
Bài 35: VAI TRÒ , CÁC NHÂN T  NH H NG VÀ ĐẶC ĐI M PHÂN 
B  CÁC NGÀNH D CH V . 

I. PHẦN TR C NGHI M:  

    Câu 1. ănhi uăqu căgiaătrênăth ăgi i,ăng iătaăth ngăchiaăcácăngànhăd chăv ăă
thànhăm yănhóm? 
    A. 2 nhóm. B  . 3 nhóm.           C. 4 nhóm.           D. 5 nhóm. 
Câu 2. Các ho tăđ ng thu c nhóm dch v  tiêu dùng  là 
    A. tài chính, du lch, y t .       B. bo hi m,ăbánăbuôn,ăđoànăth . 
    C. du lch, y t , giáo d c.                      D. giáo dc, thông tin liên lc, v n t i. 
Câu 3. Các trung tâm dch v  l n nh t th  gi i là 
    A. Niu I-ooc, Tô-ki-ô, Xao Pao-lô.   B. Tô-ki-ô, Oa-sin-tơn,ăPa-ri. 
     C. Xin-ga-po,ăLuânăĐôn,ăPa-ri.                  D. Niu I-ooc, Tô-ki-ô,ăLuânăĐôn. 
Câu 4. Vaiătròănàoăsauăđâyăkhông ph i c a ngành dch v ? 
    A. Sử d ng t t nguồnălaoăđ ngătrongăn c. 
    B.Thúcăđ y các ngành sn xu t v t ch t phát tri n. 
    C. Khai thác ttăhơnădiăs năvĕnăhóa,ăl ch sử. 
    D. S n xu t những mặt hàng xut kh u có giá tr. 
Câu 5. T  lệ laoăđ ng trong ngành dch v   Hoa Kì chi m 
    A. trên 60%.  B. Trên 70%.       C. Trên 80%.     D. Trên 90%. 
Câu 6. Nhân t  nào nhăh ng t i hình thức tổ chức m ngăl i ngành dch v ? 
    A.ăQuyămô,ăcơăc u dân s. 
    B. Mức s ng và thu nhp thực t . 
    C .ăTrìnhăđ  phát tri n kinh t . 
    D. Truy n th ngăvĕnăhóa và phong tc. 
Câu 7. Đ i v i ngành dch v , mức s ng và mức thu nhp thực t  nhăh ng 
đ n 
    A. m ngăl i ngành .                                  B. nhu cu dch v . 
    C. nhpăđ  phát tri n .                                 D.ăcơăc u ngành dch v . 
Câu 8. Nétăt ơngăđồng v  vai trò c a ngành dch v  và ngành công nghiệp là 
    A. có vai trò ch đ o trong nn kinh t . 
    B. t o ra nhi u s n ph m tiêu dùng có giá tr. 
    C. khai thác ttăhơnăcác nguồn tài nguyên thiên nhiên. 
    D. xây dựngăcơăs  v t ch t,ăkĩăthu t cho nhi u ngành kinh t. 
Câu 9. Y u t  nàoăsauăđâyăcóăvaiătròăquanătrọng làm cho s ng i ho tăđ ng 
trong ngành dch v  tĕngălênă? 
    A.Trìnhăđ  phát tri n kinh t .                                  B.ăQuiămô,ăcơăc u dân s. 
    C. Mức s ng và thu nhp thực t .ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăD.ăCơăs  h  t ng du lch. 
Câu 10.Nhânăt ă nhăh ngăt iăsức mua,ănhuăc uăd chăv ălà 
    A. quy mô, cơăc uădânăs . 
    B.ămứcăs ngăvàăthuănh păthựcăt . 
    C. phânăb ădânăc ăvàăm ngăl iăqu năc . 
     D.ăătruy năth ngăvĕnăhoá,ăphongăt căt păquán. 
Câu 11. Sựăphânăb ădânăc ăvàăm ngăl iăqu năc ă nhăh ngăđ năngànhăd chăv ă



th ăhiệnă  
    A.ănhuăc uăd chăv . 
    B.ăcơăc uăngànhăd chăv . 
    C.m ngăl iăngànhăd chăv . 
    D.ăHìnhăthứcătổăchứcăm ngăl iăd chăv . 
Câu 12. Cho b ng s  li u 
GIÁăTR ăXU TăKH UăHẨNGăHOÁăVẨăD CHăV ăC AăM Tă

S ăQU CăGIAăCHỂUăÁăNĔMă2014 
                                              (Đơnăv :ăt ăUSD) 

Qu căgia Giáătr ăxu tăkh uăhàngăhoá vàăd chăv  

năĐ                    475 

TrungăQu c 2342 

HànăQu c 714 

Nh tăB n                     815 

   Dựa vào bảng số liệu trên, trả lời các câu hỏi 12a, 12b. 
Câu 12a. Bi uăđồăthíchăh pănh tăth ăhiệnăgiáătr ăxu tăkh uăhàngăhoáăvàăd chăv ă

nĕmă2014ăc aăm tăs ăqu căgiaălà 
     A.ăBi uăđồătròn.ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăB.ăBi uăđồăc t. 
     C.ăBi uăđồăđ ng.ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăD.ăBi uăđồămi n. 
Câu 12b Nh năxétănàoăsauăđâyăđúng v ăb ngăs ăliệuătrên? 

A. giáătr ăxu tăkh uăhàngăhoáăvàăd chăv  TrungăQu căg pă4,5ăl năc aăHànă
Qu c. 

    B. Nh tăB năcóăgiáătr ăxu tăkh uăhàngăhoáăvàăd chăv ăl năthứă2ătrongă4 n c. 
    C. năĐ ăcó giáătr ăxu tăkh uăhàngăhoáăvàăd chăv ăch ăbằngă1/4ăTrungăQu c. 
     D. TrungăQu căcoăgiáătr  xu t kh uăhàngăhoáăvàăd chăv ăth pănh t trong 4 
n c . 
Câu 13. Cho b ng s  li u 
S ăL NGăKHÁCHăDUăL CHăĐ NăVẨăDOANHăTHUăDUăL CHăC Aă
M T 
                            S ăN CăTRểNăTH ăGI IăNĔMă2014 

N ớc 
Khách du l ch đ n 
( triệu lượt) 
 

Doanh thu 
(tỉ USD) 

Pháp 83,8 66,8 

Tây Ban Nha 65,0 65,1 

Hoa Kì 75,0 220,8 

TrungăQu c 55,6 56,9 

Anh 32,6 62,8 

Mê-hi-cô 29,3 16,6 
                        Căn cứ vào bảng số liệu trên, trả lời các câu hỏi từ 13a đến 13c . 



Câu 13a. Bi uăđồănàọăthíchăh pănh tăth ăhiệnăs ăl ngăkháchăduăl chăđ năvàă
doanhăthuăduăl chăc aăcácăn cătrên? 

     A. Bi uăđồăk tăh păc tăvàăđ ng. 
     B. Bi uăđồămi n. 
     C.  Bi uăđồăc tăghép. 
     D.ăBi uăđồătròn. 
Câu 13b. Nh năxétănàoăsauăđây đúng v iăb ngăs ăliệu trên? 
     A. TrungăQu călàăn căcóădoanh thu duăl chăđứngăhàngăđ u. 
     B. Anhălàăn căcóădoanhăthuăduăl chătrênăl tăkháchăr tăcao. 
     C.ăTâyăBanăNhaăcóăs ăl ngăkháchăduăl chăđ nănhi uăthứă2ătrongăsáuăn c. 
     D. Phápăcóăs ăl ngăkháchăduăl chăđ nănhi uănh t,ăg pă2,86 l năMê-hi-cô. 
Câu 13c. Hoa Kì có doanhăthuăduăl chătrênăl tăkháchălà 

A. 2744 USD/l tăkhách.   B. 2844 USD/l tăkhách. 
C. 2944 USD/l tăkhách.      D. 3044ăUSD/l tăkhách. 

Câu 14.ăNhânăt ănàoăsauăđâyăcóă nhăh ngăl n nh tăđ iăv iăsựăphátătri năngànhă
duăl chăViệtănam? 
     A.ăLaoăđ ngădồiădào.               B.ăMứcăs ngăcao. 
     C.Cơăs ăh ăt ngăduăl chăphátătri n.ăăăăăD.ăNhi uătàiănguyênăduăl ch. 
Câu 15 .Cácăthànhăph ănàoăsauăđâyăc aăn cătaăcóăcácăho tăđ ngăd chăv ăđa 
d ngăvàăphátătri năm nhănh t n căta ? 
   A.ăHàăN iăvàăH iăPhòng.     B.ăHàăN iăvàăĐàăNẵng. 
   C.ăHàăN iăvàăNhaăTrang.ăăăăăăă              D.ăHàăN iăvàăthànhăph ăHồăChíăMinh. 
Câu 16. Nhânăt ănàoăsauăđâyă nhăh ngăđ năhìnhăthứcătổăchứcăm ngăl iăngànhă

d ch v  ăvùngăTâyăNguyênăc aăViệtăNam? 
    A. Diătíchăl chăsử,vĕnăhoá. 
    B.ăQuiămô,ăcơăc uădânăs . 
    C.ăMứcăs ngăvàămứcăthuănh păc aăng iădân. 
    D. Truy năth ngăvĕnăhoá,ăphongăt căt păquán. 
Câu 17.  Cácăn căđangăphátătri năth ngăcóăt ălệălaoăđ ngăngànhăd chăv ăth pă
hơnăn căphátătri nălàădo 
    A. Quiămôădânăs ănh . 
    B.ăNĕngăsu tălaoăđ ngăcao. 
    C. Nghèo tài nguyên thiên nhiên. 
    D.ăTrìnhăđ ăphátătri năkinhăt ăch aăcao. 
Câu 18: ụănàoăd iăđâyăkhôngăthu căvaiătròăc aăcácăngànhăd chăv ? 
A. Thúcăđ yăsựăphátătri năc aăcácăngànhăs năxu tăv tăch t. 
B.ăSửăd ngăt tăhơnănguồnălaoăđ ng,ăt oăthêmăviệcălàm. 
C.ăT oăraăm tăkh iăl ngăc aăc iăl năchoăxưăh i. 
D.ăKhaiăthácăt tăhơnătàiănguyênăthiênănhiênăvàăcácădiăs năvĕnăhóaă,l chăsửă,cácă
thànhătựuăc aăcu căcáchăm ngăkhoaăhọc-kĩăthu tăhiệnăđ i. 
Câu 19: Trìnhăđ ăphátătri năkinhăt ,ănĕngăsu tălaoăđ ngăxưăh iă nhăh ngăđ  
A.ăSựăphânăb ăcácăm ngăl iăd chăv . 
B.ăNh păđiệuăphátătri năvàăcơăc uăngànhăd chăv . 



C.ăĐ uăt ăbổăsungălaoăđ ngăchoăngànhăd chăv . 
D.ăSứcămuaăvàănhuăc uăd chăv . 
Câu 20: Cácăho tăđ ngătàiăchính,ăngânăhàng,ăb oăhi m,ăkinhădoanhăb tăđ ngăs n,ă
d chăv ăngh ănghiệpăthu căv ănhómăngành. 
A.ăD chăv ăcông.ă      B.ăD chăv ătiêuădùng. 
C.ăD chăv ăkinhădoanh.ă     D.ăD chăv ăcáănhân. 
II. PHẦN TỰ LU N: 
Họcăsinhătr ăl iăcácăcâuăh iăvà hoànăthiệnăv ăbi uăđồăcu iăbàiă35 trang 137- sgk 
Đ aăLíă10 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



BÀI 36. VAI TRÒ, ĐẶC ĐI M VÀ CÁC NHÂN T  NH H NG D N 
PHÁT TRI N, PHÂN B  NGÀNH GIAO THÔNG V N T I. 

I.  PHẦN TR C NGHI M. 

Câu 1.Kh iăl ngăv năchuy nălàătiêuăchíăđánhăgiáăho tăđ ngăc aăngànhănàoăsauă
đây 

A.ăGiaoăthôngăv năt i. 
B.ăDuăl ch. 
C.ăCôngănghiệp. 
D.ăCh ăbi nănôngăs n. 

Câu 2. Ch tăl ng c a ngành giao thông vn t iăđ căđoăbằng tiêu chí  
A.ăKh iăl ngăhàngăhóaăvàăhànhăkháchăđ căv năchuy n 
B.ăT căđ ăchuyênăch ,ătiệnănghiăvàăanătoànăchoăkhách. 
C.ăLo iăhìnhăv năt iăphổăbi nă ăđ aăph ơngă. 
D.ăS ăl ngăph ơngătiệnăvàăđ ngăgiaoăthông. 

Câu 3. S n ph m c a ngành giao thông vn t i là  
A.ăch tăl ngăc aăd chăv ăv năt i.ă 
B.ăkh iăl ngăv năchuy n.ă 
C.ăsựăchuyênăch ăng iăvàăhàngăhóa. 
D. tiệnănghiăvàăanătoànăchoăkhách. 

Câu 4. Đi u kiệnăcóăỦănghĩaăquy tăđ nhăđ i v i phát tri n ngành giao thông vn 
t i là 

A.ăĐ aăhìnhăvàăkhíăh u. 
B.ăV ătríăd aălỦăvàăđ aăhình. 
C.ăTựănhiênăvàătàiănguyên. 
D.ăKinhăt - xưăh i. 

Câu5. Sựăphátătri năc aăngànhăv năt iăđ ngă ngăgắnăli năv iănhuăc uăv nă
chuy nă 

A.ăD uăkhí. 
B. Than. 
C.ăKhoángăs n. 
D.ăNg i. 

Câu6. Đơnăv ătínhăkh iăl ngăhàngăhóaăluânăchuy nălàă 
A.ăNg i.km. 
B.ăT n.km 
C.ăNg i.km2. 
D.ăT n.ăkm2. 

Câu 7. Sự thayăđổi c a th i ti t nhăh ngăđ n   
A. sự ho tăđ ng c aăcácăph ơngătiện giao thông vn t i.  
B. công tác thit k  các công trình giao thông vn t i.  
C. Ch tăl ng ph c v  c aăcácăph ơngătiện giao thông vn t i.  
D. sự có mặt c a lo i hình giao thông vn t i phù h p. 

Câu 8. Lo i hình v n t i đ ng s t phát tri n thu n l i  nơi nào sau đây? 
A.ăĐồi núi. 



B. Nhi u sông ngòi, ao hồ. 
C. Vùng hoang mc r ng l n. 
D.ăĐồng bằng r ng l n, bằng phẳng. 

Câu 9.  khu vực mi n núi, việc xây dựng ngành vn t iăđ ng b  gặpăkhóăkhĕnă
ch  y u do  

A. ít tài nguyên.  
B. khí h u khắc nghiệt.   
C.ăđ a hình him tr .  
D. nhi u thiên tai.  

Câu10 .Khách hàng có vai trò quytăđ nh sự phát tri n c a ngành giao thông vn 
t i thông qua việc 

A. Trang b cơăs  v t ch tăkĩăthu t cho ngành. 
B. Thi t k , b oăd ng và sửa chữa các công trình giao thông. 
C. Xây dựng m ngăl iăđ ng và cung cpăph ơngătiện v n t i. 
D. lựa chọn lo i hình v n t i, yêu c u v  h ngăvàăc ngăđ  v n chuy n. 

Câu 11. Nhân t  quy tăđ nhăđ n sự đaăd ng c a lo i hình giao thông là 
A. V năvàătrìnhăđ  phát tri n.  
B.ăĐi u kiện khí h u. 
C. Phân b dânăc . 
D. V  tríăđ a lí. 

Câu 12. T i các thành ph l n, lí do nào quytăđ nh sự hình thành và phát trin 
ph ơngătiện v n t i  xe buýt ? 

A. M ngăl i v n t iăđ c hình thành từ lâuăđ i. 
B.ăĐi u kiện tự nhiên thích hp. 
C. Nhu c u v n chuy n nguyên liệu l n. 
D. Nhu c uăđiăl i c aădânăc ăcao. 

Câu 13. Đi u kiện tự nhiênănàoăsauăđâyăthu n l iăđ  n c ta hình thành các cng 
n c sâu? 

A. Nằm trên tuynăđ ng hàng hi qu c t . 
B. Nhi u v nhăn c sâu, rng và kín gió. 
C. G năcácăn c có n n kinh t  sôiăđ ng. 
D. Vùng h uăph ơngăc ng l n và b  bi n dài. 

Câu 14. Tự nhiênăquyăđ nh sự có mặt m t s  lo i hình v n t iăđ c bi u hiện qua 
ví d  nàoăsauăđây 

A. Việt Nam phát trin m nh ngành giao thông vn t i hàng không. 
B. M ngăl iăgiaoăthôngăđ ng b  phát tri n m nh. 
C.ăĐ tăn c Lào không có ngành vn t iăđ ng bi n 
D. M ngăl iăgiaoăthôngădàyăđặc t i BắcăMĩăvàăTâyăỂu. 

Câu 15. Ng iătaăth ngădựaăvàoătiêuăchíănàoăsauăđâyăđ ăđanhăgiáăc căphíăv nă
t iăhàngăhóaă? 
A.ăCựăliăv năchuy nătrungăbình. 
B.ăKh iăl ngăv năchuy n. 
C.ăKh iăl ngăluânăchuy n. 



D.ăCh tăl ngăd chăv ăv năt i. 
Câu 16. ămi nănúi,ăngànhăgiaoăthôngăv năt iăkémăphátătri năch ăy uădo 
A.ăĐ aăhìnhăhi mătr . 
B.ăKhíăh uăkhắcănghiệt. 
C.ăDânăc ăth aăth t. 
D.ăKhoaăhọcăkĩăthu tăch aăphátătri n. 
Cho b ng s  li u: 

KH IăL NGăHẨNGăHịAăV NăCHUY NăVẨăLUỂNăCHUY NăPHỂNă
THEOăLO IăHỊNHăV NăT IăC AăN CăTAăNĔMă2014 

Lo iăhình Kh iăl ngăhàngăhóaăv năchuy nă
(ăTriệuăt nă) 

Kh iăl ngăhàngăhóaăluânăchuy nă(ă
Triệuăt nă) 

Đ ngăsắt 7,2 4311,5 

Đ ngăb  821,7 48189,8 

Đ ngăsông 190,6 40099,9 

Đ ngăbi n 58,9 130015,5 

Đ ngăhàngă
không 

0,2 534,4 

Tổngăs  1078,6 223151,1 

Dựaăvàoăb ngăs ăliệuătrênă,ătr ăl iăcácăcâuăh iătừă17ăđ nă20. 
Câu 17. Ngànhăgiaoăthôngăv năt iăcóăkh iăl ngăhàngăhóaăv năchuy năl nănh tă
là 
A.ăĐ ngăb .ă     B.ăĐ ngăsắt. 
C.ăĐ ngăsông.     D.ăĐ ngăbi n. 
Câu 18. Ngànhăgiaoăthôngăv năt iăcóăkh iăl ngăhàngăhóaăluânăchuy năl nănh tă
là 
A.ăĐ ngăb .ă     B.ăĐ ngăsắt. 
C.ăĐ ngăsông.     D.ăĐ ngăbi n. 
Câu 19. Ngànhăgiaoăthôngăv năt iăcóăcựăliăv năchuy năl nănh tălà 
A.ăĐ ngăb .ă     B.ăĐ ngăhàngăkhông. 
C.ăĐ ngăsông.     D.ăĐ ngăbi n. 
Câu 20.  Đ ngăhàngăkhôngăcóăkh iăl ngăhàngăhóaăluânăchuy nănh ănh tăvì 
A.ăCựăliăv năchuy nănh ănh t. 
B.ăKh iăl ngăv năchuy năr tănh . 
C.ăSựăphátătri năcònăh năch . 
D.ăXu tănh păkh uăhàngăhóaăquaăhàngăkhôngăch aăphátătri n. 



II. PHẦN TỰ LU N: 
Họcăsinhătr ăl iăcácăcâuăh iăcu iăbàiă36ătrangă141- sgkăĐ aăLíă10. 
 
 
 
 


