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 Mã đề thi 132    

(Thí sinh được phép sử dụng Atlat Địa lí Việt Nam trong phòng thi) 

Họ, tên thí sinh:.....................................................................Số báo danh:………….. 

Trong mỗi câu dưới đây, hãy chọn đáp án đúng nhất: 

Câu 41: Đường dây siêu cao áp 500KV truyền tải điện từ Hòa Bình đến nơi nào sau đây?  

A. Cà Mau. B. Hà Tĩnh. 

C. Đà Nẵng. D. Phú Lâm (TP. Hồ Chí Minh). 

Câu 42: Thuận lợi chủ yếu về tự nhiên để phát triển cây cà phê ở Tây Nguyên là 

A. đất badan màu mỡ và khí hậu cận xích đạo gió mùa. 

B. nguồn nước mặt dồi dào, đất trồng đa dạng. 

C. các cao nguyên rộng lớn, khí hậu phân mùa. 

D. khí hậu phân hóa, các cao nguyên rộng lớn. 

Câu 43: Diện tích rừng ở Đồng bằng sông Cửu Long bị giảm sút trong những năm gần đây, 

nguyên nhân chủ yếu do 

A. dân số tăng, đất thổ cư lấn sang đất rừng.   

B. công nghiệp hóa, đô thị hóa diễn ra nhanh. 

C. nhu cầu mở rộng diện tích đất nông nghiệp. 

D. nước biển dâng, xâm nhập mặn diện rộng. 

Câu 44: Nơi có mùa khô khắc nghiệt và kéo dài nhất nước ta là 

A. vùng ven biển cực Nam Trung Bộ. B. các thung lũng khuất gió ở miền núi. 

C. vùng thấp, khuất gió ở Tây Nguyên. D. toàn bộ Đồng bằng sông Cửu Long. 

Câu 45: Phát biểu nào sau đây không đúng với ngành giao thông vận tải hàng không nước ta hiện 

nay? 

A. Nâng cấp các sân bay, mở thêm các tuyến bay quốc tế. 

B. Cơ sở vật chất được đầu tư và hiện đại hóa nhanh. 

C. Chiếm tỷ trọng cao nhất trong luân chuyển hành khách. 

D. Là ngành non trẻ nhưng đang phát triển mạnh mẽ. 

Câu 46: Hoạt động nào sau đây là chủ yếu giúp cho Duyên hải Nam Trung Bộ mở rộng vùng hậu 

phương cho các hải cảng? 

A. Đầu tư nâng cấp các tuyến giao thông Bắc-Nam. 

B. Đầu tư nâng cấp, hiện đại hóa các đô thị ven biển. 

C. Thành lập thêm nhiều khu công nghiệp tập trung. 

D. Cải tạo, mở rộng các tuyến giao thông Đông - Tây. 

Câu 47: Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 29, cho biết trung tâm công nghiệp nào sau đây ở 

Đông Nam Bộ không có ngành chế biến nông sản (năm 2007)? 

A. Vũng Tàu. B. TP. Hồ Chí Minh. C. Biên Hoà. D. Thủ Dầu Một. 
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Câu 48: Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 23, cho biết quốc lộ nào sau đây nối trực tiếp cửa 

khẩu quốc tế Cầu Treo với Quốc lộ 1? 

A. Quốc lộ 6. B. Quốc lộ 7. C. Quốc lộ 8. D. Quốc lộ 9. 

Câu 49: Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 21, cho biết trung tâm công nghiệp nào sau đây 

có ngành điện tử? 

A. Cần Thơ. B. Biên Hòa. C. Thanh Hóa. D. Quy Nhơn. 

Câu 50: Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 17, cho biết trung tâm kinh tế nào sau đây lớn 

nhất vùng Duyên hải miền Trung? 

A. Huế. B. Đà Nẵng. C. Quy Nhơn. D. Nha Trang. 

Câu 51: Cho bảng số liệu: 

GIÁ TRỊ XUẤT KHẨU MỘT SỐ SẢN PHẨM CỦA NƯỚC TA,  

GIAI ĐOẠN 2010 - 2018 

                                (Đơn vị: Triệu USD) 

Năm 2010 2014 2017 2018 

Hàng điện tử 3590 11434 26282 29562 

Giày, dép 5123 10318 14678 16236 

Hàng rau, hoa quả 460 1489 3508 3806 

                                   (Nguồn: Niên giám thống kê Việt Nam 2018, NXB Thống kê, 2019) 

Theo bảng số liệu, cho biết nhận xét nào sau đây đúng khi so sánh giá trị xuất khẩu một số sản 

phẩm của nước ta trong giai đoạn 2010 - 2018? 

A. Hàng điện tử tăng chậm hơn hàng giày, dép. 

B. Hàng giày, dép có tốc độ tăng nhanh thứ hai. 

C. Hàng rau, hoa quả có tốc độ tăng nhanh nhất. 

D. Nhóm hàng điện tử có tốc độ tăng chậm nhất. 

Câu 52: Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 22, cho biết nhà máy nhiệt điện nào sau đây sử 

dụng nhiên liệu khí đốt? 

A. Cà Mau. B. Trà Nóc. C. Thủ Đức. D. Ninh Bình. 

Câu 53: Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 14, cho biết núi Lang Bian nằm trên cao nguyên 

nào sau đây? 

A. Pleiku. B. Kon Tum. C. Lâm Viên. D. Đắk Lắk. 

Câu 54: Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 27, cho biết tỉnh nào sau đây của vùng Bắc Trung 

Bộ chưa thành lập khu kinh tế ven biển (năm 2007)? 

A. Quảng Bình. B. Quảng Trị. C. Thanh Hóa. D. Hà Tĩnh. 

Câu 55: Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 10, cho biết hệ thống sông nào sau đây nằm hoàn 

toàn trong lãnh thổ nước ta? 

A. Hệ thống sông Hồng. B. Hệ thống sông Mê Công. 

C. Hệ thống sông Đà Rằng. D. Hệ thống sông Kì Cùng - Bằng Giang. 

Câu 56: Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 26, cho biết công nghiệp luyện kim đen phân bố 

ở nơi nào sau đây của vùng Trung du và miền núi Bắc Bộ? 

A. Tĩnh Túc. B. Hạ Long. C. Cẩm Phả. D. Thái Nguyên. 

Câu 57: Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 9, cho biết trạm khí hậu Hà Nội thuộc vùng khí 

hậu nào sau đây? 

A. Trung và Nam Bắc Bộ. B. Tây Bắc Bộ. 

C. Đông Bắc Bộ. D. Bắc Trung Bộ. 
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Câu 58: Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 20, cho biết tỉnh nào sau đây có sản lượng thủy 

sản khai thác lớn nhất cả nước (năm 2007)? 

A. Bà Rịa - Vũng Tàu. B. Bình Thuận. 

C. Cà Mau. D. Kiên Giang. 

Câu 59: Cho biểu đồ sau: 

 

Theo biểu đồ, nhận xét nào sau đây không đúng với sự thay đổi cơ cấu GDP các bộ phận 

thuộc thành phần kinh tế ngoài Nhà nước của nước ta trong giai đoạn 2010 - 2018? 

A. Tỷ trọng kinh tế tư nhân tăng, kinh tế cá thể giảm. 

B. Tỷ trọng kinh tế tập thể giảm, kinh tế tư nhân tăng. 

C. Tỷ trọng kinh tế cá thể giảm, kinh tế tập thể giảm. 

D. Tỷ trọng kinh tế tập thể tăng, kinh tế cá thể giảm. 

Câu 60: Ở nước ta, thủy sản nước lợ thường được nuôi tại nơi nào sau đây? 

A. Sông suối. B. Các đầm phá. C. Vùng hồ lớn. D. Kênh rạch. 

Câu 61: Đồng bằng sông Hồng không có thế mạnh về 

A. đá vôi, sét và cao lanh. B. nước ngầm, nước khoáng. 

C. than nâu, khí tự nhiên. D. khoáng sản kim loại. 

Câu 62: Đường biên giới quốc gia trên biển của nước ta được xác định bằng 

A. đường cơ sở kết nối các đảo. 

B. ranh giới ngoài của thềm lục địa. 

C. ranh giới ngoài của lãnh hải. 

D. ranh giới ngoài của vùng đặc quyền kinh tế. 

Câu 63: Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 4 - 5, cho biết tỉnh nào sau đây của nước ta 

vừa tiếp giáp với Lào vừa tiếp giáp với Trung Quốc? 

A. Điện Biên. B. Hà Giang. C. Lào Cai. D. Lai Châu. 

Câu 64: Khách du lịch quốc tế đến với nước ta tăng hàng năm do nguyên nhân chủ yếu nào sau 

đây? 

A. Giá cả tiêu dùng và các chi phí dịch vụ rất thấp. 

B. Thiên nhiên ưu đãi với nhiều thắng cảnh đẹp. 

C. Lao động được đào tạo bài bản, chuyên nghiệp. 

D. Một đất nước yên bình, giàu tài nguyên du lịch. 
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Câu 65: Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 19, cho biết tỉnh nào sau đây có số lượng trâu 

nhiều hơn bò (năm 2007)? 

A. Thanh Hóa. B. Hà Giang. C. Gia Lai. D. Quảng Ngãi. 

Câu 66: Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 28, cho biết trung tâm công nghiệp nào sau đây ở 

vùng Duyên hải Nam Trung Bộ không có cảng biển (năm 2007)? 

A. Đà Nẵng. B. Phan Thiết. C. Nha Trang. D. Quảng Ngãi. 

Câu 67: Loại rừng chiếm diện tích lớn nhất ở Bắc Trung Bộ là 

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

Câu 68: Nhân tố chủ yếu nào sau đây thúc đẩy sự phát triển công nghiệp năng lượng ở Đông Nam 

Bộ? 

A. Thị trường tiêu thụ sản phẩm xuất khẩu ngày càng mở rộng. 

B. Nhu cầu rất lớn về năng lượng trong phát triển công nghiệp. 

C. Sự phát triển đa dạng các ngành dịch vụ sản xuất. 

D. Nhu cầu tiêu thụ tăng cao của dân cư các đô thị. 

Câu 69: Các vườn quốc gia, khu bảo tồn thiên nhiên được xếp vào nhóm 

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

Câu 70: Vùng Trung du và miền núi Bắc Bộ có thuận lợi chủ yếu nào sau đây để trồng cây dược 

liệu, cây ăn quả cận nhiệt và ôn đới? 

A. Diện tích cao nguyên rộng lớn, đất feralit đa dạng. 

B. Mạng lưới sông suối dày đặc, nhiều giống cây trồng. 

C. Không có nhiều thiên tai bão, lụt, các loại dịch bệnh. 

D. Khí hậu có mùa đông lạnh và phân hóa theo độ cao. 

Câu 71: Cho bảng số liệu: 

DIỆN TÍCH VÀ DÂN SỐ MỘT SỐ VÙNG Ở NƯỚC TA, NĂM 2017 

Vùng Diện tích (km
2
) Dân số (nghìn người) 

Đồng bằng sông Hồng 21259,6 21342,1 

Tây Nguyên 54508,3 5778,5 

Đông Nam Bộ 23552,6 16739,6 

Đồng bằng sông Cửu Long 40816,3 17738,0 

           (Nguồn: Niên giám thống kê Việt Nam 2018, NXB Thống kê, 2019)  

Theo vào bảng số liệu trên, nhận xét nào sau đây đúng khi so sánh mật độ dân số của các vùng 

nước ta, năm 2017? 

A. Đông Nam Bộ cao hơn Đồng bằng sông Hồng. 

B. Đông Nam Bộ cao hơn Đồng bằng sông Cửu Long. 

C. Đồng bằng sông Cửu Long cao hơn Đồng bằng sông Hồng. 

D. Tây Nguyên cao hơn Đồng bằng sông Hồng. 
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Câu 72: Cho biểu đồ về dân số nước ta giai đoạn 2010 - 2018: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                          (Nguồn theo Niên giám thống kê Việt Nam 2018, NXB Thống kê, 2019) 

Biểu đồ thể hiện nội dung nào sau đây? 

A. Cơ cấu dân số phân theo thành thị, nông thôn và tốc độ tăng dân số thành thị. 

B. Quy mô và cơ cấu dân số nước ta phân theo thành thị - nông thôn. 

C. Tổng dân số phân theo thành thị, nông thôn và tỉ lệ dân thành thị. 

D. Tốc độ tăng tổng số dân, dân thành thị và dân nông thôn nước ta. 

Câu 73: Kinh tế biển có vai trò ngày càng cao trong nền kinh tế nước ta chủ yếu do 

A. biển giàu tiểm năng, nhiều thuận lợi cho khai thác. 

B. hoạt động kinh tế đa dạng và đóng góp GDP lớn. 

C. yêu cầu của sự nghiệp công nghiệp hóa đất nước. 

D. tạo ra nhiều việc làm, thu hút lượng lao động lớn. 

Câu 74: Phát biểu nào sau đây không đúng với thiên nhiên nhiệt đới ẩm gió mùa ở nước ta?  

A. Gió mùa mùa hạ ở các vùng của nước ta đều có hướng tây nam.  

B. Thực vật nhiệt đới chiếm ưu thế, phổ biến là cây họ Đậu, Vang.  

C. Các đồng bằng châu thổ vẫn tiếp tục được bồi đắp và lấn ra biển.  

D. Trong năm, nước ta chịu ảnh hưởng của Tín phong bán cầu Bắc.  

Câu 75: Nguyên nhân chủ yếu làm cho địa hình nước ta có sự phân bậc rõ rệt theo độ cao là do 

A. tác động mạnh từ các hoạt động kinh tế của con người. 

B. tác động mạnh từ hoạt động ngoại lực xứ sở nhiệt đới. 

C. vận động tân kiến tạo làm trẻ lại trên nền cấu trúc cổ. 

D. hoạt động nội lực vẫn thường xảy ra trên toàn lãnh thổ. 

 

 

2010 
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Câu 76: Cho bảng số liệu sau: 

TỔNG SỐ LAO ĐỘNG VÀ LAO ĐỘNG PHÂN THEO  

CÁC THÀNH PHẦN KINH TẾ CỦA NƯỚC TA QUA CÁC NĂM 

                       (Đơn vị : nghìn người) 

Năm 2010 2012 2014 2016 2018 

TỔNG SỐ 49048,5 51422,4 52744,5 53302,8 54249,4 

Kinh tế Nhà nước 5017,4 4991,4 4866,8 4698,6 4523,1 

Kinh tế ngoài Nhà nước 42304,6 44192,9 45025,1 45016,1 45187,9 

Khu vực có vốn đầu tư nước ngoài 1726,5 2238,1 2852,6 3588,1 4538,4 

(Nguồn: Tổng cục Thống kê Việt Nam 2019: https://www.gso.gov.vn) 

Theo bảng số liệu, để thể hiện sự chuyển dịch cơ cấu lao động phân theo các thành phần kinh 

tế ở nước ta, giai đoạn 2010 - 2018, dạng biểu đồ nào sau đây là thích hợp nhất? 

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

Câu 77: Giải pháp nào sau đây là chủ yếu nhằm giảm tình trạng thiếu việc làm ở các vùng nông 

thôn nước ta? 

A. Giảm tỉ suất sinh, chuyển lao động ra thành phố tìm việc làm. 

B. Đẩy mạnh liên kết đào tạo nâng cao trình độ người lao động. 

C. Đa dạng hóa kinh tế nông thôn và duy trì nghề truyền thống. 

D. Di chuyển các cơ sở công nghiệp lớn về các vùng nông thôn. 

Câu 78: Phát biểu nào sau đây không đúng với thiên nhiên phân hóa đa dạng của nước ta? 

A. Ở vùng Tây Nguyên hình thành loại rừng thưa nhiệt đới khô.  

B. Thềm lục địa của Bắc Bộ và Nam Bộ thấp, nông và mở rộng.  

C. Mùa mưa của khu vực Trung bộ thường lệch vào thu - đông. 

D. Quá trình feralit bắt đầu suy giảm ở độ cao trên 1600 - 1700m. 

Câu 79: Việc chuyển dịch cơ cấu trong nội bộ ngành trồng trọt nước ta đem lại ý nghĩa chủ yếu 

nào sau đây? 

A. Khắc phục tính mùa vụ và hạn chế những tác động của thiên tai. 

B. Khai thác hiệu quả tài nguyên, phát triển nông nghiệp hàng hóa. 

C. Tạo nhiều việc làm, đa dạng hóa kinh tế nông nghiệp nông thôn. 

D. Phá thế độc canh cây lúa và phát huy nền nông nghiệp nhiệt đới. 

Câu 80: Tỉ lệ dân thành thị ở nước ta có sự chênh lệch giữa các vùng miền, nguyên nhân chủ yếu 

do 

A. trình độ công nghiệp hóa có sự khác nhau. 

B. không đồng đều về số dân, mật độ dân cư. 

C. lịch sử khai thác, phát triển sớm hay muộn. 

D. thuận lợi về điều kiện tự nhiên khác nhau. 
 

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

----------- HẾT ---------- 

 

 


