 2005 2010 2014 
Thană(tri uăt n) 11,6 34,1 44,8 41,1 
Đi nă(t ăkwh) 26,7 52,1 91,7 141,3 

Nh năxétănƠoăsauăđơyăđúngăv ăs ăthayăđ iăs năl ngăthanăs chăvƠăđi năc aăn cătaăgiaiăđo nă2000ă- 2014 ? 
A.ăS năl ngăđi nătĕngăch măh năthan. B.ăS năl ngăđi nătĕngănhanhăh năthan. 
C.ăS năl ngăđi năvƠăthanăgi măliênăt c. D. S năl ngăđi năvƠăthanătĕngăliênăt c. 
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BẨIă28.ăT ăCH CăLẩNHăTH ăCỌNGăNGHI P 

1.ăCácăhìnhăth căch ăy uăv ăt ăch călưnhăth ăcôngănghi p 
a) Điểm công nghiệp  
- Ch ăbaoăg mă1ă- 2ăxíănghi păđ nălẻ. 
- Cácăxíănghi pănƠyăth ngăđ căphơnăb ăg năngu nănguyên,ănhiênăli uăho cătrungătơmătiêuăth . 
- Gi aăchúngăkhôngăcóăm iăliênăh ăv ăs năxu t. 
- ăn cătaăcóănhi uăđi măcôngănghi p.ăCácăđi măcôngănghi păđ nălẻăth ngăhìnhăthƠnhă ăcácăt nhămi nănúiănh ăTơyăB c,ăTơyă
Nguyên. 
b) Khu công nghiệp 
- Khuăcôngănghi pă(đ căhi uălƠăkhu côngănghi păt pătrung)ălƠăhìnhăth căt ăch călưnhăth ăcôngănghi păm iăđ căhìnhăthƠnhă ă
n cătaăt ăth păniênă90ăc aăth ăk ăXXăchoăđ nănay. 
- DoăChínhăph ă(ho căc ăquanăch cănĕngăđ căChínhăph ăuỷănhi m)ăquy tăđ nhăthƠnhăl p,ăcóăranhăgi iăđ aălíăxácăđ nh,ăchuyên 
s năxu tăcôngănghi păvƠăth căhi năcácăd chăv ăh ătr ăs năxu tăcôngănghi p,ăkhôngăcóădơnăc ăsinhăs ng. 
- ăn căta,ăngoƠiăkhuăcôngănghi păt pătrungăcònăcóăkhuăch ăxu tă(ch ăbi năđ ăxu tăkh u)ăvƠăkhuăcôngăngh ăcao. 
- Tínhăđ năthángă8/2007,ăc ăn căđưăhìnhăthƠnhă150ăkhuăcôngănghi păt pătrung,ăkhuăch ăxu t,ăkhuăcôngăngh ăcao,ătrongăđóăđưăcóă
90ăkhuăđangăđiăvƠoăho tăđ ng. 
- Cácăkhuăcôngănghi păt pătrungăphơnăb ăkhôngăđ uătheoălưnhăth . 

+ăT pătrungănh tălƠă ăĐôngăNamăB ă(ch ăy uălƠăTPăH ăChíăMinh,ăĐ ngăNai,ăBìnhăD ng,ăBƠăR aă- VũngăTƠu),ăsauăđóăđ nă
Đ ngăb ngăsôngăH ngă(ph năl nă ăHƠăN i,ăH iăPhòng)ăvƠăDuyênăh iămi năTrung. 

+ă ăcácăvùngăkhác,ăvi căhìnhăthƠnhăcácăkhuăcôngănghi păt pătrungăcònăb ăh năch . 
c) Trung tâm công nghiệp 
- Trungătơmăcôngănghi pălƠăhình th căt ăch călưnhăth ăcôngănghi pă ătrìnhăđ ăcao.ăĐóălƠăkhuăv căr tăt pătrungăcôngănghi păg nă
li năv iăcácăđôăth ăv aăvƠăl n.ă 
- M iătrungătơmăcôngănghi păth ngăcóăngƠnhăchuyênămônăhoáăv iăvaiătròăh tănhơnăđ ăt oănênătrungătơm.ăXoayăquanhăngƠnhănƠyă
là cácăngƠnhăb ătr ăvƠăph căv . 
- cóăth ăchiaătrungătơmăCNăthƠnhăcácănhóm: 

+ăCácătrungătơmăcóăỦănghĩaăqu căgiaă(ho căquyămôăr tăl năvƠăl n):ăTPăH ăChíăMinh,ăHƠăN i. 
+ăCácătrungătơmăcóăỦănghĩaăvùngă(ho căquyămôătrungăbình):ăH iăPhòng,ăĐƠăN ng,ăC năTh ... 
+ Các trungătơmăcóăỦănghĩaăđ aăph ngă(ho căquyămôănh ):ăVi tăTrì,ăTháiăNguyên,ăVinh,ăNhaăTrang.... 

d) Vùng công nghiệp 
- Cóădi nătíchăr ngăbaoăg mănhi uăt nhăvƠăthƠnhăph ă(t ngăđ ngăc păt nh),ănh ngăranhăgi iăch ămangătínhăquyă c. 
- Cóăm tăs ăngƠnhăchuyênămôn hoáăth ăhi năb ăm tăcôngănghi păc aăvùng. 
- Theoăquyăho chăc aăB ăCôngănghi pă(nĕmă2001),ăc ăn căđ căphơnăthƠnhăsáuăvùngăcôngănghi p: 

+ăVùngă1:ăCácăt nhăTrungăduăvƠămi nănúiăB căB ,ătr ăQu ngăNinh. 
+ăVùngă2:ăCácăt nhăthu căĐ ngăb ngăsôngăH ngăvƠăQu ngăNinh,ăThanhăHóa,ăNgh ăAn,ăHƠăTĩnh. 
+ăVùngă3:ăCácăt nhăt ăQu ngăBìnhăđ năNinhăThu n. 
+ăVùngă4:ăCácăt nhăthu căTơyăNguyên,ătr ăLơmăĐ ng. 
+ăVùngă5:ăCácăt nhăĐôngăNamăB ăvƠăBìnhăThu n,ăLơmăĐ ng. 
+ăVùngă6:ăCácăt nhăthu căĐ ngăb ngăsôngăC uăLong. 

CỂUăH IăTR CăNGHI M 
Câu 1.ăT ăch călưnhăth ăcôngănghi păn cătaăcóăvaiătrò 

A.ălƠăcôngăc ăh uăhi uătrongăs ănghi păcôngănghi păhóa,ăhi năđ iăhóa. 
B.ăđ aăn cătaătr ăthƠnhăn căcôngănghi păphátătri n. 
C.ăđ yăm nhăs ăphátătri năc aăcácăngƠnhăcôngănghi păluy năkim,ăc ăkhí. 
D. thúcăđ yăs ăthƠnhăl păcácăkhuăch ăxu t. 

Câu 2. M tătrongănh ngăcôngăc ăh uăhi uătrongăs ănghi păcôngănghi păhóa,ăhi năđ iăhóaăđ tăn călƠ 
  A.ăhìnhăthƠnhăcácăvùngăcôngănghi p. B.ăxơyăd ngăcácăkhuăcôngănghi p. 
  C.ăt ăch călưnhăth ăcôngănghi p. D. phát tri năcácătrungătơmăcôngănghi p. 

 
Câu 3. Cácănhơnăt ăbênătrongă nhăh ngăt iăt ăch călưnhăth ăcôngănghi pălƠ  

  A.ăth ătr ng,ăv ătríăđ aălí,ăđi uăki năkinhăt -xưăh i. 
  B.ăv ătríăđ aălí,ătƠiănguyênăthiênănhiên,ăđi uăki năkinhăt -xưăh i. 
  C. tài nguyên thiên nhiên,ăth ătr ng,ăh pătácăqu căt . 
  D.ătƠiănguyênăthiênănhiên,ăđi uăki năkinhăt -xưăh i,ăth ătr ng. 

Câu 4. Haiănhơnăt ăbênăngoƠiănƠoă nhăh ngănhi uănh tăt iăt ăch călưnhăth ăcôngănghi pă ăn căta 
   A.ăth ătr ng,ăcôngăngh . B.ăh pătácăqu căt ,ăth ătr ng. 
   C.ăv n,ăcông. D.ăcôngăngh ,ăkhoángăs n. 

Câu 5.ăTƠiănguyênăthiênănhiênăcóă nhăh ngăđ năt ăch călưnhăth ăcôngănghi pălƠ 
A.ăđi uăki năquy tăđ nhăđ năvi căt ăch călưnhăth ăcôngănghi p. 
B.ăc ăs ăchoăvi căt ăch călưnhăth ăcôngănghi p. 
C.ănhơnăt ăthúcăđ yăho căkìmăhưmăvi căt ăch călưnhăth ăcôngănghi p. 
D.ănhơnăt ăquy tăđ nhăth ătr ngătiêuăth ătrongăt ăch călưnhăth ăcôngănghi p.ă 

Câu 6.ăNhơnăt ăquy tăđ nhăt iăvi căt ăch călưnhăth ăcôngănghi pălƠ 
A.ăv ătríăđ aălí.   B. tài nguyên thiên nhiên. 
C.ăđi uăki n kinhăt ă- xưăh i. D.ăth ătr ngăvƠăs ăh pătácăqu căt . 

Câu 7. ăvùngănúi,ăcôngănghi păphátătri năch m,ăphơnăb ăr iăr călƠădo 
A.ăs ăthi uăđ ngăb ăcácăđi uăki năphátătri năcôngănghi p. 
B.ăs ăphơnăhóaăc aăcácăđi uăki năphátătri năcôngănghi pătrênălưnhăth . 
C.ăs ăphátătri năch măc aăgiaoăthôngăv năt i.   
D.ăthi uăv n,ăc ăs ăv tăch tăkỹăthu tăy uăkém. 

Câu 8.  Hìnhăth cănƠoăsauăđơyăkhông thu căt ăch călưnhăth ăcôngănghi p: 
 A.ăĐi măcôngănghi pă  B.ăTrangătr iăs năxu t 
 C.ăVùngăcôngănghi p  D.  Trung tâm công nghi p 
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Câu 9.  Phátăbi uănƠoăsauăđơyăkhông đúngăv iăđi măcôngănghi pă ăn căta: 
A. Ch ăbaoăg mă1-2ăxíănghi păđ nălẻ 
B. Phơnăb ăg năngu nănguyênănhiênăli u,ăho căth ătr ngătiêuăth  

 C. Gi aăchúngăkhôngăcóăm iăliênăh ăv ăs năxu t 
D.ăCóăranhăgi iărõărƠng,ăkhông cóădơnăc ăsinhăs ng. 

Câu 10.ăKhuăcôngănghiêpăt pătrungăc aăn cătaăraăđ iăvƠoăth iăkì 
     A.ănh ngănĕmă1960.    B.ănh ngănĕmă90ăc aăth ăk ă20. 
    C.ăsauăkhiăth ngănh tăđ tăn că(1975). D.ăĐ iăm iă(1986).ă 

Câu 11. Hìnhăth căt ăch călưnhăth ănƠoăsauăđơyăkhông đ căxemăt ngăđ ngăv iăm tăkhuăcôngănghi pă? 
            A.ăKhuăch ăxu t. B.ăKhuăcôngănghi păt pătrung. 
            C.ăKhuăkinhăt ăm . D.ăKhuăcôngăngh ăcao. 

Câu 12.  Phátăbi uănƠoăsauăđơyăkhông đúngăv iăkhuăcôngănghi pă ăn căta: 
A. Phơnăb ăkhôngăđ uătheoălưnhăth    B. T pătrungănh tă ăĐôngăNamăB  

 C. HìnhăthƠnhăt ălơuăđ iă ăn căta.   D.  Khôngăcóădơnăc ăsinhăs ng 
Câu 13.  Đ căđi mănƠoăsauăđơyăkhông ph iăc aăkhuăcôngănghi p: 
 A.ăDoăchínhăph ăquy tăđ nhăthƠnhăl p   B.ăChuyênăs năxu tăcôngănghi p 
 C. G năv iăcácăkhuădơnăc ăsinhăs ng   D.ăPhơnăb ăkhôngăđ uătheoălưnhăth  
Câu 14.  Cácăkhuăcôngănghi păt pătrungăphơnăb ăch ăy uă : 
 A.ăĐôngăNamăB ,ăđ ngăb ngăsôngăH ng,ăduyênăh iăMi năTrung 
 B.ăĐ ngăb ngăsôngăH ng,ăduyênăh iăMi năTrung,ăTrungăduăvƠămi nănúiăphíaăB c 
 C.ăTrungăduăvƠămi nănúiăphíaăB c,ăĐôngăNamăB ,ăđ ngăb ngăsôngăH ng 
 D.ăăĐ ngăb ngăsôngăH ng,ăđ ngăb ngăsôngăC uăLong,ăĐôngăNamăB  
Câu 15.ăVùngăcóăcácăkhuăcôngănghi păt pătrungănhi uănh tă ăn cătaălƠ 

A.ăĐ ngăb ngăsôngăH ng.   B.ăĐ ngăb ngăsôngăC u Long. 
C.ăB căTrungăB .    D.ăĐôngăNamăB . 

Câu 16. ănhi uăvùngăc aăn căta,ăvi căhìnhăthƠnhăcácăkhuăcôngănghi păcònăh năch ălƠădo 
  A.ngu nătƠiănguyênăkhoángăs năcònăthi u. 

B.thi uălaoăđ ng. 
C.ăthi uăv năvƠăc ăs ăh ăt ngăđ căbi tălƠăgiaoăthôngăcònăy u. 

 D.th ătr ngătiêuăth ăb ăc nhătranhăb iăcácăvùngăkhác 
Câu 17.ăĐ căđi măc aăkhuăcôngănghi păt pătrungălƠ 

A.ăth ngăg năli năv iăm tăđôăth ăv aăho căl n. 
B.ăcóăphơnăđ nhăranhăgi iărõărƠng,ăkhôngăcóădơnăc ăsinhăs ng. 
C.ăth ngăg năli năv iăm tăđi mădơnăc . 
D. ranhăgi iămangătínhăquiă c. 

Câu 18.ăụănghĩaăch ăy uăc aăvi căphátătri năcácăkhuăCNăn cătaălƠ 
        A.ăt oănhi uăs năph m,ăđ yăm nhăxu tăkh u.           B.ăS ăd ngăt tătƠiănguyên,ăt oăvi călƠm. 
        C.ăđ yănhanhăđôăth ăhóa,ăphơnăb ăl iădơnăc .ăăăăăăă           D.ăthuăhútăđ uăt ,ăthúcăđ yăs năxu tăhƠngăhóa. 
Câu 19.ăHìnhăth căt ăch călưnhăth ăCNănƠoăsauăđơyăg năv iăđôăth ăv aăvƠăl n? 
 A.Đi măcôngănghi p B. Khu CN  C. Trung Tâm CN   D. Vùng CN. 
Câu 20. Các trung tâm công nghi p  Trung du và mi n núi B c B  phát tri n d a trên đi u ki n 

A.laoăđ ngăcóăkinhănghi mătrongăs n xu t. 
B.v ătríăchi măl căti păgiápăv iămi nănamăTrung Qu c. 
C.giƠuănguyênăli u,ăkhoáng s n. 

    D. c ăs ăh ăt ngăđ căđ uăt ăphátătri năt ngăđ iăhoƠn thi n 
Câu 21.ăPhátăbi uănƠoăsauăđơy không đúngăv iătrungătơmăCNă ăn cătaăhi nănay? 

A.ăh uăh tăcácătrungătơmăđ uăcóănhi uăngƠnhăCN. 
B.ăTrungăTơmăthƠnhăph ăH ăChíăMinh,ăHƠăN iăcóăỦănghĩaăqu căgia. 
C.ăNhi uătrungătơmăraăđ iătrongăquáătrìnhăcôngănghi păhóa. 
D.ăH iăPhòng,ăVũngăTƠu,ăC năTh ălƠăcácătrungătơmăr tăl n. 

Câu 22.ăTrongăs ăphơnăcôngălaoăđ ngătheoălưnhăth ,ăHƠăN iăcóăvaiătròălƠăm tătrungătơmăcôngănghi pă 
A.ăcóăỦănghĩaăqu căgia.   B.ăcóăỦănghĩaăvùng. 
C.ăcóăỦănghĩaăđ aăph ng.   D.ăcóăỦănghĩaăkhuăv c. 

Câu 23.ăĐ aăđi mănƠoăsauăđơyăkhông ph iălƠătrungătơmăcôngănghi pă? 
A.ăNamăĐ nh. B.ăĐƠăN ng.  C. Hòa Bình.  D. Biên Hòa. 

Câu 24.ăVi tăTrìăcóăvaiătròălƠăm tătrungătơmăcôngănghi păă 
A.ăcóăỦănghĩaăqu căgia  B.ăcóăỦănghĩaăđ aăph ng 
C.ăCóăỦănghĩaăvùng.      D.ăch ălƠăm tăđi măcôngănghi p. 

Câu 25. Cĕnăc ăvƠoăAtlatătrangă21,ăchoăbi tătrungătơmăCNăcóăquyămôăt ă40ă- 120ănghìnăt ăđ ngă ăvùngăĐBSH? 
 A.ăB căGiang  B.ăHƠăN iă  C.ăH ăLongă  D.ăH iăPhòng 
Câu 26.Cĕnăc ăăvƠoăAtlatătrangă21,ăchoăbi tătrungătơmăCNăcóăquyămôătrênă120ănghìnăt ăđ ngă ăvùngăĐôngăNam B ? 
 A. Biên Hòa  B.ăTPăH ăChíăMinhă  C.ăVũngăTƠu  D.ăTh ăD uăM t. 
Câu 27 :  Cĕnăc ăăvƠoăAtlatătrangă21,ăchoăbi tăcácăđi măcôngănghi păđ nălẻ,ăr iăr căth ngăt pătrungă ăđơu? 

A. TơyăB căvƠăTơyăNguyên. B. B căTrungăB ăvƠăĐôngăNamăB . 
C. Đ ngăb ngăsôngăH ngăvƠăĐôngăNamăB . D. Đ ngăb ngăsôngăC uăLongăvƠăĐ ngăb ngăsôngăH ng. 
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BẨIă30.ăGIAOăTHỌNGăV NăT IăVẨăTHỌNGăTINăLIểNăL C 

1.ăGiaoăthôngăv năt i 
Đ ngăôătô Đ ngăs t Đ ngăbi n Đ ngăhƠngă

không 
Đ ngăsông 

-S ăphátătri nă 
+ăM ăr ngăvƠăhi năđ iăhoá.ă
,ph ăkínăcácăvùng 
- Cácătuy năđ ngăchính: 
+ăQu căl ă1AădƠiă2300ăkmă
(t ăL ngăS năậ Cà Mau) là 
tuy năđ ngăx ngăs ngă
c aăc ăh ăth ngăđ ngăb ă
n căta,ăn iăcácăvùngăkinhă
t ă(tr ăTơyăNguyên)ăvƠăh uă
h tăcácătrungătơmăkinhăt ă
l năc aăc ăn c. 
+ă Đ ngă H ă Chíă Minh là 
tr că đ ngă b ă xuyênă qu că
giaăth ăhai,ăcóăỦănghĩaăthúcă
đ yă s ă phátă tri nă kinhă t ă - 
xưăh iăc aăd iăphíaă tơyăđ tă
n c. 
+ăTrongăquáătrìnhăh iănh pă
qu că t ,ă h ă th ngă đ ngă
b ăc aăn cătaăđangăđ că
k tă n iă vƠoă h ă th ngă
đ ngăb ătrongăkhuăv c. 

-T ngăchi uădài 
đ ngăs tăn cătaă
là 3142 km.  
- Đ ngăs tăTh ngă
Nh tă(HƠăN iă- Thành 
ph ăH ăChíăMinh)ădƠiă
1726ăkmălƠătr căgiaoă
thôngăquanătrọngătheoă
h ngăB că- Nam.. 
- Cácătuy năđ ngă
chínhăkhác:ăHƠăN iă- 
H iăPhòngă(102ăkm),ă
HƠăN iă- 
Lào Cai (293 km), Hà 
N iă- Thái Nguyênăầ 

- Thu năl i:ăđ ngă
b ăbi nădƠiă3260ă
km,ănhi uăvũng,ă
v nhăr ng,ăkínăgióă
vƠănhi uăđ o,ăqu nă
đ oăvenăb ,ăn mă
trênăđ ngăhƠngă
h iăqu căt . 
- Cácătuy năđ ngă
bi năvenăb ăch ă
y uălƠătheoăh ngă
B că- Nam. Quan 
trọngănh tălƠătuy nă
H iăPhòngă- Thành 
ph ăH ăChí Minh, 
dài 1500 km. 
- Cácăc ngăbi năvƠă
c măc ngăquană
trọngălƠ:ăH iăPhòng,ă
CáiăLơn,ăĐƠăN ngă 

- Nonătrẻ,ă
nh ngăcóăb că
ti nănhanh. 
- Đ uănĕmă
2007,ăc ăn că
có 19 sân bay, 
trongăđóăcóă5ă
sơnăbayăqu că
t .ăĐ iămáyăbayă
khôngăng ngă
đ căđ iăm i,ă
chuy nălo i. 
- Cácătuy nă
đ ngăbayă
trongăn că
đ căkhaiăthácă
trênăc ăs ăbaă
đ uăm iăch ă
y uălƠ:ăHƠăN i,ă
ThƠnhăph ăH ă
ChíăMinhăvƠăĐƠă
N ng.ă 

- Chi uă dƠiă giaoă
thông 11000 km.  
- Cácă tuy nă
chính 
+ăH ă th ngă sôngă
H ngă- Thái Bình 
+ăH ă th ngă sôngă
Mê Kông - Đ ngă
Nai 
+ă M tă s ă sôngă
l nă ă mi nă
Trung 
 

2)ăThôngătinăliênăl c 
B uăchính Vi năthông 

- Đ căđi măn iăb t:ătínhăph căv ă
cao,ăr ngăkh p 
- H năch :ăphơnăb ăch aăh pălí,ă
l căh u,ăch aăđápă ngănhuăc u 
- Giaiăđo năt iăphátătri nătheoă
h ngăc ăgi iăhóa,ăt ăđ ngăhóa,ă
tinăhọcăhóaănh măđ tătrìnhăđ ăhi nă
đ iăngangăt măcácăn cătrongăkhuă
v c.ă 

- Đ căđi mă:ăxu tăphátăth pănh ngăphátătri năv tăb c,ătrungăbìnhă30%/nĕm. 
- Đónăđ uăcácăthƠnhăt uăhi năđ iăc aăth ăgi i 
- M ngăl iăt ngăđ iăđaăd ng,ăkhôngăng ngăpt. 
+ Mạng điện thoại: N iăh tăvƠăm ngăĐTăđ ngădƠi 
+ Mạng phi thoại:  M ngăFaxăvƠăm ngătruy nătrangăbáoătrênăkênhăthôngătin. 
+  Mạng truyền dẫn: M ngădơyătr n,ăm ngătruy năd năViba,m ngăcápăquang, m ngă
vi năthôngăqu căt . 
 

CỂUăH IăTR CăNGHI M 
Câu 1.ăTr ăng iăl nănh tăc aăn cătaătrongăvi căphátătri năh ăth ngăc ăs ăh ăt ngăgiaoăthôngăv năt iălƠ 

A.ăđ aăhìnhăcóăỰădi nătíchălƠăđ iănúi.  B.ătínhăch tăth tăth ngăc aăth iăti tăvƠăkhíăh u. 
C.ăb ăbi nădƠiănhi uăn iăkhúcăkhuỷu.  D.ăsôngăngòiădƠyăđ c,ăng n,ăd c. 

Câu 2.ăTh ăm nhăc aăv ătríăđ aălíăn c taătrongăvùngăĐôngănamăÁăs ăđ căphátăhuyăcaoăđ ăn uăbi tăk tăh păxơyăd ngăcácălo iă
hìnhăgiaoăthôngăv năt i 

A.ăđ ngăôtăôăvƠăđ ngăs t.   B.ăđ ngăbi năvƠăđ ngăsông. 
C.ăđ ngăbi năvƠăđ ngăhƠngăkhông.  D.ăđ ngăôătôăvƠăđ ngăhƠngăkhông. 

Câu 3.ăLo iăhìnhăgiaoăthôngăv năt iănƠoăsauăđơyăphátătri năs ăphátăhuyăđ căth ăm nhăv ătríăđ aălíăn cătaătrongăh iănh păqu căt  
A.ăđ ngăbi năvƠăđ ngăsông.   B.ăđ ngăôătôăvƠăđ ngăs t. 
C.ăđ ngăhƠngăkhôngăvƠăđ ngăbi n.  D.ăđ ngăôătôăvƠăđ ngăhƠngăkhông. 

Câu 4. N cătaăcóăth ăm nhăphátătri năgiaoăthôngăv năt iăhƠngăh iăvƠăhƠngăkhôngăquáăc nhănh  
A.ăn mătrongăkhuăv cănhi tăđ iă măgióămùa. 
B.ăn mătrênăngưăt ăđ ngăhƠngăh iăvƠăhƠngăkhôngăqu căt ă 
C.ăphátătri năm nhăd chăv ăthôngătinăb uăchính. 
D.đ căđ uăt ăm nhăv ăc ăs ăh ăt ng. 

Câu 5 :ăPhátăbi uănƠoăsauăđơyăkhôngăđúngăv ăgiaoăthôngăv năt iăn cătaăhi nănay? 
A.ăCóănhi uătuy năđ ngăhuy tăm ch.   B.ăCóănhi uăđ uăm iăgiaoăthôngăl n. 
C.ăCácălo iăhìnhăv năt iăr tăđaăd ng.   D.ăCácăngƠnhăđ uăphátătri năr tănhanh. 

Câu 6. Nhìnăchung,ăm ngăl iăgiaoăthôngăv năt iă ăVi tăNamăcònăkémăphátătri nălƠădo 
A.ăđi uăki năt ănhiênăkhôngăthu năl i. B.ătrìnhăđ ăcôngănghi păhoáăcònăth p. 
C.ădơnăc ăphơnăb ăkhôngăđ ngăđ u. D.ăthi uăv năđ uăt . 

Câu 7.ăNgƠnhăkinhăt ăcóăvaiătròăquanătrọngătrongăk tăc uăh ăt ngăkinhăt ă- xưăh iă ăn cătaălƠ 
A. tài chính, ngân hàng.  B.ăth ngăm i. 
C.ăb oăhi măcông.  D.ăgiaoăthôngăvƠăthôngătinăliênăl c. 

Câu 8. Đ ăđ yăm nhăphátătri năkinhăt ă- xưăh iă ămi nănúiăthìăc ăs ăh ăt ngăđ uătiênăc năchúăỦălƠ 
A.ăm ăr ngădi n tíchătr ngăr ng.  B.ăcungăc pănhi uălaoăđ ngăvƠăl ngăth c,ăth căph m.  
C.ăxơyăd ngăm ngăl iăyăt ,ăgiáoăd c.ăăăăăăăăăăăD.ăphátătri nănhanhăcácătuy năgiaoăthôngăv năt i 

Câu 9. Đ iăv iăngƠnhăgiaoăthôngăv năt iăđi uăki năt ănhiênăkhông 
A.ăquyăđ nhăm tăđ ,ăh ngăvƠăc ngăđ ăv năchuy n.  
B.ăquyăđ nhăs ăcóăm tăc aăm tăs ălo iăhìnhăgiaoăthông.  
C.ă nhăh ngăđ năcôngătácăthi tăk ăvƠăkhaiăthácăcôngătrìnhăgiaoăthông. 
D.ă nhăh ngăsơuăs căt iăho tăđ ngăc aăngƠnhăgiaoăthông. 
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Câu 10.ăĐi uăki năt ănhiênăgơyăkhóăkhĕnăl nănh tăđ iăv iăvi căphátătri năngƠnhăgiaoăthôngăc aăn cătaălƠ 
A.ăkhíăh uădi năbi năth tăth ng.  B.ălưnhăth ăkéoădƠiăhẹpăngang. 
C.ăđ aăhìnhăphơnăhóaăph căt p.  D.ăm ngăl iăsôngăngòiădƠyăđ c. 

Câu 11. Tr ăng iăchínhăđ iăv iăvi căxơyăd ngăvƠăkhaiăthácăh ăth ngăgiaoăthôngăv năt iăđ ngăb ăn cătaălƠ 
A.ăkhíăh uăvƠăth iăti tăth tăth ng   B.ăPh năl nălưnhăth ălƠăđ aăhìnhăđ iănúi 
C.ăm ngăl iăsôngăngòiădƠyăđ c   D.ăThi uăv năvƠăthi uăcánăb ăkĩăthu tăcao. 

Câu 12. Doătr ăng iăv ăđ aăhình,ănênăh ngăgiaoăthôngăv năt iăphátătri nănh tăn cătaălƠ: 
         A.ăB că- Nam    B.ăĐôngă- Tây       C.ăt ăđ ngăb ngălênămi nănúi  D.ăC ăAăvƠăCăđúng 
Câu 13. Lo iăhìnhăv năt iăchi mă uăth ătrongăngƠnhăgiaoăthôngăv năt iăn cătaălƠ? 

A.ăđ ngăs t B.ăĐ ngăb  C.ăđ ngăhƠngăkhông   D. Đ ngăsông. 
Câu 14.  ĐơyălƠăm tătrongănh ngăđ căđi măc aăm ngăl iăđ ngăôătôăc aăn căta. 
 A.M tăđ ăthu călo iăcaoănh tăkhu v c.   B.H năm tăn aăđưăđ cătr i nh a. 
 C.V ăc ăb năđưăph ăkínăcác vùng.   D.Ch ăy uăch yătheoăh ngăB că- Nam. 

Câu 15:ăPhátăbi u nƠoăsauăđơyăkhôngăđúngăv ăgiaoăthôngăv năt iăđ ngăôătôăn căta? 
A.Ch aăk tăn iăvƠoăh ăth ngăđ ngăb ătrongăkhu v c. B.Huyăđ ngăđ căcácăngu năv năvƠăt pătrungăđ u t . 
C.Thúcăđ yăs ăphátătri năkinhăt ă- xưăh iăc aăđ t n c. D.M ngăl iăngƠyăcƠngăđ căm ăr ngăvƠăhi năđ i hóa. 

Câu 16.ăHaiătr căđ ngăb ăxuyênăqu căgiaăc aăn cătaălƠ: 
 A.ăqu căl ă1AăvƠăđ ngăH ăChíăMinh   B.ăĐ ngăH ăChíăMinhăvƠăqu căl ă14 
 C.ăQu căl ă14ăvƠăqu căl ă1A    D.ăQu căl ă1AăvƠăqu căl ă6 
Câu 17.ăQu căl ă1ăAăch yăt ă 

A.ăL ngăS năđ năthƠnhăph ăH ăChíăMinh  B.ăHƠăN iăđ năCƠăMau.ă 
C.ăHƠăN iăđ năKiênăGiang.ăăă   D.ăL ngăS năđ năCƠăMau. 

Câu 18.ăQu căl ă1Aăkhôngăch yăquaăvùngăkinhăt ănƠoăsauăđơy 
A.ăTrungăduămi nănúiăB căB  B.ăĐ ngăb ngăSôngăH ng  C.ăTơyăNguyênăăăăăăD.ăĐôngăNamăB . 

Câu 19. Tr căđ ngăb ăxuyênăqu căgiaăth ă2ăcóăỦănghĩaăthúcăđ yăs ăphátătri năkinhăt -xưăh iăc aăd iăđ tăphíaătơyăđ tăn călƠ:ăăăăăăăăăăăăăăăăă
A.ăĐ ng 26.        B.ăĐ ng 9.  C. Đ ng 14.  D. H ăChí Minh. 
Câu 20.ăPhátăbi uănƠoăsauăđơyăđúngăv iăGTVTăđ ngăôătôăn cătaăhi nănay? 
     A.ăch aăh iănh păvƠoăđ ngăxuyênăÁ  B.ăPh ngăti năh uăh tăcũăkĩ,ăl căh u 
     C.ăm ngăl iăđ ngăđ căm ăr ng.  D.ăt pătrungăch ăy uădọcăvenăbi n. 
Câu 21 . Phátăbi uănƠoăsauăđơyăđúngăv ăgiaoăthôngăđ ngăb ăn cătaăhi nănay? 

A.ăCh aăh iănh păvƠoăkhuăv c.  B.ăCh ăy uăph căv ăxu tăkh u. 
C.ăKh iăl ngăv năchuy năl n.   D.ăM ngăl iăv năcònăth aăth t. 

Câu 22.ăCácătuy năđ ngăs tăn căt pătrungănhi uănh tă ăvùngănƠoăsauăđơy? 
A.ăB căTrungăB   B.ăĐôngăNamăB ăăă C.ăDuyênăh iăNamăTrungăB ăă D.ăĐ ngăb ngăsôngăH ng. 
Câu 23. ụănƠoăsauăđơyăkhông ph iălƠăđi uăki năthu năl iăđ ăn cătaăphátătri năgiaoăthôngăđ ngăbi n? 

 A.Đ ngăb ăbi nădƠi,ănhi uăvũng,ăv nhăr ng,ăkín gió. B.Nhi uăđ o,ăqu năđ oăven b . 
 C.Cóăcácădòngăbi năch yăven b .   D.N mătrênăđ ngăhƠngăh iăqu c t . 

Câu 24:ăLo iăhìnhăv năt iăchi măt ătrọngăl nănh tătrongăc ăc uăkh iăl ngăluơnăchuy năhƠngăhóaăc aăn cătaălƠ: 
A.ăđ ngăbi n      B.ăđ ngăhƠngăkhông 
C.ăđ ngăs t      D.ăđ ngăsông. 

Câu 25:ăLo iăhìnhăv năt iăchi măt ătrọngăl nănh tătrongăkh iăl ngăv năchuy năhƠngăhóaăc aăn cătaălƠ: 
A.ăđ ngăbi n  B.ăđ ngăhƠngăkhông C.ăđ ngăs t  D.ăđ ngăôătô. 

Câu 26. NgƠnhăv năt iăđ ngăbi năchi măt ătrọngăl nănh tătrongăc ăc uăkh iăl ngăluơnăchuy năhƠngăhóaă ăn căta,ăch ăy uădo. 
A.ăv năchuy nătrênăcác tuy năcóăchi uădƠiăl n.ăăă B.ăCóăđ iătƠuăv năchuy năhƠngătrọngăt iăl n. 
C.ăch ăđ căhƠngăhóaăn ng,ăc ngăk nh.  D.ăCóăth iăgianăv năchuy năhƠngăhóaăkéoădƠi. 

Câu 27. Đi uăki năthu năl iăn iăb tăđ ăxơyăd ngăcácăc ngăbi năn căsơuă ăn cătaălƠ 
A.ăvùngăbi năr ng. B.ăth măl căđ aăr ng. 
C.ăb ăbi năkéoădƠi. D.ăv ngăbi năcóănhi u. 

Câu 28.ăKhóăkhĕnăch ăy uăv ăt ănhiênătrongăho tăđ ngăc aăgiaoăthôngăv năt iăbi năn cătaălƠ 
A.ăcóănhi uăvũng,ăv nhăn căsơu,ăkínăgió.  B.ăb ăbi nădƠiăcóănhi uăđ oăvƠăqu năđ o. 
C.ăDọcăb  bi năcóănhi uăc aăsôngăl n  D.ăcóănhi uăbưoăvƠăápăth pănhi tăđ i. 

Câu 29. Vùng bi n Nam Trung B  có nhi u thu n l i nh tăđ  xây d ng c ng bi n là do 
   A. Ít ch u nhăh ng c aăbưo.ăăăăăăăăăăăăăăăăB.ăĐ ng b  bi n dài, khúc khuỷu. 
   C. Nhi uăvũng, v nh r ng, sâu, kín gió.   D. Nhi u n ng,ăítăsôngăngòiăđ  ra bi n. 
Câu 30: Nhân t ănào sau đơyăcó tácăđ ngăm nhănh tăđ năphátătri năgiao thông v năt iăbi năn căta hi nănay? 

A. Cóănhi uăt nhăgiápăbi n,ăl ngăhƠngăhóaăv năchuy n tĕng. 
B. S năxu tătrongăn căphátătri n, đ yăm nhăxu t,ănh p kh u. 
C. V ătríă ăg năcácătuy năhƠngăh iăqu căt ,ănhi uăvũng, v nh. 

      D.ăVùngăbi năcóădi nătíchăr ng,ăthôngăv iăTháiăBình D ng 
Câu 31: Y u t  nƠoăsauăđơyălƠăch  y uăthúcăđ y vi c phát tri n giao thông v n t i bi năn c ta hi n nay? 
   A. H i nh p toàn c u sâu, r ng.  B. Vùng bi n r ng, b  bi n dài. 
  C. Ho tăđ ng du l ch phát tri n.  D. Nhi uăvũng,ăv nh sâu, kín gió 
Câu 32. Phát bi uănƠoăsauăđơyăkhông đúngăv  giaoăthôngăđ ngăsôngăn c ta 
 A. t p trung ch  y u  cácăđ ng b ng.   B. tuy năđ ngăsôngădƠyăđ c kh p c  n c. 
 C.ăph ngăti n v n t iăítăđ c c i ti n.   D. trang thi t b  c ng sông còn l c h u. 
Câu 33.ăKhóăkhĕnăch ăy uăc aăm ngăl iăđ ngăsôngăn cătaălƠ? 
      A.ătrangăb ăcácăc ngăsôngăcònănghèoănƠn         B.ăcácăph ngăti n v năt iăítăđ căc iăti n 
     C.ăcácălu ngăr chăb ăsaăb iăvƠăthayăđ iăth tăth ngăv ăđ ăsơu.ăăăăD.ăt ngănĕngăl căb căx păc aăcácăc ngăcònăth p. 
Câu 34: V năt iăđ ngăsôngăn cătaăkhôngăph iăt pătrungăch ăy uătrongăh ăth ngăsông 
           A. Tây Nguyên   B.ăH ngă- Thái Bình 
           C. Mê Kông - Đ ngăNai  D.ăMi năTrung. 
Câu 35 : NgƠnhăhƠngăkhôngăn cătaăcóănh ngăb căti năr tănhanhăch ăy uădo 

       A.ăh  th ng đƠo t o phi công có ch t l ng cao.   B.ăphongăcáchăph căv ăchuyên nghi p. 
       C. có chi n l c phát tri n táo b o.    D.ăthuăhútăngu năv năc a n c ngoài. 
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Câu 36:ăPhátăbi uănƠoăsauăđơyăkhông đúngăv iăngƠnhăhƠngăkhôngăc aăn cătaăhi nănay? 
      A.C ăs ăv tăch tăhi năđ iăhóaănhanhăchóng.   B.ăNgƠnhănonătrẻănh ngăphátătri năr tănhanh. 
       C. M ănhi uăđ ngăbayăthẳngăđ năcácăn c.   D.ăV năchuy năkh iăl ngăhƠngăhóaăl nănh t. 
Câu 37 : Khóăkhĕnăl nănh tăc aăngƠnhăb uăchínhăn cătaăhi nănayălƠ 
      A.ăm ngăl iăphơnăb ăch aăđ u,ăcôngăngh ăl c h u. 
      B.ăquyătrìnhănghi păv ă ăcácăđ aăph ngămangătínhăth  công. 
      C.ăthi uăđ ngăb ,ăt căđ ăv năchuy năth ătín ch m. 
      D.ăthi uălaoăđ ngăcóătrìnhăđ  cao. 
Câu 38. Đ ăđ tătrìnhăđ ăhi năđ iăngangăt măcácăn cătiênăti nătrongăkhuăv c,ăngƠnhăb uăchínhăc năphátătri n theoăh ng  
A.ătĕngăc ngăcácăho t đ ngăcôngăích. B.ăđ yăm nhăcácăho tăđ ngăkinhădoanh. 
C.ăgi măs ăl ngălaoăđ ngăth ăcông. D.ăc ăgi iăhóa,ătinăhọcăhóaăvƠăt ăđ ngăhóa. 

Câu 39.ăNgƠnhăthôngătinăliênăl căg măcácăho tăđ ngăchínhălƠ 
     A.ăb uăchínhăvƠăvi năthông B.ăvi năthôngăvƠăđi nătho i 
    C.ăđi nătho iăvƠăphiătho i D.ăphiătho iăvƠătruy năd n 
Câu 40.ăĐi măn iăb tăc aăngƠnhăvi năthôngăn cătaăkhông ph iălƠ 
       A.ăt pătrungăvƠoăcácăho tăđ ngăcôngăíchăh nălƠăkinhădoanh.        B.ăt căđ ăphátătri nănhanhăv tăb c. 
       C.ăđónăđ uăđ căcácăthƠnhăt uăkĩăthu tăhi năđ iăc aăth ăgi i        D.ăm ngăl iăvi năthôngăđaăd ng. 
Câu 41. Phátăbi uănƠoăsauăđơyăkhông đúngăv ăgiaoăthôngăđ ngăbi năn cătaăhi nănay? 
 A.ăV năchuy nănhi uăhƠngăxu tăkh u.ă  B.ăNgƠnhănonătrẻăvƠăphátătri nănhanh. 
 C.ăCácăc ngăđưăđ căđ uăt ănơngăc p.ă  D.ăNhi uătuy năv năchuy năkhácănhau. 
Câu 42.ăPhátăbi uănƠoăsauăđơyăđúngăv ăGTVTăn cătaăhi nănay? 
 A.ăCóănhi uătuy năđ ngăhuy tăm ch.ă  B.ăCóănhi uăđ uăm iăgiaoăthôngăl n. 
 C.ăCácălo iăhìnhăr tăđaăd ng.ă   D.ăCácăngƠnhăđ uăphátătri năr tănhanh. 
Câu 43.ăPhátăbi uănƠoăsauăđơyăđúngăv ăgiaoăthôngăđ ngăb ăn cătaăhi nănay? 
 A.ăch aăh iănh păvƠoăkhuăv c.ă   B.ăCh ăy uăph căv ăxu tăkh u. 
 C.ăKh iăl ngăv năchuy năl n.ă   D.ăM ngăl iăv năcònăth aăth t. 
Câu 44.ăPhátăbi uănƠoăsauăđơyăkhông đúngăv ăgiaoăthôngăđ ngăb ăn cătaăhi nănay? 
 A.ăLƠăngƠnhăr tănonătrẻ.ă    B.ăPh ngăti năngƠyăcƠngăt t. 
 C.ăM ngăl iăphátătri năr ng.ă   D.ăKh iăl ngăv năchuy năl n. 

---------------------------------------- 
BẨIă31.ăV NăĐ ăPHÁTăTRI NăTH NGăM I,ăDU L CH 

1.ăNgƠnhăth ngăm i 
N iăth ng Ngo iăth ng 

- Trongăc ăn căhìnhăthƠnhă
m tăth ătr ngăth ngănh t. 
- HƠngăhóaăphongăphú,ăđaă
d ng,ăđápă ngănhuăc uă
ngƠyăcƠngătĕngăc aănhơnă
dân. 
- Ho tăđ ngăn iăth ngăcóă
s ăthamăgiaăc aănhi uă
thƠnhăph năKT. 
 

- Th ătr ngăbuônăbánăngƠyăcƠngăđ căm ăr ngătheoăh ngăđaăd ngăhoá,ăđaăph ngăhoá.ă
Vi tăNamăđưăgiaănh păWTO. 
- Nĕmă1992,ăl năđ uătiên,ăcánăcơnăxu tănh păkh uăc aăn cătaăti năt iăs ăcơnăđ i.ăT ănĕmă
1993ăđ nănay,ăti păt cănh păsiêu,ănh ngăb năch tăkhácăxaăv iănh păsiêuăth iăkìă tr căĐ iă
m i. 
-  T ngăkimăng chăxu tănh păkh uătĕng. 
- Xu tăkh u: 
+ăC ăc uăhƠngăxu tăkh u:ăCNăn ng,ăkhoángăs n,ăhƠngăCNănhẹ,ăti uă th ăCN,ăhƠngănông,ă
lơm,ăth yăs n.ăTuyănhiên,ăhƠngăgiaăcôngăcònăl n. 
+ăTh ătr ngăxu tăkh u:ăHoaăKỳ,ăNh tăB n,ăTrungăqu c. 
- Nh păkh u: 
+ăC ăc uăhƠngănh pă kh u:ă doă n că taă đ yăm nhăCNH,ăHĐHăđ tă n că nênănh păTLSX,ă
nguyênănhiênăli u,ăm tăph nănh ălƠăhƠngătiêuădùng. 
+ăTh ătr ngănh păkh u:ăChơuăỂu,ăkhuăv căchơuăÁăậ TBD ng. 

2.ăDuăl ch 
TƠiănguyênăduăl ch Tình hình phát tri năduăl ch 

- TƠiănguyênăduăl chăn cătaăg mă2ănhóm:ătƠiănguyênăduăl chăt ănhiênăvƠătƠiă
nguyênăduăl chănhơnăvĕn. 
+ăTƠiănguyênăduăl chăt ănhiên:ă  Đ aăhìnhă(125ăbưiăbi n,ă2ădiăs năthiênănhiênăth ăgi i:ăV nhăH ăLongă

và Phong Nha ậ KẻăBƠng,ă200ăhangăđ ng).  Khíăh u:ăĐaăd ng,ăphơnăhóa.  N c:ăsôngăh ,ăn căkhoáng,ăn cănóngầ  Sinhăv t:ăh nă30ăv năqu căgia,ăđ ngăv tăhoangădư,ăth yăh iăs n. 
+ăTƠiănguyênăduăl chănhơnăvĕn: 
Diătích:ă4ăv nădiătích,ănhi uădiăs năvĕnăhóaăv tăth ăvƠăphiăv tăth ăth ăgi iă(C ă
đôăHu ,ăph ăc ăH iăAn,ăthƠnhăNhƠăH ầ;ăNhưănh căcungăđìnhăHu ,ăkhôngă
gianăvĕnăhóaăc ngăchiêngăTơyăNguyênầ) 

- Duăl chăth căs ăptănhanhăt ăăđ uăth păk ă
90ăchoăđ nănayănh ăchínhăsáchăđ iăm i 
- S ăkháchăn iăđ a,ăqu că t ăvƠădoanhăthuă
duăl chătĕngăquaăcácănĕm. 
- Có 3 vùng du l ch:ă B că B ,ă B că Trungă
B ,ăNamăTrungăB ăvƠăNamăB . 
- Cácătrungătơmăduăl chăl nănh tăc aăn că
ta lƠăHƠăN iă ( ăphíaăb c),ăThƠnhăph ăH ă
ChíăMinhă( ăphíaănam),ăHu ă- ĐƠăN ngă( ă
mi năTrung).ă 
-  NgoƠiăra,ăcònăm tăs ătrungătơmăduăl chă
quanătrọngăkhácănh ăH ăLong,ăH iăPhòng,ă
NhaăTrang,ăĐƠăL t,ăC năTh ... 

CỂUăH IăTR CăNGHI M 
Câu 1. Cĕnăc ăvƠoăAtlatăĐ aălíăVi tăNamă(trangă25- Duăl ch), bưiăbi năĐ ăS năthu căt nh,ăthƠnhăph  nƠoăsauăđơy? 

A. Ninh Bình. B. Thái Bình. 
C.ăH iăPhòng. D.ăQu ngăNinh. 

Câu 2. Cĕnăc ăvƠoăAtlatăĐ aălíăVi tăNamătrangă24,ăhưyăchoăbi tănhómăhƠngănƠoăchi măt ătrọngăcaoănh tătrongăc ăc uăgiáătr  
xu tăkhởuăn cătaănĕmă2007? 
 A.ăCôngănghi păn ngăvƠăkhoángăs n.  B.ăNông,ălơmăs n. 
 C.ăTh yăs n.     D.ăCôngănghi pănhẹăvƠăti uăth ăcôngănghi p. 
Câu 3. Cĕnăc ăvƠoăAtlatăĐ aălíăVi tăNamătrangă24,ăhưyăchoăbi tănhómăhƠngănƠoăcóăgiáătr  nh păkhởuăchi măt ătrọngăcaoănh tă
n căta? 
        A.ăNguyên,ănhiên,ăv tăli u. B.ăMáyămóc,ăthi tăb ,ăphu ̣tùng. 
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        C. Hàng tiêu dùng. D.ăTh yăs n. 
Câu 4. Cĕnăc ăvƠoăAtlat Đ aălíăVi tăNamătrangă24,ăhưyăchoăbi tăqu căgiaănƠoăsauăđơyăVi t Namănh păsiêu? 
       A.ăHoaăKỳ. B.ăTrungăQu c. C. Ô-xtray-lia. D. Anh. 
Câu 5. Cĕnăc ăvƠoăAtlatăĐ aălíăVi tăNamătrangă24,ăhưyăchoăbi tăqu căgiaănƠoăsauăđơyăVi t Namăxu tăsiêu? 
      A. Xingapo. B.ăĐƠiăLoan. C.ăHoaăKỳ. D.ăHƠnăQu c. 
Câu 6. Cĕnăc ăvƠoăAtlatăĐ aălíăVi tăNamătrangă25,ăhưyăchoăbi tăđ aădanhănƠoăsauăđơyălƠădi s năthiênănhiênăth ăgi i? 
       A.ăC ăđôăHu . B.ăThánhăđ aăMỹăS n. 
        C.ăPh ăc ăH iăAn. D. Phong Nha ậ KẻăBƠng. 
Câu 7. Cĕnăc ăvƠoăAtlatăĐ aălíăVi tăNamătrangă25,ăhưyăchoăbi tăđ aădanhănƠoăsauăđơyălƠăăkhuăd  tr ăsinhăquy năth ăgi i? 
       A.ăMũiăCƠăMau. B. Tràm Chim. 
       C.ăUăMinhăTh ng. D. Lò Gò ậ Xa Mát. 
Câu 8. Cĕnăc ăvƠoăAtlatăĐ aălíăVi tăNamătrangă25,ăhưyăchoăbi tăđ aădanhănƠoăsauăđơyăcóăl  h iătruy năth ng?ă 
        A. Bát Tràng.  B.ăV năPhúc.  C.ăYênăT . D. Tân Trào. 
Câu 9.ăCĕnăc ăvƠoăAtlatăĐ aălỦăVi tăNamătrangă25,ăhưyăchoăbi tănh năxetănƠoăsauăđơy không đung khiănóiăv ăkháchăduăl chăvƠă
doanhăthuăv ăduăl chăn cătaăgiaiăđo nă1995ă- 2007? 
        A.ăKháchăn iăđ aăgi măquaăcácănĕm.   B.ăDoanhăthuătĕngăquaăcácănĕm. 
        C.ăKháchăqu căt ătĕngăquaăcácănĕm.   D.ăKháchăn iăđ aănhi uăh năkháchăqu căt . 
Câu 10. Phátăbi uănƠoăsauăđơyăth ăhi nărõănh tăs ătĕngătr ngăc a ngƠnhăn iăth ng 
 A.ăs ăphơnăb ăc aăcácăc ăs ăbánălẻ.ă   B.ăs ălaoăđ ngăc aăngƠnh. 
 C.ăt ngăm căbánălẻăhƠngăhóa.ă    D.ăs ăl ngăcácăc ăs ăbuônăbán. 
Câu 11.  Đi mănƠoăsauăđơyăkhông đúngăv iăngƠnhăn iăth ngăn cătaăsauăkhiăđ tăn căĐ iăm i: 

A.ăTh ătr ngăth ngănh tătrongăc ăn c.  B.  Kinhăt ănhƠăn căchi măt ătrọngăcaoănh t. 
 C.ăHƠngăhóaăphongăphúăđaăd ng.   D.ăăCóănhi uăthƠnhăph năkinhăt ăcùngăthamăgia. 
Câu 12 : T ănh ngănĕmă90ă(th ăk ăXX)ătr ăl iăđơy,ăho tăđ ngăn iăth ngăn cătaăđưătr ănênănh nănh păch ăy uălƠădo 

          A.ăhƠngăhóaăbênăngoƠiătrƠnăng păn căta.    B. thay đ i h p lí chính sách, c  ch  qu n lí. 
          C.ănơngăc păquyămôăcácăch  l n,ăm ăr ngăcácăsiêuăth .           D.ăc  s  h  t ng nh t là giao thông phátătri năm nh. 
Câu 13.  Ho tăđ ngăn iăth ngăc aăn cătaăngƠyăcƠngăphátătri n ch ăy uălƠădo: 

A.ăTácăđ ngăc aăth ătr ngăngoƠiăn c.  B.ăC ăch ăqu nălíăthayăđ i. 
 C.ăNhuăc uătiêuădùngăc aăng iădơnăcao.  D.ăăS ăđaăd ngăc aăcácăm tăhƠng. 
Câu 14. S  phát tri n c a n i th ng th  hi n rõ r t qua 

A.ăt ngăm căbánălẻăhƠngăhóa.    B.ăc ăc uăchiătiêuăhƠngăhóaăc aăng i dân. 
C.ăc ăc uăhƠngăhóaăbánăt iăcácăch  chính.   D.ăs ăl iănhu nătrungăbìnhăt iăcácăch  chính. 

Câu 15.  Ho tăđ ngăn iăth ngăphátătri năm nhă ănh ngăvùngăcó: 
A. Hàng hóa ít  B. Kinhăt ăch măphátătri n   C.ăDơnăc ăđôngă      D.ăăGiaoăthôngăcònăkhóăkhĕn 

Câu 16.  Phátăbi uănƠoăsauăđơyăkhông đúngăv ăngo iăth ngăc aăn cătaă ăth iăkìăsauăĐ iăm i? 
A.ăTh ătr ngăbuônăbanăm ăr ng.                                  B. LƠăthƠnhăviênăc aăWTO. 

              C. Luônăluônăxu tăsiêu.    D.  Kimăng chăxu tănh păkh uătĕng. 
Câu 17.  Chuy năbi năc ăb năc aăngo iăth ngăv ăm tăquyămôăxu tăkh uălƠ: 

A.ăT ngăkimăng chăxu tăkh uătĕngăliênăt c  B.ăCóănhi uăm tăhƠngăxu tăkh uăch ăl c 
 C.ăTh ătr ngăxu tăkh u ngƠyăcƠngăm ăr ng  D.ăăCóănhi uăb năhƠngăl nănh ăHoaăKố, Nhơṭ Bản, Trung Quôc. 
Câu 18 : H n ch  l n nh t c a các m t hàng ch  bi năđ ăxu tăkh uăc aăn căta là 

A.ăch t l ng s n ph m ch a cao.   B.ăthu ăxu tăkh u cao. 
C.ăt ătrọngăhƠngăgiaăcông l n.   D.ăítăl iănhu năvƠăl iănhu n ch m. 

Câu 19 : Nguyênănhơnăch ăy uăkhi năgiáăc ăcácăm tăhƠngăch ăbi năxu tăkh uăc aăn cătaăcònăcaoălƠ  
A.ăch tăl ngălaoăđ ng th p.   B. chi phí v n t i và đ u t  máy móc cao. 
C. các n c nh p kh u đánh thu  r t cao.  D.ăph ăthu căvƠoăgiáănguyênăli u nh p. 

Câu 20.  Vi tăNamăch aăph iălƠăn căch ăy uăxu tăkh uăhƠngăhóaăv : 
A. CN nĕṇg va khoang sản.    B.  CN nhe ̣va tiểu thủ CN.   
C. nông-lâm-th yăs n.    D.ăCôngănghi păch ăt o.  

Câu 21.  Th ătr ngăxu tăkh uăl nănh tăhi nănayăc aăn cătaălƠ: 
A.ăHoaăKì,ăNh tăB n,ăChơuăPhi   B.ăHoaăKì,ăNh tăB n,ăNamăMỹ 

 C.ăHoaăKì,ăNh tăB n,ăTrungăQu c,ăEU.  D.ăăHoaăKì,ăTrungăQu c,ăHƠnăQu c. 
Câu 22.  Cácăth ătr ngănh păkh uăch ăy uăc aăn cătaălƠ: 
 A.ăKhuăv căChơuăÁăậ TháiăBìnhăD ng,ăChơuăỂu. B.ăChơuăỂuăvƠăB căMỹ 
 C.ăB căMỹăvƠăTrungăQu c    D.ăăTrungăQu căvƠăÔxtrơylia 
Câu 23.  M tăhƠngănƠoăsauăđơy không ph iălƠăhƠngăxu tăkh uăph ăbi năc aăn căta: 

A.  Hàng CN nhe ̣va tiểu thủ CN.   B. Hàng CN nĕṇg va khoang sản.    
C.ăT ăli uăs năxu t.       D.  Hàng nông-lâm-th yăs n. 

Câu 24. Ho tăđ ngăngo iăth ngăn cătaăngƠyăcƠngăphátătri năch ăy uădo 
 A.ăđaăd ngăhóaăth ătr ngăvƠătĕngăc ngăs ăqu nălỦăc aănhƠăn c. 

B.ătĕngăc ngăh iănh păqu căt ăvƠăs ăphátătri năn năkinhăt . 
C. khai thác tài nguyên hi uăqu ,ătĕngănhanhăch tăl ngăs năph m. 
D.ănhuăc uătiêuădùngăc aădơnăc ăvƠăngu năv năđ uăt ătĕngănhanh. 

 
Câu 25.ăTh ătr ngăxu tăkh uăc aăn cătaăngƠyăcƠngăđaăd ngăch ăy uădo 

A.ănhi uăthƠnhăph năthamăgia,ăhƠngăhóaăd iădƠo. B.ătĕngăc ngăđ uăt ,ăđ iăm iăcôngătácăqu nălỦ. 
C.ăs năxu tăphátătri n,ăh iănh păqu căt ăsơuăr ng. D.ăgiaoăthôngăphátătri n,ăliênăk tănhi uăqu căgia. 

Câu 26. Gi iăphápăch ăy uăđ ăđ yăm nhăxu tăkh uă ăn cătaălƠ 
 A.ăthúcăđ yăcôngănghi păch ăbi n,ăđaăd ngăhóaăs năph m.ăB.ătĕngăđ uăt ,ăthuăhútănhi uăngƠnhăs năxu tăthamăgia. 

C.ăphátătri năs năxu tăhƠngăhóa,ăm ăr ngăth ătr ng.ăăăăăăăăăăD.ăđ iăm iăqu nălí,ătĕngăc ngăliênăk tăv iăcácăn c. 
Câu 27.ăHo tăđ ngăxu tăkh uăn cătaăngƠyăcƠngăphátătri năch ăy uădo 
 A.ăđaăd ngăhóaăs năxu t,ăđ uăt ăvƠoăcácăngƠnhănhi uă uăth . 
 B.ăkhaiăthácăhi uăqu ăth ăm nh,ănơngăcaoăch tăl ngălaoăđ ng. 
 C.ăh iănh păqu căt ăsơuăr ng,ăphátătri năs năxu tăhƠngăhóa. 
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D.ătĕngăc ngăqu nălíănhƠăn căvƠăm ăr ngăthêmăth ătr ng. 
Câu 28:ăKimăng chăxu tăkh uăc aăn cătaătĕngănhanhătrongănh ngănĕmăg năđơyăch ăy uădoătácăđ ngăc aăvi c 
  A.ăđ yăm nhăkhaiăthácăkhoángăs năcácălo i.  C.ătíchăc căm ăr ngăthêmănhi uăth ătr ng. 

 B.ăđ yăm nhăcôngănghi păhóaăvƠăđôăth ăhóa.  D.ăthamăgiaăc aănhi uăthƠnhăph năkinhăt . 
Câu 29. Đ căđi mănƠoăsauăđơyăkhông đúngăv iătìnhăhìnhăxu tăkh uăc aăn cătaăt ăsauăĐ iăm iăđ nănay? 
 A.ăkimăng chăxu tăkh uănhìnăchungătĕngăquaăcácănĕm 
 B.ăHoaăKì,ăTrungăQu c,ăNh tăB nălƠăcácăth ătr ngăl n. 
 C.ăKimăng chăxu tăkh uăluônăcaoăh nănh păkh u. 
 D.ăTh ătr ngăđ căm ăr ngăvƠăđaăd ngăhóa. 
Câu 30:ăY uăt ănƠoăsauăđơyăcóătácăđ ngăch ăy uăđ năs ătĕngănhanhăgiáătr ănh păkh uăc aăn cătaăhi nănay? 

 A.ăNhuăc uăc aăquáătrìnhăcôngănghi păhóa. 
C.ăVi căphátătri năc aăquáătrìnhăđôăth ăhóa. 
B.ăNhuăc uăc aăch tăl ngăcu căs ngăcao. 
D.ăS ăthamăgiaăc aănhi uăthƠnhăph năkinhăt . 

Câu 31.ăKimăng chănh păkh uăn cătaătĕngălênăkháănhanhătrongănh ngănĕmăg năđơyăkhông ph năánhăch ăy uăđi uăgìăsauăđơy? 
 A.ăch tăl ngăngu nălaoăđ ngăcao.ă  B.ăs năxu tăph căh iăvƠăphátătri n. 
 C.ăĐápă ngăyêuăc uăxu tăkh u.ă  D.ăNhuăc uătiêuădùngăngƠyăcƠngăl n. 
Câu 32:ăY uăt ănƠoăsauăđơyălƠăch ăy uălƠmăchoăkimăng chănh păkh uăc aăn cătaătĕngănhanhătrongănh ngănĕmăg năđơy? 

A.Vi căh pătácăkinhăt ,ăkĩăthu tăv iăcácăn căđ cătĕng c ng. 
B.Quáătrìnhăcôngănghi păhóaăvƠ hi năđ iăhóaăđ căđ y m nh. 
C.Nhi uăthƠnhăph năkinhăt ăthamăgiaăho tăđ ngăngo iăth ng. 
D.ăĐ iăs ngădơnăc ănơngăcaoăh ngăvƠoădùngăhƠngănh păngo i. 

Câu 33.ăTƠiănguyênăduăl chăc aăn cătaăbaoăg m 
 A.ăcácădanhălamăth ngăc nhăvƠădiătíchăl chăs .  B. tài nguyênăt ănhiênăvƠătƠiănguyênănhơnăvĕn. 
 C.ăcácăbưiăbi năvƠăhangăđ ng.    D.ătƠiănguyênănhơnăvĕn. 
Câu 34.  tƠiănguyênăduăl chănƠoăsauăđơyăc aăn cătaăthu căv ănhómătƠiănguyênăduăl chăt ănhiên: 

A.ă4ăv nădiătích    B.ăNhi uădiăs năvĕnăhóaăv tăth ăvƠăphiăv tăth ăth ăgi i 
              C.ăL ăh iădi năraăquanhănĕmăăăă                       D.ăăH nă30ăv năqu căgia. 
Câu 35.  Cácădiăs năthiênănhiênăth ăgi iă ăn cătaălƠ: 

A.ăV năqu căgiaăPhongăNha-KẻăBƠng,ăph ăc ăH iăAn. B.ăPh ăc ăH iăAn,ăc ăđôăHu  
C.ăC ăđôăHu ,ăv nhăH ăLong        D.ăV nhăH ăLong,ăv năqu căgiaăPhongăNha-KẻăBƠng 

Câu 36.  Diăs năvĕnăhóaăphiăv tăth ăth ăgi iă ăVi tăNamălƠ: 
A.ăKhôngăgianăvĕnăhóaăc ngăchiêngăTơyăNguyên. 
B.ăNhưănh căcungăđìnhăHu ,ăph ăc ăH iăAn 

 C.ăPh ăc ăH iăAn,ăkhôngăgianăvĕnăhóaăc ngăchiêng Tây Nguyên 
D.ăăDiătíchăMỹăS n,ănhưănh căcungăđìnhăHu  

Câu 37.  Diăs năvĕnăhóaăv tăth ăth ăgi iă ăVi tăNamălƠ: 
A.ăph ăc ăH iăAn,ăc ăđôăHu ,ăchùaăM tăC t     B.ăDiătíchăMỹăS n,ăc ăđôăHu ,ăv nhăH ăLong 

 C.ăc ăđôăHu ,ăph ăc ăH iăAn,ădiătíchăMỹăS n  D.ăPh  c ăH iăAn,ăPhongăNha-KẻăBƠng,ăc ăđôăHu  
Câu 38.  Trung tâm duăl ch quanătrọngăn mătrongălưnhăth ăvùngăkinhăt ătrọngăđi măphíaăNamălƠ: 

A. ĐƠăL t  B. Nha Trang  C.ăC năTh    D.ăăVũngăTƠu 
Câu 39.  N cătaăcóă3ăvùngăduăl chălƠ: 

A.ăB căB ,ăB căTrungăB ,ăTơyăNguyên    
B.ăB căB ,ăB căTrungăB ,ăNamăTrungăB ăvƠăNamăB  

 C.ăB căB ,ăĐôngănamăB ,ăDuyênăh iăNamăTrungăB   
 D.ăăTrungăduăvƠămi nănúiăB căB ,ăĐ ngăb ngăSôngăH ng,ăĐôngănamăB  
Câu 40.  Cácătrungătơmăduăl chănƠoăsauăđơyăđ căx păvƠoătrungătơmăduăl chăquanătrọng c aăn căta: 

A.ăH ăLong,ăHƠăN i,ăNhaăTrang   B.ăH iăPhòng,ăTPăH ăChíăMinh,ăĐƠăL t 
 C.ăHu ,ăĐƠăN ng,ăNhaăTrang,ăC năTh   D.ăăH ăLong,ăH iăPhòng,ăNhaăTrang 
Câu 41.ăĐi uăki nănƠoăsauăđơyăquanătrọngănh tăđ ăphátătri năduăl chăbi năn căta 
 A.ăvùngăbi năr ng,ăgiàu tài nguyên.    B.ăc ăs ăh ăt ngăkĩăthu tăđ căđ uăt . 
 C.ănhi uăbưiăt măr ng,ăphongăc nhăđẹp.ă  D.ăv ătríăg năđ ngăhƠngăh iăqu căt . 
Câu 42.ă ănhi uăn iăphíaăNamăn căta,ăho tăđ ngăduăl chădi năraăđ cătrongăsu tăc ănĕm,ăch ăy uădo 
 A.ăgióămùaăth iăquanhănĕm.ă   B.ăđ aăhìnhăvenăbi năđaăd ng. 

C.ăn nănhi tăcaoăquanhănĕm.ă   D.ăth iăgianămùaăkhôăkéoădƠi. 
Câu 43: Nhơnăt ănƠoăsauăđơyătácăđ ngăch ăy uăđ năs ăđaăd ngălo iăhìnhăduăl chă ăn cătaăhi nănay? 

A.TƠiănguyênăduăl chăvƠănhuăc uăc aăduăkháchătrong,ăngoài n c. 
B.Nhuăc uăc aăduăkháchătrong,ăngoƠiăn căvƠăđi uăki năph c v . 
C.Đ nhăh ngă uătiênăphátătri năduăl chăvƠăcácăngu năv năđ u t . 
D.Laoăđ ngălƠmăduăl chăvƠăc ăs ăv tăch tăkĩăthu t,ăc ăs ăh  t ng. 

Câu 44. T ăth păk ă90ăc aăth ăk ăXXăchoăđ nănay,ăngƠnhăduăl chăn cătaăphátătri nănhanhăch ăy uălƠădo 
 A.ănhuăc uăduăl chăc aăng iădơnătĕngăcao.ă  B.ătƠiănguyênăduăl chăphongăphúăđaăd ng. 
 C.ăchínhăsáchăđ iăm iăc aăNhƠăn c.ă  D.ăc ăs ăv tăch tăh ăt ngăđ căhi năđ iăhóa.   
Câu 45. NguyênănhơnănƠoăsauăđơyălƠăch ăy uălƠmăchoăngƠnhăduăl chăn cătaăphátătri nănhanhătrongăth iăgianăg năđơy? 

A.ăNhuăc uăduăl chătĕng,ăcóănhi uădiăs năth ăgi i. 
B.ăTƠiănguyênăduăl chăphongăphú,ăc ăs ăl uătrúăt t. 
C.ăChínhăsáchăphátătri n,ănhuăc uăv ăduăl chătĕng. 
D.ăThuăhútănhi uăv n đ uăt ,ănơngăc păc ăs ăh ăt ng. 

Câu 46. Cĕnăc ăvƠo b ngăs ăli uăsauăđơyăv ăc ăc uăgiá tr ăxu tănh păkh uăc aăn cătaăth iăkì 1990 - 2005.(Đơn vị: %) 
Nĕm 

 
1990 1992 1995 2000 2005 

Xu tăkh u 45,6 50,4 40,1 49,6 46,7 

Nh păkh u 54,4 49,6 59,9 50,4 53,3 

N cătaăxu tăsiêuănĕmănƠoă?ăăăăăA. 1990  B. 1991  C. 1992   D. 1993 
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Cơuă47ă:ăChoăb ngăs ăli uăsau 
GIÁăTR ăXU T,ăNH PăKH UăC AăN CăTA,ăGIAIăĐO Nă2010ă- 2015 

(đ năv :ăt ăUSD) 
Nĕmă 2008 2010 2012 2013 2015 

Xu tăkh u 62,7 72,2 114,5 132,0 162,0 

Nh păkh u 80,7 84,8 113,8 132,0 165,6 

Bi uăđ ăth ăhi năgiáătr ăxu tănh păkh uăc aăn căta,ăgiaiăđo nă2008-2015 
A. tròn  B.ămi n   C.ăđ ng  D.ăk tăh păc tăvƠăđ ng 

Câu 48:Choăb ngăs ăli u:V ătìnhăhìnhăho tăđ ngăduăl chăn cătaăt ă1991ăđ nă2005 
Nĕm 1991 1995 1997 1998 2000 2005 
Kháchăn iăđ aă(tri uăl tăkhách) 1.5 5.5 8.5 9.6 11.2 16 
Kháchăqu căt (tri uăl tăkhách) 0.3 1.4 1.7 1.5 2.1 3.5 
Doanhăthuăt ăduăl chă(nghìnăt ăđ ng) 0.8 8 10 14 17 30.3 
Lo iăbi uăđ ăth ăhi năho tăđ ngăduăl chăn cătaăt ă1991ă- 2005 

A.ăđ ng  B.ăc t  C.ăk tăh păgi aăc tăvƠăđ ng  D.ămi n 
Câu 49. Cho b ng s  li u sau 
C  C U GIÁ TR  XU T NH P KH U C A N C TA, GIAIăĐO N 1990 ậ 2010 (Đơn vị: %) 

Nĕm 1990 1992 1995 2000 2005 2010 
Xu t kh u 46,5 50,4 40,1 48,1 46,9 46,0 
Nh p kh u 53,4 49,6 59,9 51,9 53,1 54,0 

(Nguồn: Niên giám thống kê Việt Nam năm 2011, NXB Thống kê, 2012) 
Nh n xét nào không đúng v  b ng s  li u trên? 

A. T  trọng giá tr  xu t kh u không n đ nh. 
B. T  trọng giá tr  xu t kh u luôn nh  h n nh p kh u. 
C. T  trọng giá tr  nh p kh u luôn l n h n xu t kh u (tr 1992).  
D. T  trọng giá tr  nh p kh u không n đ nh. 

Câu 50. Cho b ng s  li u sau 
S  KHÁCH DU L CH C A N C TA 

 
Nĕm 1991 1995 2000 2005 

S  khách (tri u 
l t khách) 

N i đ a 1,5 5,5 11,2          16,0 
Qu c t         0,3            1,4           2,1          3,5 

(Nguồn: Niên giám thống kê Việt Nam năm 2007,  NXB thống kê, 2008) 
Nh n xét nào sau đây không đúng? 

A. Khách du l ch n i đ a tĕng ch m h n khách qu c t .      B. Khách du l ch n i đ a nhi u h n khách qu c t . 
C. Khách qu c t  và khách du l ch n i đ a đ u tĕng.           D. Khách qu c t  và khách du l ch n i đ a không tĕng. 

Cơuă51ă:ăChoăb ngăs ăli uăsau 
GIÁăTR ăXU T,ăNH PăKH UăC AăN CăTA,ăGIAIăĐO Nă2010ă- 2015 

(đ năv :ăt ăUSD) 
Nĕmă 2008 2010 2012 2013 2015 

Xu tăkh u 62,7 72,2 114,5 132,0 162,0 

Nh păkh u 80,7 84,8 113,8 132,0 165,6 

Cĕnăc ăvƠoăb ngăs ăli uătrên,ănh năxétănƠoăsauăđơyăđúngăv ăgiáătr ăxu tănh păkh uăc aăn căta,ăgiaiăđo năt ă2008-2015?  
A.ăGiáătr ăxu tăkh uătĕngăch măh nănh păkh u.  B.ăGiáătr ănh păkh uătĕngăkhôngă năđ nh 
C.ăTrongăgiaiăđo nătrên,ăVi tăNamăluônănh păsiêu. D.ăGiáătr ăxu tănh păkh uătĕngănhanhăquaăcácănĕm. 
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BẨIă32.ăăV NăĐ ăKHAIăTHÁCăTH ăM NHă ăTRUNGăDUăVẨăMI NăNỎIăB CăB  

1. Khái quát chung 
- G măcácăt nh:ă    
+ăTơyăB c g m: 4 t nhă(Đi năBiên,ăLaiăChơu,ăS năLa,ăHoƠăBình); 
+ăĐôngăB c g m:11ă t nhă (Lào Cai, Yên Bái, PhúăThọ,ăHƠăGiang,ăTuyênăQuang,ăCaoăB ng,ăL ngăS n,ăB căK n,ăTháiă

Nguyên,ăB căGiangăvƠăQu ngăNinh). 
2.ăCácăth ăm nhăc aăvùngăTDMNBBă(4ăth ăm nhăchính) 
Khaiă thácă ch ă bi n 
khoángăs năvƠăth yăđi n 

Tr ngăvƠăch ăbi năcơyăCN,ăcơyăd căli u,ărauă
qu ăc nănhi tăvƠăônăđ i 

Chĕnă nuôiă giaă
súc 

Kinhăt ăbi n 

*ă Khoángă s n : giàu tài 
nguyênă khoángă s nă b că
nh tăn căta. 
- Khoángăs nănĕngăl ng :  
+ than ăQu ngăNinhă (ch tă
l ngăt tănh tăĐNA) 
+ă m iă nĕmă khaiă thácă 30ă
tri uă t nă ph că v ă choă cácă
nhƠă máyă nhi tă đi nă (Uôngă
Bí,ă Caoă Ng n,ă Naă
D ng...)ăvƠăxu tăkh u. 
- Khoángăs năkinhălo i : 
+ăTơyăB c :ăđ ng-niken,ăđ tă
hi m. 
+ăĐôngă B c :ă s t,ă k m-chì, 
đ ng-vƠng,ă thi c-bôxit.ă M iă
nĕmă khaiă thácă 1000ă t nă
thi c. 
- Khoángă s năphiă kimă lo i : 
apatită (LƠoă Cai).ă M iă nĕmă
khaiă thácă 600ănghìnă t nă đ ă
sx phân lân. 
*ăTh yăđi n : 
- Tr ănĕngăth yăđi năl n. 
+ăH ăth ngăsôngăH ngăă(11ă
nghìnă MW),ă riêngă sôngă ĐƠăă
g nă6ănghìnăMW. 
+ă Ngu nă th yă nĕngă đưă vƠă
đangă đ că khaiă thác : nhà 
máyă th yă đi nă Thácă BƠ,ă
Hòaă Bình,ă S nă La,ă Tuyênă
Quang...vƠă nhi uă nhƠă máyă
th yăđi nănh ăđangăXD. 

Kh ănĕng:ă 
Thu năl i: 
- Đ t:ă đ tă feralită trênă đáăphi n,ă đáă vôiă vƠă cácă đáă
mẹăkhác.ă 
- Khíă h u:ă nhi tă đ iă mă gióămùa,ă cóămùaă đôngă
l nhă l iă ch uă nhă h ngă sơuă s c c aă đ aă hìnhă
vùngănúi.ăDoăv yătrungăduămi nănúiăB căb ăcóăth ă
m nhă đ că bi tă đ ă phátă tri nă cơyă côngă nghi p,ă
d căli u,ărauăqu ,ăcóăngu năg c.ă 
- Kh ănĕngăm ăr ngădi nătíchăvƠănơngăcaoănĕngă
su tăcơyăcôngănghi p,ăcơyăđ căs năcònăr tăl n. 
Khóă khĕn:ăvùng còn nhi uă khóăkhĕn,ă nh ngăkhóă
khĕnăl nălƠ:ă 
+ă Rétă đ m,ă rétă h i,ă s ngămu i,ă thi uă n că v ă
mùaăđông 
+M ngăl iăc ăs ăch ăbi nănôngăs năch aăt ngă
x ngăv iăth ăm nhăc aăvùng 
+Khóă khĕnă khác:ă v n,ă laoă đ ngă ngƠnhă ngh ,ă th ă
tr ngầ 
Hi nătr ng: 
- ĐơyălƠăvùngăchèăl nănh tăn căta,ăcácălo iăchèă
th măngonăn iăti ngă ăPhúăThọ,ăTháiăNguyê,ăYênă
Bái,ầ 
- CácăvùngănúiăgiápăCaoăB ng-L ngăS năvƠăvùngă
núiăcaoăHoƠngăLiênăS nătr ngăcácăcơyăthu căquỦ:ă
tamă th t,ă đ ă trọng,ă th oă qu ,ă h i,ầcơyă ĕnă qu :ă
đƠo,ălê,ătáo,ăm nầ 
- ă Sapaă cóă th ă tr ngă rauă ônăđ i,ă s nă xu tă h tă
gi ngăquanhănĕm,ătr ngăhoaăxu tăkh u 
*Vi că đ yăm nhă s nă xu tă cơyă côngă nghi p,ă cơyă
đ că s nă choă phépă phátă tri nă n nă nôngă nghi pă
hƠngăhóaăcóăhi uăqu ,ăh năch ăn năduăcanh,ăduă
c ătrongăvùng. 

- Cóă nhi uă đ ngă
c ,ă ch ă y uă trênă
các cao nguyên 
ă đ ă caoă 600ă - 

700ăm,ăphátătri nă
chĕnă nuôiă trơu,ă
bòă(l yăth tăvƠăl yă
s a),ă ng a,ă dê.ă
Bòă s aă đ că
nuôiă t pă trungă ă
caoă nguyênă M că
Chơuă (S nă La).ă
Trơu,ă bòă th tă
đ că nuôiă r ngă
rưi,ă nh tă lƠă trơu.ă
ĐƠnă trơuă chi mă
h nă1/2ă đƠnă trơuă
c ă n c,ă đƠnă bòă
b ngă 16%ă đƠnă
bòă c ă n că
(2005).  
- ĐƠnă l nă trongă
vùngă tĕngă nhanhă
(chi mă 21%ă đƠnă
l năc ăn c). 
- Khóăkhĕn: 
+ăăKhơuăv nă
chuy năcácăs nă
ph măchĕnănuôiă
t iăvùngătiêuăth .ă 
+ă Đ ngă c ă nĕngă
su tăth p. 

- Qu ngă Ninhă lƠă
vùngă bi nă giƠuă
ti mă nĕng-1 vùng 
đangă phátă tri nă
nĕng đ ngă cùngă
v iă s ă phátă tri nă
c aăvùngăKTătrọngă
đi măphíaăB c. 
- ăđơyăđangăphátă
tri nă m nhă đánhă
b tă h iă s n,ă nh tă
lƠăđánhăb tăxaăb ,ă
nuôiă tr ngă th yă
s n. 
- Duă l chă bi năđ oă
đangă đóngă gópă
đángă k ă vƠoă c ă
c uă kinhă t ;ă H ă
Long_Diăs năthiênă
nhiên TG 
- C ngă Cáiă Lân 
đangă đ că xơyă
d ngă vƠă nơngă
c p,ăt oăđƠăchoăs ă
hình thành khu 
côngă nghi pă Cáiă
Lơnầ 
 

CỂUăH IăTR CăNGHI M 
Câu 1. D aăvƠoăAtlatătrangă26-  kinhăt ,ăCácăt nhăthu căvùngăTơyăB căn cătaălƠ: 
A.ăLƠoăCai,ăYênăBái,ăPhúăThọ,ăHƠăGiang. B.ăĐi năBiên,ăLaiăChơu,ăS n La, Hòa Bình. 
C.ăS năLa,ăHòaăBình,ăLƠoăCai,ăYênăBái. D.ăS năLa,ăĐi năBiên,ăPhúăThọ,ăHƠăGiang. 
Câu 2.ăTh ăm nhănƠoăsauăđơyăkhôngăph iăc aăvùngăTrungăduămi nănúiăB căB ? 
A.ăPhátătri năt ngăh păkinhăt ăbi n    
B.ăKhaiăthác,ăch ăbi năkhoángăs năvƠăth yăđi n 
C.ăChĕnănuôiăgiaăc mă(đ căbi tălƠăv tăđƠn). 
D.ăTr ngăvƠăch ăbi năcơyăcôngănghi p,ăcơyăd căli u,ărauăqu ăc nănhi tăvƠăônăđ i. 
Câu 3. D aăvƠoăAtlatătrangă26,ăT nhănƠoăc aăTrungăduămi nănúiăB căB ăgiápăbi n? 
A.ăQu ngăNinh   B.ăL ngăS năăăăăC.ăH iăPhòng  D. Thái Nguyên 
Câu 4. H ăth ngăsôngăH ngăchi măbaoănhiêuăph năth yănĕngăc aăc ăn că 
A. 1/3    B. 2/3   C. 3/4   D. 4/5  
Câu 5. D aăvƠoăAtlatătrangă18,ăVùngăchuyênăcanhăcơyăchèăl nănh tăc ăn c 
A. Tây Nguyên B.ăĐôngăNamăB  C.ăTrungăduămi nănúiăB căB ăăăăăD.ăDuyênăh iăNamătrungăB  
Câu 6. D aăvƠoăAtlatătrangă26,ăThi căvƠăbôxităphơnăb ă  
A.ăL ngăS n B.ăCaoăB ng  C. Lào Cai  D. Thái Nguyên 
Câu 7. D aăvƠoăAtlatătrangă26,ăC ngăCáiăLơnăthu căt nh 
A.ăH iăPhòng  B.ăQu ngăNinh D.ăL ngăS n  D. Thanh Hóa 
Câu 8. D aăvƠoăAtlat trang 11, Đ tăch ăy uă ăTrungăduămi nănúiăB căB ălƠ: 
A.ăĐ tăferalitătrênăđáăvôi    B.ăĐ tăferalitătrênăđáăbadan 
C.ăĐ tăxámăb cămƠuătrênăth măphùăsaăc  D.ăđ tăphaăcát 
Câu 9.ăVùngăcóămùaăđôngăl nhănh tăvƠăđ năs mănh tăn cătaălƠ 
A.ăTơyăB c  B.ăB căTrungăB  C.ăĐôngăB c  D.ăĐ ngăb ngăsôngăH ng 
Câu 10.ăKhoángăs năphiăkimălo iăcóăgiáătr ănh tăTrungăduămi nănúiăB căB ădùngăđ ăs năxu tăphơnălơnă 
A. Pirit  B. Graphit  C. Atbet   D. Apatit 
Câu 11.ăTrungăduămi nănúiăB căB ăcóătr ănĕngăd iădƠoădo 
A.ăsôngăngòiădƠyăđ c,ăl ngăn căl n.  B.ăđ aăhìnhănúiăvƠăcaoănguyên,ăm aănhi u. 
C.ăđ aăhìnhăd c,ănhi uăsông,ăl uăl ngăn căl n. D.ăsôngăngòiănhi uăthácăgh nh 
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Câu 12.ăTh ăm nhăv ăt păđoƠnăcơyătr ngăc nănhi tăvƠăônăđ iăc aăvùngăTDMNBBălƠădo 
A.ăđ aăhìnhăcao      B.ăkhíăh uăcóămùaăđôngăl nhăvƠăđ ăcaoăđ aăhình 
C.ătínhăch tănhi tăđ iă măc aăkhíăh uătrênăn nănhi tăđ ăcao.  D.ăcóămùaăđôngăl nh 
Câu 13.ăVùngăbi năgiƠuăti mănĕngăc aăvùngăTrungăduămi nănúiăB căB ăcóăth ăm nhăv ă 
A.ăgiaoăthôngăv năt i,ăduăl ch,ăđánhăb tănuôiătr ngăth yăs n.   D.ăduăl ch  
B.ăduăl ch,ăđánhăb tăvƠănuôiătr ngăth yăs n.    C.ăgiaoăthôngăv năt iăvƠăduăl ch  
Câu 14. Trungăduămi nănúiăB căB ăcóăngƠnhăcôngănghi păn ngăphátătri năb iăcácăth ăm nh 
A.ăNgu nălơmăs năd iădƠo  B.ăngu năl ngăth c,ăth căph măphongăphú 
C.ăngu năs năph măcơyăcôngănghi păvƠăcơyăd căli uăđaăd ng  
D.ăngu nănĕngăl ngăvƠăkhoángăs năd iădƠo. 
Câu 15.ăNgu năthană ăTrungăduămi nănúiăB căB ăch ăy uădùngăvƠoăm căđích 
A.ănhiênăli uăchoănhƠămáyănhi tăđi n  B.ăxu tăkh u 
C.ăph căv ădơnăsinh    D. nguyênăli uăchoăcôngănghi păhóaăch t. 
Câu 16.ă ăcácăvùngănúiăgiápăbiênăgi iăc aăCaoăB ng,ăL ngăS năvƠăvùngănúiăHoƠngăLiênăS nălƠăn iăthu năl iăđ ătr ngălo iăcơy 
A.ăCơyăcôngănghi pălơuănĕm   B.ăCơyăcôngănghi păhƠngănĕmă 
C.ăCơyăĕnăqu ănhi tăđ iăă   D. Các cây thu căquỦ 
Câu 17.ăỦănƠoăsauăđơyăkhôngăph iălƠăkhóăkhĕnătrongăs năxu tăcơyăcôngănghi pă ăTrungăduămi nănúiăB căB ă 
A.ărétăđ m,ărétăh i,ăs ngămu i.  B.ăthi uăn căv ămùaăđông 
C.ăgióăf năkhôănóngăvƠoămùaăhè  D.ăc ăs ăcôngănghi păch ăbi năh năch  
Câu 18.ăS năxu tăcơyăcôngănghi păvƠăcơyăđ căs nă ăTrungăduămi nănúiăB căB ăcóăỦănghĩaăv ăm tăxưăh iălƠ 
A.ăphátătri nănôngănghi păhƠngăhóa   B.ăh năch ăn năduăcanh,ăduăc . 
C.ăm ăr ngăgiaoăl uăkinhăt ăv iăcácăvùngăkhác.  D.ăthayăđ iăb ăm tăkinhăt ăc aăvùng 
Câu 19. Trung duămi nănúiăB căB ăcóăth ăm nhăv ăchĕnănuôiăgiaăsúcăvì: 
A.ăcóănhi uăđ ngăc ătrênăcácăcaoănguyênă ăđ ăcaoă600-700m  
B.ăcóănhi uăgi ngăgiaăsúcăch tăl ngăcao. 
C.ăc ăs ăth căĕnăchoăng iăđ căđ măb o.    
D.ăh ăth ngăc ăs ăch ăbi năvƠăgiaoăthôngăphátătri n. 
Câu 20.ăKhóăkhĕnăl nănh tătrongăphátătri năchĕnănuôiăgiaăsúcăc aăTrungăduămi nănúiăB căB ălƠ 
A.ăđ ngăc ănĕngăsu tăth păB.ăkhóăkhĕnătrongăv năchuy năs năph măchĕnănuôiăt iăvùngătiêuăth  
C.ăth ătr ngăkhóătính  D.ăc ăs ăth căĕnăchoăng iăch aăđ căđ măb oăđưăh năch ăphátătri năchĕnănuôi 
Câu 21.ăV nhănƠoăđ căUNESCOăx păh ngădiăs năthiênănhiênăth ăgi iă 
A.ăV nhăVơnăPhong  B.ăV nhăĐƠăN ng C.ăV nhăCamăRanh D.ăV nhăH ăLong. 
Câu 22. Cĕnăc ăvƠoăAtlatăĐ aălíăVi tăNamătrangă26,ăhưyăchoăbi tăkhuăkinhăt ăvenăbi nănƠo thu căTrungăduămi nănúiăB căB ? 
A.ăVơnăĐ n. B.ăĐìnhăVũăậ CátăH i. 
C.ăNghiăS n. D.ăVũngăÁng. 
Câu 23. Cĕnăc ăvƠoăAtlatăĐ aălíăVi tăNamătrangă26,ăhưyăchoăbi tăt nhănƠoăsauăđơyăc aăvùng Trungăduămi nănúiăB căB ăti pă
giápăBi năĐông? 
A.ăL ngăS n. B.ăQu ngăNinh. C. B căGiang. D. Thái Nguyên. 
Câu 24. Cĕnăc ăvƠoăAtlatăĐ aălíăVi tăNamătrangă26,ăhưyăchoăbi tăm ăapatităcóănhi uă ăt nhănƠo sauăđơy? 
A. Lai Châu. B. Lào Cai. C. Yên Bái. D.ăS năLa. 
Câu 25. Cĕnăc ăvƠoăAtlatăĐ aălíăVi tăNamătrangă26,ăhưyăchoăbi tăkhuăkinhăt ăc a khởu Thanh Th yăthu căt nhănƠoăc aăvùngă
Trungăduămi nănúiăB căB ? 
A. Hà Giang. B.ăCaoăB ng. C.ăL ngăS n. D.ăQu ngăNinh. 
Câu 26.ăCĕnăc ăvƠoăAtlatăĐ aălíăVi tăNamătrangă26,ăhưyăchoăbi tăvùngăTrungăduămi nănúiăB c B ăcóăcácătrungătơmăcôngănghi pă
nào? 
A. TháiăNguyên,ăH ăLong,ăCởmăPh . B.ăH iăPhòng,ăH ăLong,ăCởmăPh . 
C.ăH iăPhòng,ăH ăLong,ăTháiăNguyên. D.ăH ăLong,ăCởmăPh ,ăVi tăTrì. 
Câu 27. Cĕnăc ăvƠoăAtlatăĐ aălíăVi tăNamătrangă26,ăhưyăchoăbi tătrungătơmăcôngănghi pănƠoă  TrungăduăvƠămi nănúiăB căB ăcóăgiá 
tr ăs năxu tă(theoăgiáăth căt ănĕmă2007)ăt ă9ăđ nă40ănghìnăt ăđ ng? 
A. Thái Nguyên. B. CởmăPh . C.ăH ăLong. D.ăB căNinh. 
Câu 28. Cĕnăc ăvƠoăAtlatăĐ aălíăVi tăNamătrangă26,ătheoăbi uăđ ăc ăc uăGDPăphơnătheoăkhu v căkinhăt ăc aăvùngăTrungăduăvƠă
mi nănúiăB căB ,ăchoăbi tănh năđ nhănƠoăsauăđơyăđúng? 
A.ăT ătrọngănông,ălơm,ănghi păth yăs năl nănh t. B.ăT ătrọngăcôngănghi păvƠăxơyăd ngănh ănh t. 
C.ăT ătrọngănông,ălơmănghi p,ăth yăs nănh ănh t. D.ăT ătrọngăcôngănghi păvƠăxơyăd ngăl nănh t. 
Câu 29.  Cho bi u đ  sau 

 
Bi u đ  trên th  hi n n i dung nào sau đây? 
A. C  c u di n tích cây công nghi p lâu nĕm c a Trung du mi n núi B c B  và TâyNguyên nĕm 2005. 
B. C  c u và giá tr  s n xu t cây công nghi p lâu nĕm c a Trung du mi n núi B c B  và Tây Nguyên nĕm 2005. 
C. T  trọng di n tích cây công nghi p lâu nĕm c a Trung du mi n núi B c B  và Tây Nguyên nĕm 2005. 
D. Quy mô di n tích cây công nghi p lâu nĕm c a Trung du mi n núi B c B  và Tây Nguyên nĕm 2005. 
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Câu 30: Vi căđ yăm nhăs năxu tăcơyăcôngănghi pă ăTrungăduăvƠămi nănúiăB căB ăg păkhóăkhĕnăch ăy uănƠoăsau đơy? 
A.ăTrìnhăđ ăthơmăcanhăcònăth p,ăđ uăt ăv tăt ăít.  B.ăCôngănghi păch ăbi nănôngăs năcònăh năch . 
C.ăM tăđ ădơnăs ăth p,ăphongăt căcũăcòn nhi u.  D.ăN năduăcanh,ăduăc ăcònăx yăraă ăm tăs ăn i. 
Câu 31:ăụănghĩaăl nănh tăc aăvi căđ yăm nhăs năxu tăcơyăcôngănghi pă ăTrungăduăvƠămi nănúiăB căB ălƠ 
A.ăthúcăđ yăcôngănghi păch ăbi năphát tri n.  B.ănơngăcaoăđ iăs ngăchoăng iădơnăt i ch . 
C.ăđ yănhanhăquáătrìnhăđôăth ăhóaănông thôn.  D.ăphátătri năs năxu tănôngănghi păhàng hóa. 
Câu 33. Y uăt ănƠoăsauăđơyălƠăch ăy uălƠmăchoăchĕnănuôiăbòăs aă ăTrungăduăvƠămi nănúiăB căB ăg năđơyăđ căphátătri n? 
A.C ăs ăh ăt ngăphátătri n,ăngu năth căĕnăđ căđ m b o. 
B.Ngu năth căĕnăđ căđ măb o,ănhuăc uăth ătr ng tĕng. 
C.Nhuăc uăth ătr ngătĕng,ănhi uăgi ngăm iănĕngăsu t cao. 
D.Nhi uăgi ngăm iănĕngăsu tăcao,ăc ăs ăh ăt ngăphát tri n. 
Câu 34. Phátăbi uănƠoăsauăđơyăkhông đúngăv ăỦănghĩaăc aăvi căphátătri năth yăđi nă ăTrungăduăvƠămi nănúiăB căB ? 
A.T o đ ng l c cho vùng phát tri n công nghi p khai thác. 
B.Gópăph năgi măthi uălũăl tăchoăđ ngăb ngăsôngăH ng. 
C.LƠmăthayăđ iăđ iăs ngăc a đ ngăbƠoădơnăt căítăng i. 
D.T oăvi călƠmăt iăch ăchoăng iălaoăđ ngă ăđ a ph ng. 
Câu 35:ăThu năl iăch ăy uăc aăkhíăh uăđ iăv iăphátătri nănôngănghi pă ăTrung duăvƠămi nănúiăB căB ălƠăt oăđi uăki n đ  
A.ăđaăd ngăhóaăcơyătr ng,ăv tănuôi.    B.ănơngăcaoătrìnhăđ ăthơmăcanh. 
C.ăs năxu tănôngăs nănhi t đ i.    D.ănơngăcaoăh ăs ăs ăd ng đ t. 

------------------------------------- 
BẨIă33.ăV NăĐ ăCHUY NăD CHăC ăC UăKINH T ăTHEOăNGẨNHăă ăĐBSH 

G mă10ă t nhă vƠă thƠnhăph :ăHƠăN i,ăH iăPhòng,ăNamăĐ nh,ăTháiăBình,ăNinhăBình,ăH ngăYên,ăH iăD ng,ăVĩnhăPhúc,ăHƠă
Nam,ăB căNinh. 
1.ăCácăth ăm nhăvƠăh năch ăc aăĐBSH 

Cácăth ăm nh Cácăh năch  
-  Vị trí địa lí: n mătrongăvùngăkinhăt ătrọngăđi m,ăgiápăcácăvùngăTrungăduămi nănúiăB căB ,ăB că
TrungăB ăvƠăgiápăBi năĐông. 
-  Tài nguyên thiên nhiên 

- Đ tănôngănghi pă57,9%ădi nătíchăđ ngăb ng,ătrongăđóăđ tăphùăsaămƠuăm ă70%,ăă
thu năl iăchoăphátătri nănôngănghi p.ă 

- TƠiă nguyênă n că phongă phúă (n că m t,ă n că d iă đ t,ă n că nóng,ă n că
khoáng).  

- Bi n:ăcóăkh ănĕngăphátătri năc ngăbi n,ăduăl ch,ăthuỷăh iăs n. 
- Khoángăs n:ăđáăvôi,ăsét,ăcaoălanh;ăngoƠiăraăcóăthanănơuăvƠăti mănĕngăv ăkhíăđ t. 

- Điều kiện kinh tế - xã hội  
 - Dơnăc ,ălaoăđ ng:ăngu nălao đ ngăd iădƠoăv iătruy năth ngăvƠăkinhănghi mă

s năxu tăphongăphú.ăCh tăl ngălaoăđ ngăđ ngăhƠngăđ uăc ăn căvƠăt pătrungăph nă
l nă ăcácăđôăth . 

- C ăs ăh ăt ng:ăM ngăl iăgiaoăthôngăphátă tri năm nh.ăKh ănĕngăcungăc pă
đi n,ăn căđ căđ măb o.ă 

- CSVCKT cho cácăngƠnhăKTăđưăđ căhìnhăthƠnhăvƠăngƠyăcƠngăhoƠnăthi n. 
  - Th ăm nhăkhác:ăth ătr ngăr ng,ăcóăl chăs ăkhaiăthácălưnhăth ălơuăđ i. 

- Cóă s ă dơnă đôngă nh tă c ă
n c.ă M tă đ ă dơnă s ă caoă
(1225ă ng i/km2,ă g pă 4,8ă l nă
m tăđ ătrungăbìnhăc aăc ăn că
(2006), gây khó khĕnă choă gi iă
quy tăvi călƠm. 
- Ch uă nhăh ngăc aănh ngătaiă
bi năthiênănhiênănh ăbưo,ălũăl t,ă
h nă hán....ă M tă s ă lo iă tƠiă
nguyênă (đ t,ă n că m t,...)ă b ă
suy thoái.  
- LƠăvùngăthi uănguyênăli uăchoă
vi căphátătri năcôngănghi p. 
- Vi că chuy năd chăc ă c uă kinh 
t ă cònă ch m,ă ch aă phátă huyă
đ căth ăm nhăc aăvùng. 
 

 
2.ăChuy năd chăc ăc uăkinhăt ătheoăngƠnhă ăĐBSHăvƠăcácăđ nhăh ngăchính 

Th cătr ng Cácăđ nhăh ng 
- T ă trọngă giáă tr ă s nă
xu tă c aă nông,ă lơm,ă
ng ă nghi pă gi m,ă t ă
trọngă côngă nghi pă - 
xơyă d ngă ă vƠă ă d chă
v ătĕng.ă 
- C ăc uăkinhăt ătheoă
ngƠnhă đưă cóă s ă
chuy nă d chă theoă
chi uă h ngă tíchă
c c;ă tuyă nhiên,ă s ă
chuy nă d chă cònă
ch m.ă 
 

- Xuăh ngăchungălƠăph iăti păt căgi măt ătrọngăc aăkhuăv căIăvƠătĕngănhanhăt ătrọngăc aăkhuăv căIIă
vƠăkhuăv căIIIătrênăc ăs ăđ măb oătĕngătr ngăkinhăt ăv iăt căđ ănhanh,ăhi uăqu ăcaoăg năv iăvi că
gi iăquy tăcácăv năđ ăxưăh iăvƠămôiătr ng.ă 
- Vi căchuy năd chăc ăc uăkinhăt ă trongăn iăb ăt ngăngƠnhăcóăs ăkhácănhau,ănh ngătrọngătơmălƠă
phátătri năvƠăhi năđ iăhoáăcôngănghi păch ăbi n,ăcácăngƠnhăcôngănghi păkhácăvƠăd chăv ăg năv iă
yêuăc uăphátătri năn nănôngănghi păhƠngăhoá. 

+ăĐ iăv iăkhuăv căI:ăgi măt ătrọngăc aăngƠnhătr ngătrọt,ătĕngăt ătrọngăc aăngƠnhăchĕnănuôiăvƠă
thuỷăs n.ăRiêngătrongăngƠnhătr ngătrọtăl iăgi măt ătrọngăc aăcơyăl ngăth căvƠătĕngăd năt ătrọngăc aă
cơyăcôngănghi p,ăcơyăth căph m,ăcơyăĕnăqu . 

+ăĐ iă v iă khuă v că II:ă quáă trìnhă chuy nă d chă l iă g nă v iă vi că hìnhă thƠnhă cácă ngƠnhă côngă
nghi pătrọngăđi mă(ch ăbi năl ngăth că- th căph m,ăngƠnhăd tă- mayăvƠădaăgiƠy,ăngƠnhăs năxu tă
v tăli uăxơyăd ng,... 

+ăĐ iăv iăkhuăv că III:ăduăl chă lƠăm tăngƠnhăti mănĕng;ă trongă t ngălai,ăduă l chăs ăcóăv ătríă
x ngăđángătrongăn năkinhăt ăc aăvùng.ăCácăd chăv ăkhácănh ătƠiăchính,ăngơnăhƠng,ăgiáoăd că- đƠoă
t o...ăcũngăphátătri năm nh. 

Câu 1.ăHi nănayăĐ ngăB ngăsôngăH ngăg măm yăt nhăvƠăthƠnhăph ăt ngăđ ngăc păt nh? 
A. 10   B. 11  C. 12     D. 13 
Câu 2.ăT nhănƠoăsauăđơyăkhôngăthu căĐ ngăB ngăsôngăH ngă? 
A.ăB căNinh  D.ăH ngăYên  C.ăNamăĐ nh  D.ăB căGiang 
Câu 3.ăụănƠoăsauăđơyăkhôngăđúngăv iăv ătríăđ aălíăc aăĐBSH? 
A.ăn mătrongăvùngăkinhăt ătrọngăđi m B.ăgiápăv iăTrungăduămi nănúiăB căB ăvƠăB căTrungăB  
C.ăgiápăv iăth ngăLƠo.   D.ăgiápăv iăV nhăB căB ă(Bi năĐông) 
Câu 4.ăVùngăcóăm tăđ ădơnăs ăđôngănh tăc ăn c? 
A.ăTrungăduămi nănúiăB căB .ăăB.ăĐôngăNamăB   C.ăĐ ngăb ngăsôngăC uăLongăăD.ăĐ ngăb ngăsôngăH ng 
Câu 5.ăH năch ănƠoăsauăđơyăkhôngăph iăc aăĐ ngăB ngăsôngăH ngă? 
A.ăM tăđ ădơnăs ăcaoănh tăc ăn c,ăgơyăs căépălênăphátătri năkinhăt ,ăxưăh i. 
B.ăNhi uăthiênătai,ătƠiănguyênăb ăsuyăthoáiădoăkhaiăthácăquáăm c. 
C.ăThi uăc ăs ănĕngăl ng,ăgiaoăthôngăv năt iăkémăphátătri n. 
D.ăChuy năd chăc ăc uăkinhăt ăcònăch m,ăch aăphátăhuyăh tăth ăm nhăc aăvùng. 
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Câu 6.ăS ăphongăphúăv ătƠiănguyênăn căc aăĐ ngăB ngăsôngăH ngăth ăhi n 
A.ăsôngăngòiădƠyăđ c,ănhi uăn căvƠăngu năn căng măphongăphú.  
B.ăsôngăngòiănhi uăn c,ăgiƠuăphùăsa. 
C.ăngu năn cănóng,ăn căkhoángăđaăd ng.     
D.ăsôngăngòi,ăkênhăr chăch ngăch t. 
Câu 7.ăỦănƠoăsauăđơyăkhôngăph iălƠănguyênănhơnălƠmăchoăĐ ngăB ngăsôngăH ngăcóăm tăđ ădơnăs ăcaoănh tăn căta? 
A. đ tăđaiămƠuăm ,ăngu năn căphongăphú  B.ăm căđ ăt pătrungăcôngănghi păcao 
C.ăcóăngh ătr ngălúaăn călơuăđ i   D.ăkhíăh uănóngă m 
Câu 8.ăV iăđ căđi măkhíăh uăcóămùaăđôngăl nhăvƠăm aăphùn,ăĐ ngăB ngăsôngăH ngăcóăl iăth ăl năđ . 
A.ătĕngăthêmăv ălúaăđôngăxuơn  B.ătr ngăđ cănhi uălo iărauăônăđ i. 
C.ănuôiăđ cănhi uăgi ngăgiaăsúcăx ăl nh D.ăTr ngăđ căcácăcơyăcôngănghi pădƠiăngƠy. 
Câu 9.ăXuăh ngăchuy năd chăc ăc uăkinhăt ă ăĐ ngăB ngăsôngăH ngăđưăvƠăđangădi năraătheoăchi uăh ng. 
A.ăgi măt ătrọngăkhuăv căI,ătĕngăt ătrọngăkhuăv căIIăvƠăkhuăv căIII. 
B.ăgi ăv ngăt ătrọngăkhuăv căI,ătĕngăd năt ătrọngăkhuăv căIIăvƠăkhuăv căIII. 
C.ătĕngăt ătrọngăkhuăv căI,ăgi măd năt ătrọngăkhuăv căIIăvƠăkhuăv căIII. 
D.ătĕngăd năt ătrọngăkhuăv căI,ăkhuăv căIIăvƠăkhuăv căIII. 
Câu 10. D aăvƠoăAtlatătrangă8,ăKhoángăs năcóăgiáătr ănh tă ăĐ ngăB ngăsôngăH ngămƠăch aăkhaiăthác 
A.ăThanăđá  B. Than nâu C.ăĐáăvôi,ăsét,ăcaoălanh   D.ăD uăkhí 
Câu 11.ăC ăc uăkinhăt ăphơnătheoăngƠnhă ăĐ ngăB ngăsôngăH ngă 
    (Đ năv :ă%) 

Đ ă th ă
hi nă s ă
chuy nă
d chă c ă
c uă

kinhăt ăphơnătheoăngƠnhă ăĐ ngăB ngăsôngăH ng,ăbi uăđ ănƠoăsauăđơyăthíchăh pănh t. 
A.ăbi uăđ ătròn  B.ăBi uăđ ămi n  C.ăBi uăđ ăc tăch ng  D.Bi uăđ ăđ ng 
Câu 12.ăM tăs ăch ătiêuăv ădơnăs ăvƠăl ngăth că ăĐ ngăB ngăsôngăH ng 
                                                               Nĕm 
Ch ăs  1995 2000 2004 2005 

S ădơnă(nghìnăng i) 16137 17039 17836 18028 
Di nătíchăgieoătr ngăcơyăl ngăth căcóăh tă(nghìnăha) 1117 1306 1246 1221 
S năl ngăl ngăth căcóăh tă(nghìnăt n) 5340 6868 7054 6518 
Bìnhăquơnăl ngăth căcóăh tătheoăđ uăng iă(kg) 331 403 396 362 
Đ ăth ăhi năt căđ ătĕngătr ngăcácăch ăs ătrongăb ngăs ăli uătrên,ăbi uăđ ăthíchăh pănh tălƠ 
A.ăBi uăđ ămi nă  B.ăBi uăđ ăđ ngă  C.ăBi uăđ ăc tă D.ăBi uăđ ătròn 
Câu 13.ăTrongăn iăb ăkhuăv căI,ăĐ ngăB ngăsôngăH ngăcóăs ăthayăđ iănh ăth ănƠo? 
A.ăgi măt ătrọngăngƠnhăchĕnănuôi,ătĕngăt ătrọngăngƠnhăth yăs n. 
B.ăgi măt ătrọngăngƠnhăth yăs n,ătĕngăt ătrọngăngƠnhăchĕnănuôi 
C.ăgi măt ătrọngăngƠnhătr ngătrọt,ătĕngăt ătrọngăngƠnhăchĕnănuôiăvƠăth yăs n. 
D.ăgi măt ătrọngăngƠnhătr ngătrọtăvƠăchĕnănuôi,ătĕngăt ătrọngăngƠnhăth yăs n. 
Câu 14.ăBi u đ ăchuy năd chăc ăc uăkinhăt ătheoăngƠnhă ăĐ ngăB ngăsôngăH ngă. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nh năxétănƠoăsauăđơyăkhôngăđúngăv iăbi uăđ ătrên 
A.ăGi măt ătrọngăkhuăv căI,ătĕngăt ătrọngăkhuăv căIIăvƠăkhuăv căIII 
B.ăNĕmă1986,ăkhuăv căIăchi măt ătrọngăcaoănh tă(49,5%).ăNĕmă2005,ăd chăv ăchi măt ătrọngăcaoănh tă(43,9%). 
C.ăC ăc uăkinhăt ăchuy năd chăr tănhanh,ătheoăchi uăh ngătíchăc c. 
D.ăC ăc uăkinhăt ăchuy năd chătíchăc cănh ngăcònăch m. 
Câu 15.ăCácătrungătơmăcôngănghi păc aăĐ ngăB ngăsôngăH ngăcóăquyămôăt ă40ăđ nătrênă120ănghìnăt ăđ ngălƠ 
A.ăPhúcăYên,ăB căNinh B.ăH ngăYên,ăNamăĐ nhăăăăC.ăH iăD ng,ăPhúcăYênăăăăăD.ăH iăPhòng. 
Câu 16. Trungătơmăcôngănghi păcóăquyămôătrênă120ănghìnăt ăđ ngă ăĐ ngăB ngăsôngăH ngălƠ 
A.ăH iăPhòng   B.ăHƠăN i.ăăăăăăăB.ăH iăD ng  D.ăH ngăYên 
Câu 17.ăS ăchuy năd chătrongăn iăb ăkhuăv căIIă ăĐ ngăB ngăsôngăH ngăg năli năv iăvi c 
A.ăhìnhăthƠnhăcácăngƠnhăcôngănghi pătrọngăđi m. B.ăđaăd ngăhóaăcácăngƠnhăcôngănghi p 
C.ăm ăr ngăcácătrungătơmăcôngănghi p   
D.ăphátătri năngƠnhăcôngănghi păch ăbi năl ngăth căth căph m. 
 

Nĕmă 2000 2004 2005 2007 2010 
  Nông - lơmăng ănghi p 23,4 18,1 16,8 15,0 12,0 
  Côngănghi pă&ăxơyăd ng 32,7 38,0 39,3 41,0 42,7 
  D chăv ă 43,9 43,9 43,9 44,0 45,3 
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Câu 18.ăCơuănƠoăsauăđơyăth ăhi năđúngăm iăquanăh ăgi aădơnăs ăv iăs năxu tăl ngăth că ăĐ ngăB ngăsôngăH ngă 
A.ăĐ ngăB ngăsôngăH ngălƠăvùngătrọngăđi măl ngăth căl năc aăc ăn cănênăbìnhăquơnăl ngăth cătheoăđ uăng iăcaoănh tăc ă
n c. 
B.ăDi nătíchăgieoătr ngăcơyăl ngăth căvƠăs năl ngăl ngăth căc aăĐ ngăB ngăsôngăH ngătĕngănhanh. 
C.ăM cădùăs năl ngăl ngăth cătĕngănh ngădoădơnăs ăđôngănênăbìnhăquơnăl ngăth cătrênăđ uăng iăc aăĐ ngăB ngăsôngă
H ngăth păh năm cătrungăbìnhăc aăc ăn c. 
D.ăDoăs năl ngăl ngăth căliênăt cătĕngănhanhănênăbìnhăquơnăl ngăth cătrênăđ uăng iăc aăĐ ngăB ngăsôngăH ngăcaoăh nă
m cătrungăbìnhăc ăn c. 
Câu 19. D aăvƠoăAtlatătrangă26,ăNh ngăt nhănƠoăc aăĐ ngăB ngăsôngăH ngăgiápăbi n 
A.ăHƠăN i,ăB căNinh,ăH iăD ng,ăH ngăYên.ăăăăă 
 B.ăHƠăN i,ăHƠăNam,ăVĩnhăPhúc,ăH iăD ng. 
C.ăNamăĐ nh,ăHƠăNam,ăH ngăYên,ăVĩnhăPhúc.ă 
D.ăH iăPhòng,ăTháiăBình,ăNamăĐ nh,ăNinhăBình. 
Câu 20. D aăvƠoăAtlatătrangă25,ăĐ ăS nălƠăđ aădanhăduăl chăthu căt nh,ăthƠnhăph ănƠo? 
A.ăQu ngăNinh  B. Nam Đ nh C. Thái Bình D.ăH iăPhòng 
Câu 21. Cĕnăc ăvƠoăAtlatăĐ aălíăVi tăNamătrangă26,ătheoăbi uăđ ăc ăc uăGDPăphơnătheoăkhu v căkinhăt ăc aăvùngăđ ngăb ngă
sôngăH ng,ăhưyăchoăbi tănh năđ nhănƠoăsauăkhôngăđúng? 
A.ăNôngălơmăth yăs năchi măt ătrọngăcaoănh t. 
B. Nôngălơmăth yăs năchi măt ătrọngăth pănh t. 
C.ăCôngănghi păvƠăxơyăd ngăchi măt ătrọngăkháăcao. 
D.ăD chăvu ̣chi măt ătrọngăcaoănh t. 
Câu 22:ăY uăt ănƠoăsauăđơyătácăđ ngăch ăy uăđ năv năđ ăthi uăvi călƠmă ăĐ ngăb ngăsôngăH ng? 
A.ăCh tăl ngălaoăđ ngăch aăđápă ngăyêuăc u.  B.ăCóănhi uăđôăth ăt pătrungădơnăc ăđôngăđúc. 
C.ăPhơnăb ădơnăc ,ăngu nălaoăđ ngăch aăh pălí.  D.ăVi căchuy năd chăc ăc uăkinhăt ăcònăch m. 
Câu 23:ăVi călƠmăđangălƠăv năđ ănanăgi iă ăĐ ngăb ngăsôngăH ngăch ăy uădo 

A. ngu nălaoăđ ngăd iădƠo,ăkinhăt ăcònăch măphát tri n. 
B. dơnăđông,ătƠiănguyênăt ănhiênăb ăkhaiăthácăquá m c. 
C. m tăđ ădơnăs ăcao,ăphơnăb ădơnăc ăkhôngăđ ng đ u. 
D. laoăđ ngătr ngătrọtăđông,ăd chăv ăcònăch aăđa d ng. 

Câu 24:ăGi iăphápănƠoăsauăđơyălƠăch ăy uăđ ăgi iăquy tătìnhătr ngăthi uăvi călƠmăhi nănayă ăĐ ngăb ngăsôngăH ng? 
A.ăT pătrungăphátătri nănôngănghi păhƠngăhóa. 
B.ăĐ yăm nhăho tăđ ngăxu tăkh uălaoăđ ng. 
C.ăĐaăd ngăhóaăcácăho tăđ ngăs n xu t. 
D.ăPhơnăb ăl iădơnăc ăvƠăngu nălaoăđ ng. 
Câu 25:ăVi căphátătri năngh ăth ăcôngătruy năth ngă ăĐ ngăb ngăsôngăH ngăhi nănayăgópăph năquanătrọngănh tăvƠo 
A.ăgi iăquy tăs căépăv ăv năđ ăvi călƠm.   B.ăđ yănhanhăchuy năd chăc ăc uăkinhăt . 
C.ăthúcăđ yăquáătrìnhăcôngănghi p hóa.   D.ăthayăđ iăphơnăb ădơnăc ătrong vùng. 
Câu 26. Dơnăc ăt pătrungăđôngăđúcă  Đ ngăb ngăsôngăH ngăkhôngăph iălà do 
A.ătr ngălúaăn căc nănhi uălao đ ng.   B.ăvùngăm iăđ căkhaiăthácăg n đơy. 
C.ăcóănhi uătrungătơmăcông nghi p.   D.ăcóăđi uăki năthu năl iăchoăs năxu tăvƠăc  trú. 
Câu 27. Vi căchuy năd chăc ăc uăkinhăt ăc aăĐ ngăb ngăsôngăH ngănh măm căđíchăch ăy uănƠoăsauăđơy? 
A.ăTĕngătr ngăkinhăt ănhanh;ăgi iăquy tăt tăcácăv năđ ăxưăh i,ămôi tr ng. 
B.ăĐ yănhanhăcôngănghi păhóaăvƠăhi năđ iăhóa;ăgi iăquy tăv năđ ăvi c làm 
C.ăPhátăhuyăcácăti mănĕngăcóăs n;ăgi iăquy tăcácăv năđ ăxưăh i, môi tr ng. 
D.ăPhátătri nănhanhăđôăth ăhóa;ăgi iăquy tăv năđ ăv ătƠiănguyên,ămôi tr ng. 
Câu 28. Nguyênănhơnăch ăy uănƠoăsauăđơyăd năđ nătrìnhăđ ăthơmăcanhăcaoă ăĐ ngăb ngăsôngăH ng? 

A.Đ tăch tăng iăđông,ănhuăc uăl ngăth c l n. 
B.Đ ăgi iăquy tătìnhătr ngăth tănghi p,ăthi uăvi c làm. 
C.Doănhuăc uăc aăcôngănghi păch ăbi năl ng th c. 
D.Đ ăcóăđ ăth căĕnăchoăchĕnănuôiăl năvƠăgia c m. 

Câu 29. Vùngănôngănghi păĐ ngăb ngăsôngăH ngăchuyênămônăhóaăs năxu tălúaăch ăy uădoăcó 
A.đ tăphùăsaămƠuăm ,ănhi tă măd iădào, ngu năn căphong phú. 
B.ngu năn căphongăphú,ănhi tă măd iădƠo,ănhi uăgi ngălúa t t. 
C.nhi uăgi ngălúaăt t,ăđ tăphùăsaămƠuăm ,ăcóăm tămùaăm a l n. 
D.nhi t m d i dào, có nhi u gi ng lúa t t, đ t phù sa màu m . 

Câu 30. Phátăbi uănƠoăsauăđơyăkhông đúngăv iăĐ ngăb ngăsôngăH ng? 
A.ăCóănhi uăthiênătaiănh ăbưo,ălũăl t,ăh n hán. 
C.ăTƠiănguyênăđ t,ăn cătrênăm tă xu ngăc p. 

B.ăS ădơnăđông,ăm tăđ ăcaoănh tăc ăn c. 
D.ăCóăđ yăđ ăkhoángăs năchoăcôngănghi p. 
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BẨIă35.ăV NăĐ ăPHÁTăTRI NăKINHăT ă- XẩăH Iă ăB CăTRUNGăB  

G mă6ăt nh:ăThanhăHoá,ăNgh ăAn,ăHƠăTĩnh,ăQu ngăBình,ăQu ngăTr ,ăTh aăThiênă- Hu . 
1.ăHìnhăthƠnhăc ăc uănôngă- lâm - ng ănghi p 
* ụănghĩaă: 
+ăGópăph năt oăraăc ăc uăngƠnh. 
+ăT oăth ăliênăhoƠnătrongăphátătri năc ăc uăkinhăt ătheoăkhôngăgian. 
+ Vi căđ yăm nhăcôngănghi păhóa,ăhi năđ iăhóaătrongăgiaiăđo năhi nănayăđòiăh iăph iăphátăhuyăcácăth ăm nhăs năcóăc aăvùng,ă
trongăđóăcóăth ăm nhăv ănôngă- lâm - ng ănghi p. 

Khaiăthácăth ăm nhăv ălơmănghi p Khaiăthácăt ngăh păth ăm nhăv ănôngănghi pă
c aătrungăduăvƠăđ ngăb ng,ăvenăbi n 

Phátătri năng ănghi p 

- Di nă tíchă r ng,ă chi mă kho ngă 20%ă di nă
tíchă r ngă c ă n c.ă Đ ă cheă ph ă r ngă lƠă
47,8%ă(nĕmă2006),ăch ăđ ngăsauăvùngăTơyă
Nguyên. 
- Hi nănay,ăr ngăgiƠuăch ăcònăt pătrungăch ă
y uă ăvùngăsơuăgiápăbiênăgi iăVi tă- Lào.  
- HƠngă lo tă lơmătr ngăho tăđ ngăchĕmăloă
vi că khaiă thácă điă đôiă v iă tuă b ă vƠă b oă v ă
r ng.ă 
- R ngăđ uăngu nă cóă Ủă nghĩaă đi uă hòaădòngă
ch y,ăgi mălũăl t. 
- R ngăđ căd ngă(v năqu căgia)ăcóătácăd ngă
b oăv ăcácăloƠiăđ ngăth căv t,ăgenăquỦ. 
- R ngăphòngăh ăvenăbi năcóătácăd ngăch năgió,ă
bão, cát bay... 

- Vùngăđ iătr cănúiăcóăth ăm nhăv ă 
+ăchĕnănuôiăđ iăgiaăsúcă(trơuăchi mă1/5ăđƠnătrơuă
c ăn c,ăbòăchi măữăđƠnăbòăc ăn c). 
+ăhìnhăthƠnhăm tăs ăvùngăchuyênăcanhăcơyăcôngă
nghi pălơuănĕmă(cƠăphêă ăTơyăNgh ăAn,ăQu ngă
Tr ;ă caoă su,ă h ă tiêuă ă Qu ngă Bình,ă Qu ngă Tr ,ă
chèă ăTơyăNgh ăAn). 
- Trênăcácă đ ngăb ng,ăph nă l nă lƠă đ tă cátă pha,ă
thu nă l iă choă phátă tri nă cơyă côngă nghi pă hƠngă
nĕmă(l c,ămía,ăthu călá,...),ăkhôngăth tăthu năl iă
choăcơyălúa.ăĐưăhìnhăthƠnhăm tăs ăvùngăchuyên 
canhăcơyăcôngănghi păhƠngănĕmăvƠăcácăvùngălúaă
thâm canh. 

- Cácă t nhă đ uă cóă kh ă
nĕngă phátă tri nă ngh ă cáă
bi n.ă Tuyă nhiên,ă tƠuă
thuy năcóăcôngăsu tănh ,ă
đánhăb tăvenăb ălƠăchính. 
- Ngh ă Ană cóă ngh ă cáă
phátătri n. 
- Hi nănay,ăvi cănuôiăth yă
s nă n că l ,ă n c m nă
đangăđ căphátătri năkháă
m nh,ăđangălƠmăthayăđ iă
c ăc uăkinhăt ănôngăthôn,ă
venăbi n. 
 

3. Hình thành cơ cấu công nghiệp và phát triển cơ sở hạ tầng giao thông vận tải 
a) Phát triển các ngành công nghiệp trọng điểm và các trung tâm công nghiệp chuyên môn hoá 
- Côngănghi păc aăvùngăhi năđangăphátătri năd aătrênăm tăs ătƠiănguyênăkhoángăs năcóătr ăl ngăl n,ăngu nănguyênăli uă

c aănôngă- lâm - th yăs năvƠăngu nălaoăđ ngăd iădƠo,ăt ngăđ iărẻ. 
- C ăc uăcôngănghi păc aăvùngăch aăth tăđ nhăhìnhăvƠăs ăcóănhi u bi năđ iăs păt i. 
- M tăm tăs ăkhoángăs năv năcònă ăd ngăti mănĕngăho căđ căkhaiăthácăkhôngăđángăk ă(crômít,ăthi c,...).ăă 
- Trongăvùngăcóăm tăs ănhƠămáyăxiămĕngăl nănh ăBmăS n,ăNghiăS nă(ThanhăHoá),ăHoƠngăMaiă(Ngh ăAn).ăNhƠămáyăthépă

liênăh păHƠăTĩnhă(s ăd ngăqu ngăs tăTh chăKhê)ăđưăđ căkíăk tăxơyăd ng. 
- V năđ ăphátătri năc ăs ănĕngăl ngă(đi n)ălƠăm tă uătiênătrongăphátătri năcôngănghi p.ă 
+ăNhuăc uăv ăđi năch ăy uăd aăvƠoăl iăđi năqu căgia.ă 
+ăM tăs ănhƠămáyăthuỷăđi năđangăđ căxơyăd ng:ăB năV ,ăC a Đ t,ăRƠoăQuánă 
- Cácătrungătơmăcôngănghi păc aăvùngălƠăThanhăHoáă- BmăS n,ăVinh,ăHu .ă 
b) Xây dựng cơ sở hạ tầng trước hết là giao thông vận tải 
Vi căphátătri năc ăs ăh ăt ngăgiaoăthôngăv năt iăđangăt oăraănh ngăthayăđ iăl nătrongăs ăphátătri năkinhăt ă - xưăh iăc aă

vùng,ăt oăth ăm ăc aăn năkinhăt ăvƠălƠmăthayăđ iăquanătrọngăs ăphơnăcôngălaoăđ ngătheoălưnhăth ,ăt ăđóăt oăb căngo tăquană
trọngătrongăhìnhăthƠnhăc ăc uăkinhăt ăc aăvùng. 

- D ăánăđ ngăH ăChíăMinhăhoƠnăthƠnhăs ăthúcăđ yăs ăphátătri năkinhăt ăc aăcácăhuy năphíaătơy,ăphơnăb ăl iădơnăc ,ă
m ngăl iăđôăth ăm iăs ămọcălên. 

- Cùngăv iăphátătri năgiaoăthôngăĐôngă- Tơy,ăhƠngălo tăc aăkh uăđ căm ăraăđ ăphátătri năgiaoăth ngăv iăcácăn călángă
gi ng,ătrongăđóăLaoăB oălƠăc aăkh uăqu căt ăquanătrọng,ăg năv iăkhuăth ngăm iă- kinhăt ăLaoăB o. 

- Qu căl ă1Aăđ cănơngăc p. 
- M tăs ăc ngăn căsơuăđangăđ căđ uăt ăxơyăd ng,ăhoƠnăthi nă(NghiăS n,ăVũngăáng,ăChơnăMơy)ăvƠăg năli năv iăs ăhìnhăthƠnhă
cácăkhuăkinhăt ăc ngăbi n.ăCácăsơnăbayăPhúăBƠi,ăVinhăđ cănơngăc păgiúpătĕngăc ngăthuăhútăkháchăduăl ch.  

CỂUăH IăTR CăNGHI M 
Câu 1: Th ăm nhăv ăchĕnănuôiăgiaăsúcăl nă ăB căTrungăB ăt pătrungăch ăy uă  
A.ăvùngăđ ngăb ng.    B.ăvùngăđ iătr cănúi. 
C. vùng núi phía tây.    D.ăvùngăc năcátăvenăbi n. 
Câu 2:ăT nhănƠoăđ căcoiălƠ trọngăđi măv ăngh ăcáă ăB căTrungăB ? 
A. Thanh Hóa.  B.ăNgh ăAn.  C.ăHƠăTĩnh.   D.ăQu ngăBình. 
Câu 3: ăcácăđ ngăb ngăB căTrungăB ,ăph năl nălƠăđ tăcátăphaănênăthu năl iăđ ăphátătri n 
A.ăcơyăcôngănghi pălơuănĕm.   B.ăcơyălúaăn c. 
C.ăcơyăcôngănghi păhƠngănĕm.  D.ăcơyăh ătiêu,ăchè. 
Câu 4:ăRanhăgi iăgi aăB căTrungăB ăvƠăDuyênăH iăNamăTrungăB ălƠ 
A.ădưyăB chăMư. B.ădưyăTr ngăS n. C.ădưyăHoƠnhăS n.  D.ăkh iănúiăKẻăBƠng. 
Câu 5:ăHi nănay,ăr ngăgiƠuă ăB căTrungăB ăch ăcònăt pătrungăch ăy uă ă 
A.ăvùngăgiápăv iăTrungăduămi nănúiăB căB .  B.ăvùngăgiápăv iăDuyênăh iăNamăTrungăB . 
C.ăvùngăgiápăv iăbiênăgi iăVi tă- Lào.  D.ăvùngănúiă ăHƠăTĩnh. 
Câu 6: Cácălo iăcơyăcaoăsu,ăh ătiêuăvùngăB căTrungăB ăđ cătr ngăch ăy uă ă 
A.ăphíaăTơyăNgh ăAn.    B.ăQu ngăBình,ăQu ngăTr . 
C.ăThanhăHóa,ăHƠăTĩnh.   D.ăphíaăTơyăTh aăThiênăHu . 
Câu 7:ăĐ ngăH ăChíăMinhăgópăph năchoăB căTrungăB ă 
A.ăPhátătri năkinhăt ăphíaăđôngăc aăvùng.  B.ăPhơnăb ăl iădơnăc . 
C.ăm ăr ngăliênăk tătheoăh ngăđôngăậ tây.  D.ăphátătri năm ngăl iăđôăth ăvenăbi n. 
Câu 8: D aăvƠoăAtlatătrangă23,ăT ăB căTrungăB ăquaăLƠoătheoăqu căl ăs ă9,ăph iăđiăquaăc aăkh uă 
A.ăB ăY.  B.ăC uăTreo. C.ăLaoăB o.   D. Cha Lo. 
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Câu 9:ăChoăb ngăs ăli u: 

S NăL NGăG ăKHAIăTHÁCăC AăB CăTRUNGăB ăVẨăTỂYăNGUYểNă 
QUAăCÁCăNĔMă(Đơn vị: nghìn m3) 

Nĕm 2010 2012 2013 2014 
C ăn c 4042,6 5251,0 5908,0 7701,4 
Tây Nguyên 416,5 620,3 539,6 447,3 
B căTrungăB  523,6 797,8 1214,6 1677,0 

(Nguồn: Tổng cục thống kê Việt Nam, 2015) 
Nh năxétănƠoăsauăđơyăkhôngăđúngăv iăb ngăs ăli uătrên: 
A.ăS năl ngăg ăc aăc ăn căvƠăhaiăvùngătĕngăđ uăquaăcácănĕm. 
B.ăS năl ngăg ăc aăB căTrungăB ătĕngănhanhăh năTơyăNguyên. 
C.ăS năl ngăg ăc aăB căTrungăB ăl năh năsoăv iăTơyăNguyên. 
D.ăNĕmă2014,ăs năl ngăg ăc aăB căTrungăB ăchi mă21,8%ăsoăv iăc ăn c. 
Câu 10:ăHo tăđ ngăc aăcácălơmătr ngă ăB căTrungăB ăch ăy uă 
A.ăkhaiăthácăđiăđôiăv iătuăb ăvƠăb oăv ăr ng.  B.ătr ngăr ngăch năgió. 
C.ătr ngăr ngăđ uăngu n.    D.ăkhaiăthácăr ngăt ănhiênăvƠăxu tăkh uăg ătròn. 
Câu 11:ăH năch ăl nănh tătrongăđánhăb tăth yăs nă ăB căTrungăB ălƠ 
A. ph năl nătƠuăthuy năcóăcôngăsu tănh ,ăđánhăb tăvenăb ălƠăchính.  
B.ăth ngăxuyênă nhăh ngăc aăthiênătai. 
C.ătácăc ăs ăch ăbi năth yăs năch aăphátătri n.    
D.ăn măxaăcácăng ătr ngăl n. 
Câu 12:ă ăB căTrungăB ăc năph iătr ngăr ngă ăvenăbi năđ  
A.ăđi uăhoƠăngu năn c.  B.ăh năch ătácăh iăc aăcácăc nălũăđ tăng tătrênăsông. 
C.ăch năgió,ăbưoăvƠăngĕnăkhôngăchoăcátăbayăl năđ ngăru ng. D.ăb oăv ăl păph ăth căv t. 
Câu 13: Soăv iăcácăt nhă ăB căTrungăB ,ăHu ăcóăl iăth ătrongăphátătri năkinhăt ă- xưăh i,ăvì 
A. có trungătơmăcôngănghi păl nănh tăvùng.   
B.ăn mătrongăvùngăkinhăt ătrọngăđi mămi năTrung. 
C.ăcóăc ngăn căsơuăChơnăMơy.    
D.ăgiƠuătƠiănguyênăkhoángăs n. 
Câu 14:ăH năch ăl nănh tătrongăphátătri năcôngănghi păc aăvùngăB căTrungăB ălƠ 
A.ăthi uăkỹăthu tăvƠăv n.    B.ăngu nălaoăđ ngăch aăđápă ngăyêuăc u. 
C.ătƠiănguyênăkhoángăs năh năch .  D.ăn măxaăth ătr ngătiêuăth . 
Câu 15:ăChoăb ngăs ăli u 
DI NăTệCHăM TăN CăNUÔIăTR NGăTH YăS NăPHỂNăTHEOăĐ AăPH NG 

(Đơn vị: nghìn ha) 
Nĕm 2010 2012 2013 2014 

C ăn c 1052,6 1038,9 1046,4 1056,3 
B căTrungăB  54,1 57,1 56,3 57,9 
Duyênăh iăNamăTrungăB  25,8 29,4 25,4 28,0 

(Nguồn: Tổng cục thống kê Việt Nam, 2015) 
Nh năxétănƠoăsauăđơyălƠăđúngăv iăb ngăs ăli uătrên: 
A.ăDi nătíchăm tăn căc aăc ăn căvƠăhaiăvùngătĕngăđ uăquaăcácănĕm. 
B.ăNĕmă2014,ădi nătíchăm tăn căc aăB căTrungăB ăchi mă4,5%ăc aăc ăn c. 
C.ăDi nătíchăm tăn căc aăB căTrungăB ănh ăh năDuyênăh iăNamăTrungăB . 
D.ăNĕmă2014,ădi nătíchăm tăn căc aăB căTrungăB ăg pă2,1ăl năDuyênăh iăNamăTrungăB . 
Câu 16:ăTrongăc ăc uănôngă- lâm - ng ănghi p,ăvùngăB căTrungăB ăv tătr iăDuyênăh iăNamăTrungăB ăv  
A.ătr ngăcơyăhoaămƠu.   B.ăKhaiăthácăth yăs n. 
C.ăLơmănghi p.    D.ăChĕnănuôiăgiaăc m. 
Câu 17: Cĕnăc ăvƠoăAtlatăĐ aălíăVi tăNamătrangă23,ăhưyăchoăbi tăc ngăbi nănƠoăsauăđơyăkhôngăthu căB căTrungăB ? 
A.ăC aăLò.  B.ăVũngăÁng.  C. Chân Mây.    D. Cái Lân. 
Câu 18:ăCĕnăc ăvƠoăAtlatăĐ aălíăVi tăNamătrangă12,ăhưyăchoăbi tăth ăt ăcácăv năqu căgiaăc aăB căTrungăB ăt ăB căvƠoăNamălƠ? 
A.ăB chăMư,ăVũăQuang,ăPùăMát,ăB năEn. B.ăPùăMát,ăB năEn,ăB chăMư,ăVũăQuang. 
C.ăB năEn,ăPùăMát,ăVũăQuang,ăB chăMư. D.ăVũăQuang,ăB năEn,ăB chăMư,ăPùăMát. 
Câu 19:ăCĕnăc ăvƠoăAtlatăĐ aălíăVi tăNamătrangă17,ăhưyăchoăbi tăkhuăkinhăt ăvenăbi nănƠoăd iăđơyăkhôngăthu căB căTrungăB ? 
A. Hòn La.  B.ăVũngăÁng.  C.ăNghiăS n.  D.ăDungăQu t 
Câu 20: Cĕnăc ăvƠoăAtlatăĐ aălíăVi tăNamătrangă24,ăhưyăchoăbi tătrungătơmăduăl chăcóăỦănghĩaăqu căgiaăc aăB căTrungăB ălƠ 
A. Thanh Hóa.  B.ăHu . C.ăNgh ăAn.    D.ăHƠăTĩnh. 
Câu 21:ăVi căđ yăm nhănuôiătr ngăth yăs năn căl ,ăn căm nă ăvùngăB căTrungăB ăs  
A.ălƠmăthayăđ iăc ăc uăkinhăt ănôngăthônăvenăbi n. B.ăgiaătĕngăs năl ngăkhaiăthácăth yăs n. 
C.ăt năd ngăđ căth iăgianărưnhăr i.  D.ăphátăhuyăđ căth ăm nhă ăt tăc ăcácăt nh. 
Câu 22:ă ăvùngăB căTrungăB ,ătrơuăđ cănuôiănhi uăh năbòălƠădo 
A. trơuă aă măvƠăch uăđ căl nhăh năbò.  B.ăcóăcácăđ ngăc ăr ngăl n 
C.ătruy năth ngăc aăvùngălƠăchĕnănuôiătrơu.  D.ătrơuăch uăl nhăkémăh năbò. 
Câu 23: Phátăbi uănƠoăsauăđơyăkhôngăđúngăv iăỦănghĩaăv ăhìnhăthƠnhăc ăc uănôngă- lâm - ng ănghi pă ăB căTrungăB ? 
A.ăĐ yăm nhăkhaiăthácălưnhăth ătheoăchi uăsơuătrongănôngănghi p. 
B.ăGópăph năt oăraăc ăc uăngƠnhăc aăvùng. 
C.ăT oăth ăliênăhoƠnătrongăphátătri năc ăc uăkinhăt ătheoăkhôngăgian. 
D.ăPhátăhuyăcácăth ăm nhăs năcóăc aăvùngăđ ăph căv ăcôngănghi păhóa,ăhi năđ iăhóa. 
Câu 24: NguyênănhơnăhìnhăthƠnhăc ăc uănôngă- lâm - ng ănghi pă ăB căTrungăB ălƠădoă 
A.ăCóăcácăđ ngăb ngăvenăbi năđ ăthơmăcanhălúa. 
B.ăLưnhăth ăkéoădƠi,ăt nhănƠoăcũngăcóănúiăđ i,ăđ ngăb ngăvƠăbi n. 
C.ăCácăt nhăđ uăcóăkh ănĕngăphátătri năngh ăcáăvƠănuôiătr ngăth yăs n. 
D.ăCóăth ăm nhăv ănôngănghi păvùngătrungădu. 
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Câu 25.ăCĕnăc ăvƠoăAtlatăĐ aălíăVi tăNamătrangă27,ăhưyăchoăbi tătrungătơmăcôngănghi pănƠo c aăvùngăB căTrungăB ăcóăgiáătr ăs nă
xu tă(theoăgiáăth căt ănĕmă2007)ăd iă9ănghìnăt ăđ ng? 
A.ăBmăS n,ăThanh Hóa,ăVinh,ăHu . 
B.ăBmăS n,ăThanhăHóa,ăVinh,ăVũngăÁng. 
C. Chân Mây ậ LĕngăCô,ăHònăLa,ăVũngăÁng,ăC aăLò. 
D.ăHònăLa,ăVũngăÁng,ăC aăLò,ăĐôngăNamăNgh ăAn. 
Câu 26.ăCĕnăc ăvƠoăAtlatăĐ aălíăVi tăNamătrangă27,ăhưyăxácăđ nhăcácătuy năđ ngăb ătheo chi uăĐôngăậ Tây c aăvùngăB că
TrungăB ? 
A.ăQu căl ă7,ă8,ă9.  B.ăQu căl ă7,ă14,ă15. 
C.ăQu căl ă8,ă14,ă15.  D.ăQu căl ă9,ă14,ă15. 
Câu 27.ăCĕnăc ăvƠoăAtlatăĐ aălíăVi tăNamătrangă27,ăhưyăchoăbi tăm ăs tăvƠăcrômăcóă ăt nhănƠo c aăvùngăB căTrungăB ? 
A.ăThanhăHóa,ăNgh ăAn. B. Hà Tĩnh,ăThanhăHóa. 
C.ăThanhăHóa,ăQu ngăBình. D.ăThanhăHóa,ăTh aăThiênăHu . 
Câu 28. Cĕnăc ăvƠoăAtlatăĐ aălíăVi tăNamătrangă27,ăhưyăchoăbi tănh năđ nhănƠoăsauăđơy khôngăđúng v ăphơnăb ăcơyăcôngănghi pă
c aăvùngăB căTrungăB ? 
A.ăChèăđ cătr ngănhi uă ăvùngănúi TơyăNgh ăAn. 
B.ăCƠăphêătr ngănhi uă ăvùngăTơyăNgh ăAn. 
C.ăCaoăsuăđ cătr ngă ăQu ngăBình. 
D.ăD aătr ngănhi uă ăTơyăNgh ăAn. 
Câu 29. Cĕnăc ăvƠoăAtlatăĐ aălíăVi tăNamătrangă27,ăhưyăchoăbi tăc ngăbi năC aăLòăvƠăThu n Anăthu căt nhănƠoăsauăđơy? 
A. Thanh Hóa, Th aăThiênăậ Hu . B.ăNgh ăAn,ăQu ngăBình. 
C.ăHƠăTĩnh,ăTh aăThiênă- Hu . D.ăNgh ăAn,ăTh aăThiênă- Hu . 
Câu 30. Cĕnăc ăvƠoăAtlatăĐ aălíăVi tăNamătrangă27,ăhưyăchoăbi tăcácăqu ngătitanăc aăvùngăB c TrungăB ăcóă ănh ngăt nhănƠoăsauă
đơy? 
A.ăNgh ăAn,ăHƠăTĩnh. B. HƠăTĩnh,ăQu ngăBình. 
C.ăTh aăThiênă- Hu ,ăHƠăTĩnh. D.ăTh aăThiênă- Hu ,ăNgh ăAn. 
Câu 31. Cĕnăc ăvƠoăAtlatăĐ aălíăVi tăNamătrangă27,ăhưyăchoăbi tătuy năđ ngăb ătheoăh ng Đôngăậ TơyănƠoăsauăđơyăkhông 
thu c vùngăB căTrungăB ? 
A.ăĐ ngăs ă6. B.ăĐ ngăs ă7. C.ăĐ ngăs ă8. D.ăĐ ngăs ă9. 
Câu 32:ăNhơnăt ănƠoăsauăđơyătácăđ ngăch ăy uăđ năs ăthayăđ iăc ăc uăkinhăt ănôngăthônăvenăbi nă ăB căTrungăB ? 

A. M ăr ngăcácăc ăs ăcôngănghi păch ăbi năth y s n. 
B. Đ yăm nhănuôiătr ngăth yăs năn căm n,ăn c l . 
C. Tĕngăc ngăph ngăti năhi năđ iăđ ăđánhăb tăxa b . 
D. Phátătri năc ăs ăh ăt ngăkĩăthu tăd chăv ăngh  cá. 

Câu 33:ăVi căxơyăd ngăcácăc ngăn căsơuă ăB căTrungăB ăcóăỦănghĩaăch ăy uănƠoăsauăđơy? 
A.ăLƠmăthayăđ iăc ăc uăkinhăt ănôngăthônăvenăbi n.ă 
B.ăT oăthu năl iăđ ăđaăd ngăhƠngăhóaăv năchuy n. 
C.ăLƠmătĕngăkh ănĕngăthuăhútăcácăngu n đ uăt .  
D.ăGi iăquy tăvi călƠmăchoăng iălaoăđ ngăt i ch . 
Câu 34:ăụănghĩaăquanătrọngănh tătrongăvi căphátătri năcácătuy năgiaoăthôngătheoăh ngăĐôngă- Tơyă ăB căTrungăB ălƠ 
A.ăhìnhăthƠnhăm tăm ngăl iăđôăth ăm i.   B.ălƠmătĕngănhanhăkh iăl ngăv năchuy n. 
C.ăthúcăđ yăphơnăb ăl iădơnăc ,ălao đ ng.  D.ătĕngăc ngăgiaoăth ngăv iăcác n c. 
Câu 35:ăC ăc uăkinhăt ănôngăthônăvenăbi năB căTrungăB ăđangăcóăs ăthayăđ iărõănétăch ăy uălƠădo 
A.ăphátătri năvi cănuôiătr ngăth yăs n.   B.ăthuăhútăngu năđ uăt ăn căngoƠi. 
C.ăđ yăm nhăđánhăb tăth yăs năxaăb .   D. hình thành các vùng lúa thâm canh 
Câu 36. Th ăm nhăđ căbi tătrongăvi căphátătri năcơyăcôngănghi păcóăngu năg căc nănhi tăvƠăônăđ iă ăTrungăduăvƠămi nănúiă
B căB ălƠădo 

A.đ tăferalitătrênăđáăphi n,ăđáăvôiăchi mădi nătích l n. 
B.ngu năn căt iăđ măb oăquanh nĕm. 
C.cóănhi uăgi ngăcơyătr ngăc nănhi tăvƠăôn đ i. 
D.khíăh uănhi tăđ iă măgióămùa,ăcóămùaăđông l nh. 

Câu 37. Chuyênămônăhóaăs năxu tăcơyăcôngănghi pălơuănĕmă ăvùngănôngănghi păB căTrungăB ăch ăy uăd aăvƠoăđi uăki năthu nă
l iănƠoăsauăđơy? 

A.ăĐ tăbadanămƠuăm ă ăvùngăđ iătr cănúi. B.ăĐ tăcátăphaă ăcácăđ ngăb ngăvenăbi n. 
C.ăDơnăcóăkinhănghi măchinhăph căt ănhiên. D.ăCóăm tăs ăc ăs ăcôngănghi păch ăbi n. 

Câu 38. NguyênănhơnănƠoăsauăđơyălƠăch ăy uălƠmăchoăcôngănghi păc aăB căTrungăB ăcònăch măphátătri n? 
A.ăNgu năv năvƠăkĩăthu tăcònăh năch . B.ăC ăs ăh ăt ngăch aăth tăhoƠnăthi n. 
C.ăTrìnhăđ ăng iălaoăđ ngăch aăcao. D.ăTƠiănguyênăkhoángăs năítăđaăd ng. 

Câu 39. Vaiătròăquanătrọngăc aăr ngăđ căd ngă ăB căTrungăB ălƠ 
A.ăngĕnăch năn năcátăbayăvƠăcátăch y. B.ăcungăc pănhi uălơmăs năcóăgiá tr . 
C.ăh năch ătácăh iăcácăc nălũăđ tăng t. D.ăb oăt năcácăloƠiăsinhăv tăquỦăhi m. 

Câu 40. Đ tă ăcácăđ ngăb ngăB căTrungăB ăthu năl iăchoăphátătri n 
A.ăcơyălúaăn c. B.ăcơyăcôngănghi pălơuănĕm. 
C.ăcơyăcôngănghi păhƠngănĕm. D.ăcácălo iăcơyărauăđ u. 
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BÀI 36. V NăĐ ăPHÁTăTRI NăKINHăT ă- XẩăH Iă ăDUYểNăH IăNAMăTRUNGăB  

- G mă8ăt nhăvƠăTPăt ngăđ ngăc păt nh:ăthƠnhăph ăĐƠăN ng,ăcácăt nhăQu ngăNam,ăQu ngăNgưi,ăBìnhăĐ nh,ăPhúăYên,ă
KhánhăHòa,ăNinhăThu n,ăBìnhăThu n.ă 

- Cóă2ăqu năđ oăxaăb :ăHoƠngăSaă(huy năđ oăthu căTPăĐƠăN ng),ăTr ngăSaă(huy năđ oăthu căt nhăKhánhăHòa). 
2.ăPhátătri năt ngăh păkinhăt ăbi n 

Ngh ăcá Duăl chăbi n D chăv ăhƠngăh i Khaiăthácăkhoángăs nă ă
th măl căđ aăvƠăngh ă

mu i 
- Bi nă nhi uă tôm,ă cáă vƠă cácă h iă s nă
khác.ă T nhă nƠoă cũngă cóă bưiă tôm,ă bưiă
cá,ă l nă nh tă lƠă cácă t nhă c că Namă
TrungăB . 
- S năl ngăth yăs nănĕmă2005ăv tă
624ă nghìnă t n,ă riêngă s nă l ngă cáă
bi n lƠă 420ă nghìnă t n,ă trongă đóă cóă
nhi uă lo iă cáă quỦă nh ă cáă thu,ă ng ,ă
trích,ăn c,ăh ng,ăphèn,ănhi uălo iătôm.ă
m c... 
- B ă bi nă cóă nhi uă v ng,ă đ mă pháă
thu năl iăchoănuôiătr ngăth yăs n. 
- Ho tă đ ngă ch ă bi nă h iă s nă ngƠyă
cƠngăđaăd ng,ăphongăphú. 

- Cóă nhi uă bưiă bi nă n iă
ti ng:ă Mỹă Khêă (ĐƠă N ng),ă
Saă Huỳnhă (Qu ngă Ngưi),ă
QuyăNh nă(BìnhăĐ nh),ăNhaă
Trang (Khánh Hòa), Cà Ná 
(NinhăThu n),ămũiăNéă(Bìnhă
Thu n)... 
- Vi căphátătri năduăl chăbi nă
g nă li nă v iă duă l chă đ oă vƠă
hƠngă lo tăho tă đ ngăduă l chă
ngh ă d ng,ă th ă thaoă khác 
nhau. 

- Cóă nhi uă đ aă
đi măđ ăxơyăd ngă
c ngăn căsơu.ă 
- Hi nă t iă cóăm tă
s ăc ngăt ngăh pă
l nă doă TWă qu nă
lí:ă ĐƠă N ng,ă Quyă
Nh n,ă Nhaă
Trang.ă Đangă xơyă
d ngă c ngă n că
sơuăDungăQu t. 
 

- Hi nă nayă đưă ti nă hƠnhă
khaiăthácăcácăm ăd uăkhíă ă
phíaă đôngă qu nă đ oă Phúă
Quý (BìnhăThu n). 
- Vi căs năxu tămu iăcũngă
r tăthu năl i.ăCácăvùngăs nă
xu tămu iă n iă ti ngă lƠă ăCƠă
Ná,ăSaăHuỳnh... 
 

3.ăPhátătri năcôngănghi păvƠăc ăs ăh ăt ng 
- ĐưăhìnhăthƠnhăm tăchu iăcácătrungătơmăcôngănghi p,ăl nănh tălƠăĐƠăN ng,ăti păđ nălƠăNhaăTrang,ăQuyăNh n,ăPhanăThi t. 
- Côngănghi păch ăy uălƠăc ăkhí,ăch ăbi nănôngă- lâm - th yăs năvƠăs năxu tăhƠngătiêuădùng. 
- ĐưăhìnhăthƠnhăm tăs ăkhuăcôngănghi păt pătrungăvƠăc ăkhuăch ăxu t. 
- R tă h nă ch ă v ă tƠiă nguyênănhiênă li u,ă nĕngă l ng.ăC ăs ă nĕngă l ngă (đi n) ch aăđápă ngănhuă c uăphátă tri nă côngă

nghi păcũngănh ăcácăho tăđ ngăkinhăt ăkhácăc aăvùng. 
- V năđ ăcôngănghi pănĕngăl ngă(đi n)ăđ căgi iăquy tătheoăh ngăs ăd ngăđi năl iăqu căgiaăquaăđ ngădơyă500ăkV,ă

xơyăd ngăm tăs ănhƠămáyăth yăđi năquyămôătrungăbìnhănh ăsôngăHinhă(PhúăYên),ăVĩnhăS nă(BìnhăĐ nh),ăt ngăđ iăl nănh ăHƠmă
Thu nă- ĐaăMiă(BìnhăThu n),ăAăV ngă(Qu ngăNam). 

- Vùngăkinhăt ătrọngăđi mămi năTrungăđangăđ căchúătrọngăđ uăt ,ăđ căbi tăv iăvi căxơyăd ngăkhuăkinhăt ăm ăChuăLai,ăkhuă
kinhăt ăDungăQu t,ăcôngănghi păc aăvùngăs ăcóăb căphátătri nărõănétătrongănh ngăth păk ăt i. 
c t. 

CỂUăH IăTR CăNGHI M 
Câu 1:ăd aăvƠoăAtlatătrangă28, Haiăqu năđ oăxaăb ăthu căvùngăDuyênăh iăNamăTrungăB ălƠ 
A.ăNamăDuăv ăTh ăChu.   B.ăCátăBƠăvƠăCônăĐ o. 
C.ăVơnăĐ năvƠăCôăTô.   D.ăHoƠngăSaăvƠăTr ngăSa. 
Câu 2:ă ăDuyênăh iăNamăTrungăB ,ăvi cănuôiătômăhùm,ătômăsúăphátătri năm nhănh tălƠă ăcácăt nh 
A.ăĐƠăN ng,ăQu ngăNam   B.ăNinhăThu n,ăBìnhăThu n 
C.ăBìnhăĐ nh,ăQu ngăNgưi   D. Phú Yên, Khánh Hòa 
Câu 3: d aăvƠoăAtlatătrangă28,ăT nhăduyănh tă ăDuyênăh iăNamăTrungăB ăgiápăv iăLƠoălƠ 
A.ăQu ngăNam.     B.ăQu ngăNgưi. 
C.ăBìnhăĐ nhă.     D.ăNinhăThu n. 
Câu 4: Cácăvùngăs năxu tămu iăn iăti ngă ăDuyênăh iăNamăTrungăB ălƠ 
A.ăVũngăRô,ăCamăRanh.    B.ăCƠăNá,ăSaăHuỳnh. 
C.ăH iăAn,ăTamăKỳ.    D. MũiăNé,ăPhanăThi t. 
Câu 5: Th ăm nhăl nănh tăv ătƠiănguyênăthiênănhiênăc aăDuyênăh iăNamăTrungăB ălƠ 
A.ătƠiănguyênăkhoángăs n.  B.ătƠiănguyênăđ t. 
C.ătƠiănguyênăth yăđi n.   D.ătƠiănguyênăbi n. 
Câu 6:ăV nhăVơnăPhongă ăvùngăDuyênăh iăNamăTrungăB ăcóăđi uăki năđ  
A.ăxơyăd ngăc ngăcáăl nănh tăc ăn c.  B.ăhìnhăthƠnhătrungătơmăduăl chăl nănh tăc ăn c. 
C.ăxơyăd ngăc ngătrungăchuy năqu căt ăl nănh tăn căta.  
D.ăkhaiăthácăd uăkhíăvƠăphátătri năngh ălƠmămu i. 
Câu 7:ăHuy năđ oăHoƠngăSaăthu căt nh,ăthƠnhăph ănƠoăc aăn căta? 
A.ăQu ngăBình.    B.ăQu ngăTr . 
C.ăĐƠăN ng.    D. Khánh Hòa. 
Câu 8: Huy năđ oăTr ngăSaăthu căt nh,ăthƠnhăph ănƠoăc aăn căta? 
A.ăĐƠăN ng     B.ăQu ngăNgưi. 
C. Khánh Hòa.     D.ăBìnhăThu n. 
Câu 9:ăV năđ ăc păbáchătrongăphátătri năngh ăcáăvùngăDuyênăh iăNamăTrungăB ălƠ 
A.ăphátătri năcôngănghi păch ăbi năth yăs n. B.ăm ăr ngădi nătíchănuôiătômăhùm,ătômăsú. 
C.ăđ yăm nhăđánhăb tăth yăs năvenăb .  D.ăkhaiăthácăh pălíăvƠăb oăv ăngu năl iăth yăs n. 
Câu 10:ăPhátăbi uănƠoăsauăđơyăkhôngăđúngăv iăngƠnhăduăl chăbi năc aăvùngăDuyênăh iăNamăTrungăB ? 
A.ăCóănhi uăbưiăt măđẹp.       B.ăHìnhăthƠnhăcácătrungătơmăduăl chăcóăs căh păd n. 
C.ăPhátătri năduăl chăbi năg năli năv iăduăl chăđ o.ăăăăD.ăDuăl chăbi năcònă ăd ngăti mănĕng. 
Câu 11:ăSoăv iăB căTrungăB ăthìăDuyênăh iăNamăTrungăB ăcóăl iăth ăh năv  
A.ăphátătri năc ăc uăkinhăt ănôngă- lâm - ng ănghi p. B.ăkhaiăthácăkhoángăs n. 
C.ăphátătri năt ngăh păkinhăt ăbi n.    D.ăphátătri nănôngănghi p. 
Câu 12: Phátăbi uănƠoăsauăđơyăkhôngăđúngăv iăti mănĕngăv ăngh ăcáă ăDuyên h iăNamăTrungăB ? 
A.ăBi năl mătômăcá,ăt nhănƠoăcũngăcóăbưiătôm,ăbưiăcá. B.ăCóăcácăng ătr ngăl n. 
C.ăCh uă nhăh ngăc aănhi uăthiênătai. D.ăB ăbi nănhi uăv ng,ăđ măpháăthu năl iăchoănuôiătr ngăth yăs n. 
Câu 13: ụănghĩaăl nănh tătrongăphátătri năc ăs ăh ăt ngăgiaoăthôngăv năt iă ăDuyênăh iăNamăTrungăB ălƠ 
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A.ăđ yăm nhăkhaiăthácăngu năkhoángăs năgiƠuăcó. 
 B.ăt oăraăth ăm ăc aăh năn aăchoăvùngăvƠăs ăphơnăcôngălaoăđ ngăm i. 
C.ăkh căph căh uăqu ăc aăchi nătranh.   
D.ăkh căph căthiênătaiătrongămùaăm aăbưo. 
Câu 14:ăNgh ăcáă ăDuyênăh iăNamăTrungăB ăphátătri năm nhălƠădo 
A.ăítăch uă nhăh ngăc aăthiênătai.  
B.ăm ngăl iăsôngăngòi,ăkênhăr chădƠyăđ c. 
C.ăbi năcóănhi uăbưiătôm,ăbưiăcáăvƠăng ătr ngăr ng. 
D.ăcóăngu nălaoăđ ngăd iădƠo,ătrìnhăđ ăcao. 
Câu 15: d aăvƠoăAtlatătrang 28, Th ăt ăt ăB căvƠoăNam,ăcácăbưiăbi năn iăti ngăvùngăDuyênăh iăNamăTrungăB ăl năl tălƠ: 
A.ăMỹăKhê,ăQuyăNh n,ăNhaăTrang,ăCƠăNá,ăMũiăNé.  
B.ăNhaăTrang,ăCƠăNá,ăMũiăNé,ăMỹăKhê,ăQuyăNh n. 
C.ăMỹăKhê,ăNhaăTrang,ăQuyăNh n,ăCƠăNá,ăMũiăNé.  
D.ăMỹăKhê,ăNhaăTrang,ăCƠăNá,ăQuyăNh n,ăMũiăNé. 
Câu 16: Đi uăki năt ănhiênăt tănh tăđ ăxơyăd ngăcácăc ngăn căsơuăthu căv ă 
A.ăĐ ngăb ngăsôngăH ng.    B.ăDuyênăh iăNamăTrungăB . 
C.ăĐôngăNamăB .     D.ăĐ ngăb ngăsôngăC uăLong 
Câu 17:ăCĕnăc ăvƠoăAtlatăĐ aălíăVi tăNamătrangă30,ăkhuăkinhăt ănƠoăkhôngăn mătrongăvùngătrọngăđi mămi năTrung? 
A.ăNh năH i  B.ăDungăQu t  C.ăNghiăS n   D. Chu Lai 
Câu 18: Cĕnăc ăvƠoăAtlatăĐ aălíăVi tăNamătrangă23,ăhưyăchoăbi tăsơnăbayănƠoăd iăđơyăkhôngăthu căvùngăDuyênăh iăNamăTrungă
B ? 
A.ăĐƠăN ng.   B. Cam Ranh.       C. Phù Cát.   D. Phú Bài. 
Câu 19: choăb ngăs ăli u 

S NăL NGăTH YăS NăC AăVỐNGăB CăTRUNGăB ăVẨăDUYểNăH IăNAMăTRUNGăB  
(Đơn vị: nghìn tấn) 

Tiêu chí B căTrungăB  Duyênăh iăNamăTrungăB  
2010 2014 2010 2014 

Nuôiătr ng 97,1 138,0 77,9 86,4 
Đánhăb t 240,9 328,0 670,3 845,7 

(Nguồn: Tổng cục thống kê Việt Nam, 2015) 
Theoăb ngăs ăli uătrên,ăhưyăchoăbi tănh năxétănƠoăsauăđơyăkhôngăđúngăv ăs năl ngăth yăs nă ăB căTrungăB ăvƠăDuyênă

h iăNamăTrungăB . 
A.ăS năl ngănuôiătr ngăvƠăđánhăb tăc aăhaiăvùngăđ uătĕngăquaăcácănĕm. 
B.ăS năl ngănuôiătr ngă ăB căTrungăB ăcaoăh năDuyênăh iăNamăTrungăB . 
C.ăS năl ngăđánhăb tă ăDuyênăh iăNamăTrungăB ăcaoăh năB căTrungăB . 
D.ăVùngăB căTrungăB ăcóăt ngăs năl ngăth yăs năcaoăh năDuyênăh iăNamăTrungăB . 
Câu 20: Cho b ngăs ăli u: 

S ăL NGăĐẨNăBÒăC ăN C,ăB CăTRUNGăB ăVẨăDUYểNăH Iă 
NAMăTRUNGăB  (Đơn vị: nghìn con) 

                               Nĕm 
Vùng 

2012 2014 

C ăn c 5194,2 5234,3 
B căTrungăB  913,8 934,0 
Duyênăh iăNamăTrungăB  1189,8 1185,5 

(Nguồn: Tổng cục thống kê Việt Nam, 2015) 
Đ ăth ăhi năc ăc uăđƠnăbòăc aăB căTrungăB ăvƠăduyênăh iăNamăTrungăB ăv iăc ăn cănĕmă2012ăvƠă2014,ăbi uăđ ănƠoă

sauăđơyălƠăthíchăh pănh t? 
A.ăBi uăđ ămi n   B.ăBi uăđ ătròn. C.ăBi uăđ ăđ ng.  D.ăBi uăđ ăc t. 
Câu 21.ăCĕnăc ăvƠoăAtlat Đ aălíăVi tăNamătrangă28,ăhưyăchoăbi tăsơnăbayăPhùăCátăthu căt nh, thƠnhăph ănƠoăc aăvùngăDuyênăh iă
NamăTrungăB ? 
A.ăĐƠăN ng.   B.ăQu ngăNgưi.   C.ăBìnhăĐ nh.   D. Khánh Hòa 
Câu 22.ăCĕnăc ăvƠoăAtlatăĐ aălíăVi tăNamătrangă28,ăhưyăchoăbi tănhƠămáyăth yăđi n Hàm Thu năậ ĐaăMiăn mătrênăsôngănƠo? 
A.ăSôngăĐ ngăNai. B. Sông La Ngà. 
C.ăSôngăĐƠăR ng. D. Sông Trà Khúc. 
Câu 23. Cĕnăc ăvƠoăAtlatăĐ aălíăVi tăNamătrangă28,ăhưyăchoăbi tăcácătuy năđ ngăB căậ Nam ch yăquaăvùngăDuyênăh iăNamă
TrungăB ? 
A.ăQu căl ă1AăvƠăđ ng 14.   B.ăQu căl ă1AăvƠăđ ngăs tăB căậ Nam. 
C.ăQu căl ă1AăvƠăđ ngăH ăChíăMinh.  D.ăĐ ngăs tăB căậ NamăvƠăđ ngăH ăChíăMinh. 
Câu 24. Cĕnăc ăvƠoăAtlatăĐ aălíăVi tăNamătrangă28,ădọcătheoăb ăbi năc aăvùngăDuyênăh i NamăTrungăB ătheoăh ngăt ăB că
vào Nam ta l năl tăg păcácăkhuăkinhăt ăvenăbi nănƠo? 
A.ăVơnăPhong,ăNamăPhúăYên,ăNh năH i,ăDungăQu t,ăChuăLai. 
B.ăChuăLai,ăDungăQu t,ăNh năH i,ăNamăPhúăYên,ăVơnăPhong. 
C.ăDungăQu t,ăChuăLai,ăNh năH i,ăNamăPhúăYên,ăVơnăPhong. 
D.ăVơnăPhong,ăChuăLai,ăDungăQu t,ăNh năH i, Nam Phú Yên. 
Câu 25. Cho b ng s  li u sau 

S N L NG TH Y S N PHÂN THEO HO T Đ NG  DUYÊN H I NAM TRUNG B  (Đơn vị: nghìn tấn) 
Tiêu chí 1995 2008 

Khai thác 216,8 610,7 

Nuôi tr ng 6,8 65,6 

T ng c ng 223,6 676,3 

(Nguồn: Niên giám thống kê Việt Nam năm 2008, NXB thống kê, 2009) 
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Bi u đ  thích h p th  hi n c  c u s n l ng th y s n Duyên h i Nam Trung B  là 
A. bi u đ  c t.                                                 B. bi u đ  tròn. 
C. bi u đ  mi n.                                             D. bi u đ  đ ng. 
Câu 26:ăTh ăm nhăn iăb tăc aăDuyênăh iăNamăTrungăB ătrongăphátătri năgiaoăthôngăv năt iăbi năsoăv iăB căTrungăB ălƠ 
A.ănhi uăvũng,ăv nhăn căsơuăvƠăg nătuy năhƠngăh iăqu c t . 
B.ăcóănhi uăđ aăđi măthu năl iăđ ăxơyăd ngăc ngăt ng h p. 
C.ăcóănhi uăđ oăthu năl iăchoăcácătƠuăthuy năneoăđ u,ătrú n. 
D.ăvùngăbi năítăch uă nhăh ngăc aăbưo,ăgióămùaăĐông B c. 
Câu 27:ăNguyênănhơnăchínhălƠmăchoăgiáătr ăs năxu tăcôngănghi păc aăDuyênăh iăNamăTrungăB ăv năcònăth pălƠ do 
A.ăngu nănhơnăl căcóătrìnhăđ ăcaoăb ăhút v ăcácăvùng khác. 
B.ăkhôngăch ăđ ngăđ căngu nănguyênăli uăchoăs n xu t. 
C.ătƠiănguyênăkhoángăs n,ănĕngăl ngăch aăđ căphát huy. 
D.ăcácăngu năl căphátătri năs năxu tăcònăch aăh iăt ăđ y đ . 
Câu 28:ăụănghĩaăch ăy uăc aăvi căphátătri năs năxu tăth yăs nă ăDuyênăh iăNamăTrungăB ălƠ 
A.ăt oăraănhi uăs năph măhƠngăhóaăvƠăgi iăquy tăvi c làm. 
B.ăt oăraăcácăngh ăm iăvƠălƠmăthayăđ iăb ăm tănông thôn. 
C.ăgópăph năphátătri năcôngănghi păvƠăphơnăhóaălưnh th . 
D.ăthuăhútăcácăngu năđ uăt ăvƠăchuy năd chăc ăc uăkinh t . 
Câu 29.ăBi năphápăch ăy uăđ ănơngăcaoăgiáătr ăs năxu tăth yăs nă ăDuyênăh iăNamăTrungăB ălƠ: 
A.ăĐ yăm nhăch ăbi n,ăphátătri năxu tăkh u. B.ăHi năđ iăng ăc ,ăđ uăt ăđánhăb tăxaăb . 
C.ăM ăr ngăd chăv ,ăxơyăd ngăcácăc ngăcá. D.ăÁpăd ngăkĩăthu tăm i,ăb oăv ămôiătr ng. 
Câu 30.ăBi năphápăch ăy uăđ yăm nhăphátătri năduăl chăbi năđ oă ăDuyênăh iăNamăTrungăB ălƠ: 
A.ăNơngăc păcácăc ăs ăl uătrú,ăkhaiăthácăm iătƠiănguyên. 
B.ăHoƠnăthi năc ăs ăh ăt ng,ăđaăd ngălo iăhìnhăs năph m. 
C.ăNơngăcaoătrìnhăđ ăng iălaoăđ ng,ătíchăc căqu ngăbá. 
D.ăThuăhútădơnăc ăthamăgia,ăphátătri năduăl chăc ngăđ ng. 
Câu 31.ăụănghĩaăch ăy uăc aăcácăc ngăn căsơuă ăDuyênăh iăNamăTrungăB ălƠ: 
A.ăGópăph năvƠoăvi căchuy năd chăc ăc uăngƠnh. B.ăThúcăđ yăchuy năd chăc ăc uălưnhăth ăkinhăt . 
C.ăT oăvi călƠm,ăthayăđ iăb ăm tăvùngăvenăbi n.  D.ăTĕngăv năchuy n,ăti năđ ăt oăkhuăcôngănghi p. 
Câu 32. Bi năphápăch ăy uăđ yăm nhăphátătri năcôngănghi pă ăDuyênăh iăNamăTrungăB ălƠ: 
A.ăĐ măb oănguyênăli u,ăm ăr ngăth ătr ngătiêuăth . 
B.ăĐ iăm iăc ăs ăv tăch tăkĩ thu t,ăh iănh păqu căt . 
C.ăĐ măb oăc ăs ănĕngăl ng,ăthuăhútănhi uăđ uăt . 
D.ăNơngăcaoătrìnhăđ ălaoăđ ng,ăphátătri năgiaoăthông. 
Câu 33:ăM căđíchăchínhăc aăvi căhìnhăthƠnhăcácăkhuăkinhăt ă ăDuyênăh iăNamăTrungăB ălƠ 
A.ăgópăph năgi iăquy tăv năđ ăvi c làm.    B.ăthuăhútăđ uăt ătrongăvƠăngoƠiăn c. 
C.ăthúcăđ yăchuy năd chăc ăc uăkinhăt .  D.ăcungăc păcácăs năph măchoăxu tăkh u. 
Câu 34. Gi i pháp ch  y u đ  thúc đ y phát tri n các khu công nghi p t p trung  Duyên h i Nam TrungăB  là 

A.ăm ăr ngăcácăth ătr ngăxu tăkh u. B.ăthuăhútăcácăngu năv năđ uăt . 
C.ăphátătri năkhoaăhọcăcôngăngh . D.ănơngăcaoătrìnhăđ ăng iălaoăđ ng. 

Câu 35. V năđ ăcóăỦ nghĩaăquanătrọngănh tătrongăngƠnhăth yăs nă ăDuyênăh iăNamăTrungăB ălƠ 
A.ăđ uăt ăph ngăti năvƠăt pătrungăđánhăb t. 
C.ăkhaiăthácăh pălíăvƠăb oăv ăcácăngu năl i. 

B.ăđƠoăt oălaoăđ ngăvƠăđ yăm nhăxu tăkh u. 
D.ăphátătri nănuôiătr ngăvƠăđ yăm nhăch ăbi n. 

Câu 36. Ho tăđ ngăkhaiăthácăth yăs nă ăDuyênăh iăNamăTrungăB ăcóăđi uăki năphátătri năm nhălƠădo 
A.ăbi năcóănhi uăbưiătôm, bãi cá. B.ăh ăth ngăsôngăngòiădƠyăđ c. 
C.ăítăthiênătaiăx yăra. D.ălaoăđ ngăcóătrìnhăđ ăcao 

 
--------------------------------------------- 

BẨIă37ăV NăĐ ăKHAIăTHÁCăTH ăM NHă ăTỂYăNGUYểN 
- G măcácăt nh:ăKonăTum,ăGiaăLai,ăĐ kăL k,ăĐ kăNôngăvƠăLơmăĐ ng. 
- LƠăvùngăduyănh tăkhôngăgiápăbi n.ăGiápăDuyênăh iăNamăTrungăB ,ăli năk ăv iăĐôngăNamăB ,ăgiápăH ăLƠoăvƠăĐôngăB căCam-
pu-chia. 
1.ăPhátătri năcơyăcôngănghi pălơuănĕm 
a.Ti mănĕng 
*ăT ănhiên: 
  - Đ tăbadanăt ngăphongăhóaăsơu,ăgiƠuădinhăd ng,ăphơnăb ătrênănh ngăm tăb ngăr ngăl năthu năl iăchoăvi căthƠnhăl păcácănôngă
tr ngăvƠăvùngăchuyênăcanhăquyămôăl n. 
  - Khíăh uămangătínhăch tăc năxíchăđ o,ăcóăhaiămùa: 
    +ăMùaăkhô:ăph iăs y,ăb oăqu năs năph mănh ngăthi uăn c. 
    +ăMùaăm a:ăcungăc păn c,ănh ngăd ăxóiămònăđ t.ă 
   - Khíăh uăcònăcóăs ăphơnăhóaătheoăđ ăcao,ăthíchăh păphátătri năcơyăcôngănghi pănhi tăđ iăvƠăc nănhi tăđ i. 
*ăKinhăt ă-xưăh i:ă 
   - Ng iădơnăcóăkinhănghi mătrongătr ngăcơyăcôngănghi p. 
   - Chínhăsáchă uătiênăphátătri năcácăvùngăchuyênăcanhăcơyăCNăc aănhƠăn c.... 
b.ăTh cătr ng 

Cây CN Tình hình SX Phơnăb  

Cà phê 
- Chi mă4/5ădi nătíchăcƠăphêăc ăn c. 
- Đ kăL kălƠăt nhăcóădi nătíchăcƠăphêăl nănh t. 

CƠăphêăchè:trênăcácăcaoănguyênăcaoăthu căGiaă
Lai,ăKonăTum,ăLơmăĐ ng. 
- CƠăphêăv i:ăvùngăth p,ăch ăy u thu căĐ kăL k. 

Chè 
- Di nătíchăl năth ă2ăsauăvùngăTDMNBB. 
- LơmăĐ ngălƠăt nhăcóădi nătíchătr ngăchèăl nănh tăc ăn c. 

LơmăĐ ng,ăGiaăLai. 
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Cao su Di nătíchăl năth ă2ăsauăvùngăĐôngăNamăB . GiaăLai,ăĐ kăL k,ăĐ kăNông. 
c)ăBi năphápă 
  - HoƠnăthi năquyăho ch cácăvùngăchuyênăcanh,ăm ăr ngădi nătíchăcóăk ăho ch,ăkhoaăhọc,ăb oăv ăr ng,ăphátătri năth yăl i.ăĐaă
d ngăc ăc uăcơyăcôngănghi p.ăĐ yăm nhăkhơuăch ăbi năvƠăxu tăkh uăầ 
2. Khai thác và chế biến lâm sản 

- VƠoăđ uăth păk ă90,ăr ngăcheăph ă60%ădi nătíchălưnhăth . 
- Cònănhi uăr ngăg ăquỦă(c mălai,ăg ăm t,ănghi n,ătr c,ăs n),ănhi uăchim,ăthúăquỦă(voi,ăbòătót,ăg u...).ăVƠoăđ uăth păk ă90,ă

r ngăchi măt iă36%ădi nătíchăđ tăcóăr ngăvƠă52%ăs năl ngăg ăcóăth ăkhaiăthácăc aăc ăn c. 
- S năl ngăg ăkhaiăthácăhi nănayăkho ngă200ă- 300 nghìn m3/nĕm.ăPh năl năg ăkhaiăthácăđ căđemăxu tăraăngoƠiăvùngă

d iăd ngăg ătrònăch aăquaăch ăbi năho căm iăquaăs ăch . 
- V năđ ăđ tăra:+ăPh iăngĕnăch năn năpháăr ng.ă 
+ăKhaiăthácăr ngăh pălíăđiăđôiăv iăkhoanhănuôi,ătr ngăr ngăm i.ă 
+ Công tácăgiaoăđ tăgiaoăr ngăc năđ căđ yăm nh.ă 
+ăĐ yăm nhăvi căch ăbi năg ăt iăđ aăph ng,ăh năch ăxu tăkh uăg ătròn. 

3. Khai thác thuỷ năng kết hợp thuỷ lợi 
- TƠiănguyênăn căc aăcácăh ăth ngăsôngăXêăXan,ăXrêăPôk,ăĐ ngăNai...ăđangăđ căs ăd ngăngƠyăcƠngăcóăhi uăqu ăh n.ă

HƠngălo tăcôngătrìnhăthuỷăđi năl năđưăvƠăđangăđ căxơyăd ng. 
- Cácăcôngătrìnhăthuỷăđi năt oăđi uăki năchoăcácăngƠnhăcôngănghi păc aăvùngăphátătri n,ătrongăđóăcóăkhaiăthácăvƠăch ăbi nă

b tănhômăt ăngu năbôxit.ăĐ ngăth i,ăcácăh ăthuỷăđi năđemăl iăngu năn căt iăquanătrọngătrongămùaăkhôăvƠăcóăth ăkhaiăthácăchoă
m căđíchăduăl ch,ănuôiătr ngăthuỷăs n. 

CỂUăH IăTR CăNGHI M 
Câu 1:ăTơyăNguyênălƠăvùngăd năđ uăc ăn căv ădi nătíchătr ngăcơy 
A. cà phê.  B. chè.   C. cao su.   D.ăđ uăt ng. 
Câu 2:ăPhátăbi uănƠoăsauăđơyăkhôngăđúngăv iăthu năl iăv ăm tăt ănhiênăđ ăphátătri năcơyăcôngănghi pălơuănĕmă ăTơyăNguyên? 
A.ăĐ tăbazanădi nătíchăr ng,ămƠuăm . B.ăKhíăh uăc năxíchăđ o,ăl ngănhi tăd iădƠo. 
C.ăNhi tă măcóăs ăphơnăhóaătheoăđ ăcao. D.ăĐ tăxámăphùăsaăc ăcóădi nătíchăl n. 
Câu 3:ă ăTơyăNguyên,ăcơyăchèăđ cătr ngăch ăy uă ăt nhă 
A. Gia Lai.  B.ăLơmăĐ ng. C. Kon Tum.    D.ăĐ kăL k. 
Câu 4:ăKhóăkhĕnăl nănh tăv ăm tăt ănhiênăđ iăv iăvi căphátătri năcơyăcôngănghi pălơuănĕmă ăTơyăNguyênălƠ 
A.ărétăđ m,ărétăh i.     
B. khí h uăphơnăhóaătheoăđ ăcao. 
C.ăm aăt pătrungătheoămùaăgơyălũăl tătrênădi năr ng.ă 
D.ămùaăkhôăkéoădƠi,ălƠmăth yăl iăkhóăkhĕn,ăgơyătr ăng iăchoăs năxu t. 
Câu 5:ăCƠăphêăn iăti ngăcóăch tăl ngăcaoă ăTơyăNguyênăthu căv  
A.ăB oăL c.  B.ăBuônăMaăThu t. C.ăĐƠăL t.   D.ăBi năH . 
Câu 6:ăS ăkhácăbi tăv ăv ătríăc aăTơyăNguyênăsoăv iăcácăvùngăkhácălƠ 
A.ăgiápăv iănhi uăvùng B.ăkhôngăgiápăbi n.ăC.ăgiápăv iăCampuchia.    D.ăgiápăv iăLƠo. 
Câu 7:ă ăTơyăNguyên,ăcơyăcôngănghi pălơuănĕmăcóădi nătíchăl năth ăhaiăsauăĐôngăNamăB ălà 
A. cà phê.  B. cao su. C. chè.    D.ăd a. 
Câu 8:ăTr ăng iăl nănh tăv ămùaăkhôă ăTơyăNguyênălƠ 
A.ăvi călƠmăth yăl iăkhóăkhĕn,ăt năkém,ăthi uăn căchoăs năxu tăvƠăsinhăho t. 
B.ăcháyăr ngăx yăraănhi uăn i. 
C.ănhƠămáyăth yăđi năthi uăngu năn căđ ăho tăđ ng. 
D.ă nhăh ngăđ năvi căb oăqu năs năph m. 
Câu 9:ăNhƠămáyăth yăđi năcóăcôngăsu tăl nănh tăTơyăNguyênălƠ 
A. Yaly.  B.ăDrơyăH’ling.  C. Xrê Pôk.   D.ăĐ căXuyên. 
Câu 10:ăPhátăbi uănƠoăsauăđơyăkhôngăđúngăv iăcácăgi iăphápănơngăcaoăhi uăqu ăkinhăt ă- xưăh iăc aăs năxu tăcơyăcôngănghi pă ă
Tây Nguyên? 
A.ăHoƠnăthi năquyăho chăcácăvùngăchuyênăcanh.    
B.ăĐaăd ngăhóaăc ăc uăcơyăcôngănghi p. 
C.ăĐ yăm nhăkhơuăch ăbi năs năph măcơyăcôngănghi păvƠăxu tăkh u.ăăăă 
D.ăKhaiăthácănhanhăđ tăr ngăđ ătr ngăcơyăcƠăphê. 
Câu 11. Cĕn c ăvƠoăAtlatăĐ aălíăVi tăNamătrangă28,ăhưyăchoăbi tăc aăkhởuăqu căt ănƠoăsau đơyăkhông n mă ăTơyăNguyên? 
A.ăB ăY.ă  B. Nam Giang   C.ăL ăThanh.ă  D.ăAăĐ t 
Câu 12:ăXétăv ăquyămô,ăTơyăNguyênălƠăvùngăchuyênăcanhăcơyăcôngănghi pălơuănĕmăl năth ăm yăc ăn c? 
A.  1  B.  2   C.  3    D.  4 
Câu 13:ăĐi uăki năhƠngăđ uăgiúpăTơyăNguyênătr ăthƠnhăvùngăchuyênăcanhăcơyăcôngănghi păl năc aăc ăn călƠ 
A.ăcóăđ tăbazanăt pătrungăthƠnhăvùngăl n. B.ăcóămùaăkhôărõăr t. 
C.ăcóăngu năn căng măphongăphú.  D.ăcóăđ ă măquanhănĕmăcao. 
Câu 14:ăTơyăNguyênăcóăv ătríăđ căbi tăquanătrọngăv ăqu căphòng,ăvì 
A.ăcóăchungăbiênăgi iăv iăLƠo,ăCampuchia. B.ăn măg năvùngăkinhăt ătrọngăđi mămi năNam. 
C.ăcóănhi uăcaoănguyênăx păt ngăđ ăs . D.ăđ aăhìnhălƠăđ iănúiănênăm tăđ ădơnăs ăth p. 
Câu 15: Ý nàoăsauăđơyăkhôngăph iălƠăbi năphápăb oăv ăr ngăhi nănayă ăTơyăNguyên? 
A.ăNgĕnăch năn năpháăr ng,ăđ yăm nhăcôngătácăgiaoăđ tăgiaoăr ng. 
B.ăKhaiăthácăr ngăh pălíăđiăđôiăv iăkhoanhănuôiăvƠătr ngăr ngăm i. 
C.ăĐ yăm nhăch ăbi năg ăt iăđ aăph ng,ăh năch ăxu tăkh uăg ătròn. 
D.ăH năch ăch ăbi năg ăt iăđ aăph ng,ăđ yăm nhăxu tăkh uăg ătròn. 
Câu 16:ăĐi măgi ngănhauăgi aăTơyăNguyênăvƠăTrungăduămi nănúiăB căB ălƠ 
A.ăcóăti mănĕngăl năv ăth yăđi n.  B.ăcóămùaăm aăvƠămùaăkhô. 
C.ăcóăkh ănĕngăphátătri năkinhăt ăbi n.  D. cóăm tămùaăđôngăl nh. 
Câu 17. Cĕnăc ăvƠoăAtlatăĐ aălíăVi tăNamătrangă28,ăhưyăchoăbi tăkhuăkinhăt ăc aăkh uă ăTơyăNguyênălƠ 
A.ăC uăTreo.  B.ăB ăY.  C.ăLaoăB o.    D. Cha Lo. 
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Câu 18:ăChoăbi uăđ : 

 
Bi uăđ ăth ăhi năn iădungănƠoăd iăđơy? 
A.ăC ăc uădi nătíchăgieoătr ngăcơyăcƠăphêăc aăTơyăNguyênăsoăv iăc ăn c. 
B.ăT căđ ătĕngătr ngădi nătíchăgieoătr ngăcơyăcƠăphêăc aăTơyăNguyên. 
C.ăTìnhăhìnhădi nătíchăgieoătr ngăcơyăcƠăphêăc aăTơyăNguyênăsoăv iăc ăn c. 
D.ăDi nătíchăgieoătr ngăcơy cƠăphêăcơyăcƠăphêăc aăTơyăNguyênăsoăv iăc ăn c. 
Câu 19:ăChoăb ngăs ăli u: 

DI NăTệCHăGIEOăTR NGăC YăCÔNGăNGHI PăLỂUăNĔMăC AăC ăN C, 
TRUNGăDUăMI NăNÚIăB CăB ăVẨăTỂYăNGUYểNăNĔMă2013 

(Đơn vị: nghìn ha) 
Cơyăcôngănghi p C ăn c Trungăduămi nănúiăB căB  Tây Nguyên 
Cà phê 641,2 15,5 573,4 
Chè 132,6 96,9 22,9 
Cao su 978,9 30,0 259,0 
Cây khác 382,2 0 113,7 

Nh năxétănƠoăsauăđơyălƠăđúngăv iăb ngăs ăli uătrên? 
A.ăDi nătíchăcơyăcƠăphêăvƠăcaoăsuăc aăTrungăduămi nănúiăB căB ăl năh năTơyăNguyên. 
B.ăDi nătíchătr ngăchèă ăTrungăduămi nănúiăB căB ănh ăh năTơyăNguyên. 
C.ăDi nătíchăcơyăcƠăphê,ăcaoăsu,ăchèăc aăTrungăduămi nănúiăB căB ăvƠăTơyăNguyênăg năb ngănhau. 
D.ăDi nătíchăcơyăcƠăphêăvƠăcaoăsuăc aăTơyăNguyênăl năh nănhi uăl năTrungăduămi nănúiăB căB . 
Câu 20:ăChoăb ngăs ăli u: 

S NăL NGăTRỂUăC AăB CăTRUNGăB ăVẨăTỂYăNGUYểN 
PHỂNăTHEOăĐ AăPH NGăQUAăCÁCăNĔM 

(Đơn vị: nghìn con) 
Nĕm 2010 2012 2013 2014 

B căTrungăB  710,9 661,3 640,1 629,8 
Tây Nguyên 94,2 91,6 92,0 88,7 
Nh năxétănƠoăsauăđơyăđúngăv iăb ngăs ăli uătrên? 
A.ăS  l ngăđƠnătrơuăc aăhaiăvùngăcóăxuăh ngătĕngăquaăcácănĕm. 
B.ăNĕmă2014,ăs ăl ngăđƠnătrơuăc aăB căTrungăB ăg pă6,1ăl năsoăv iăTơyăNguyên. 
C.ăS ăl ngăđƠnătrơuăc aăB căTrungăB ănh ăh năTơyăNguyên. 
D.ăS ăl ngăđƠnătrơuăc aăB căTrungăB ăl năh năTơyăNguyên. 
Câu 21:ăNgoƠiăvi căcungăc păđi năvƠăphátătri năcôngănghi p,ăcácăcôngătrìnhăth yăđi nă ăTơyăNguyênăcònăcóăvaiătròăquanătrọngă
trongăvi c 
A.ăgi mălũăl tăchoăvùng. 
B.ăphátătri năgiaoăthôngăv năt iăđ ngăsông. 
C.ăđemăl iăngu năn căt iămùaăkhô,ăkhaiăthácăduăl ch vƠănuôiătr ngăth yăs n. 
D.ăđi uăti tăngu năn căchoăcácăconăsôngă ăDuyênăh iăNamăTrungăB . 
Câu 22. Cĕnăc ăvƠoăAtlatăĐ aălíăVi tăNamătrangă28,ăhưyăchoăbi tănh năđ nhănƠo khôngăđúng v iăv ătríăđ aălíăc aăvùngăTơyă
Nguyên?  
A.ăLi năk ăvùngăĐôngăNamăB . 
B. Giápămi năH ăLƠoăvƠăĐôngăB căCampuchia. 
C.ăN măsátăvùngăDuyênăh iăNamăTrungăB . 
D.ăGiápăv iăBi năĐông. 
Câu 23. Cĕnăc ăvƠoăAtlatăĐ aălíăVi tăNamătrangă28,ăhưyăchoăbi tăcaoănguyênănƠoăsauăđơy khôngăthu căvùng Tây Nguyên? 
A.ăĐĕkăLĕk. B.ăM ăNông. C. Lâm Viên. D. M căChơu. 
Câu 24:ăBi năphápăc păbáchănh tăhi nănayăđ ăb oăv ăr ngăt ănhiênă ăTơyăNguyênălƠ 
A.ăđóngăc aăr ng,ăngĕnăch nătìnhătr ngăphá r ng. B.ăđ yăm nhăvi căkhoanhănuôi,ătr ngăr ngăm i. 
C.ăchúătrọngăgiaoăđ t,ăgiaoăr ngăchoăng i dân.  D.ăkhaiăthácăr ngăh pălí,ăđ yăm nhăch ăbi năg . 
Câu 25: Vi căphátătri năcơyăcôngănghi pălơuănĕmă ăTơyăNguyênăch ăy uăd aăvƠoăcácăđi uăki năthu năl iănƠoăsau đơy? 
A.ăKhíăh uăcóătínhăch tăc năxíchăđ o,ăđ tăbadanăgiƠuădinh d ng. 
B.ăĐ tăbadanăcóădi nătíchăr ng,ăgi ngăcơyătr ngăcóăch tăl ng t t. 
C.ăĐ tăbadană ătrênănh ngăm tăb ngăr ng,ăngu năn căd i dào. 
D.ăKhíăh uămátămẻătrênăcácăcaoănguyênăcaoătrênă1000m,ăđ t t t. 
 

Năm 
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Câu 26:ăGi iăphápănƠoăsauăđơyălƠăquanătrọngănh tăđ ănơngăcaoăgiáătr ăs năxu tăc aăcơyăcôngănghi pă ăTơyăNguyên? 
A.ăM ăr ngăthêmădi nătíchătr ngătrọt.  B.ăĐ yăm nhăch ăbi năs năph m. 
C.ăQuyăho chăcácăvùngăchuyênăcanh  D.ăĐaăd ngăhóaăc ăc uăcơyătr ng. 
Câu 27:ăGi iăphápăch ăy uăđ ănơngăcaoăgiáătr ăs năxu tăc aăcơyăcôngănghi pălơuănĕmă ăTơyăNguyênălƠ 
A.ăĐ yăm nhăkhơuăch ăbi năvƠăxu tăkh uănôngăs n. B.ă ngăd ngăcôngăngh ătr ngăm i,ăgi măsơuăb nh. 
C.ăĐ măb oăngu năn căt i,ăs ăd ngăgi ngăm i. D.ăM ăr ngădi nătíchăh pălíăđiăđôiăv iăb oăv ăr ng. 
Câu 28:ăBi năphápăch ăy uăđ ănơngăcaoăgiáătr ăkinhăt ăc aăcơyăcôngănghi pălơuănĕmă ăTơyăNguyênălƠ 
A.ăphátătri năm nhăcôngănghi păch ăbi n. B.ănơngăcaoăch tăl ngăngu nălao đ ng. 
C.ăphátătri nămôăhìnhăkinhăt ătrangătr i.  D.ăđaăd ngăhóaăc ăc uăcơyăcông nghi p. 
Câu 29. Vi căphátătri năcácăvùngăchuyênăcanhăcơyăcôngănghi pălơuănĕmă ăTơyănguyênăcóăỦănghĩaăch ăy uănƠoăsauăđơy? 
A.ăGi iăquy tăvi călƠmăchoănhi uăng iălao đ ng. B.ăThúcăđ yăhìnhăthƠnhănôngătr ngăqu c doanh. 
C.ăCungăc păs năph măchoănhuăc uă ătrong n c. D.ăT oăraăkh iăl ngănôngăs năl năchoăxu t kh u. 
Câu 30. ụănghĩaăch ăy uăc aăvi căđaăd ngăhóaăc ăc uăcơyăcôngănghi pă ăTơyăNguyênălƠ 

A.ănơngăcaoăch tăl ngăs năph m. 
C.ăs ăd ngăh pălíăcácătƠiănguyên. 

B.ătĕngăcaoăkh iăl ngănôngăs n. 
D.ănơngăcaoăđ iăs ngăng iădơn. 

----------------------------------------- 
BẨIă39ă.ăV NăĐ ăKHAIăTHÁCăLẩNHăTH ăTHEOăCHI UăSỂUă ăĐỌNGăNAMăB  

- ĐôngăNamăB ăg m:ăTPăH ăChíăMinh,ăĐ ngăNai,ăBìnhăD ng,ăBìnhăPh c,ăTơyăNinh,ăBƠăR a-VũngăTƠu 
1.ăCácăth ăm nhăc aăvùng 
a.ăV ătríăđ aălí 
- ĐôngăNamăB ăcóăv ătríăđ aălíăr tăthu năl iăchoăs ăphátătri năkinhăt ă- xã h i,ănh tălƠătrongăđkăcóăm ngăl iăgiaoăthôngăv năt iăphátă
tri n. 
 +ăGiápăv iăcácăvùngăgiƠuătƠiănguyênă(TơyăNguyên,ăĐBSCL,ăDHNTB). 
 + Giáp Campuchia. 
 +ăGiápăbi năĐông. 
b.ăĐi uăki năt ănhiênăvƠătƠiănguyênăthiênănhiên 
 - Đ t:ăđ tăbadană(chi mă40%ădi nătích), đ tăxámăphùăsaăc ăchi mădi nătíchănh ăh năchútăít. 
 - Khíăh uăc năxíchăđ o. 
  Thu năl iăchoăphátătri năcơyăCNălơuănĕmă(caoăsu,ăcƠăphê,ăđi uầ),ăcơyăĕnăqu ,ăcơyăcnăng năngƠyă(đ uăt ng,ă
mía,ăthu căláầ)ătrênăquyămôăl n. 
 - Bi n:ăG năcácăng ătr ngăl năthu n l iăchoăđánhăb tăh iăs n.ă ăđơyăcũngăcóăđi uăki năxơyăd ngăc ngăcá,ănuôiătr ngă
th yăs n. 
 - R ng:ădi nătíchăkhôngăl n,ănh ngălƠăngu năcungăc păg ădơnăd ng,ăngu nănguyênăli uăgi y.ăCóăm tăs ăv năqu căgiaă
(CátăTiên)ăn iăb oăt năcácălo iăcơy,ăthúăquỦ.ăKhuăd ătr ăsinhăquy năC năGi . 
 - Khoángăs n:ăD uăkhíălƠăquanătrọngănh t;ăđ tăsét,ăcaoălanh. 
 - Sôngăngòi:ăH ăth ngăsôngăĐ ngăNaiăcóăti mănĕngăth yăđi năl n. 
* Khó khăn:ămùaăkhôăkéoădƠiăgơyăthi uăn căchoăcơyăCN,ăchoăsinhăho t,ăcôngănghi p. 
c.ăĐi uăki năkinhăt  - xưăh i 
 - Cóăl căl ngălaoăđ ngăcóăchuyênămônăkĩăthu tăđôngăđ oănh tăn c,ăcóăs căhútăđ iăv iăLĐăcácăvùngăkhác. 
 - C ăs ăh ăt ng,ăc ăs ăv tăch tăkĩăthu tăphátătri nănh tăc ăn c. 
 - Thuăhútăm nhăv năđ uăt ătrongăvƠăn căngoƠi. 
2.ăKhaiăthácălưnhăth ătheo chi uăsơu 
 * Khái niệm:ălƠănơngăcaoăhi uăqu ăkhaiăthácălưnhăth ătrênăc ăs ăđ yăm nhăđ uăt ăv n,ăKHăcôngăngh ănh măkhaiăthácăt tă
cácăngu năl căs năcó,ăđ măb oăduyătrìăt căđ ătĕngătr ngăcaoăđ ngăth iăgi iăquy tăt tăcácăv năđ ăxưăh iăvƠămôiătr ng. 
a) Trong côngănghi p 
 - VùngăĐôngăNamăB ăchi măt ătrọngăcaoănh tăv ăc ăc uăgiáătr ăs năl ngăCNăc ăn c,ănh tălƠăcácăngƠnhăcôngăngh ăcao. 
 - V năđ ăphátătri năCNătheoăchi uăsơuăc aăvùng,ăc n:ă 
 +ăGi iăquy tăt tăv năđ ănĕngăl ng:ănh ăphátătri năngu năđi năvƠăm ngăl iăđi n.ăXơyăd ngăcácănhƠămáyăth yăđi nătrênă
h ăth ngăsôngăĐ ngăNaiă(th yăđi năTr ăAn).ăCácănhƠămáyănhi tăđi năch yăb ngătu căbinăkhíă(nhi tăđi năPhúăMỹ,ăBƠăR aầ),ănhƠă
máyănhi tăđi năch yăb ngăd u.ăS ăd ngăm ngăl iăđi năquaăđ ngădơyă500KV,ăxơyăd ngăcác tr măbi năáp. 
 +ăM ăr ngăquanăh ăđ uăt ăv iăn căngoƠi. 
 +ăS ăphátătri năCNăph iăg năv iăb oăv ămôiătr ng,ătránhălƠmăt năh iăđ năngƠnhăduăl ch. 
b)ăTrongănôngănghi p,ălơmănghi p 

 - ĐôngăNamăB ăcóăm tămùaăkhôăkéoădƠiăvƠăsơuăs c.ăĐ ngăth iăcũngăcóănhi uăvùngăth pădọcăsôngăĐ ngăNai,ăsôngăLaă
NgƠăb ăúngăng pătrongămùaăm a.ăDoăv y,ăv năđ ăthuỷăl i cóăỦănghĩaăhƠngăđ u. 

- Nhi uăcôngătrìnhăthuỷăl iăđưăđ căxơyăd ng:ăCôngătrìnhăthuỷăl iăD uăTi ngătrênăth ngăl uăsôngăSƠiăGònă(t nhăTơyăNinh)ă
lƠăcôngătrìnhăthuỷăl iăl nănh tăn căta.ăD ăánăthuỷăl iăPh căHoƠăđ căth căthiăđ ăchiaăm tăph năn căsôngăBéăchoăsôngăSƠiă
GònăvƠăsôngăVƠmăC ăTơy,ăcungăc păn căs chăchoăsinhăho tăvƠăs năxu t. 

- Nh ăgi iăquy tăn căt iăchoăcácăvùngăkhôăh năv ămùaăkhôăvƠătiêuăn căchoăcácăvùngăth pădọcăsôngăĐ ngăNaiăvƠăsôngă
LaăNgƠ,ădi nătíchăđ tătr ngătrọtătĕngălên,ăh ăs ăs ăd ngăđ tătr ngăh ngănĕmăcũngătĕngăvƠăkh ănĕngăđ măb oăl ngăth c,ăth că
ph măc aăvùngăcũngăkháăh n. 
c)ăTrongăd chăv  
 - C năhoƠnăthi năc ăs ăh ăt ngăđ ăcácăho tăđ ngăd chăv ăngƠyăcƠngăphátătri năđaăd ngă(ngơnăhƠng,ăhƠngăh i,ăduăl chầ) 
 - Vùngăd năđ uăc ăn căv ăs ătĕngătr ngănhanhăvƠăphátătri năhi uăqu ăcácăngƠnhăd chăv . 
d)ăTrongăphátătri năt ngăh păkinhăt ăbi n. 
 Vùngăcóănhi uăthu năl iăđ ăphátătri năt ngăh păkinhăt ăbi n:  

+ khaiăthácătƠiănguyênăsinhăv tăbi n. 
+ăduăl chăbi nă(VũngăTƠu). 
+ăvƠăgiaoăthôngăv năt iăbi nă(c ngăSƠiăGòn,ăVũngăTƠuă- Th ăV i). 
+ăphátătri năc ăs ăd chăv ăkhaiăthácăd uăkhíă(VũngăTƠu).ăVi căphátătri năcôngănghi pălọc,ăhoáăd uăvƠăcácăngƠnhăd chă

v ăkhaiăthác d uăkhíăthúcăđ yăs ăthayăđ iăm nhăm ăv ăc ăc uăkinhăt ăvƠăs ăphơnăhoáălưnhăth ăc aăvùngăĐôngăNamăB .ăTuyă
nhiên,ăph iăchúăỦăđ năv năđ ămôiătr ng. 
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CỂUăH IăTR CăNGHI M 
Câu 1:ăV năđ ătiêuăbi uătrongăs ăphátătri năc aăvùngăĐôngăNamăB ălƠ 
A.ăkhaiăthácălưnhăth  theoăchi uăsơu. B.ăkhaiăthácălưnhăth ătheoăchi uăr ng. 
C.ăđ yăm nhăphátătri năcôngănghi p. D.ăđ yăm nhăxu tăkh uăhƠngăhóa. 
Câu 2:ăĐôngăNamăB ălƠăvùng 
A.ăd năđ uăc ăn căv ăs năl ngăl ngăth c,ăth căph m. 
B.ăcóădơnăs ăđôngănh tăn căta. 
C.ăcóădi nătíchănh ănh tăn căta.  
D.ăd năđ uăc ăn căv ăGDP,ăgiáătr ăs năl ngăcôngănghi păvƠăgiáătr ăhƠngăxu tăkh u. 
Câu 3:ăTrongăc ăc uăcôngănghi păc aăc ăn c,ăvùngăĐôngăNamăB ăchi măt ătrọngăcaoănh tăv iăcácăngƠnh 
A.ăcôngăngh ăcao.    B.ăs năxu tăhƠngătiêuădùng. 
C.ăch  bi nălơmăs n.    D.ăcôngănghi păkhaiăthác. 
Câu 4:ă ăn cătaăhi nănay,ăcôngătrìnhăth yăl iănƠoăl nănh t? 
A.ăTr ăAn.      B.ăD uăTi ng.       C.ăKẻăG .      D. Hòa Bình. 
Câu 5:ăCơyăcôngănghi păng năngƠyăchi măv ătríăhƠngăđ uă ăĐôngăNamăB ălƠ 
A.ăl căvƠăthu c lá.    B.ămíaăvƠăđ uăt ng. 
C.ăbôngăvƠăđay.     D.ădơuăt măvƠăl c. 
Câu 6: Cĕnăc ăvƠoăAtlatăĐ aălíăVi tăNamătrangă29,ăcơyăcôngănghi păchuyênămônăhóaăhƠng đ uă ăĐôngăNamăB ălƠ 
A. cao su. B. Cà phê. C.ăh ătiêu. D.ăđi u. 
Câu 7:ăT nhăcóăth ăm nhăphátătri năduăl chăbi năvƠălƠăc ăs ăd chăv ăl năv ăkhaiăthácăd uăkhíă ăĐNB 
A.ăBìnhăD ng.    B.ăBƠăR aă- VũngăTƠu. 
C.ăBìnhăPh c.    D. Tây Ninh. 
Câu 8:ăV năđ ăcóăỦănghĩaăhƠngăđ uătrongăvi căphátătri nănôngănghi pătheoăchi uăsơuă ăĐôngăNamăB ălƠ 
A.ăth yăl i.      B. lao đ ng.     
C.ăc iăt oăđ t.    D.ăgi ngăcơyătr ng. 
Câu 9:ăC ăs ănĕngăl ngăc aăvùngăĐôngăNamăB ăđưăt ngăb căđ căgi iăquy tănh  
A.ăphátătri năngu năđi năvƠăm ngăl iăđi n.   
B.ăvi căkhaiăthácăd uăkhíă ăngoƠiăkh i. 
C.ăTi mănĕngăth yăđi năc aăsôngăĐ ngăNaiăr tăl n.  
D.ăs ăd ngăđ ngădơyă500ăkVăHòaăBìnhăậ Phú Lâm. 
Câu 10:ăPhátăbi uănƠoăsauăđơyăkhôngăđúngăv iăngƠnhăd chăv ă ăĐôngăNamăB ? 
A.ăCácăngƠnhăd chăv ăchi măt ătrọngăngƠyăcƠngăcaoătrongăc ăc uăkinhăt ăc aăvùng. 
B.ăCácăngƠnhăd chăv ăchi măt ătrọngăth pătrongăc ăc uăkinhăt ăc aăvùng. 
C.ăCácăho tăđ ngăd chăv ăngƠyăcƠngăphátătri năđaăd ng. 
D.ăD năđ uăc ăn căv ătĕngătr ngănhanhăvƠăphátătri năcóăhi uăqu ăngƠnhăd chăv .ă 
Câu 11:ăV năđ ăph iăluônăluônăđ căquanătơmăđ iăv iăs ăphátătri năcôngănghi pă ăĐôngăNamăB  là 
A.ăchúătrọngăkhaiăthácăkhoángăs năc aăvùng.    
B.ăthuăhútăngu nălaoăđ ngăph ăthôngăt ăvùngăkhác. 
C.ăb oăv ămôiătr ng,ătránhălƠmăt năh iăđ năngƠnhăduăl ch.  
D.ătĕngăt ătrọngăcácăngƠnhăcôngănghi păkhaiăthác. 
Câu 12:ăụănƠoăkhôngăđúngăv ătácăd ngăc aăcácăcôngătrìnhăth yăl iăc aăĐôngăNamăB ? 
A.ăCungăc păn căt iăchoăcácăvùngăkhôăh năv ămùaăkhô. 
B.ăTiêuăn căchoăcácăvùngăth pădọcăsôngăĐ ngăNaiăvƠăsôngăLaăNgƠ. 
C.ăM ăr ngădi nătíchăđ tătr ngătrọt,ătĕngăh ăs ăs ăd ngăđ tătr ngăhƠngănĕm. 
D.ăC iăt oăđ tăm nă ăcácăvùngăvenăbi n. 
Câu 13:ăT iăsaoăv năđ ănĕngăl ngăluônăđ căđ tălênăhƠngăđ uătrongăs ăphátătri năcôngănghi pă ăĐôngăNamăB ? 
A.ăVùngăthi uănhiênăli u.   
B.ăCôngănghi păm iăb căđ uăphátătri n 
C.ăNghèoăkhoángăs n.   
D.ăCôngănghi păc aăvùngăr tăphátătri nănênănhuăc uănĕngăl ngăr tăl n. 
Câu 14:ăụănghĩaăl nănh tăc aăvi căphátătri năcôngănghi pălọcăhóaăd uăvƠăcácăngƠnhăd chăv ăkhaiăthácăd uăkhíăđ iăv iăvùngăĐôngă
NamăB ? 
A.ăGópăph năthayăđ iăm nhăm ăc ăc uăkinhăt ăvƠăphơnăhóaălưnhăth ăc aăvùng. 
B.ăGópăph năphơnăcôngăl iălaoăđ ngătheoălưnhăth  
C.ăĐ yăm nhăthuăhútăv năđ uăt ăn căngoƠiă 
D.ăĐ yăm nhăquáătrìnhăđôăth ăhóa 
Câu 15.ăPh ngăh ngănƠoăsauăđơyăkhôngăph iălƠăh ngăchínhătrongăkhaiăthácălưnhăth ătheoăchi uăsơuătrongăcôngănghi pă ă
ĐôngăNamăB . 
A.ăPhátătri năc  s ănĕngăl ng  
B.ă uătiênăphátătri năcácăngƠnhăcôngănghi pătruy năth ng 
C.ăM ăr ngăquanăh ,ăthuăhútăv năđ uăt ăn căngoƠi  
D.ăPhátătri năcôngănghi păg năli năv iăb oăv ămôiătr ng. 
Câu 16:ăBi năphápăđ ănơngăcaoăv ătríăc aăvùngăĐôngăNamăB ătr ăthƠnhăvùngăchuyênăcanhăcơyăcôngănghi păl năc aăc ăn c. 
A.ăthayăđ iăc ăc uăcơyătr ng.    B.ătĕngăh ăs ăs ăd ngăđ t. 
C.ăm ăr ngădi nătíchăcơyăcôngănghi p.   D.ăphátătri năcôngănghi păch ăbi n. 
Câu 17.ăNhƠămáyăth yăđi năTr ăAnăn mătrênăsôngănƠo? 
A. sông Sài Gòn     B. sông Bé 
C.ăsôngăĐ ngăNai     D.ăsôngăVƠmăC ă 
Câu 18.ăTrungătơmăcôngănghi păl nănh tăvùngăĐôngăNamăB ălƠ 
A.ăthƠnhăph ăH ăChíăMinh   B.ăTh ăD uăM t 
C. Biên Hòa     D.ăVũngăTƠu 
Câu 19.ăụănƠoăsauăđơyăkhôngăđúngăv iăvùngăĐôngăNamăB  
A.ăCóăn năkinhăt ăhƠngăhóaăphátătri nămu năh năĐ ngăB ngăsôngăH ng. 
B.ăC ăc uăkinhăt ăcôngănghi p,ăcôngănghi p,ăd chăv ăphátătri năh năcácăvùngăkhácătrongăc ăn c. 
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C.ăĐangăs ăd ngăcóăhi uăqu ăngu nătƠiănguyên. 
D.ăkinhăt ăcóăt căđ ătĕngătr ngăcao. 
Câu 20.ăSoăsánhăv iănhi uăvùngăkhác,ăĐôngăNamăB ălƠăvùngăcóăs căh păd năđ uăt ăl nănh . 
A.ăNgu năkhoángăs n,ănôngălơmăs năd iădƠo.  
B.ăNgu nălaoăđ ngăcóătayăngh ăcaoăvƠăc ăs ăh ăt ngăt t. 
C.ăCóăth ătr ngătiêuăth .    D.ăcóănhi uăthƠnhăph năkinhăt ăthamăgiaăvƠoăcácăngƠnhăs năxu t. 
Câu 21.ăHo tăđ ngăkinhăt ăbi nănƠoăsauăđơyă ăĐôngăNamăB ăthúcăđ yăs ăthayăđ iăm nhăm ăc ăc uăkinhăt ăc aăvùng? 
A.ăGiaoăthôngăv năt i   B.ăKhaiăthácăsinhăv t 
C.ăKhaiăthácăkhoángăs n  D.ăDuăl chăbi năậ đ o. 
Câu 22. Lo iăcơyănƠoăsauăđơyăkhôngăph iălƠăchuyênămônăhóaăs năxu tăc aănôngănghi păc aăĐôngăNamăB . 
A.ăĐi uă  B. Cà phê  C. chè  D. Cao su. 
Câu 23. Cĕnăc ăvƠoăAtlatăĐ aălíăVi tăNamătrangă29,ăhưyăchoăbi tătênăcácătrungătơmăcông nghi păcóăquyămôăt ătrênă40ăđ nă
120ănghìnăt ăđ ngăc aăvùngăĐôngăNamăB ?ă 
A.ăBiênăHòa,ăTh ăD uăM t,ăVũngăTƠu. 
B.ăBiênăHòa,ăTh ăD uăM t,ăTP.ăH ăChíăMinh. 
C.ăTP.ăH ăChíăMinh,ăVũngăTƠu,ăBiênăHòa. 
D.ăTh ăD uăM t,ăTPăH ăChíăMinh,ăVũngăTƠu. 
Câu 24. Cĕnăc ăvƠoăAtlatăĐ aălíăVi tăNamătrangă29,ăchoăbi tătuy năđ ngăôătôănƠoăn iăli n vùngăĐôngăNamăB ăv iăTơy 
Nguyên? 
A.ăQu căl ă14ăvƠă20. B.ăQu căl ă13ăvƠă14. 
C.ăQu căl ă1ăvƠă14. D.ăQu căl ă1ăvƠă13. 
Câu 25. Cĕnăc ăvƠoăAtlatăĐ aălíăVi tăNamătrangă29,ăhưyăchoăbi tătrongăcácătrungătơmăcông nghi păsauăđơy,ătrungătơmăcôngă
nghi pănƠoăcóăc ăc uăngƠnhăcôngănghiêpăđaăd ngănh tă ăĐôngăNamăB ? 
A. Biên Hòa. B.ăTh ăD uăM t. 
C.ăTP.ăH ăChíăMinh. D.ăVũngăTƠu. 
Câu 26. Cĕnăc ăvƠoăAtlatăĐ aălíăVi tăNamătrangă29,ăhưyăchoăbi tătrongăcácătrungătơmăcông nghi păsauăđơy,ătrungătơmăcôngă
nghi pănƠoăkhông n mă ăvùngăĐôngăNamăB ? 
A.ăTh ăD u M t. B.ăVũngăTƠu. C. Biên Hòa. D. Tân An. 
Câu 27. Cĕnăc ăvƠoăAtlatăĐ aălíăVi tăNamătrangă29,ăhưyăchoăbi tăĐôngăNamăB  khôngăcóăc a khởuăqu căt ănƠoăsauăđơy? 
A.ăB ăY.   B. Xa Mát.  C.ăM căBƠi.  D.ăHoaăL . 
Câu 28:ăM căđíchăch ăy uăc aăvi căkhaiăthácălưnhăth ătheoăchi uăsơuă ăĐôngăNamăB ălƠ 
A.ăkhaiăthácăcóăhi uăqu ăcácăngu năl căvƠăb oăv ămôi tr ng. 
B.ăs ăd ngăh pălíăngu nătƠiănguyênăvƠăgi iăquy tăvi c làm. 
C.ăgi iăquy tăt tăcácăv năđ ăxưăh iăvƠăđaăd ngăhóaăn năkinh t . 
D.ăchuy năd chăc ăc uăkinhăt ăvƠăkhai thácăh pălíătƠi nguyên. 
Câu 29: M căđíchăch ăy uăc aăvi căkhaiăthácălãnh th ătheoăchi uăsâu trong công nghi pă ăĐôngăNamăB  là 
A.ănơngăcaoăhi uăqu ăs năxu tăcôngănghi p,ăgi iăquy tăcácăv năđ ăxư h i. 
B.ăthuăhútăv năđ uăt ,ăđ yănhanhăs ăphátătri năc aăn năkinhăt ăhƠng hóa. 
C.ăb oăv ămôiătr ng,ănơngăcaoăch tăl ngăcu căs ngăchoăng i dân. 
D.ăđápă ngănhuăc uănĕngăl ngăvƠăb oăv ăth ăm nhăduăl chăc a vùng. 
Câu 30:ăNhơnăt ănƠoăsauăđơyălƠăquanătrọngănh tăgiúpăĐôngăNamăB ăs ăd ngăcóăhi uăqu ăngu nătƠiănguyênătrongăphátătri năkinhă
t ? 
A.ăChínhăsáchăphátătri năphùăh p.  B.ăNgu nălaoăđ ngălƠnhăngh ăđông. 
C.ăC ăs ăv tăch tăkĩăthu tăđ ngăb .  D.ăKinhăt ăhƠngăhóaăs măphátătri n. 
Câu 31:ăĐ ăkhaiăthácătheoăchi uăsơuătrongăcôngănghi păcóăhi uăqu ălơuădƠi,ăĐôngăNamăB ăc năquanătơmăch ăy uăđ năv năđ ănƠoă
sau đơy? 
A. Phát tri n c  s  h  t ng và c  s  v t ch t kĩ thu t. B. S ăd ngăh pălí tài nguyên và b oăv ămôi tr ng. 
C.ăS  d ng h p lí s  lao đ ng đông và có trình đ .  D. Thu hút đ u t  v  v n, khoa học và công ngh . 
Câu 32. Gi iăphápăquanătrọngănh mănơngăcaoăhi uăqu ăs năxu tănôngănghi pă ăĐôngăNamăB ălƠ 
A.ăti năhƠnhăc iăt oăđ tăđai,ăm ăr ngădi nătíchăcanh tác. 
B.ăm ăr ngădi nătíchăcanhătác,ăxơyăd ngăcôngătrìnhăth y l i. 
C.ăxơyăd ngăcôngătrìnhăth yăl i,ăthayăđ iăc ăc uăcơy tr ng. 
D.ăthayăđ iăc ăc uăcơyătr ng,ăti năhƠnhăc iăt oăđ t đai. 
Câu 33.ăVùngănôngănghi păĐôngăNamăB ăchuyênămônăhóaăs năxu tăcơyăcaoăsuăd aătrênăthu năl iăch ăy uălƠ: 
A.ăCóăítăthiênătaiăbưo,ăl tăvƠăkhôngăcóămùaăđôngăl nh. B.ăNgu năn căd iădƠo,ăcóănhi uăgi ngăcơyăthíchăh p. 
C.ăNhi uăđ tăbazanăvƠăđ tăxám,ăkhíăh uăc năxíchăđ o. D.ăĐ aăhìnhăbánăbìnhănguyên,ănhi tăđ ăcaoăquanhănĕm. 
Câu 34. Ủănghĩaăch ăy uăc aăvi căphátătri năcôngănghi păd uăkhíă ăĐôngăNamăb ălƠ: 
A.ăĐ yăm nhăchuy năd chăc ăc uăngƠnh,ăt oăcácăvi c làm. 
B.ăPhátăhuyăth ăm nh,ăgi iăquy tăt tănhi uăv năđ ăxưăh i. 
C.ăThúcăđ yătĕngătr ngăkinhăt ,ănơngăcaoăv ăth ăc aăvùng. 
D.ăThuăhútălaoăđ ngăkĩăthu tăcao,ăm ăr ngăquanăh ăqu căt . 
Câu 35. Trong vi c khai thác lãnh th  theo chi u sâu  Đông Nam B  c n ph i quan tâm đ n nh ngăv năđ ăv ămôiătr ng,ăch ă
y u do 

A. tĕng tr ng nhanh s n xu t công nghi p. 
C.ăphơnăb ăr ngăc aăs năxu tănông nghi p. 

B.ătĕngănhanhăvƠăđaăd ngăho tăđ ngăd chăv . 
D.ăt pătrungăđôngădơnăc ăvƠoăcácăthƠnh ph . 

Câu 36. V năđ ăcóăỦănghĩaăhƠngăđ uătrongăvi căphátătri nănôngănghi pătheoăchi uăsơuă ăĐôngăNamăB ălƠ 
A. laoăđ ng.ă B. thuỷăl i.ă C.b oăv ăr ng.  D.gi ngăcơyătr ng. 

 
---------------------------------------------------- 
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BẨIă41.ăV NăĐ ăS ăD NGăH PăLệăVẨăC IăT OăT ăNHIểNă ăĐ NGăB NG SỌNGăC UăLONGă 

Tênă13ăt nh,ăthƠnhăph ă(t ngăđ ngăc păt nh)ă ăĐ ngăb ngăsôngăC uăLong:ăLongăAn,ăTi năGiang,ăĐ ngăTháp,ăAnăGiang,ă
KiênăGiang,ăB năTre,ăVĩnhăLong,ăTrƠăVinh,ăSócăTrĕng,ăB căLiêu,ăCƠăMau,ăTPăC năTh ,ăH uăGiang.ă 
1.ăCácăth ăm nhăvƠăh năch ăch  y u 
a.ăTh ăm nh 

 +ăĐ t:ădi nătíchăr ngă(40.000km2),ăđ tăphùăsa,ăcóăỦănghĩaănh tă lƠăđ tăphùăsaăngọtăcóădi nătíchă1,2ătri uăha,ăphơnăb ă
dọcăsôngăTi n,ăsôngăH u.ăCùngăv iăcácălo iăđ tăphùăsaăkhácă(đ tăphènăcóădi nătíchăl nănh t,ăđ tăm n),ăđ tăđaiă ăĐ ngăb ng 
sôngăC uăLongălƠăm tăth ăm nhăquanătrọngăhƠngăđ uăđ ăphátătri nătrênăquyămôăl năs năxu tăcơyăhƠngănĕm,ăđ căbi tălƠăcơyă
lúa. 

+ăKhíăh u:ăth ăhi nărõăr tătínhăch tăc năxíchăđ o.ăT ngăs ăgi ăn ngăcao,ăl ngăm aăl n,ăch ăđ ănhi tăcaoăvƠă năđ nh.ăV iă
khíăh uănh ăv y,ăho tăđ ngăs năxu tădi năraăliênăt căquanhănĕm. 

+ăM ngăl iăsôngăngòi,ăkênhăr chăch ngăch tăc tăxẻăchơuăth ăthƠnhănh ngăôăvuông,ăt oăđi uăki năthu năl iăchoăgiaoăthôngă
đ ngăth y,ăs năxu tăvƠăsinhăho t. 

+ăSinhăv t:ăth măth căv tăg măhaiăthƠnhăph năch ăy uălƠăr ngăng păm nă(CƠăMau,ăB căLiêu...)ăvƠăr ngătrƠmă(KiênăGiang,ă
Đ ngăTháp).ăV ăđ ngăv t,ăcóăgiáătr ăh năc ălƠăcáăvƠăchim.ă 

+ăTƠiănguyênăbi n:ăh tăs căphongăphúăv iăhƠngătrĕmăbưiăcá,ăbưiătômăvƠăh năn aătri uăhaăm tăn cănuôiătr ngăthuỷăs n. 
+ Khoáng s n :ăđáăvôi,ăthanăbùn.ăNgoƠiăraăcònăcóăd uăkhíă ăth măl căđ aăb căđ uăđ căkhaiăthác. 
b)ăH năch  
- MùaăkhôăkéoădƠiăt ă thángă12ăđ năthángă4ănĕmăsau.ăTrongămùaăkhô,ăn căm năxơmănh păvƠoăđ tă li n,ă lƠmătĕngăđ ă

chuaăvƠăchuaăm nătrongăđ t. 
- Ph năl nădi nătíchăc aăđ ngăb ngălƠăđ tăphèn,ăđ tăm n.ăCùngăv iăs ăthi uăn cătrongămùaăkhô,ăđi uăđóălƠmăchoăvi căs ă

d ngăvƠăc iăt oăđ tăg pănhi uăkhóăkhĕn. 
- TƠiănguyênăkhoángăs năh năch ,ăgơyătr ăng iăchoăvi căphátătri năkinhăt ă- xưăh iăc aăđ ngăb ng. 

2.ăS ăd ngăvƠăc iăt oăt ănhiênă ăĐBSCL 
a.ăC năph iăđ tăv năđ ăs ăd ngăh pălíăvƠăc iăt oăt ănhiênă ăĐ ngăb ngăsôngăC uăLongăvì 

- Đ ngăb ngăsôngăC uăLongăcóăvaiătròăđ căbi tătrongăchi năl căphátătri năkinhăt ă- xưăh iăn căta. 
- Đ ăphátăhuyănh ngăth ăm nhăvƠăkh căph cănh ngăh năch ăv năcóăc aăđ ngăb ng. 
- Môiătr ngăvƠătƠiănguyênăc aăĐ ngăb ngăsôngăC uăLongăđangăđ ngătr căs ăsuyăthoáiă(M tătrongănh ngăd năch ngălƠ:ă

vi căpháăr ngăđ ăkh năhoangăvƠănuôiătr ngăthuỷăs năc ngăthêmăv iăcháyăr ngăvƠoămùaăkhôălƠmăchoătƠiănguyênăthiên nhiên suy 
gi m,ămôiătr ngăb ăsuyăthoái). 
b.ăS ăd ngăh pălíăvƠăc iăt oăt ănhiênă ăĐ ngăb ngăsôngăC uăLong 

- Gi iăquy tăv năđ ănước ngọt trong mùa khô.ăDoăph năl nădi nătíchăđ ngăb ngăb ănhi măphèn,ănhi măm nănênăc năph iă
cóăn căđ ăthauăchuaăr aăm nătrong mùaăkhôăk tăh păv iăt oăraăcácăgi ngălúaăch uăphèn,ăm n.ă 

- C năph iăduyă trì,ăb oăv ă tƠiănguyênăr ng.ăTrongănh ngănĕmăqua,ădi nă tíchă r ngăb ăgi măsútădoădiădơnăkhaiăkh năđ tă
hoang,ănuôiătôm,ăcháyăr ngănênăc năph iăb oăv ăr ngăđ ăđ măb oăcơnăb ngăsinhăthái,ăch ngăbi năđ iăkhíăh u. 

- Chuy năđ iăc ăc uăkinhăt ,ăđ yăm nhătr ngăcơyăCN,ăcơyăĕnăqu ăcóăgiáătr ,ăk tăh pănuôiătr ngăth yăs năvƠăphátătri năCNă
ch ăbi n. 

- Khaiăthácăkinhăt ăbi nălƠăk tăh păm tăbi năv iăđ oăvƠăđ tăli năt oănênăm tăth ăkinhăt ăliênăhoƠn.ă 
CỂUăH IăTR CăNGHI M 

Câu 1:ăTrongăvi căs ăd ngăđ tănôngănghi pă ăĐ ngăb ngăsôngăC uăLong,ăbi năphápăthíchăh pănh tălƠ: 
A.ătr ngăcơyăch ngăxóiămòn,ăngĕnăm n. B.ăc iăt oăđ tăk tăh păv iăcôngătácăth yăl i. 
C.ăđ păđêăngĕnălũ     D.ăxơyăh ăch aăđ ăd ătr ăn căt iăchoămùaăkhô. 
Câu 2:ăDoăđ căđi mănƠoămƠădơnăc ăđ ngăb ngăsôngăC uăLongăph iăs ngăchungăv iălũ: 
A.ălũălênăch măvƠărútăch m    B.ăch ăđ ăn călênăxu ngăth tăth ng. 
C.ăcu căs ngă ăđơyăg năli năv iăcơyălúaăn c  D.ăđ aăhìnhăth păsoăv iăm căn căbi n. 
Câu 3:ăĐi măt ngăđ ngăv ăti mănĕngăphátătri năNNăc aăĐBSHăvƠăĐBSCLălƠ: 
A.ăquyămôădi nătíchăđ tăphènăvƠăđ tăm nănhi u  
B.ăkh ănĕngăt năd ngăm tăn căđ ăchĕnănuôiăth yăs năl n. 
C.ătínhă năđ nhăc aăth iăti t,ăkhíăh u.   
D.ăcóăđênăngĕnălũăvenăsông 
Câu 4:ăD aăvƠoăAtlatătrangă29,ăT nhănƠoăsauăđơyăkhôngăn mătrongăvùngăĐBSCL 
A. Tây Ninh  B.ăB năTre   C.ăC năTh     D. Long An 
Câu 5:ăNh ngăh năch ăchínhăv ăđi uăki năt ănhiênă ăĐBSCL: 
A.ăMùaăkhôăr tăthi uăn căngọt   B.ăBưoănĕmănƠoăcũngăx yăra. 
C.ăph năl nădi nătíchăđ ngăb ngălƠăđ tăm n  D.ăs ăkhôăh năkhôngălƠmăb căm n,ăb căphènătrongăđ t.ă 
Câu 6:ăCóăs năl ngăth yăs năđánhăb tăhƠngăđ uă ăn cătaălƠăcácăt nhăthu c: 
A.ăV nhăB căB      B.ăVenăv nhăTháiăLan 
C.ăC aăsôngăC uăLong    D.ăC căNamăTrungăB  
Câu 7:ăĐi măkhácăbi tăc ăb nănƠoăv ăđi uăki năt ănhiênăkhi năĐBSCLăv tătr iăsoăv iăĐBSHătrongăvaiătròăcungăc păLTTPăchoăc ă
n c. 
A.ăĐ căđi măkhíăh u    B.ăQuyămôădi nătích 
C.ăs ăphongăphúăc aăngu năn c  D.ătrìnhăđ ăthơmăcanh. 
Câu 8:ăNhómăđ tăcóădi nătíchăl nănh tăĐBSCLălƠ:ă 
A.ăĐ tăphùăsaăngọt  B.ăĐ tăm n C.ăĐ tăphèn   D.ăđ tăxám 
Câu 9.ăNhómăđ tăphùăsaăngọtăc aăĐ ngăb ngăsôngăC uăLongăphơnăb ăch ăy uă  
A.ăĐ ngăThápăM iăvƠăT ăgiácăLongăXuyênăă  B.ăD iăđ tăvenăBi năĐôngăvƠăV nhăTháiăLan. 
C.ăd iăđ tădọcăsôngăTi n,ăsôngăH u.   D.ăt t c ăcácăỦătrên 
Câu 10.ătƠiănguyênăr ngăph ăbi nă ăĐ ngăb ngăsôngăC uăLongălƠ 
A.ăr ngăth ngăxanhăvƠăr ngăr ngălá  B.ăr ngăng păm năvƠăr ngătrƠm 
C.ăr ngăng păm năvƠăcơyăb i   D.ăr ngăkh păvƠăr ngăth ngăxanh 
Câu 11.ăVùngătrọngăđi măl ngăth căl nănh tăc ăn călƠ 
A.ăĐ ngăB ngăsôngăH ngă  B.ăB căTrungăB  
C.ăĐ ngăb ngăsôngăC uăLongă  D.ăDuyênăh iănamăTrungăB  
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Câu 12.ăVùngăcóăm ngăl iăgiaoăthôngăv năt iăđ ngăsôngăphátătri nănh tăn căta? 
A.ăĐ ngăb ngăsôngăC uăLongă  B.ăĐ ngăB ngăsôngăH ngă 
C.ăB căTrungăB    D. Duyênăh iăNamăTrungăB  
Câu 13.ăVùngănƠoăc aăn cătaăch uătácăđ ngăm nhăm ănh tăc aăbi năđ iăkhíăh u 
A.ăDuyênăh iăNamăTrungăB    B.ăĐ ngăB ngăsôngăH ngă 
C.ăB căTrungăB     D.ăĐ ngăb ngăsôngăC uăLongă 
Câu 14. Cĕnăc ăvƠoăAtlatăĐ aălíăVi tăNamătrangă29,ăbi uăđ ăc ăc uăGDPăphơnătheoăkhuăv c kinhăt ăc aăvùngăĐôngăNamăB ăvƠă
đ ngăb ngăsôngăC uăLongăchoăbi tănh năxetănƠoăsauăđơyălƠăđúng? 
A.ăT ătrọngăd chăvu ̣c aăĐôngăNamăB ăl năh năđ ngăb ngăsôngăC uăLong. 
B.ăT ătrọngăcôngănghi păvƠăxơyăd ngăc aăĐôngăNamăB ăl năh năđ ngăb ngăsôngăC uăLong. 
C.ăĐ ngăb ngăsôngăC uăLongăcóăt ătrọngănông,ălơm,ăth yăs nănh ăh năĐôngăNamăB . 
D.ăĐôngăNamăB ăcóăt ătrọngăcôngănghi păvƠăxơyăd ngănh ăh năđ ngăb ngăsôngăC uăLong. 
Câu 15.ăGi iăphápănƠoăsauăđơyăkhôngăph iălƠăgi iăphápăs ăd ngăh pălíăvƠăc iăt oăt ănhiênă ăĐ ngăb ngăsôngăC uăLongă 
A.ăgi iăquy tăt tăv năđ ăn căngọt,ăt oăraăcácăgi ngălúaăch uăm n,ăch uăphèn. 
B.ăduyătrìăvƠăb oăv ătƠiănguyênăr ng. 
C.ăchuy năđ iăc ăc uăkinhăt ,ăđ yăm nhătr ngăcơyăcôngănghi p,ăk tăh pănuôiătr ngăth yăs nầ 
D.ăhìnhăthƠnhăc ăc uănôngă-lâm -ng ănghi p. 
Câu 16.ăCĕnăc ăvƠoăAtlatăĐ aălíăVi tăNamătrangă29,ăhưyăchoăbi tătênăkhuăkinhăt ăc aăkhởu nào sauăđơyăkhôngăthu c vùngăđ ngă
sôngăC uăLong? 
A.ăM căBƠi. B.ăĐ ngăTháp. C. An Giang. D. Hà Tiên. 
Câu 17. Cĕnăc ăvƠoăAtlatăĐ aălíăVi tăNamătrangă29,ăhưyăchoăbi tătrungătơmăcôngănghi pănƠo sauăđơyăkhôngăthu c vùngăđ ngă
b ngăsôngăC uăLong? 
A.ăR chăGiá. B.ăC năTh . C. Cà Mau. D.ăVũngăTƠu. 
Câu 18. Cĕnăc ăvƠoăAtlatăĐ aălíăVi tăNamătrangă29,ăhưyăchoăbi tătênăcácătrungătơmăcông nghi păcóăquyămôăt ă9ăđ nă40ă
nghìnăt ăđ ngăc aăvùngăđ ngăb ngăsôngăC uăLong. 
A.ăC năTh ,ăLongăXuyên.    B.ăCƠăMau,ăSócăTrĕng. 
C.ăCƠăMau,ăR chăGiá. D.ăC năTh ,ăCƠăMau. 
Câu 19:ăKhóăkhĕnăl nănh tăvƠoămùaăkhôăc aăĐ ngăb ngăsôngăC uăLongălƠ 
A. m căn căsôngăth p,ăth yătri uă nhăh ngăm nh.ăă B. nguy c ăcháy r ngăcao, đ tănhi măm năho c phèn. 
C. đ t nhi m m n ho c phèn, m c n c ng m h  th p.  D. thi u n c ngọt tr m trọng, xâm nh p m n l n sâu. 
Câu 20:ăH năch ăch ăy uăvƠoămùaăkhôă ăĐ ngăb ngăsôngăC uăLongăđ iăv iăphátătri năkinhăt ă- xưăh iălƠ 

A. m tăs ăthiênătaiăx yăra,ădi nătíchăđ tăphènăvƠăđ tăm năm ăr ng thêm. 
B. m căn căsôngăb ăh ăth p,ăm tăn cănuôiătr ngăth yăs năb ăthu hẹp. 
C. n căm năxơmănh păvƠoăđ tăli n,ăđ ăchuaăvƠăchuaăm năc aăđ t tĕng. 
D. nguyăc ăcháyăr ngăx yăraă ănhi uăn i,ăđaăd ngăsinhăhọcăb ăđe dọa. 

Câu 21:ăĐ ngăb ngăsôngăC uăLongăb ăxơmănh păm năn ngătrongămùaăkhôălƠădo 
A. nhi uăc aăsông,ăbaăm tăgiápăbi n,ăcóănhi uăvùngătrũngăr ng l n. 
B. đ aăhìnhăth p,ăbaăm tăgiápăbi n,ăsôngăngòi,ăkênhăr chăch ng ch t. 
C. cóănhi uăvùngătrũngăr ngăl n,ăbaăm tăgiápăbi n,ăđ aăhìnhăđa d ng. 
D. sôngăngòi,ăkênhăr chăch ngăch t,ăbaăm tăgiápăbi n,ănhi uăc a sông. 

Câu 22: Vaiătròăch ăy uăc aăr ngă ăĐ ngăb ngăsôngăC uăLongălƠ 
A. cungăc păngu nălơmăs năcóănhi uăgiáătr ăkinh t . 
B. đ măb oăcơnăb ngăsinhăthái,ăphòngăch ngăthiên tai. 
C. giúpăphátătri nămôăhìnhăkinhăt ănông,ălơmăk t h p. 
D. t oăthêmădi nătích,ămôiătr ngănuôiătr ngăth y s n. 

Câu 23. Choăb ngăs ăli u:ăDI NăTệCHăGIEOăTR NGăVẨăS NăL NGăLÚAăC ăNĔMă ăĐ NGăB NGăSÔNGăH NGăVẨă
Đ NGăB NGăSÔNGăC UăLONGăQUAăCÁCăNĔM 

Vùng Di nătíchă(nghìnăha) S năl ngălúaă(nghìnăt n) 
2005 2014 2005 2014 

Đ ngăb ngăsôngăH ng 1 186,1 1 122,7 6 398,4 7 175,2 

Đ ngăb ngăsôngăC uăLong 3 826,3 4 249,5 19 298,5 25 475,0 

(Nguồn: Niên giám thống kê Việt Nam 2015, Nhà xuất bản Thống kê, 2016) 
Theoăb ngătrên,ăhưyăchoăbi tănh năxétănƠoăsauăđơyăkhông đúngăv ădi nătíchăvƠăs năl ngălúaăc ănĕmăc aăĐ ngăb ngăsôngă
H ngăvƠăĐ ngăb ngăsôngăC uăLongănĕmă2005ăvƠănĕm 2014? 

A. Di nătíchăgi m,ăs năl ngătĕngă ăĐ ngăb ngăsông H ng. 
B. Di nătíchătĕng,ăs năl ngătĕngă ăĐ ngăb ngăsôngăC u Long. 
C. S năl ngă ăĐ ngăb ngăsôngăC uăLongăluônăl năh năĐ ngăb ngăsông H ng. 
D. Di nătíchă ăĐ ngăb ngăsôngăC uăLongătĕngănhanhăh năs n l ng. 

Câu 24.ăGi iăphápăch ăy uăphátăhuyăth ăm nhăt ănhiênăc aăĐBSCLălƠ: 
A.ăĐ yăm nhătr ng cơyăhoaămƠuăvƠătr ngăr ngăng păm n. 
B.ăChuy năđ iăc ăc uăkinhăt ,ăc iăt oăđ tăvƠăbƠoăv ăr ng. 
C.ăPhátătri năCNăch ăbi năvƠăthúcăđ yăxu tăkh u. 
D.ăKhaiăhoang,ătr ngăcơyăĕnăqu ăvƠăphátătri năkinhăt ăbi n. 
Câu 25.ăGi iăphápăch ăy uătrongănôngănghi păđ ă ngăphóăv iăbi năđ iăkhíăh uă ăĐBSCLălƠ: 
A.ăPhátătri năcôngătácăth yăl i,ăchúătrọngăc iăt oăđ t. B.ăTíchăc căthơmăcanh,ăch ăđ ngăs ngăchungăv iălũ. 
C.ăChuy năđ iăc ăc uăs năxu t,ăb ătríămùaăv ăh pălí. D.ăPhátătri nătrangătr i,ăđ yăm nhăs năxu tăhƠngăhóa. 
Câu 26.ăGi iăphápăch ăy uăđ ăs ăd ngăh pălíăt ănhiênă ăĐBSCLălƠ: 
A.ăPhátătri năt ngăh păkinhăt ăbi năvƠăs ngăchungăv iălũ. B.ăĐ yăm nhătr ngăcơyăl ngăth căvƠănuôiătr ngăth yăs n. 
C.ăKhaiăkh năđ t,ătr ngăr ngăng păm năvƠăkhaiăthácăbi n.D.ăC iăt oăđ t,ăb oăv ăr ngăvƠăchuy năđ iăc ăc uăkinhăt . 
Câu 27. H năch ăch ăy uătrongăs ăd ngăh pălíăvƠăc iăt oăt ănhiênă ăĐ ngăb ngăsôngăC uăLongălƠ 

A. đ aăhìnhăth p,ălũăkéoădƠi,ăcóăcácăvùngăđ tăr ngăl năb ăng p sâu. 
B. m tăs ălo iăđ tăthi uădinhăd ngăho căquáăch t,ăkhóăthoát n c. 
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C. ph năl nădi nătíchălƠăđ tăphèn,ăđ tăm n;ăcóăm tămùaăkhôăsơu s c. 
D. sôngăngòi,ăkênhăr chăch ngăch t;ăb ăm tăđ ngăb ngăb ăc tăxẻ l n. 

Câu 28. N căngọtălƠăv năđ ăquanătrọngăhƠngăđ uăvƠoămùaăkhôă ăĐ ngăb ngăsôngăC uăLongătrongăvi căc iăt oăt ănhiên,ăvìăr tă
c năthi tăcho 

A.ăthauăchuaăvƠăr aăm năđ t đai. 
C.ăngĕnăch năs ăxơmănh p m n. 

B.ăh năch ăn căng măh  th p. 
D.ătĕngăc ngăphùăsaăcho đ t. 

 
----------------------------------------------- 

BẨIă42.ăV NăĐ ăPHÁTăTRI NăKINHăT ,ăANăNINH,ăQU CăPHọNGă ăBI NăĐỌNGăVẨăCÁCăĐ O,ăQU NăĐ O 

1.ăVùngăbi năvƠăth măl căđ aăc aăn cătaăgiƠuătƠiănguyên. 
a.ăN cătaăcóăvùngăbi năr ngătrênă1ătri uăkm2  

b.ăN cătaăcóăđi uăki năphátătri năt ngăh păkinhăt ăbi n:ă 
- Ngu năl iăSV:ăbi năn cătaăcóăđ ăsơuătrungăbình,ă măquanhănĕm,ăđ ămu iătrung bình 30-330/00.ăSVăbi năr tăphongăphú,ăgiƠuăăthƠnhăph năloƠi,ă
nhi uăloƠiăcóăgiáătrăkinhăt ăcao:ăcá,ătôm,ăm c,ăcua,ăđ iăm i,ăbƠoăng ầăNhi uăloƠiăc năph iăb oăv ăđ căbi t.ăTrênăcácăđ oăven b ăNTBăcóănhi uăchimă
y n. 
- TƠiănguyênăkhoáng,ăd uăm ,ăkhíăt ănhiên:ăMu i,ătitan,ăd uăkhí 
-  G năcácătuy năhƠngăh iăqu căt ,ăcóănhi uăvũngăvnhă=>ăcácăc ngăn căsơu,ăt oăđi uăki năphátătri năGTVTăbi n.ănhi uăc aăsôngăcũngăăthu năl iă
choăăxơyăd ngăc ng. 
 - Phátătri năduălchăbi n-đ oăthuăhútănhi uăduăkháchătrongăvƠăngoƠiăn c. 
2.ăCácăđ oăvƠăqu năđ oăcóăỦănghĩaăchi năl cătrongăphátătri năKTăvƠăb oăv ăanăninhăvùngăbi n: 
a.ăĐ oăvƠăqu năđ o: 
 - Cóăh nă4.000ăđ oăl n,ănh .ăTrongăđóăđ oăl nănh tălƠăPhúăQu c. 
 - Qu năđ o:ăHoƠngăSa,ăTr ngăSa,ăCônăS n,ăTh ăChu,ăNamăDu.ă 
*ăụănghĩa: 
-  H ăth ngăti nătiêuăăb oăv ăđ tăli n,ăh ăth ngăcĕnăc ăđ ăti năraăbi năvƠăđ iăd ng.ăkhaiăthácăcóăhi uăqu ăngu năl iăvùngăbi n, h iăđ oăvƠăth măl că
đa.. 
- Vi căkhẳngăđnhăch ăquy năc aăn cătaăđ iăv iăcácăđ oăvƠăqu năđ oălƠăc ăs ăđ ăkhẳngăđnhăch ăquy năc aăn cătaăđ iăv iăvùngăbi năvƠăth mă
l căđaăquanhăđ o. 
b.Cácăhuy năđ oă ăn căta: 
  - VơnăĐ năvƠăCôăTôă(Qu ngăNinh) 
 - CátăH iăvƠăB chăLongăVĩă(HP) 
 - C năC ă(Qu ngăTr) 
 - HoƠngăSaă(ĐƠăN ng) 
 - LỦăS nă(Qu ngăNgưi) 
 - Tr ngăSaă(KhánhăHòa) 
 - Phú Quý (BìnhăThu n) 
 - CônăĐ oă(BRVT) 
 - KiênăH iăvƠăPhúăQu că(KiênăGiang) 
3.ăKhaiăthácăt ngăh păcácătƠiănguyênăvùngăbi năvƠăh iăđ o: 
a.ăT iăsaoăph iăkhaiăthácăt ngăh p: 
 - Ho tăđ ngăKTăbi năr tăđaăd ngăvƠăphongăphú,ăgi aăcácăngƠnhăKTăbi năcóăm iăquanăh ăch tăch ăv iănhau.ăChătrongăkhaiăthácăt ngăh pă
thìăm iămangăl iăhi uăqu ăKTăcaoăvƠăb oăv ămôiătr ng.ă 
 - Môiătr ngăbi năkhôngăth ăchiaăc tăđ c,ăvìăv yăkhiăm tăvùngăbi năb ăôănhi măs ăgơyăthi tăh iăchoăc ăvùngăb ăbi n,ăcácăvùngăn căvƠă
đ oăxungăquanh. 
 - Môiătr ngăđ oădoăs ăbi tăl pănhơtăđnhăc aănó,ăkhôngăgi ngătrênăđ tăli n,ăl iădoădi nătíchănh ănênăr tănh yăc mătr cătácăđ ngăc aăcon 
ng i,ăn uăkhaiăthácămƠăkhôngăchúăỦăb oăv ămôiătr ngăcóăth ăbi năthƠnhăhoangăđ o. 
b.ăKhaiăthácătƠiănguyênăSVăbi năvƠăh iăđ o: 
- Thuỷăs n:ăc nătránhăkhaiăthácăquáăm căngu năl iăvenăb ,ăcácăđ iăt ngăđánhăb tăcóăgiáătr ăkinhăt ăcao.ăC măs ăd ngăph ngăti năđánhăb tăcóă
tínhăch tăhuỷădi tăngu năl i. 
- Đ yăm nhăđánhăb tăxaăb ănh măkhaiăthácăt tăh năngu năl iăh iăs n,ăb oăv ăvùngătr ilăvùngăbi năvƠăth măl căđaăn căta. 
c.ăKhaiăthácătƠiănguyênăkhoángăs n: 
 - Phátătri năngh ălƠmămu i,ănh tălƠă ăDuyênăh iăNTB.ăS năxu tămu iăcôngănghi păđưăti năhƠnhăvƠăđemăl iănĕngăsu tăcao. 
 - CôngătácăthĕmădòăvƠăkhaiăthácăd u,ăkhíătrênăvùngăth măl căđaăđ căđ yăm nhăcùngăv iăvi căm ăr ngăliênădoanhăv iăn căngoƠiphát 
tri năCNăhóaăd u,ăsxănhi tăđi n,ăphơnăbónầ 

 - B oăv ămôiătr ngătrongăquáătrìnhăthĕmădò,ăkhaiăthác,ăv năchuy năvƠăch ăbi năd uăkhí. 
d.ăPhátătri năduăl chăbi n: 
 Cácătrungătơmăduălchăbi năđưăđ cănơngăc p,ănhi uăvùngăbi năvƠăđ oăm iăđ căđ aăvƠoăkhaiăthác 
- Cácătrungătơmăduălchăbi nănh :ăKhuăduălchăH ăLong-Cát Bà-Đ ăS n;ăNhaăTrang;ăVũngăTƠuầ 

e.ăGTVTăbi n: 
 - HƠngălo tăh iăc ngăđ căc iăt o,ănơngăc p:ăc măc ngăSG,ăHP,ăQu ngăNinh,ăĐƠăNưngầ. 
 - M tăs ăc ngăn căsơuăđ căxơyăd ng:ăCáiăLơn,ăNghiăS n,ăDungăQu t,ăVũngăTƠuầ 

- Cácătuy năv năt iăhƠngăhoáăvƠăhƠnhăkháchăth ngăxuyênăđưăn iăli năcácăđ oăv iăđ tăli n. 
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4.Tĕngăc ngăh pătácăv iăcácăn călángăgi ngătrongăgi iăquy tăcácăv năđ ăv ăbi năvƠăth măl căđa: 
 -  Tĕngăc ngăđ iătho i,ăh pătácăgi aăVNăvƠăcácăn c,ănh măt oăs ă năđnhăvƠăb oăv ăl iăíchăchínhăđángăc aăn căta.ăGi ăv ngăch  
quy n,ătoƠnăvẹnălưnhăth ăn căta. 
 - M iăcôngădơnăcóăb năph năb oăv ăvùngăbi năvƠăh iăđ o 

Cơuăh iătr cănghi m 
Câu 1. S ăhuy năđ oăc aăn cătaăhi nănayălƠ 
A. 9   B. 10  C. 11    D. 12 
Câu 2.ăỦănghĩaăc aăcácăđ oăvƠăqu năđ oăn cătaălƠ 
A.ăt oăh ăth ngăti nătiêuăđ ăb oăv ăđ tăli n 
B.ăhìnhăthƠnhăc ăs ăđ ăti năraăbi năvƠăđ iăd ngănh măkhaiăthácăhi uăqu ăcácătƠiănguyênăbi năđ o. 
C.ăKhẳngăđ nhăch ăquy năn cătaăđ iăv iăvùngăbi năvƠăth măl căđ a 
D.ăt tăc ăcácăỦătrên 
Câu 3.ăKhoángăs năquanătrọngănh tăc aăvùngăbi năn căta 
A.ăd uăm ăvƠăkhíăđ t  B. titan  C.ămu i  D.ăcátăth yătinh 
Câu 4.ăPh iătĕngăc ngăh pătácăv iăcácăn călángăgi ngătrongăgi iăquy tăcácăv năđ ăbi năvƠăth măl căđ aăvì. 
A.ăBi năĐôngălƠăbi năchungăv iănhi uăqu căgia B.ăBi năĐôngăr ngăl n 
C.ăBi năĐôngăgiƠuătƠiănguyên   D.ăBi năĐôngăn mătrênăđ ngăhƠngăh iăqu căt . 
Câu 5.ăăVi căgi ăv ngăch ăquy năc aăm tăhònăđ o,ădùănh ,ăl iăcóăỦănghĩaăr tăl n,ăvìăcácăđ oălƠ: 
A.ăh ăth ngăcĕnăc ăđ ăti năraăkhaiăthácăbi năvƠăđ iăd ngătrongăth iăđ iăm i 
B.ăn iăcóăth ăt ăch căqu năc ,ăphátătri năs năxu t 
C.ăc ăs ăđ ăkhẳngăđ nhăch ăquy năđ iăv iăvùngăbi năvƠăth măl căđ aăc aăn căta 
D.ăh ăth ngăti nătiêuăc aăvùngăbi năn căta 
Câu 6.  Kinhăt ăbi năcóăvaiătròăngƠyăcƠngăcaoătrongăn năkinhăt ăn căta,ăvì: 
A.ăvùngăbi năn cătaăr ng,ăđ ngăb ăbi nădƠi. 
B.ăbi năgiƠuătƠiănguyênăkhoángăs n,ăh iăs n. 
C.ăkinhăt ăbi năđóngăgópăngƠyăcƠngăl nătrongăGDPăc a c ăn c. 
D.ăbi năcóănhi uăđi uăki năthu năl iăđ ăphátătri năgiaoăthông,ăduăl ch. 
Câu 7.ăĐi uăki năthu năl iăc aăvùngăbi năn cătaăđ ăphátătri năduăl chăbi năậ đ oălƠ: 
A.ăcóănhi uăbưiăt măr ng,ăphongăc nhăđẹp,ăkhíăh uăt t   
B.ăn măg năcácătuy năhƠngăh iăqu căt ătrênăBi năĐông 
C.ăsinhăv tăbi năphongăphú,ăgiƠuăthƠnhăph năloƠi   
D.ăcóănhi uăsaăkhoángăvƠăth măl căđ aăcóăd uăm . 
Câu 8.ăPhátăbi uănƠoăsauăđơyăkhôngăđúngăv ăkinhăt ăbi năc aăn căta? 
A.ăNgh ălƠmămu iăphátătri năm nhă ăDuyênăh iăNamăTrungăB . 
B.ăH uăh tăcácăt nh,ăthƠnhăph ăvenăbi năđ uăcóăc ng. 
C.ăKhuăduăl chăH ăLongăậ Cát Bà ậ Đ ăS năthu căt nhăQu ngăNinh. 
D.ăVi căđánhăb tăxaăb ăđ căđ yăm nhăđ uăt ăphátătri n.ă 
Câu 9. L iăíchăch ăy uăc aăvi căkhaiăthácăt ngăh pătƠiănguyênăbi năđ oă ăn cătaălƠ 
A.ătĕng c ngăgiaoăl uăkinhăt ăgi aăcác huy n đ o. 
B.ăgi iăquy tănhi uăvi călƠmăchoăng iălao đ ng. 
C.ăh năch ăcácăthiênătaiăphátăsinhătrênăvùng bi n. 
D.ăt oăhi uăqu ăkinhăt ăcaoăvƠăb oăv ămôi tr ng. 
Câu 10.ăPhátăbi uănƠoăsauăđơyăđúngăv ăduăl chăbi năđ oăn cătaăhi nănay? 
A.ăCh ăho tăđ ngăđ căvƠoămùaăh    B.ăPhátătri năm nhănh tă ăB căB . 
C.ăCh ăthuăhútăđ căkháchăn iăđ a.ă   D.ăLo iăhìnhăs năph măr tăđaăd ng. 
Câu 11.ăPhátăbi uănƠoăsauăđơyăkhôngăđúng v ăduăl chăbi năđ oăn cătaăhi nănay? 
A.ăĐaăd ngăhóaăcácălo i hình.    B.ăMùaăđôngăd ngăho tăđ ng. 
C.ăthuăhútănhi uăv năđ uăt .   D.ăPhátătri nănhi uăđi măm i. 
Câu 12:ăNhơnăt ănƠoăsauăđơyălƠăch ăy uălƠmăchoăduăl chăbi nă- đ oăn cătaăngƠyăcƠngăphátătri n? 
A.ăC ăs ăv tăch tăkĩăthu tăt tăh n,ănhuăc uăduăl chăngƠyăcƠng tĕng. 
B.ăCóănhi uăbưiăt măr ng,ăphongăc nhăđẹp,ăgiaoăthôngăthu n l i. 
C.ăKhíăh uănhi tăđ i,ăs ăgi ăn ngăcao,ăcóăđ o,ăqu năđ o,ăbưiăbi n đẹp. 
D.ăDơnăs ăđông,ălaoăđ ngătrongăngƠnhăduăl chăd iădƠo,ăđưăquaăđƠo t o. 
Câu 13. ụănghĩaăchi năl căc aăcácăđ oăvƠăqu năđ oăn cătaăv ăkinhăt ălƠ 

A.ăcĕnăc ăđ ăti năraăkhaiăthácăngu năl iăbi n. B.ăc ăs ăđ ăkhẳngăđ nhăch ăquy năvùngăbi n. 
C.ăt oăthƠnhăh ăth ngăti nătiêuăb oăv ăđ tăli n. D.ălƠmăđi măt aăđ ăb oăv ăanăninhăqu căphòng. 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
BẨIă43.ăVỐNGăKINHăT ăTR NGăĐI M 

Cơuă1.ăăVùngăkinhăt ătr ngăđi măkhôngăph iălƠăvùng: 
A.ăbaoăg măph măviăc aănhi uăt nh,ăthƠnhăph  B.ăh iăt ăđ yăđ ăcácăth ăm nh 
C.ăcóăt ătrọngăl nătrongăGDPăc ăn c  D.ăăc ăđ nhăv ăranhăgi iătheoăth iăgian 
Cơuă2.ăăĐ căđi mănƠoăsauăđơyăkhôngăph iăc aăvùngăkinhăt ătr ngăđi m? 
A.ăcóăt ătrọngăl nătrongăt ngăGDPăc aăqu căgia,ăt oăraăt căđ ăphátătri nănhanhăchoăc ăn căvƠăcóăth ăh ătr ăchoăcácăvùngăkhác 
B.ăcóăkh ănĕngăthuăhútăcácăngƠnhăm iăv ăcôngănghi păvƠăd chăv ăđ ăt ăđóănhơnăr ngăraătoƠnăqu c 
C.ăbaoăg măph măviăc aănhi uăt nh,ăthƠnhăph ăvƠăranhăgi iăc ăđ nh,ăkhôngăthayăđ iătheoăth iăgian 
D.ăăh iăt ăđ yăđ ăcácăth ăm nh,ăt pătrungăti măl căkinhăt ăvƠăh păd năcácănhƠăđ uăt  
Cơuă3.ăăD aăvƠoăAtlatătrangă30,ăVùngăkinhăt ătr ngăđi măphíaăB căbaoăg măcácăt nhăvƠăthƠnhăph : 
A.ăHƠăN i,ăH ngăYên,ăH iăD ng,ăH iăPhòng,ăQu ngăNinh,ăVĩnhăPhúc,ăPhúăThọ 
B.ăHƠăN i,ăH ngăYên,ăH iăD ng,ăH iăPhòng,ăQu ngăNinh,ăVĩnhăPhúc,ăNamăĐ nh 
C.ăHƠăN i,ăH ngăYên,ăH iăD ng,ăH iăPhòng,ăQu ngăNinh,ăVĩnhăPhúc,ăB căNinh 
D.ăăHƠăN i,ăH ngăYên,ăH iăD ng,ăH iăPhòng,ăQu ngăNinh,ăVĩnhăPhúc,ăB căGiang 
Cơuă4.ăD aăvƠoăAtlatătrangă30,ăVùngăkinhăt ătr ngăđi mămi năTrungăbaoăg măcácăt nhăvƠăthƠnhăph : 
A.ăTh aăThiênăHu ,ăĐƠăN ng,ăQu ngăNam,ăQu ngăNgưi,ăBìnhăĐ nh 
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B.ăQu ngăTr ,ăTh aăThiênăHu ,ăĐƠăN ng,ăQu ngăNam,ăQu ngăNgưi 
C.ăĐƠăN ng,ăQu ngăNam,ăQu ngăNgưi,ăBìnhăĐ nh,ăPhúăYên 
D.ăăQu ngăBình,ăQu ngăTr ,ăTh aăThiênăHu ,ăĐƠăN ng,ăQu ngăNam 
Cơuă5.ăD aăvƠoăAtlatătrangă30,ăBaăc căphátătri năc aăvùngăkinhăt ătr ngăđi măB căB ălƠ: 
A.ăVĩnhăPhúcăậ Qu ngăNinhăậ H iăPhòng  B.ăHƠăN iăậ H iăPhòngăậ H iăD ng 
C.ăH iăD ngăậ H iăPhòngăậ Qu ngăNinh  D.ăăHƠăN iăậ H iăPhòngăậ Qu ngăNinh 
Cơuă6.ăăĐi măt ngăt ănhauăv ăth  m nhăc aăbaăvùngăkinhăt ătr ngăđi mălƠăđ uăcó: 
A.ătrìnhăđ ădơnătríăvƠăm căs ngăc aădơnăc ăt ngăđ iăcao 
B.ălƠăn iăt pătrungăcácăđôăth ăl nănh tăn căta 
C.ălƠăcácătrungătơmăkinhăt ,ăth ngăm i,ăkhoaăhọcăậ kĩăthu tăhƠngăđ uăc aăđ tăn c 
D.ăănh ngăthu năl iănh tăc ăn căv ăc ăs ăh ăt ng,ăc ăs ăv tăch tăậ kĩăthu t 
Cơuă7.ăTh ăm nhănƠoăsauăđơyăt ngăt ănhauăgi aăvùngăkinhăt ătr ngăđi măphíaăB căvƠăvùngăkinhăt ătr ngăđi măphíaă
Nam? 
A.ăngu nălaoăđ ngăv iăs ăl ngăl n,ăch tăl ngăcao    
B.ăl chăs ăkhaiăthácălơuăđ i 
C.ăti măl căkinhăt ăm nhănh t,ătrìnhăđ ăphátătri năkinhăt ăcaoănh t 
D.ăăc ăs ăh ăt ngăvƠăc ăs ăv tăch tăkĩăthu tăr tăt tăvƠăđ ngăb  
Cơuă8.ăTrongăbaăvùngăkinhăt ătr ngăđi măc aăn căta,ăvùngăkinhăt ătr ngăđi măphíaăB căcó: 
A.ăs ăt nh,ăthƠnhăph ăítănh t   B.ăs ădơnăđôngănh t 
C.ădi nătíchănh ănh t    D.ăăcóăítăthƠnhăph ătr căthu căTrungă ngănh t 
Cơuă9.ăTrongăc ăc uăkinhăt ăphơnătheoăngƠnh,ăcácăvùngăkinhăt ătr ngăđi măx pătheoăth ăt ăcóăt ătr ngăkhuăv căIIă(côngă
nghi păậ xơyăd ng)ăt ăcaoăđ năth pănh ăsau: 
A. mi năTrung,ăphíaăB c,ăphíaăNam   B.ăphíaăB c,ăphíaăNam,ămi năTrung 
C.ăphíaăNam,ămi năTrung,ăphíaăB c   D.ăăphíaăNam,ăphíaăB c,ămi năTrung 
Cơuă10.ăTrongăc ăc uăkinhăt ăphơnătheoăngƠnh,ăcácăvùngăkinhăt ătr ngăđi măx pătheoăth ăt ăcóăt ătr ngăkhuăv căIIIă(d ch 
v )ăt ăcaoăđ năth pănh ăsau: 
A.ăPhíaăNam,ăphíaăB c,ămi năTrung   B.PhíaăB c,ămi năTrung,ăphíaăNam 
C.Mi năTrung,ăphíaăB c,ăphíaăNam   D.PhíaăB c,ăphíaăNam,ămi năTrung 
Cơuă11.ăSoăv iăvùngăkinhăt ătr ngăđi măphíaăNam,ăvùngăkinhăt ătr ngăđi măphíaăB căcó: 
A. T  trọngăcôngănghi păậ xơyăd ngătrongăc ăc uăGDPăcaoăh n 
B. Kimăng chăxu tăkh uăsoăv iăc ăn căcaoăh n 
C. T căđ ătĕngătr ngătrungăbìnhănĕmăgiaiăđo nă2001ăậ 2005ăth păh n 
D. M căđóngăgópăchoăGDPăc ăn căl năh n 
Cơuă12.ăăPhátăbi uănƠoăsauăđơyăkhôngăđúngăv iăvùngăkinhăt ătr ngăđi măphíaăNam? 
A. M căđóngăgópăchoăGDPăc ăn căcaoăh năr tănhi uăsoăv iăhaiăvùngăcònăl i 
B. Đ ngăđ uătrongăbaăvùngăv ăt căđ ătĕngătr ng 
C. Kimăng chăxu tăkh uăsoăv iăc ăn căchi măt ăl ăcaoăsoăv iăhaiăvùngăcònăl i 
D. Trongăc ăc uătheoăngƠnh,ăt ătrọngăl nănh tăthu căv ăd chăv  
Cơuă13.ăăPhátăbi uănƠoăsauăđơyăkhôngăđúngăv iăvùngăkinhăt ătr ngăđi măphíaăB c? 
A. Ngu nălaoăđ ngăcóăs ăl ngăl n,ăch tăl ngăvƠoălo iăhƠngăđ uăc aăc ăn c 
B. CácăngƠnhăcôngănghi păphátătri năr tăs m,ănhi uăngƠnhăcóăỦănghĩaătoƠnăqu c 
C. Cóăth ăm nhăkhaiăthácăt ngăh pătƠiănguyênăbi n,ăkhoángăs n,ăr ng 
D. Cóăqu căl ă5ăvƠă18ăg năk tăc ăB căB ăv iăc măc ngăH iăPhòngăậ Cái Lân 

Cơuă14.ăăTh ăm nhăhƠngăđ uăc aăvùngăkinhăt ătr ngăđi mămi năTrungălƠ: 
A. Khaiăthácăt ngăh pătƠiănguyênăbi n,ăkhoángăs n,ăr ng 
B. Phát tri năcácăc ngăn căsơuăg năv iăkhuăcôngănghi păt pătrung 
C. V ătríăc aăngõăquanătrọngăthôngăraăbi năc aăcácăt nhăTơyăNguyênăvƠăNamăLƠo 
D. Khaiăthácăr ngăvƠătr ngăr ng,ăcôngănghi păch ăbi nănôngăậ lâm ậ th yăs n 

Cơuă15.ăăPhátăbi uănƠoăsauăđơyăkhôngăđúngăv iăvùngăkinhăt ătr ngăđi mămi năTrung? 
A. N mă ăv ătríăchuy năti păgi aăphíaăB căvƠăphíaăNamăđ tăn c 
B. Th ăm nhăhƠngăđ uălƠăkhaiăthácăt ngăh pătƠiănguyênăbi n,ăkhoángăs n,ăr ng 
C. S ăhìnhăthƠnhăcácăngƠnhăcôngănghi păcóăl iăth ăv ătƠiănguyênăvƠăth ătr ng 
D. Đưăphátătri nănôngănghi pătheoăh ngăs năxu tăhƠngăhóaăcóăch tăl ngăcao 

Câu 16.ăPhátăbi uănƠoăsauăđơyăkhôngăđúngăv iăvùngăkinhăt ătrọngăđi mămi năTrung? 
A.ăLƠăc aăngõăthôngăraăbi năc aăTơyăNguyênăvƠăNamăLƠo. 
B.ăCh tăl ngăngu nălaoăđ ngăcaoăđ ngăđ uăc ăn c. 
C.ăCóăth ăm nhăt ngăh pătƠiănguyênăbi n,ăkhoángăs năvƠăr ng. 
D.ă ăv ătríăchuy năti pă ăcácăvùngăkinhăt ăphíaăb căvƠăphíaănam. 
Câu 17.ăM tătrongănh ngăđ căđi măc aăvùngăkinhăt ătrọngăđi măc aăn cătaălƠ 
A.ăCóăt ătrọngănh ătrongăGDPăqu căgia  B.ăT oăraăt căđ ăphátătri nănhanhăchoăc ăn c 
C.ăph măviăg mănhi uăt nh,ăranhăgi iă năđ nh D.ăKh ănĕngăthuăhútăv năđ uăt ăn căngoƠiăh năch  
Câu 18.ăVùngăkinhăt ătrọngăđi măc aăn cătaăkhôngăcóăđ căđi mănƠoăsauăđơy 
A.ăH iăt ăđ yăđ ăcácăth ăm nhăkinhăt   B.ăRanhăgi iăcóăth ăthayăđ iătheoăth iăgian 
C.ăCóăs căh păd năl năcácănhƠăđ uăt    D.ăChi măt ătrọngănh ătrongăGDPăc ăn c. 
Câu 19. Cĕnăc ăvƠoăAtlatăĐ aălíăVi tăNamătrangă30,ăhưyăchoăbi tăt nhă(thƠnhăph )ănƠoăsauăđơy khôngăthu căvùngăkinhăt ătrọngă
đi măMi năTrung? 
A.ăĐƠăN ng. B.ăQu ngăNam. C. Phú Yên. D.ăBìnhăĐ nh. 
Câu 20. Cĕnăc ăvƠoăAtlatăĐ aălíăVi tăNamătrangă30,ăhưyăchoăbi tătrungătơmăcôngănghi pănƠo sauăđơyăkhôngăthu c vùngăkinhăt ă
trongăđi măphíaăNam? 
A. Biên Hòa. B.ăTh ăD uăM t. C.ăVũngăTƠu D.ăC năTh . 
Câu 21. Cĕnăc ăvƠoăAtlatăĐ a líăVi tăNamătrangă30,ăhưyăchoăbi tăc ngăbi nănƠoăsauăđơy khôngăthu căvùngăkinhăt ătrọngăđi mă
Mi năTrung? 
A.ăThu năAn,ăChơnăMơy,ăKỳăHƠ. B.ăH iăPhòng,ăTiênăSa,ăKỳăHƠ. 
C.ăChơnăMơy,ăKỳăHƠ,ăQuyăNh n. D.ăQuyăNh n,ăChơnăMơy,ăThu năAn. 
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Câu 22. Cĕnăc ăvƠoăAtlatăĐ aălíăVi tăNamătrangă30,ăhưyăchoăbi tăt nhă(thƠnhăph )ănƠoăsauăđơy cóăGDPăbìnhăquơnăđ uăng iă
d iă6ătri uăđ ng/ng iăc aăvùngăkinhăt ătrọngăđi măphía 
Nam? 
A. Tây Ninh. B.ăBìnhăPh c. C.ăĐ ngăNai. D.ăTi năGiang. 
Câu 23. Cĕnăc ăvƠoăAtlatăĐ aălíăVi tăNamătrangă30,ăbi uăđ ăGDPăc aăcácăvùngăkinhăt ătrọng đi măsoăv iăc ăn cănĕmă2005-
2007.ăHưyăchoăbi tănh năxetănƠoăsauăđơyăchínhăxác? 
A.ăT ătrọngăGDPăvùngăkinhăt ătrọngăđi mămi năTrungăgi m. 
B.ăVùngăkinhăt ătrọngăđi măMi năTrungăcóăt ătrongăGDPăth pănh t. 
C.ăT ătrọngăGDPăvùngăkinhăt ătrọngăđi măphíaăNamătĕng. 
D.ăVùngăkinhăt ătrọngăđi măphíaăB căcóăt ătrọngăl nănh t. 
Câu 24. Cĕnăc ăvƠoăAtlatăĐ aălíăVi tăNamătrangă30,ăhưyăchoăbi tătrongăcácătrungătơmăcông nghi păsauăđơy,ătrungătơmăcôngă
nghi pănƠoăn mă ăvùngăkinhăt ătrọngăđi mămi năTrung? 
A.ăH iăD ng.   B. Biên Hòa.  C.ăQu ngăNgưi.   D.ăHƠăN i. 

Câu 25. Phátăbi uănƠoăsauăđơyăđúngăv iăvùngăkinhăt ătrọngăđi mă ăn căta? 
A.ăRanhăgi iăc ăđ nhătheoăth iăgian. 
C.ăCóăc ăc uăkinhăt ăkhôngăthayăđ i. 

B.ăĐưăđ căhìnhăthƠnhăt ăr t lâu đ i. 
D.ăH iăt ăđ căđ yăđ ăcácăth  m nh. 

Câu 26. Th ăm nhăn iăb tăc aăvùngăkinhăt ătrọngăđi mămi năTrungăn cătaălƠ 
A.ăc ăs ăh ăt ngăkháăhoƠnăthi năvƠăđ ngăb . B.ăkhaiăthácăt ngăh păbi n,ăr ng,ăkhoángăs n. 
C.ăcóăl chăs ăkhaiăthácălưnhăth ăt ăr tălơu đ i. D.ăkhoángăs n,ănguyên,ănhiênăli uăphongăphú. 

Câu 27:ăCácăvùngăkinhăt ătrọngăđi măphíaăB c,ămi năTrung,ăphíaăNamăc aăn cătaăđ uăcóăs ăgi ngănhauăv  
A.ăn năkinhăt ăhƠngăhóaăphátătri năr tăs m.  B.ăl chăs ăkhaiăthácălưnhăth ăt ălơuăđ i.ă 
C.ăcácăth ăm nhăphátătri năđ căh iăt ăđ yăđ .  D.ăc ăs ăv tăch tăkĩăthu tăr tăt tăvƠăđ ngăb . 
Câu 28:ăTh ăm nhăhƠngăđ uăc aăvùngăkinhăt ătrọngăđi mămi năTrungăn cătaălƠ 
A.ăv ătríăthu năl iăchoăphátătri năkinhăt ăvƠăgiaoăl uăhƠng hóa. 
B.ăthácăt ngăh pătƠiănguyênăbi n, khoángăs năvƠ r ng. 
C.ăngu nălaoăđ ngărẻ,ăch tăl ngăngƠyăcƠngăđ cănơng cao. 
D.ăm ngăl iăgiaoăthôngăv năt iăđangăđ căđ uăt ăphát tri n. 
Câu 29:ăPhátăbi uănƠoăsauăđơyăkhôngăđúngăv iăvùngăkinhăt ătrọngăđi măphíaăNamăc aăn căta? 
A.ăNgu nălaoăđ ngăd iădƠo,ăs măti păc năkinhăt ăth  tr ng. 
B.ăĐ căb ăsungăngu nănguyênăli uăd iădƠoă ăcácăvùng khác. 
C.ăTƠiănguyênăt ănhiênăn iătr iăhƠngăđ uălƠăcácăm ăd u khí. 
D.ăCácăth ăm nhăc aăvùngăkhaiăthácăch aăđ tăhi uăqu  cao. 
Cơuă30:ăPhátăbi uănƠoăsauăđơyăkhôngăđúngăv ăth ăm nhăc aăvùngăkinhăt ătrọngăđi măphíaăB căn căta? 
A.ăL chăs ăkhaiăthácălưnhăth ălơuăđ i nh t.  B.ăCóătrìnhăđ ăphátătri năkinhăt ăcaoănh t. 
C.ăCh tăl ngălaoăđ ngăvƠoălo iăhƠngăđ u.  D.ăCácăngƠnhăcôngănghi păphátătri năr tăs m.

--------------------------------------------------------------------- 
PH Nă4.ă CÁCăĐ ăMINHăH A 

Đ ă1 
Câu 1. Lo iăkhoángăs nămangăl iăgiáătr ăkinhăt ăcaoămƠăchúngătaăđangăkhaiăthácă ăcácăvùngăc aăbi năĐôngălƠ: 
 A. D uăkhí B. Sa khoáng C. Ti tan D. Vàng 
Câu 2. nhăh ngăsơuăs căc aăbi năĐôngăđ iăv iăn căta. 
 A. LƠmăgi mătínhăch tăkh cănghi tăc aăth iăti tăl nh,ăkhôătrongămùaăđông 
 B. LƠmăd uăbótăth iăti tănóngăb cătrongămùaăh  
 C. Khíăh uăn cătaămangănhi uătínhăch tăc aăkhíăh uăh iăd ngănênăđi uăhòaăh n 
 D. T tăc ăcácăỦătrên 
Câu 3. Đ aăhìnhăth p,ăhẹpăngang,ăcaoă ăhaiăđ u,ăth pătrũngă ăgi aălƠăđ căđi măc aăvùngănúi: 
 A. Tr ngăS năB c B. TơyăB c 
 C. ĐôngăB c D. Tr ngăS năNam 
Câu 4. H ăsinhăthái r ngăng păm năđi năhìnhănh tăc aăn cătaăt pătrungăch ăy uă : 
 A. NamăTrungăB  B. B căTrungăB  C. B căB  D. NamăB  
Câu 5. Vùngăbi năthu năl iănh tăchoăngh ălƠmămu iă ăn cătaălƠ: 
 A. NamăTrungăB  B. B căTrungăB  C. B căB  D. NamăB  
Câu 6. Tinhăch tănhi tăđ iăc aăn cătaăđ căquy tăđ nhăb i 
 A. n mătrongăvùngăn iăchíătuy n B. s ăphơnăhóaăc aăđ aăhình 
 C. nhăh ngăc aăbi năĐông D. ho tăđ ngăc aăhoƠnăl uăgióămùa 
Câu 7. Ranhăgi iăkhíăh uăgi aămi năB căvƠămi năNamălƠ: 
 A. 18°B B. 16°B C. 17°B D. 15°B 
Câu 8. VùngăDuyênăh iămi năTrungăm aăv ăthuăđôngălƠădoăn mă ăs nănúiăđónăgió 
 A. Tây Nam B. ĐôngăNam C. ĐôngăB c D. Tây Tây Nam 
Câu 9. Đaiănhi tăđ iăgióămùaă ămi năB căphơnăhóaă ăđ ăcao: 
 A. 600-700m B. 900-1000m C. 650-1000m D. 600-800m 
Câu 10. Bi uăhi nănƠoăkhông th ăhi nătínhăch tănhi tăđ iăc aăkhíăh uăn căta? 
 A. M iănĕmăcóă1ăl năm tătr iălênăthiênăđ nh  B. T ngănhi tăđ ăh ngănĕmăđ tă8000-9000°C 
 C. T ngăs ăgi ăn ngădaoăđ ngăt ă1400-3000ăgi   D. Nhi tăđ ătrungăbìnhănĕm trên 200C. 
Câu 11. T ădưyăB chăMưătr ăvƠoăthiênănhiênămangăs cătháiăc aăvùng 
 A. C nănhi tăđ i B. C nănhi tăgióămùa 
 C. C năxíchăđ o D. C năxíchăđ oăgióămùa 
Câu 12. Nguyênănhơnăkhi năđ tăFeralit cóămƠuăđ ăvƠngădo: 
 A. S ăr aătrôiăc aăbaz ăd ătanănh ăCa+, K, M+  B. S ătíchăt ăoxităs tă(Fe2O3) 
 C. S  tích t  ôxit nhôm (Al2O3)    D. S  tích t  oxit s t (Fe2O3) và ôxit nhôm (Al2O3) 
Câu 13. Nh năđ nhăkhôngăđúngăv ăvaiătròăc aăbi năĐôngăn cătaălƠ: 
 A. LƠăy uăt ăquy tăđ nhătínhăch tănhi tăđ iăc aăn căta B. Gi mătínhăch tăkh cănghi tăc aăth iăti tătrongămùaăkhô 
 C. D uămátăth iăti tănóngăb cătrongămùaăhè D. LƠmăchoăkhíăh uăn cătaămangătính ch tăh iăd ngăđi uăhòa 
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Câu 14. Y uăt ăquyăđ nhăđ căđi măc ăb năc aăthiênănhiênăn cătaămangătínhăch tănhi tăđ i 
 A. Đ căđi măđ aăhình B. Đ căđi măđ aălí 
 C. Hìnhăd ngălưnhăth  D. V ătríăđ aălỦ 
Câu 15. N cătaăcóăngu nătƠiănguyênăsinhăv tăphongăphúălƠădo? 
 A. V ătríăg nătrungătơmăkhuăv căĐôngăNamăÁ 
 B. Khíăh uănhi tăđ iă măgióămùa 
 C. N nănôngănghi pănhi tăđ iăphát tri nălơuăđ i 
 D. Đ ngădiăc ăvƠădiăl uăc aănhi uăloƠiăđ ng,ăth căv t. 
Câu 16. N mătrongăvùngănhi tăđ iă măgióămùa,ănôngănghi păn cătaăcóăthu năl iăc ăb n 
là: 
 A. ệtăb ăthiênătaiăđeădọa   B. Cơyătr ngăvƠăgiaăsúcătĕngătr ngănhanh 
 C. Th iăti tăquanhănĕmăthu năl i  D. N nănhi tăđ iă măd iădƠoăvƠă năđ nhăquanhănĕm 
Câu 17. Y uăt ăquy tăđ nhăt oănênătínhăphơnăb căc aăđ aăhìnhăn cătaălƠ 
 A. v ătríăgiápăbi năĐông   B. tácăđ ngăc aăconăng i 
 C. khíăh uănhi tăđ iă măgióămùa  D. tácăđ ngăc aăv năđ ngăTơnăki năt o 
Câu 18. Đ căđi măc aăsôngăngòiăkhông ch uă nhăh ngăc aăkhíăh u 
 A. L ngăphùăsaăl n B. Th yăch ătheoămùa 
 C. T ngăl ngădòngăch yăl n D. Nhi uăthácăgh nh 
Câu 19. C nhăquanăr ngănhi tăđ iă măgióămùaăphátătri nătrênăđ iănúiăth pălƠăki uăc nhăquanăchi mă uăth ăc aăn cătaăvì: 
 A. Đ iănúiăth păchi mă85%ădi nătíchălưnhăth   B. N cătaăn măti păgiápăbi năĐông 
 C. N cătaăn mătrongăkhuăv căchơuăÁăgióămùa  D. N cătaăn măhoƠnătoƠnătrongăvùngăn iăchíătuy n 
Câu 20. Đ ngăb ngăDuyênăh iămi năTrungăb ăchiaăc tăthƠnhănh ngăđ ngăb ngănh ănguyênănhơnădo: 
 A. Đ aăhìnhăhẹpăngang,ănhi uădưyănúiăch yăĕnălanăraăsátăbi n. B. S ăchiaăc tăc aănh ngăconăsôngăl n 
 C. Do tácăđ ngăc aăconăng i    D. Ch uă nhăh ngăc aăthiênănhiênănhi tăđ iăgióămùa 
Câu 21. Đ căđi măn iăb tăc aăt ănhiênăVi tăNamălƠ: 
 A. Nhi tăđ iă măgióămùa,ănóngăquanhănĕm  B. Nhi tăđ iă măgióămùaăcóăs ăphơnăhóaăsơuăs c 
 C. Nhi tăđ iă măgióămùa,ăcóăhaiămùaănóng,ăl nhărõăr t D. Nhi tăđ iă măgióămùa,ănhi tăđ ăđi uăhòaăquanhănĕm. 
Câu 22. Thiênănhiênăn cătaăb nămùaăxanhăt iăkhácăhẳnăv iăcácănu căcóăcùngăđ ăvĩă ăTơyăÁ,ăB căPhiălƠănh : 
 A. N cătaăn măti păgiápăBi năĐôngăv iăchi uădƠiăb ăbi nătrênă3260km. 
 B. N cătaăn mă ătrungătơmăvùngăĐôngăNamăÁ 
 C. N cătaăn mă ăv ătríăti păgiápăc aănhi uăh ăth ngăt ănhiên 
 D. N cătaăn măhoƠnătoƠnătrongăvùngăn iăchíătuy n 
Câu 23. Vi căb oăv ăch ăquy nălưnhăth ăn cătaăg pănhi uăkhóăkhĕnădo: 
 A. Cóăđ ngăbiênăgi iăkéoădƠiătrên đ tăli năvƠătrênăbi n 
 B. Đ ngăb ăbi năkéoădƠi 
 C. Đ tăn cănhi uăđ iănúi 
 D. Lưnhăth ăhẹpăngangăvƠăkéoădƠi 
Câu 24. NguyênănhơnănƠoăt oănênăs ăthayăđ iăthiênănhiênătheoăđ ăcao? 
 A. Ch uătácăđ ngăm nhăc aăgióămùaăđôngăb c   B. Giápăbi n 
 C. Đ aăhìnhăch ăy uălƠăđ iănúi, nhi tăđ ăthayăđ iătheoăđ ăcao. D. Doăv ătríăđ aălỦ 
Câu 25. D aăvƠoăAtlatăĐ aălỦăVi tăNam,ăNXBăGiáoăd căvƠoăAtlatătrangă25,ăđiădọcăb ăbi năt ăB căvƠoăNamăs ăg pănh ngăbưiăbi n. 
 A. S măS n,ăNhaăTrang,ăMỹăKhê,ăVũngăTƠu. 
 B. NhaăTrang,ăS măS n, VũngăTƠu,ăMỹăKhê. 
 C. MỹăKhê,ăNhaăTrang,ăS măS n,ăVũngăTƠu. 
 D. S măS n,ăMỹăKhê,ăNhaăTrang,ăVũngăTƠu 
Câu 26. S ăd ngăAtlată(trangă7)ăchoăbi tăngọnănúiăKhoanăLaăSanăcaoă1853măn iăắKhiăgƠăc tăti ngăgáyătrênăđ nhănúiăthìăc ă3ăn că
đ uăngheăth yẰăthu căt nh: 
 A. Lai Châu B. Kon Tum C. Đi n Biên D. Lào Cai 
Câu 27. Th iăkìănƠoăkhôngăph iălƠămùaăkhôă ăTơyăNguyên 
 A. Tháng 10 - tháng 12 B. Tháng 1 - tháng 3 
 C. Tháng 5 - tháng 10 D. Tháng 3 - tháng 5 
Câu 28. Tháchăth căl n nh tăc aăn năkinhăt ăn cătaăkhiăn mătrongăkhuăv căcóăn năkinhăt ăphátătri nănĕngăđ ngălƠ: 
 A. C nhătranhăquy tăli tătrênăth ătr ngăkhuăv căvƠăqu căt  
 B. GiaăcôngăhƠngăxu tăkh uăv iăgiáărẻ 
 C. Nhi uălaoăđ ngăcóătayăngh ăcaoăđiăthamăgiaălaoăđ ngăh pătácăqu căt  
 D. Ph iănh păkh uănhi uăhƠngăhóa, côngăngh ,ăkỹăthu tătiênăti n 
Câu 29. C ăs ăđ ăchiaămi năkhíăh uăphíaăB căthƠnhăhaiămùaănóngăvƠăl nhălƠ 
 A. Ch ăđ ăm a B. Ch ăđ ănhi t C. Ch  đ ăgió D. Ch ăđ ă m 
Câu 30. Đ căđi măkhíăh uăc aăThƠnhăph ăH ăChíăMinhălƠ: 
 A. Nóngăquanhănĕm,ăkhôngăcóăthángăl nh,ămùaăkhôăkhôngărõăr t 
 B. Mùaăh ănóng,ămùaăđôngămátămẻ,ămùaăm a,ămùaăkhôăkhôngărõăr t 
 C. Nóngăđ uăquanhănĕm,ăbiênăđ ănhi tăkháăl n 
 D. Nóng quanhănĕm,ămùaăm aăvƠăkhôărõăr t 
Câu 31. Vùngăcóăh ăth ngăđêăđi uăl nănh tăn cătaălƠ: 
 A. Đ ngăb ngăTuyăHòa B. Đ ngăb ngăsôngăC uăLong 
 C. Đ ngăb ngăThanhă- Ngh ă- Tĩnh D. Đ ngăb ngăsôngăH ng 
Câu 32. Cácăho tăđ ngăc aăgiaoăthôngăv năt i,ăduăl ch,ăcôngănghi păkhaiăthácăch uă nhăh ngătr căti păc a 
 A. Đ ă măc aăkhíăh u B. S ăphơnămùaăc aăkhíăh u 
 C. Cácăhi năt ngădông,ăl c,ăm aăđá... D. Tínhăth tăth ngăc aăch ăđ ănhi t,ă m 
Câu 33. Ho tăđ ngăc aăgióămùaăv iătínhăch tăth tăth ngătrongăch ăđ ănhi tă măđưăgơyăraătr ăng iăchoăs năxu tănôngănghi p 
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 A. Mùaăm aăth aăn c,ămùaăkhôăthi uăn c B. Nĕmărétăs mănĕmărétămu n 
 C. Nĕmăng păúng,ănĕmăh năhán D. T tăc ăđ uăđúng 
Câu 34. Vùngăbi nămƠăn cătaăcóăquy năth căhi năcácăbi năphápăanăninh,ăqu căphòng,ăki măsoátăthu ăquan,ăcácăquyăđ nhăv ăyă
t ,ămôiătr ngănh păc ,...ălƠăvùng: 
 A. Lưnhăh i B. Ti păgiápălưnhăh i 
 C. Vùngăđ căquy n kinhăt  D. Th măl căđ a 
Câu 35. TƠiănguyênă ăn cătaăhi nănayăkhôngăcònăđ căxemălƠăvôăt năvì 
 A. Tìnhătr ngăkhíăh uăth tăth ng B. S ăôănhi măngu năn c 
 C. Doădơnăs ătĕngănhanh D. S ănóngălênăc aăTráiăĐ t 
Câu 36. S ăđaăd ngăv ăb năs cădơnăt căn cătaălà do: 
 A. đangădi năraănh ngăho tăđ ngăkinhăt ăsôiăđ ng B. giaoănhauăgi aăcácălu ngăsinhăv tăB c,ăNam 
 C. giaoăti păc aăhaiăvƠnhăđaiăsinhăkhoángăl n. D. có s ăg păg ănhi uăn năvĕnăminhăl năÁ,ăỂuăv iăvĕnăminhăb năđ a 
Câu 37. Nguyên nhân chính hình thành các trungătơmăm aăít,ăm aănhi uă ăn cătaălƠ: 
 A. H ngănúi    B. Đ ăcaoăđ aăhình 
 C. HoƠnăl uăgióămùa    D. S ăk tăh păđ aăhìnhăv iăhoƠnăl uăgióămùa 
Câu 38. H ăqu ăc aăquáătrìnhăxơmăth căth ăhi nă : 
 A. Sôngăngòiăch yăêmăđ mă ăvùngăh ăl u  B. B iăt ,ăm ăr ngăcácăđ ngăb ngăh ăl uăsông 
 C. Thuăhẹpădi nătíchăđ ngăb ngăh ăl uăsông  D. T tăc ăcácăỦătrên 
Câu 39. Đ căđi mănƠoăsauăđơyăkhôngăphùăh păv iăch ăđ ănhi tăc aăn căta. 
 A. Nhi tăđ ătrungăbìnhănĕmătĕngăd năt ăNamăraăB căvƠăbiênăđ ănhi tătrongăNamăl năh năngoƠi B c 
 B. Nhi tăđ ătrungăbìnhănĕmătrênăc ăn căđ uăl năh nă20°C (tr ăcácăvùngănúiăcao) 
 C. Xétăv ăbiênăđ ănhi tăthìăn iănƠoăch uătácăđ ngăc aăGióămùaăĐôngăB căthìăs ăcóăbiênăđ ănhi tăcaoăh n 
 D. Trongămùaăhè,ănhi tăđ ănhìnăchungăđ ngăđ uătrênătoƠnăqu c 
Câu 40. 

Nhi tăđ  và l ng mua trung bình tháng c a Hà N i 
Tháng 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Nhi tăđ  (°C) 16,4 17 20,2 23,7 27,3 28,8 28,9 28,2 27,1 24,6 21,4 18,2 
L ng m a (mm) 18,6 26,2 43,8 90,1 188,5 230,9 288,2 318 265,4 130,7 43,4 23,4 

Bi uăđ  thích h p th  hi n nhi tăđ  và lu ngăm aă  Hà N i là: 
 A. Bi uăđ ăc tăvƠăđ ng   B. Bi uăđ ăđ ng      C. Bi uăđ ăc tăch ng D. Bi uăđ ăthanhăngang 

---------------------------------------------- 

Đ ă2ă 
(Đ ăTHIăTHPTăQU CăGIAăNĔMă2018) 

Cơuă41:ăMi năTơyăTrungăQu călƠăn iăcó 

A.ăh ăl uăcácăconăsôngăl n. 
C.ănhi uăhoangăm căr ngăl n. 

B.ănhi uăđ ngăb ngăchơuăth . 
D.ăkhíăh uăônăđ iăh iăd ng. 

Cơuă42:ăCĕnăc ăvƠoăAtlatăĐ aălíăVi tăNamătrangă4ă- 5,ăchoăbi tăt nhănƠoăsauăđơyăkhông giáp Campuchia?  

A. Đ k L k. B. Gia Lai. C. Qu ng Nam. D. Kon Tum. 

Cơuă43:ăN cătaăti păgiápăv iăBi năĐông,ănênăcó 
A. nhi tăđ ătrung bình cao. B.ăđ ă măkhôngăkhíăl n. 

 
C. đ aăhìnhănhi uăđ iănúi.ăD.ăs ăphơnămùaăkhí h u. 

Câu 44: Cĕnăc ăvào Atlat ĐaălíăVi tăNam trang 13, choăbi tăsôngăB năH iăđ ăraăbi năquaăc aănào sauăđơy? 
A. C a Gianh. B. C a Nh ng. C. C a H i. D. C a Tùng. 

Cơuă45:ăPhátăbi uănƠoăsauăđơyăkhôngăđúngăv iăt ănhiênăĐôngăNamăÁăbi năđ o? 
A.ăKhíăh uăcóăm tămùaăđông l nh. 
C.ăT pătrungănhi uăđ o,ăqu n đ o. 

B.ăĐ ngăb ngăcóăđ tăđaiămƠuăm . 
D.ăệtăđ ngăb ng,ănhi uăđ iănúi. 

Cơuă46:ăCĕnăc ăvƠoăAtlatăĐ aălíăVi tăNamătrangă29,ăchoăbi tănhƠămáyăth yăđi năTr ăAnăthu căt nhănƠoăsauăđơy? 

A. Đ ng Nai. B. Tây Ninh. C. Bình Ph c. D. Bình D ng. 
Cơuă47:ăCĕnăc ăvƠoăAtlatăĐ aălíăVi tăNamătrangă17,ăchoăbi tăKhuăkinhăt ăc aăkh uăB ăYăthu căt nhănƠoăsauăđơy? 

A. Lâm Đ ng. B. Kon Tum. C. Đ k L k. D. Đ k Nông. 

Cơuă48:ăCĕnăc ăvƠoăAtlatăĐ aălíăVi tăNamătrangă27,ăchoăbi tăc ngăbi năNh tăL ăthu căt nhănƠoăsauăđơy? 

A. Thanh Hóa. B. Ngh  An. C. Qu ng Tr . D. Qu ng Bình. 

Cơuă49:ăCĕnăc ăvƠoăAtlatăĐ aălíăVi tăNamătrangă28,ăchoăbi tăsơnăbayăPhùăCátăthu căt nhănƠoăsauăđơy? 

A. Bình Đ nh. B. Phú Yên. C. Qu ng Nam. D. Qu ng Ngãi. 

Cơuă50:ăCĕnăc ăvƠoăAtlatăĐ aălíăVi tăNamătrangă25,ăchoăbi tăv năqu căgiaănƠoăsauăđơyăn mătrênăđ tăli n? 

A. Cát Bà. B. Tràm Chim. C. Phú Qu c. D. Côn Đ o. 
Cơuă51:ăCĕnăc ăvƠoăAtlatăĐ aălíăVi tăNamătrangă8,ăchoăbi tăcrômăcóă ăn iănƠoăsauăđơy? 

A. C  Đ nh. B. Quỳ Châu. C. Th ch Khê. D. Ti n H i. 
Cơuă52:ăPhátăbi uănƠoăsauăđơyăkhôngăđúngăv ăđôăth ăhóaă ăn căta? 
A.ăT ăl ădơnăđôăth ăcóăxuăh ngătĕng. 
C.ăTrìnhăđ ăđôăth ăhóaăch aăcao. 

B.ăQuáătrìnhăđôăth ăhóaădi năraăch m. 
D.ăPhơnăb ăđôăth ăđ ngăđ uăc ăn c. 
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Cơuă53:ăPhátăbi uănƠoăsauăđơyăkhôngăđúngăv iăASEANăhi nănay? 
A.ăM ăr ngăliênăk tăv iăcácăn căbênăngoƠi. 
C.ăTrìnhăđ ăphátătri năkhácănhauăgi aăcácăn c. 

B. Là m tăt ăch căl năm nhăhƠngăđ uăth ăgi i. 
D.ăQuanătơmăđ nănơngăcaoătrìnhăđ ănhơnăl c. 

Cơuă54:ăCĕnăc ăvƠoăAtlatăĐ aălíăVi tăNamătrangă9,ăchoăbi tănh năxétănƠoăsauăđơyăđúngăv ăch ăđ ănhi tăc aăL ngăS năsoăv iă
Nha Trang? 

A.ăBiênăđ ănhi tăđ ătrungăbìnhănĕmănh  h n. 
C.ăNhi tăđ ătrungăbìnhăthángăVIIăcaoăh n. 

B.ăNhi tăđ ătrungăbìnhănĕmăcaoăh n. 
D.ăNhi tăđ ătrungăbìnhăthángăIăth păh n. 

Câu 55: Phátăbi uănào sau đơyăkhôngăđúngăv iăkhí h uăph nălưnhăth ăphíaăB căn căătaăă(t ăădãy B chăMã tr  ra)? 
A.ăTrongănĕmăcóăm tămùaăđôngăl nh. 
C.ăBiênăđ ănhi tăđ ătrungăbìnhănĕmănh . 

B. Có 2 - 3ăthángănhi tăđ ăd iă18oC. 

D.ăNhi tăđ ătrungăbìnhănĕmătrênă20oC.

Cơuă56:ăCĕnăc ăvƠoăAtlatăĐ aălíăVi tăNamătrangă20,ăchoăbi tăphátăbi uănƠoăsauăđơyăđúngăkhiăsoăsánhăăs năl ngăth yăs năc aă
m tăs  t nh? 

A.Nuôiătr ngăc aăH uăGiangăl năh năĐ ng Tháp. 
C.ăKhaiăthácăc aăKiênăGiangăl năh năĐ ngăTháp. 

B.Khaiăthácăc aăBìnhăThu nănh ăh năH u Giang. 

D. Nuôiătr ngăc aăCƠăMauănh ăh năĐ ng Nai. 

Cơuă57:ăBi uăhi năc aăchuy năd chăc ăc uălưnhăth ăkinhăt ă ăn cătaălƠ 

A. cácăkhuăcôngănghi păt pătrungăvƠăvùngăchuyênăcanhăđ căhình thành. 
B. nhi uăho tăđ ngăd chăv ăm iăraăđ iăvƠăhìnhăthƠnhăcácăvùngăđ ng l c. 
C. t ătrọngăc aăcôngănghi păch ăbi nătĕng,ăcôngănghi păkhaiăthác gi m. 
D. NhƠăn căqu nălíăcácăngƠnhăkinhăt ăvƠăcácălĩnhăv căkinhăt ăthen ch t. 

Cơuă58:ăChoăbi uăđ : 

 
C ăC UăDI NăTệCHăLÚAăPHỂNăTHEOăMỐAăV ăC AăN CăTA,ăGIAIăĐO Nă2005ă- 2016 

(Ngu năs ăli uătheoăNiênăgiámăth ngăkêăVi tăNamă2016,ăNXBăTh ngăkê,ă2017) 
Theoăbi uăđ ,ănh năxétănƠoăsauăđơyăkhôngăđúngăv ăs ăthay đ iăt ătrọngătrongăc ăc uădi nătíchălúaăphơnătheoămùaăv ăc aă
n căta,ăgiaiăđo nă2005ă- 2016? 

      A.LúaăhèăthuăvƠăthuăđôngătĕng,ălúaămùa tĕng. 
C. Lúa hè thu và thu đôngătĕng,ălúaăđôngăxuơn gi m.ă 
Cơuă59.Choăb ngăs  li u: 

B.LúaăhèăthuăvƠăthuăđôngătĕng,ălúa mùa gi m. 
D. Lúaămùaăgi m,ălúaăđôngăxuơn gi m. 

XU T,ăNH PăKH UăHẨNGăHịAăVẨăD CHăV ăC AăXIN-GA-PO,ăGIAIăĐO Nă2010ă- 2015 

(Đ năv :ăTỷăđôălaăMỹ) 
 

Nĕm 2010 2012 2014 2015 

Xu tăkh u 471,1 565,2 588,5 516,7 

Nh păkh u 408,6 496,8 513,6 438,0 

(Ngu n: Niên giám th ng kê Vi t Nam 2016, NXB Th ng kê, 2017) Theo 
b ngăs ăli u,ănh năxétănƠoăsauăđơyăđúngăv ăcánăcơnăxu t,ănh păkh uăhƠngăhóaăvƠăd chăv ăc aăXin-ga-po,ăgiaiăđo nă2010ă- 
2015? 

A. Giáătr ăxu tăsiêuănĕmă2012ăl năh nănĕm 2015. 
C.ăT ănĕmă2010ăđ nănĕmă2015ăđ uănh păsiêu. 

B. T ănĕmă2010ăđ nănĕmă2015ăđ uăxu t siêu. 

D. Giáătr ăxu tăsiêuănĕmă2014ănh ăh nănĕm 2010. 

Cơuă60:ăPhátăbi uănƠoăsauăđơyăkhôngăđúngăv iăngƠnhăhƠngăkhôngăc aăn cătaăhi nănay? 

A. C ăs ăv tăch tăhi năđ iăhóaănhanh chóng. C.ăNgƠnhănonătrẻănh ngăphátătri năr tănhanh. 
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B.ăM ănhi uăđ ngăbayăthẳngăđ năcácăn c. D.ăV năchuy năkh iăl ngăhƠngăhóaăl nănh t. 

Cơuă61:ăCĕnăc ăvƠoăAtlatăĐ aălíăVi tăNamătrangă22,ăchoăbi tăphátăbi uănƠoăsauăđơyăkhôngăđúngăv iăcôngănghi păch ăbi nă
l ngăth c,ăth căph măn c ta? 

A. Công nghi păch ăbi năl ngăth căphơnăb ăr ng rãi. 

B. H iăPhòng,ăBiênăHòaălƠăcácătrungătơmăquyămô l n. 
C. Cóăcácătrungătơmăv iăquyămôăr tăl n,ăl n,ăv a, nh . 
D. ĐƠăN ngăvƠăVũngăTƠuăcóăc ăc uăngƠnhăgi ng nhau. 

Cơuă62:ăChoăbi uăđ ăv ăd uăthôăvƠăđi năc aăPhi-lip-pin,ăgiaiăđo nă2010ă- 2015: 

(Ngu năs ăli uătheoăNiênăgiámăth ngăkêăVi tăNamă2016,ăNXBăTh ngăkê,ă2017) 
Bi uăđ ăth ăhi năn iădungănƠoăsauăđơy? 

A. Quyămô,ăc ăc uăs năl ngăd uăthôăvƠăđi năc aăPhi-lip-pin,ăgiaiăđo nă2010ă- 2015. 

B. S năl ngăd uăthôăvƠăs năl ngăđi năc aăPhi-lip-pin,ăgiaiăđo nă2010ă- 2015. 
C. Chuy năd chăc ăc uăs năl ngăd uăthôăvƠăđi năc aăPhi-lip-pin,ăgiaiăđo nă2010ă- 2015. 

D. T căđ ătĕngătr ngăs năl ngăd uăthôăvƠăđi năc aăPhi-lip-pin,ăgiaiăđo nă2010ă- 2015. 

Cơuă63:ăY uăt ănƠoăsauăđơyălƠăch ăy uăthúcăđ yăvi căphát tri năgiaoăthôngăv năt iăbi năn cătaăhi nănay? 
A.ăH iănh pătoƠnăc uăsơu, r ng. 
C.ăVùngăbi năr ng,ăb ăbi n dài. 

B.ăHo tăđ ngăduăl chăphátătri n. 
D.ăNhi uăvũng,ăv nhăsơu,ăkínăgió. 

Cơuă64:ăTh ăm nhăhƠngăđ uăc aăvùngăkinhăt ătrọngăđi mămi năTrungăn cătaălà 

A. v ătríăthu năl iăchoăphátătri năkinhăt ăvƠăgiaoăl uăhƠng hóa. 
B. khaiăthácăt ngăh pătƠiănguyênăbi n,ăkhoángăs năvƠ r ng. 
C. ngu nălaoăđ ngărẻ,ăch tăl ngăngƠyăcƠngăđ cănơng cao. 
D. m ngăl iăgiaoăthôngăv năt iăđangăđ căđ uăt ăphát tri n. 

Cơuă65:ăNgo iăth ngăc aăNh tăB năcóăvaiătròătoăl nătrongăn năkinhăt ăch ăy uălƠădo 

A. th căhi năvi căh pătácăphátătri năv iănhi uăqu c gia. 
B. n năkinhăt ăg năbóăch tăch ăv iăth ătr ngăth  gi i. 
C. nhuăc uăv ăhƠngăhóaănh păngo iăc aăng iădơn cao. 

D. ho tăđ ngăđ uăt ăraăcácăn căngoƠiăphátătri n m nh. 
Cơuă66:ăTrungăQu căphátătri năcácăngƠnhăcôngănghi pă ănôngăthônăch ăy uăd aătrênănh ngăth ăm nhănƠoăsauăđơy? 

A. Th ătr ngătiêuăth ăr ngăvƠălaoăđ ngăcóătrìnhăđ ăcaoăt pătrung nhi u. 
B. C ăs ăh ăt ngăhi năđ i,ăc ăs ăv tăch tăkĩăthu tăđ căđ uăt ăt t h n. 
C. Ngu nătƠiănguyênăkhoángăs năphongăphúăvƠăc ăs ăh ăt ngăhi n đ i. 
D. L căl ngălaoăđ ngăđôngăvƠăngu nănguyênăv tăli uăt iăch ăd i dào. 

Cơuă67:ăY uăt ănƠoăsauăđơyătácăđ ngăch ăy uăđ năv năđ ăthi uăvi călƠmă ăĐ ngăb ngăsôngăH ng? 
A.ăCh tăl ngălaoăđ ngăch aăđápă ngăyêuăc u. 
C.ăCóănhi uăđôăth ăt pătrungădơnăc ăđôngăđúc. 

B.ăPhơnăb ădơnăc ,ăngu nălaoăđ ngăch aăh pălí. 
D.ăVi căchuy năd chăc ăc uăkinhăt ăcònăch m. 

Cơuă68:ăCôngănghi păch ăbi năth căph măphơnăb ăr ngăkh păcácăn căĐôngăNamăÁălƠădoănguyênăănhơn ch ăy uănƠoăsau 
đơy? 

A.ăC ăs ăv tăch tăkĩăthu tăt ngăđ iăt t. 
C.ăCh tăl ngălaoăđ ngăngƠyăcƠngăcao. 

B.ăC ăs ăh ăt ngăngƠyăcƠngăhi năđ i. 
D.ăNgu nănguyênăli uăt iăch ăphongăphú. 

Câu 69: Y uăt ănào sauăđơyăcó tácăđ ngăch ăy uăđ năs ătĕngănhanh giá tr ănh păkh uăc aăn căta hi nănay? 



TÀI LI U ÔN THI THPT QU C GIA - MÔN Đ A LÝ 

84 
T ăĐ AăLÝă- THPT THÁI PHIÊN 

A.ăNhuăc uăc aăquáătrìnhăcôngănghi p hóa. 
C. Vi căphátătri năc aăquáătrìnhăđôăth  hóa. 

B.ăNhuăc uăc aăch tăl ngăcu căs ngăcao. 
D.ăS ăthamăgiaăc aănhi uăthƠnhăph năkinhăt . 

Cơuă70:ăKhóăkhĕnăl nănh tăvƠoămùaăkhôăc aăĐ ngăb ngăsôngăC uăLongălƠ 
A. m căn căsôngăth p,ăth yătri uă nhăh ngăm nh.ăăB. nguy c ăcháy r ngăcao, đ tănhi măm năho c phèn. 
C. đ t nhi m m n ho c phèn, m c n c ng m h  th p. D. thi u n c ngọt tr m trọng, xâm nh p m n l n sâu. 

Cơuă71:ăNguyênănhơnănƠoăsauăđơyălƠăch ăy uălƠmăchoăho tăđ ngănuôiătr ngăth yăs nă ăn cătaăhi năănayăphátătri n nhanh? 

A.ăTh ătr ngătiêuăth ăngƠyăcƠngăđ căm  r ng. 
C.ăCôngănghi păch ăbi năđápă ngăđ cănhu c u. 

B.ăDi nătíchăm tăn cănuôiătr ngăth yăs nătĕng. 
D.ă ngăd ngănhi uăti năb ăc aăkhoaăhọcăkĩăthu t. 

Cơuă72:ăNhơnăt ănƠoăsauăđơyătácăđ ngăch ăy uăđ năs ăthayăđ iăc ăc uăkinhăt ănôngăthônăvenăbi nă ăăB căTrungăB ? 
A.M ăr ngăcácăc ăs ăcôngănghi păch ăbi năth y s n. 
B.Đ yăm nhănuôiătr ngăth yăs năn căm n,ăn c l . 
C.Tĕngăc ngăph ngăti năhi năđ iăđ ăđánhăb tăxa b . 
D.Phátătri năc ăs ăh ăt ngăkĩăthu tăd chăv ăngh  cá. 

Cơuă73:ăTh ăm nhăn iăb tăc aăDuyênăh iăNamăTrungăB ătrongăphátătri năgiaoăthôngăv năt iăbi năsoăv iăB căTrungăB ălƠ 

A. nhi uăvũng,ăv nhăn căsơuăvƠăg nătuy năhƠngăh iăqu c t . 
B. cóănhi uăđ aăđi măthu năl iăđ ăxơyăd ngăc ngăt ng h p. 
C. cóănhi uăđ oăthu năl iăchoăcácătƠuăthuy năneoăđ u,ătrú n. 
D. vùngăbi năítăch uă nhăh ngăc aăbưo,ăgióămùaăĐông B c. 

Cơuă74:ăM căđíchăch ăy uăc aăvi căkhaiăthácălưnhăth ătheoăchi uăsơuă ăĐôngăNamăB ălƠ 

A. khaiăthácăcóăhi uăqu ăcácăngu năl căvƠăb oăv ămôi tr ng. 
B. s ăd ngăh pălíăngu nătƠiănguyênăvƠăgi iăquy tăvi c làm. 

C. gi iăquy tăt tăcácăv năđ ăxưăh iăvƠăđaăd ngăhóaăn năkinh t . 
D. chuy năd chăc ăc uăkinhăt ăvƠăkhaiăthácăh pălíătƠi nguyên. 

Cơuă75:ăY uăt ănƠoăsauăđơyătácăđ ngăch ăy uăđ năvi căs năxu tătheoăh ngăhƠngăhóaătrongăchĕnănuôiă ăn cătaăhi nănay? 

A. Trình đ ălaoăđ ngăđ cănơng cao. 
C.ăD chăv ăthúăyăcóănhi uăti năb .ăCơuă

76:ăChoăb ngăs ăli u: 

B. Nhuăc uăth ătr ngătĕng nhanh. 

D. C ăs ăth căĕnăđ căđ măb o h n. 

GIÁăTR ăXU T,ăNH PăKH UăC AăN CăTA,ăGIAIăĐO Nă2005ă- 2016 

(Đ năv :ăTri uăđôăla Mỹ) 

Nĕm 2005 2010 2012 2016 

Xu tăkh u 32447,1 72236,7 114529,2 176580,8 

Nh păkh u 36761,1 84838,6 113780,4 174803,8 

(Ngu n: Niên giám th ng kê Vi t Nam 2016, NXB Th ng kê, 2017) 

Theoăb ngăs ăli u,ăđ ăth ăhi năt căđ ăătĕngătr ngăgiáătr ăxu t,ănh păkh uăc aăn căta,ăgiaiăđo năă2005 - 2016, d ng 
bi u đ  nào sau đơy là thích h p nh t? 

A. K t h p. B. Đ ng. C. Mi n. D. C t. 
Cơuă77:ăụănghĩaăch ăy uăc aăvi cătĕngăc ngăchuyênămônăhóa s năxu tănôngănghi pă ăn cătaălƠ 

A. t oăthêmănhi uăvi călƠmăchoăs ăl ngăl năng iălao đ ng. 
B. đápă ngăt tănhuăc uăchuy năd chăc ăc uăngƠnhăvƠălưnh th . 
C. khaiăthácăcóăhi uăqu ăs ăđaăd ng,ăphongăphúăc aăt  nhiên. 
D. t oăraăkh iăl ngănôngăs năhƠngăhóaăl năvƠăcóăch t l ng. 

Câu 78: Ngành công nghi păn căta ti păt căđ căđ uăt ăđ iăm iătrang thi tăb ăvƠăcôngăngh ăch ăy uănh m 

A. nâng cao v ăch tăl ngăvƠăh ăgiá thành s n ph m. 
C. phùăh pătìnhăhìnhăphátătri năth căt ăc aăđ tăn c. 

B. đ yănhanh quá trìnhăchuy năd chăc ăc u kinh t . 
D. đáp ng nhu c u th  tr ng trong và ngoài n c. 

Cơuă79:ăVi căđ yăm nhăs năxu tăcơyăcôngănghi pă ăTrungăduăvƠămi nănúiăB căB ăg păkhóăkhĕnăch ăy uănƠoăsauăđơy? 
A.M tăđ ădơnăs ăth p,ăphongăt căcũăcònănhi u. 
C.ăN năduăcanh,ăduăc ăcònăx yăraă ăm tăs ăn i. 
 B.ăTrìnhăđ ăthơmăcanhăcònăth p,ăđ uăt ăv tăt ăít. 
 D.ăCôngănghi păch ăbi nănôngăs năcònăh năch . 
 Cơuă80:ăBi năphápăc păbáchănh tăhi nănayăđ ăb oăv ăr ngăt ănhiênă ăTơyăNguyênălƠ 
 A.đóngăc aăr ng,ăngĕnăch nătìnhătr ngăpháăr ng. 
 C.ăđ yăm nhăvi căkhoanhănuôi,ătr ngăr ngăm i. 
 B.chúătrọngăgiaoăđ t,ăgiaoăr ngăchoăng iădơn. 
 D.ăkhaiăthácăr ngăh pălí,ăđ yăm nhăch ăbi năg . 
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Đ ă3 

Câu 41. Cĕnăc  vƠoăAtlatăĐ a lí Vi t Nam trang 11, cho bi tăđ tăferalitătrênăđáăvôiăphơnăb  ch  y u  vùng nào c aăn c ta?        
A. Tây B c.   B.ăĐôngăB c.   C. B c Trung B .  D. Tây Nguyên. 

Câu 42.  Cĕnăc  vƠoăAtlatăĐ a lí Vi t Nam trang 22, cho bi t nhà máy nhi tăđi nănƠoăsauăđơyăcóăcôngăsu tăd i 1000MW ? 
A. Cà Mau.   B. Phú Mỹ.   C. Tuyên Quang.   D. Ninh Bình. 

Câu 43.ăCĕnăc  AtlatăĐ a lí Vi t Nam trang 23 và trang 4 - 5, cho bi t qu c l  7ăđiăquaăt nhănƠoăsauăđơy? 
A. Thanh Hóa.   B. Ngh  An.   C.ăHƠăTĩnh.ă   D. Qu ng Bình.  

Câu 44. Cĕnăc  vƠoăAtlatăĐ a lí Vi t Nam trang 19, cho bi t cây công nghi păhƠngănĕmăđ c tr ng nhi u nh t  t nh nào sau 
đơy?ă 

A. Hà Giang.   B.ăHƠăTĩnh.ă  C. Ngh  An.    D. Gia Lai. 
Câu 45.ăCĕnăc  vƠoăAtlatăĐ a lí Vi t Nam trang 26, cho bi t trung tâm công nghi pănƠoăsauăđơyăcóăquyămôăt  40 - 120 nghìn t  
đ ng  vùngăĐ ng B ng Sông H ng? 

A. Hà N i.   B.ăH ngăYên.ă  C. B c Ninh.    D. H i Phòng. 
Câu 46. Cĕnăc  vƠoăAtlatăĐ a lí Vi t Nam trang 18, cho bi t nh năxétănƠoăsauăđơyăkhông đúngăv i nông nghi păn c ta?  
 A.ăChèăđ c tr ng nhi u  Trung du và mi n núi B c B , Tây Nguyên.  

B.ăCƠăphêăđ c tr ng nhi u  các t nhăTơyăNguyênăvƠăĐôngăNamăB .  
C.ăTrơuăđ c nuôi nhi u  Trung du và mi n núi B c B , B c Trung B .  
D. D aăđ c tr ng nhi u  Đ ng b ng sông C uăLongăvƠăĐ ng b ng sông H ng. 

Câu 47. Cĕnăc  vƠoăAtlatăĐ a lí Vi t Nam trang 9, cho bi tăn iănƠoăsauăđơyăcóăl ngăm aăl n nh t vào tháng IX?     
  A. Nha Trang.   B.ăĐƠăN ng.   C.ăĐ ng H i.    D. Thanh Hóa. 
Câu 48.ăCĕnăc  vƠoăAtlatăĐ a lí Vi t Nam trang 28, cho bi t trung tâm công nghi pănƠoăsauăđơyăcóăngƠnhăc ăkhí,ăđi n t ?      

A. Phan Thi t.   B. Nha Trang.   C.ăQuyăNh n.ă   D. Qu ng Ngãi. 
Câu 49. Cĕnăc  vƠoăAtlatăĐ a lí trang 17, cho bi t khu kinh t  ven bi năVơnăĐ n thu c vùng kinh t  nào? 

A.Trung du mi n núi B c B .       B.ăĐ ng b ng sông H ng.   
C. B c Trung B .      D. Duyên h i Nam Trung B . 

Câu 50. Cĕnăc  vƠoăAtlatăĐ a lí Vi t Nam trang 24, cho bi tănĕmă2007,ăqu căgiaănƠoăsauăđơyăVi t Nam xu t siêu?         
A. Hoa Kì.   B. Trung Qu c.   C. Nh t B n.   D. Thái Lan. 

Câu 51. Cĕnăc  vƠoăAtlatăĐ a lí Vi t Nam trang 9, cho bi t nh năxétănƠoăsauăđơyăđúngăv  ch  đ  nhi t 
c a Hà N i so v i C năTh ? 

A. Nhi tăđ  trung bình tháng VII th păh n.ă  B. Nhi tăđ  trungăbìnhăthángăIăcaoăh n. 
C. Nhi tăđ  trungăbìnhănĕmăcaoăh n.ă   D.ăBiênăđ  nhi tăđ  trungăbìnhănĕmăcaoăh n. 

Câu 52. Nguyên nhân chính làm cho sinh v t bi năn c ta ngày càng suy gi m là do 
  A.ăph ngăti năđánhăb t hi năđ i.   B. khai thác quá m c.    

C.ăthiênătaiăgiaătĕng.ă    D.ăđ y m nhăđánhăb t xa b . 
Câu 53 Vùng bi năđ căquyăđ nhăđ  đ m b o cho vi c th c hi n ch  quy n qu c gia trên bi n là vùng nào? 

A. N i th y.  B. Lãnh h i.  C. Ti p giáp lãnh h i.  D. Th m l căđ a. 
Câu 54. Vùng ch u ng p úng nghiêm trọng nh tăn c ta là 

A.ăĐ ng b ng sông H ng.    B.ăĐ ng B ng sông C u Long.    
C. B c Trung B .     D. Nam Trung B . 

Câu 55.ăNĕngăsu tălaoăđ ng trongăngƠnhăđánhăb t th y s năn c ta còn th p do 
A.ăph ngăti năđánhăb t còn l c h u, ch măđ i m i.   
B.ăng i dân thi u kinh nghi măđánhăb t. 
C. ngu n l iăcáăđangăb  suy gi m.      
D. th i ti t, khí h u di n bi n th tăth ng. 

Câu 56. ĐôngăNamăÁăl căđ aăth ngăcóăm aăvƠoămùaăhèălƠădoănguyênănhơnăch  y uănƠoăsauăđơy? 
A. nhăh ng c a áp th p nhi tăđ i.   B. nhăh ng c a áp th p và bão. 
C. nhăh ng c aăgióămùaăĐôngăNam.ă  D. nhăh ng c a gió mùa Tây Nam.Câu 57.  Đ aăhìnhăđ ngă

b ngăSôngăH ngăcóăđ căđi m 
A. th pătrũngă ăphíaăTơy,ăcaoă ăphíaăđông.   
B.ăcaoă ărìaăphíaătơyăvƠătơyăb c,ăth păd năraăbi n. 

 C. cao  phía tây, nhi uăôătrũngă  phíaăđông.  
 D.  cao  tây b c và tây nam, th pătrũngă  phíaăđông. 
Câu 58. T  l  thi u vi c làm  khu v c thành th  n c ta ngày càng gi m là nh  
 A.ăc ăs  h  t ngăngƠyăcƠngăđ căđ uăt .  
 B. các ngành th  công truy n th ngăđ c khôi ph c. 
 C.ăđaăd ng hóa kinh t  nông thôn.    
 D. ch tăl ngălaoăđ ngăngƠyăcƠngăđ c nâng cao. 
Câu 59. Đi m gi ng nhau v  th  m nh c a vùng kinh t  trọng đi m phía B c và vùng kinh t  trọngăđi m phía Nam là 

A. l ch s  khai thác lâu đ i.                                         B. ngu n lao đ ng d i dào và ch t l ng cao. 
C. ti m l c và trình đ  phát tri n kinh t  cao nh t.    D. có l i th  v  tài nguyên khoáng s n, r ng. 

Câu 60. Cho bi uăđ : 
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Bi uăđ  trên th  hi n n iădungănƠoăsauăđơy? 

A. C ăc u di n tích gieo tr ngăcơyăhƠngănĕmăvƠăcơyălơuănĕmăc aăn c ta. 
B. T căđ  tĕngătr ng di n tích gieo tr ngăcơyăhƠngănĕmăvƠăcơyălơuănĕmăc aăn c ta. 
C. Di n tích gieo tr ngăcơyăhƠngănĕmăvƠăcơyălơuănĕmăc aăn c ta. 
D. S  chuy n d chăc ăc u di n tích gieo tr ngăcơyăhƠngănĕmăvƠăcơyălơuănĕmăc aăn c ta. 

Câu 61.ăQuáătrìnhăđôăth  hóaăn c ta có nh ng chuy n bi n tích c c trong th i gian g năđơyălà do 
A. n n kinh t  n c ta chuy năsangăc ăch  th  tr ng.   
B.ătácăđ ng c a toàn c u hóa và khu v c hóa. 
C. quá trình công nghi păhóaăđangăđ căđ y m nh.       
D.ăn cătaăthuăhútăđ c nhi u v năđ uăt ăn c ngoài. 

Câu 62. N c ta có th  d  dàng giao l u, th c hi n chính sách m  c a, h i nh p v i th  gi i là do 
 A.n m trong khu v c nhi tăđ i gió mùa.  

B.n mătrênăvƠnhăđaiăsinhăkhoángăchơuăÁă- Thái Bình D ng. 
 C.n mătrênăngưăt ăđ ng hàng h i, hàng không qu c t . 
 D.n m  khu v c có kinh t  sôi đ ng b c nh t trên th  gi i.  
Câu 63.ăĐ  nâng cao h  s  s  d ngăđ t  vùng B c Trung B , thì bi n pháp canh tác quan trọng nh t c n ph i ti n 
hành là 

A.tr ng r ng, ch ng n n cát bay.  B.gi i quy t v năđ  thuỷ l i. 
C.thayăđ iăc ăc u mùa v .   D.đaăd ngăhoáăc ăc u cây tr ng. 

Câu 64. Mùaăm aăc a mi năTrungăđ n mu năh năsoăv i c  n c là do  
 A.ăgióăph nătơyănamăkhôănóngăvƠoăđ u mùa h .   
 B. frông l nh vào thu - đông.ă  
 C.ăcácădưyănúiăđơmăngangăraăbi n.   
 D.ăbưoăđ năt ngăđ i mu n so v i mi n B c.  
Câu 65. Y u t  nào sau đơyăkhông ph i là l i th  đ  phát tri năgiaoăthôngăđ ng bi năn c ta? 

A.ăĐ ng b  bi n dài, nhi uăvũng,ăv nh.    
B. N m g n các tuy n hàng h i qu c t . 
C. Ven bi n có nhi u bãi tri u,ăđ m phá.    
D. Có nhi uăđ o, qu năđ o  ven b . 

Câu 66. Bi n pháp ch  y uăđ  gi i quy t vi c làm  Đ ng b ng sông H ng hi n nay là? 
  A. xây d ng chính sách chuy năc ăphùăh p, phân b  l iădơnăc . 
 B.ăđ y nhanh t căđ  chuy n d ch,ăđaăd ng hóa các ngành kinh t . 

C.ătĕngăc ng s n xu t hàng xu t kh u, t o thêm nhi u vi c làm. 
 D.ăđaăd ng hóa các lo iăhìnhăđƠoăt o, nâng cao ch tăl ngălaoăđ ng. 
Câu 67. Cho bi uăđ :  
C ăC UăLAOăĐ NG T  15 TU I TR  LÊN PHÂN THEO NHÓM TU I  N CăTA,ăGIAIăĐO N 2005 - 2015 (Nguồn số liệu  
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Cĕnăc  vào bi uăđ , cho bi t nh năxétănƠoăsauăđơyăkhông đúng v  s  thayăđ i t  trọngătrongăc ăc uălaoăđ ng t  15 tu i tr  lên 
phân theo nhóm tu i  n căta,ăgiaiăđo n 2005 - 2015?  
      A. T  15 - 24 tu i gi m, t  50 tu i tr  lênătĕng.ăăăăăăăă 
 B. T  25 - 49 tu i gi m, t  15 - 24 tu i gi m.  

     C. T  25 - 49 tu iătĕng,ăt  50 tu i tr  lên gi m.         
     D. T  50 tu i tr  lênătĕng,ăt  25 - 49 tu i gi m. 

Câu 68. N c ta ph iătĕngăc ng h p tác v iăcácăn c láng gi ng trong gi i quy t các v năđ  bi n và th m l căđ a vì 
   A. Bi năĐôngălƠăbi n chung v i nhi u qu c gia.   
   B.ăn c ta có nhi u l i ích  Bi năĐông. 
   C. Bi năĐôngăgiƠuătƠiănguyênăsinhăv t và khoáng s n.  
   D. Bi năĐôngăn mătrênăđ ng hàng h i qu c t . 

Câu 69. Tính mùa v  trong s n xu t nông nghi p  n cătaăđ c khai thác t tăh nănh  đ y m nh 
 A. xu t kh u nông s n sang các th  tr ng l n.  
 B. v n t i, ch  bi n và b o qu n nông s n. 
 C. t o d ng và qu ngăbáăth ngăhi u nông s n.  
 D. áp d ng khoa học - kĩăthu t trong s n xu t. 
Câu 70. Y u t  chính t o nên s  khác bi tătrongăc ăc u s n ph m nông nghi p gi a Trung du và mi n núi B c B  vƠăĐôngăNamăB  
là 

A.ăđ tăđaiăvƠăkhíăh u.          B.ăđi u ki năđ a hình.      
             C.ătrìnhăđ  thâm canh.      D. truy n th ng s n xu t. 
Câu 71.  Nguyên nhân quan trọng nh t khi năchĕnănuôiăch aătr  thành ngành chính trong nông nghi p  ĐôngăNamăÁ? 

A. Nhi u thiên tai, d ch b nh.    
B. Thi u v n,ăc ăs  th căĕnăch aăđ m b o. 
C. H n ch  v  th  tr ng tiêu th  s n ph m.  
D. Công nghi p ch  bi n th c ph măch aăphátătri n. 

Câu 72. Khóăkhĕnăch  y u hi nănayăđ i v i vi c phát tri năchĕnănuôiăgiaăsúcăl n c a Trung du mi n núi B c B  
là  
 A. ngu nălaoăđ ngătrongăchĕnănuôiăch aăđ căđƠoăt o nhi u. 
 B. khâu v n chuy n s n ph m t i vùng tiêu th  còn h n ch . 
 C.ăcácăđ ng c  nĕngăsu t th p, c năđ c c i t o. 
 D. thi uăn c nghiêm trọng trong mùa khô cho gia súc. 
Câu 73. Cho b ng s  li u sau: 
 GIÁ TR  XU T KH U VÀ NH P KH U C A M T S  QU CăGIA,ăNĔMă2015 
    (Đ năv : T  USD) 

Qu căgia In-đô-nê-xi-a Ma-lai-xi-a Phi-lip-pin Xin-ga-po 

T ngăkimăng chăxu tănh păkh u 361,5 397,5 184,3 954,7 

Xu tăkh u 181,8 210,1 82,4 516,7 
(Nguồn: Niên giám thống kê Việt Nam 2016, NXB Thống kê, 2017) 

Theo b ng s  li u, nh năxétănƠoăsauăđơyăđúngăkhiăsoăsánhăt  l  xu t kh u c a m t s  qu căgia,ănĕmă2015? 
A. In-đô-nê-xi-aăcaoăh năMa-lai-xi-a .  B. Ma-lai-xi-aăcaoăh năPhi-lip-pin. 
C. Phi-lip-pinăcaoăh năIn-đô-nê-xi-a.   D. Xin-ga-po th păh năMa-lai-xi-a. 

Câu 74. Cho b ng s  li u:  
GDP C AăN C TA PHÂN THEO NGÀNH KINH T   

( Đơn vị - Tỉ đồng) 

Nĕm T ng s  Nông- Lâm-Th y s n Công nghi p- xây d ng D ch v  

2000 441 646 108 356 162 220 171 070 

2014 3 542 101 696 969 1 307 935 1 537 197 

Đ  th  hi n s  thayăđ  quyămôăvƠăc ăc u GDP c aăn c ta phân theo ngành kinh t  trongăhaiănĕmă2000ăvƠă2014ă,ăbi uăđ  
thích h p nh t là 
           A. bi uăđ  tròn. B. bi uăđ  mi n. C. bi uăđ  c t. D. bi uăđ  đ ng. 
Câu 75. Vi c chuy n d chăc ăc u kinh t  theo lãnh th   n cătaăđưăhìnhăthƠnhănên 
 A. ngành công nghi p ch  bi n và vi năthông,ăt ăv năđ uăt . 
 B. các vùng chuyên canh, khu công nghi p t p trung, khu ch  xu t. 
 C. khu ch  xu t, d ch v  chuy n giao công ngh , vùng kinh t  trọngăđi m. 
 D. vùng kinh t  trọngăđi m, kinh t  có v năđ uăt ăn c ngoài, khu ch  xu t. 
Câu 76. Gi i pháp quan trọngăgiúpăĐôngăNamăB  đ m b oăđ  ngu nănĕngăl ng trong chi năl c phát tri n công 
nghi p theo chi u sâu là 
 A.xây d ng thêm nhi u nhà máy th yăđi n m i.    
 B.t n d ng ngu năđi n t  đ ng dây 500KV b c - nam. 
 C.xây d ngăcácănhƠămáyăđi n ch y b ng tu c bin khí.      
 D.nh p kh uănĕngăl ng t  cácăn c láng gi ng. 
Câu 77.  Tây Nguyên, khai thác thuỷ nĕngăph i k t h p v i thuỷ l i vì  

A. s  d ng h p lí, hi u qu  ngu năn c.  B.ătĕngătu i thọ cho các công trình thuỷ đi n. 
C.ăđ a hình Tây Nguyên phân b c, khó gi  n c. D. b o v  r ng và ngu năn c ng m. 

Câu 78. N măti păgiápăv iăĐôngăNamăB ,ătrongăphátătri năkinhăt ăĐ ngăb ngăsôngăC uăLongăcóănh ngăthu năl iănƠoăsauăđơy? 
A. M  r ng ngu n nguyên li u và th  tr ng tiêu th  s n ph m. 
B.ăTĕngănhanhăt ng m c bán lẻ hàng hoá và d ch v  tiêu dùng. 
C. Có ngu nălaoăđ ng tay ngh  caoăvƠăc ăs  v t ch tăkĩăthu t t t. 
D. M  r ng th  tr ng tiêu th  s n ph m và ngu nănĕngăl ng. 
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Câu 79. ụănghĩaăch  y u c a vi c phát tri n s n xu t th y s n  Duyên h i Nam Trung B  là 
    A. gi i quy t v năđ  th c ph m và t o ra nhi u s n ph m hàng hóa. 
    B. t o ra các ngh  m i vƠălƠmăthayăđ i b  m t nông thôn ven bi n. 
    C. góp ph n phát tri n công nghi p và phân hóa lãnh th . 
    D. thu hút các ngu năđ uăt ăn c ngoài và chuy n d chăc ăc u kinh t . 

Câu 80. Công nghi pănĕngăl ng là ngành công nghi p trọngăđi m c aăn c ta không ph i là ngành này 
 A. có th  m nh lâu dài d a vào ngu n tài nguyên d i dào.    
 B. mang l i hi u qu  cao v  kinh t  - xã h i. 
 C. thu hút m nh ngu n v năđ uăt ăn c ngoài.        
 D.ăthúcăđ y các ngành khác phát tri n. 

--------------------------------------- 
Đ ă4 

Cơuă41.ăPhátăbi u nào sau đây không đúng v i đ c tr ngăc a n n nông nghi p hàng hóa?  
A. T o ra nhi u l i nhu n.    B. Nĕng su t lao đ ngăcao. 
C. Quan tâm đ n s n l ng.     D. S n xu t quy mô l n. 
Cơuă42.ăCĕnăc ăvƠoăAtlatăĐ aălíăVi tăNamătrangă4 - 5,ăchoăbi tăt nhănƠoăsauăđơyăgiápăkhôngăCampuchia? 
A.ăĐ kăL k.ă  B. Gia Lai.   C.ăQu ngăNam. D. Kon Tum. 
Cơuă43.ăN cătaăti păgiápăv iăBi năĐông,ănênăcó 
A.ănhi tăđ ătrungăbìnhăcao.ă    B.ăđ ă măkhôngăkhíăl n. 
C.ăđ aăhìnhănhi uăđ iănúi.ă    D.ăs ăphơnămùaăkhíăh u. 
Cơuă44.ăCĕnăc ăvƠoăAtlatăĐ aălíăVi tăNamătrangă13,ăchoăbi tăsôngăB năH iăđ ăraăbi năquaăc aănƠoăsauăđơy? 
A.ăC aăGianh.ă B.ăC aăNh ng.ă  C.ăC aăH i.  D.ăC aăTùng. 
Cơuă45.ăPhátăbi uănƠoăsauăđơyăkhông đúngăv iăt ănhiênăĐôngăNamăÁăbi năđ o?ă 
A. Khí h uăcóăm tămùaăđôngăl nh.ă   B.ăĐ ngăb ngăcóăđ tăđaiămƠuăm . 
C.ăT pătrungănhi uăđ o,ăqu năđ o.ă   D.ăệtăđ ngăb ng,ănhi uăđ iănúi. 
Cơuă46.ăCĕnăc ăvƠoăAtlatăĐ aălíăVi tăNamătrangă29,ăchoăbi tănhƠămáyăth yăđi năTr ăAnăthu căt nhănƠoăsauăđơy? 
A.ăĐ ngăNai.ă  B. Tây Ninh.    C.ăBìnhăPh c.ă D.ăBìnhăD ng. 
Cơuă47.ăCĕnăc ăvƠoăAtlatăĐ aălíăVi tăNamătrangă17,ăchoăbi tăkhuăkinhăt ăc aăkh uăB ăYăthu căt nhănƠoăsauăđơy? 
A.ăLơmăĐ ng.ă B. Kon Tum.    C.ăĐ kăL k.ă  D.ăĐ kăNông. 
Cơuă8.ăCĕnăc ăvƠoăAtlatăĐ aălíăVi tăNamătrangă27,ăchoăbi tăc ngăbi năNh tăL ăthu căt nhănƠoăsauăđơy? 
A. Thanh Hóa.  B.ăNgh ăAn.ă   C.ăQu ngăTr .ă  D.ăQu ngăBình. 
Cơuă49.ăCĕnăc ăvƠoăAtlatăĐ aălíăVi tăNamătrangă28,ăchoăbi tăsơnăbayăPhùăCátăthu căt nhănƠoăsauăđơy? 
A.ăBìnhăĐ nh.ă  B. Phú Yên.    C.ăQu ng Nam.  D.ăQu ngăNgưi. 
Cơuă50.ăCĕnăc ăvƠoăAtlatăĐ aălíăVi tăNamătrangă25,ăchoăbi tăv năqu căgiaănƠoăsauăđơyăn mătrênăđ tăli n? 
A. Cát Bà.   B. Tràm Chim.  C.ăPhúăQu c.ă  D.ăCônăĐ o. 
Cơuă51.ăCĕnăc ăvƠoăAtlatăĐ aălíăVi tăNamătrangă8,ăchoăbi tăcrômăcóă ăn iănƠoăsauăđơy? 
A.ăC ăĐ nh.ă  B.ăQuỳăChơu.ă   C.ăTh chăKhê.ă D.ăTi năH i. 
Cơuă52.ăPhátăbi uănƠoăsauăđơyăkhông đúngăv ăđôăth ăhóaă ăn căta?ă 
A.ăT ăl ădơnăđôăth ăcóăxuăh ngătĕng.ă  B.ăQuáătrìnhăđôăth ăhóaădi năraăch m. 
C.ăTrìnhăđ ăđôăth ăhóaăch aăcao.ă   D. Phơnăb ăđôăth ăđ ngăđ uăc ăn c. 
Cơuă53.ăPhátăbi uănƠoăsauăđơyăkhông đúngăv iăASEANăhi nănay? 
A.ăM ăr ngăliênăk tăv iăcácăn căbênăngoƠi.ă B.ăLƠăm tăt ăch căl năm nhăhƠngăđ uăth ăgi i. 
C.ăTrìnhăđ ăphátătri năkhácănhauăgi aăcácăn c.ă D.ăQuanătơmăđ nănơngăcaoătrìnhăđ ănhơnăl c. 
Cơuă54.ăCĕnăc ăvƠoăAtlatăĐ aălíăVi tăNamătrangă9,ăchoăbi tănh năxétănƠoăsauăđơyăđúngăv ăch ăđ ănhi tăc aăL ngăS năsoă
v iăNhaăTrang? 
A.ăBiênăđ ănhi tăđ ătrungăbìnhănĕmănh ăh n.ă B.ăNhi tăđ ătrungăbìnhănĕmăcaoăh n. 
C.ăNhi tăđ ătrungăbình thángăVIIăcaoăh n.ă  D.ăNhi tăđ ătrungăbìnhăthángăIăth păh n. 
Cơuă55.ăPhátăbi uănƠoăsauăđơyăkhông đúngăv iăkhíăh uăph nălưnhăth ăphíaăB căn cătaă(t ădưyăB chăMưătr ăra)? 
A.ăTrongănĕmăcóăm tămùaăđôngăl nh.ă  B. Có 2 - 3ăthángănhi tăđ ăd iă180C. 
C.ăBiênăđ ănhi tăđ ătrungăbìnhănĕmănh .ă  D.ăNhi tăđ ătrungăbìnhănĕmătrênă200C. 
Cơuă56.ăCĕnăc ăvƠoăAtlatăĐ aălíăVi tăNamătrangă20,ăchoăbi tăphátăbi uănƠoăsauăđơyăđúngăkhiăsoăsánhăs năl ngăth yăs nă
c aăm tăs ăt nh? 
A.ăNuôiătr ngăc aăH uăGiangăl năh năĐ ngăTháp.ă B. Khaiăthácăc aăBìnhăThu nănh ăh năH uăGiang. 
C.ăKhaiăthácăc aăKiênăGiangăl năh năĐ ngăTháp. D.ăNuôiătr ngăc aăCƠăMauănh ăh năĐ ngăNai. 
Cơuă57.ăBi uăhi năc aăchuy năd chăc ăc uălưnhăth ăkinhăt ă ăn cătaălƠ 
A.ăcácăkhuăcôngănghi păt pătrungăvƠăvùngăchuyênăcanhăđ căhìnhăthƠnh. 
B.ănhi uăho tăđ ngăd chăv ăm iăraăđ iăvƠăhìnhăthƠnhăcácăvùngăđ ngăl c. 
C.ăt ătrọngăc aăcôngănghi păch ăbi nătĕng,ăcôngănghi păkhaiăthácăgi m. 
D.ăNhƠăn căqu nălíăcácăngƠnhăkinhăt ăvƠăcácălĩnhăv căkinhăt ăthenăch t. 
Cơuă58.ăChoăbi uăđ : 
 

 
C ăC UăDI NăTệCHăLÚAăPHỂNăTHEOăVỐNGăC AăN CăTA,ăGIAIăĐO Nă2010ă- 2016 
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Theoăbi uăđ ,ănh năxétănƠoăsauăđơyăđúngăv ăs ăthayăđ iăt ătr ngătrongăc ăc uădi nătíchălúaăphơnătheoăvùngăc aăn căta,ă
giaiăđo nă2010ă- 2016? 
A.ăĐ ngăb ngăsôngăH ngătĕng,ăĐ ngăb ngăsôngăC uăLongăgi m. 
B.ăĐ ngăb ngăsôngăH ngăgi m,ăcácăvùngăkhácătĕng. 
C.ăĐ ngăb ngăsôngăC uăLongăgi m,ăcácăvùngăkhácătĕng. 
D.ăĐ ngăb ngăsôngăC uăLongătĕng,ăĐ ngăb ngăsôngăH ngăgi m. 
Cơuă59.ăChoăb ngăs ăli u: 

Xu t,ănh păkh uăhƠngăhóaăvƠăd chăv ăc aăXin-ga-po,ăgiaiăđo nă2010ă- 2015 
(Đơn vị: Tỷ đô la Mỹ) 

Nĕm 2010 2012 2014 2015 
Xu tăkh u 471,1 565,2 588,5 516,7 
Nh păkh u 408,6 496,8 513,6 438,0 

(Nguồn: Niên giám thống kê Việt Nam 2016, NXB Thống kê, 2017) 
Theoăb ngăs ăli u,ănh năxétănƠoăsauăđơyăđúngăv ăcánăcơnăxu t,ănh păkh uăhƠngăhóaăvƠăd chăv ăc aăXin-ga-po,ăgiaiăđo nă
2010 - 2015? 
A.ăGiáătr ăxu tăsiêuănĕmă2012ăl năh nănĕmă2015.ă B.ăT ănĕmă2010ăđ nănĕmă2015ăđ uăxu tăsiêu. 
C.ăT ănĕmă2010ăđ nănĕmă2015ăđ uănh păsiêu.ă D.ăGiáătr ăxu tăsiêuănĕmă2014ănh ăh nănĕmă2010. 
Cơuă60.ăPhátăbi uănƠoăsauăđơyăkhông đúngăv iăngƠnhăhƠngăkhôngăc aăn cătaăhi nănay?  
A.ăC ăs ăv tăch tăhi năđ iăhóaănhanhăchóng.ă  B.ăM ănhi uăđ ngăbayăthẳngăđ năcácăn c. 
C.ăNgƠnhănonătrẻănh ngăphátătri năr tănhanh.ă D.ăV năchuy năkh iăl ngăhƠngăhóaăl nănh t. 
Cơuă61.ăCĕnăc ăvƠoăAtlatăĐ aălíăVi tăNamătrangă22,ăchoăbi tăphátăbi uănƠoăsauăđơyăđúngăv iăkhông côngănghi păch ăbi nă
l ngăth c,ăth căph măn căta? 
A.ăCôngănghi păch ăbi năl ngăth căphơnăb ăr ngărưi. 
B.ăH iăPhòng,ăBiênăHòaălƠăcácătrungătơmăquyămôăl n. 
C.ăCóăcácătrungătơmăv iăquyămôăr tăl n,ăl n,ăv a,ănh . 
D.ăĐƠăN ngăvƠăVũngăTƠuăcóăc ăc uăngƠnhăgi ngănhau. 
Cơuă62.ăChoăbi uăđ ăv ăd uăthôăvƠăđi năc aăPhi-lip-pin,ăgiaiăđo nă2010ă- 2015: 

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

Bi uăđ ăth ăhi năn iădungănƠoăsauăđơy? 
A.ăQuyămô,ăc ăc uăs năl ngăd uăthôăvƠăđi năc aăPhi-lip-pin,ăgiaiăđo nă2010ă- 2015. 
B.ăS năl ngăd uăthôăvƠăs năl ngăđi năc aăPhi-lip-pin,ăgiaiăđo nă2010ă- 2015. 
C.ăChuy năd chăc ăc uăs năl ngăd uăthô vƠăđi năc aăPhi-lip-pin,ăgiaiăđo nă2010ă- 2015. 
D.ăT căđ ătĕngătr ngăs năl ngăd uăthôăvƠăđi năc aăPhi-lip-pin,ăgiaiăđo nă2010ă- 2015. 
Cơuă63.ăY uăt ănƠoăsauăđơyălƠăch ăy uăthúcăđ yăvi căphátătri năgiaoăthôngăv năt iăbi năn cătaăhi nănay? 
A.ăH iănh pătoƠnăc uăsơu,ăr ng.ă   B.ăHo tăđ ngăduăl chăphátătri n. 
C.ăVùngăbi năr ng,ăb ăbi nădƠi.ă   D.ăNhi uăvũng,ăv nhăsơu,ăkínăgió. 
Cơuă64.ăTh ăm nhăhƠngăđ uăc aăvùngăkinhăt ătr ngăđi mămi năTrungăn cătaălƠ 
A.ăv ătríăthu năl iăchoăphátătri năkinhăt ăvƠăgiaoăl uăhƠng hóa. 
B.ăkhaiăthácăt ngăh pătƠiănguyênăbi n,ăkhoángăs năvƠăr ng. 
C.ăngu nălaoăđ ngărẻ,ăch tăl ngăngƠyăcƠngăđ cănơngăcao. 
D.ăm ngăl iăgiaoăthôngăv năt iăđangăđ căđ uăt ăphátătri n. 
Câu 65. S năl ng lúa c aăn cătaătĕngătrongănh ngănĕmăg năđơyăch  y u là do 
A.ătĕngădi n tích tr ng lúa.    B.ăđaăd ng hóa nông nghi p. 
C.ăđ y m nh công nghi p ch  bi n.   D.ăđ y m nhăthơmăcanhătĕngănĕngăsu t. 
Câu 66. Cho b ng s  li u:  

S năl ng th y s năn căta,ăgiaiăđo n 2005 - 2014 
(Đơn vị: nghìn tấn) 

Nĕm 2005 2009 2010 2014 
Khai thác 1 987,9 2 280,5 2 414,4 2 920,4 
Nuôi tr ng 1 478,9 2 589,8 2 728,3 3 412,8 

Nh năxétănƠoăsauăđơyăđúngăv  s năl ng th y s năn cătaăgiaiăđo n 2005 - 2014?  
A.ăKhaiăthácătĕng,ănuôiătr ng gi m.    B. Nuôi tr ngătĕng,ăkhaiăthácăgi m. 
C. Nuôi tr ngătĕngănhanhăh năkhaiăthác.ă  D.ăKhaiăthácătĕngănhanhăh nănuôiătr ng. 
Cơuă67.ăY uăt ănƠoăsauăđơyătácăđ ngăch ăy uăđ năv năđ ăthi uăvi călƠmă ăĐ ngăb ngăsôngăH ng? 
A.ăCh tăl ngălaoăđ ngăch aăđápă ngăyêuăc u.ă B.ăPhơnăb ădơnăc ,ăngu nălaoăđ ngăch aăh p lí. 
C.ăCóănhi uăđôăth ăt pătrungădơnăc ăđôngăđúc.ă D.ăVi căchuy năd chăc ăc uăkinhăt ăcònăch m. 
Cơuă68.ăĐi m khác nhau gi a các nhà máy nhi tăđi n  mi n B c và các nhà máy nhi tăđi n  mi n Nam là 
A. mi n B c ch y b ng than, mi n Nam ch y b ng d u ho c khí. 
B. các nhà máy  mi năNamăth ng có quy mô l năh nămi n B c. 
C. mi n B c n m g n vùng nguyên li u, mi n Nam g n các thành ph . 
D. các nhà máy  mi n B căđ c xây d ng s măh năcácănhƠămáyă  mi n Nam. 
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Cơuă69.ăY uăt ănƠoăsauăđơyăcóătácăđ ngăch ăy uăđ năs  tĕngănhanhăgiáătr ănh păkh uăc aăn cătaăhi nănay? 
A.ăNhuăc uăc aăquáătrìnhăcôngănghi păhóa.ă  B.ăNhuăc uăc aăch tăl ngăcu căs ngăcao. 
C.ăVi căphátătri năc aăquáătrìnhăđôăth ăhóa.ă  D.ăS ăthamăgiaăc aănhi uăthƠnhăph năkinhăt . 
Cơuă70.ăKhóăkhĕnăl nănh tăvƠoămùaăkhôăc aăĐ ngăb ngăsôngăC uăLongălƠ 
A.ăm căn căsôngăth p,ăth yătri uă nhăh ngăm nh. 
B.ănguyăc ăcháyăr ngăcao,ăđ tănhi măm năho căphèn. 
C.ăđ tănhi măm năho căphèn,ăm căn căng măh ăth p. 
D.ăthi uăn căngọtătr mătrọng,ăxơmănh păm năl năsơu. 
Câu 71. NguyênănhơnănƠoăsauăđơyă lƠă ch ăy uă lƠmăchoăho tăđ ngănuôiă tr ngă th yăs nă ăn că taăhi nănayăphátă tri nă
nhanh? 
A.ăTh ătr ngătiêuăth ăngƠyăcƠngăđ căm ăr ng.ă B.ăDi nătíchăm tăn cănuôiătr ngăth yăs nătĕng. 
C.ăCôngănghi păch ăbi năđápă ngăđ cănhuăc u.ă D.ă ngăd ngănhi uăti năb ăc aăkhoaăhọcăkĩăthu t. 
Cơuă72.ăNhơnăt ănƠoăsauăđơyătácăđ ngăch ăy uăđ năs ăthayăđ iăc ăc uăkinhăt ănôngăthônăvenăbi nă ăB căTrungăB ? 
A.ăM ăr ngăcácăc ăs ăcôngănghi păch ăbi năth yăs n. 
B.ăĐ yăm nhănuôiătr ngăth yăs năn căm n,ăn căl . 
C.ăTĕngăc ngăph ngăti năhi năđ iăđ ăđánhăb tăxaăb . 
D.ăPhátătri năc ăs ăh ăt ngăkĩăthu tăd chăv ăngh ăcá. 
Cơuă73.ăTh ăm nhăn iăb tăc aăDuyênăh iăNamăTrungăB ătrongăphátătri năgiaoăthôngăv năt iăbi năsoăv iăB căTrungăB ălƠ 
A.ănhi uăvũng,ăv nhăn căsơuăvƠăg nătuy năhƠngăh iăqu căt . 
B.ăcóănhi uăđ aăđi măthu năl iăđ ăxơyăd ngăc ngăt ngăh p. 
C.ăcóănhi uăđ oăthu năl iăchoăcácătƠuăthuy năneoăđ u,ătrúă n. 
D.ăvùngăbi năítăch uă nhăh ngăc aăbưo,ăgióămùaăĐôngăB c. 
Cơuă74.ăM căđíchăch ăy uăc aăvi căkhaiăthácălưnhăth ătheoăchi uăsơuă ăĐôngăNamăB ălƠ 
A.ăkhaiăthácăcóăhi uăqu ăcácăngu năl căvƠăb oăv ămôiătr ng. 
B.ăs ăd ngăh pălíăngu nătƠiănguyênăvƠăgi iăquy tăvi călƠm. 
C.ăgi iăquy tăt tăcácăv năđ ăxưăh iăvƠăđaăd ngăhóaăn năkinhăt . 
D.ăchuy năd chăc ăc uăkinhăt ăvƠăkhaiăthácăh pălíătƠiănguyên. 
Cơuă75.ăY uăt ănƠoăsauăđơyătácăđ ngăch ăy uăđ năvi căs năxu tătheoăh ngăhƠngăhóaătrongăchĕnănuôiă ăn cătaăhi nă
nay? 
A.ăTrìnhăđ ălaoăđ ngăđ cănơngăcao.ă  B.ăNhuăc uăth ătr ngătĕngănhanh. 
C.ăD chăv ăthúăyăcóănhi uăti năb .ă   D.ăC ăs ăth căĕnăđ căđ măb oăh n. 
Cơuă76.ăChoăb ngăs ăli u: 

Giáătr ăxu t,ănh păkh uăc aăn căta,ăgiaiăđo nă2005ăậ 2016. 
(Đơn vị: Triệu đô la Mỹ) 

Nĕm 2005 2010 2012 2016 
Xu tăkh u 32447,1 72236,7 114529,2 176580,8 
Nh păkh u 36761,1 84838,6 113780,4 174803,8 

(Nguồn: Niên giám thống kê Việt Nam 2016, NXB Thống kê, 2017) 
Theoăb ngăs ăli u,ăđ ăth ăhi năt căđ ătĕngătr ngăgiáătr ăxu t,ănh păkh uăc aăn căta,ăgiaiăđo nă2005ă- 2016,ăd ngăbi uă
đ ănƠoăsauăđơyălƠăthíchăh pănh t? 
A.ăK tăh p.ă  B.ăĐ ng.ă   C.ăMi n.   D.ăC t. 
Cơuă77.ăụănghĩaăch ăy uăc aăvi cătĕngăc ngăchuyênămônăhóaăs năxu tănôngănghi pă ăn cătaălƠ 
A.ăt oăthêmănhi uăvi călƠmăchoăs ăl ngăl năng iălaoăđ ng. 
B.ăđápă ngăt tănhuăc uăchuy năd chăc ăc uăngƠnhăvƠălưnhăth . 
C.ăkhaiăthácăcóăhi uăqu ăs ăđaăd ng,ăphongăphúăc aăt ănhiên. 
D.ăt oăraăkh iăl ngănôngăs năhƠngăhóaăl năvƠăcóăch tăl ng. 
Cơuă78.ăNgƠnhăcôngănghi păn cătaăti păt căđ căđ uăt ăđ iăm iătrangăthi tăb ăvƠăcôngăngh ăch ăy uănh m 
A.ănơngăcaoăv ăch tăl ngăvƠăh ăgiáăthƠnhăs năph m. 
B.ăđ yănhanhăquáătrìnhăchuy năd chăc ăc uăkinhăt . 
C.ăphùăh pătìnhăhìnhăphátătri năth căt ăc aăđ tăn c.ă 
D.ăđápă ngănhuăc uăth ătr ngătrongăvƠăngoƠiăn c. 
Cơuă79.ăVi căđ yăm nhăs năxu tăcơyăcôngănghi pă ăTrungăduăvƠămi nănúiăB căB ăg păkhóăkhĕnăch ăy uănƠoăsauăđơy? 
A.ăM tăđ ădơnăs ăth p,ăphongăt căcũăcònănhi u.ă B.ăTrìnhăđ ăthơmăcanhăcònăth p,ăđ uăt ăv tăt ăít. 
C.ăN năduăcanh,ăduăc ăcònăx yăraă ăm tăs ăn i.ă D.ăCôngănghi păch ăbi nănôngăs năcònăh năch . 
Cơuă80.ăBi năphápăc păbáchănh tăhi nănayăđ ăb oăv ăr ngăt ănhiênă ăTơyăNguyênălƠ 
A.ăđóngăc aăr ng,ăngĕnăch nătìnhătr ngăpháăr ng.ă B.ăchúătrọngăgiaoăđ t,ăgiaoăr ngăchoăng iădơn. 
C.ăđ yăm nhăvi căkhoanhănuôi,ătr ngăr ngăm i.ă D.ăkhaiăthácăr ngăh pălí,ăđ yăm nhăch ăbi năg . 
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