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TRƯỜNG THPT CHUYÊN HÀ NỘI - 

AMSTERDAM 

TỔ ĐỊA - GDCD 

     (Đề thi có 04 trang) 

 

ĐỀ ÔN TẬP TUẦN 2 THÁNG 3 

  Môn: ĐỊA LÍ 10 

                  Năm học 2019 -2020 

Thời gian làm bài: 60 phút  

Họ tên học sinh: …………………………………………… Lớp: ……  

PHIẾU TRẢ LỜI:             Học sinh dùng tích vào đáp án đúng,  không khoanh vào đề 

Câu A B C D Câu A B C D Câu A B C D 

1     11     21     

2     12     22     

3     13     23     

4     14     24     

5     15     25     

6     16     26     

7     17     27     

8     18     28     

9     19          

10     20          

 

I. PHẦN TRẮC NGHIỆM: (7 điểm)  Hãy chọn câu trả lời đúng nhất  

Câu 1: Ngành công nghiệp nào sau đây cần nhiều lao động kĩ thuật cao? 

A. Khai khoáng.     B. Sản xuất hàng tiêu dung. 

C. Thực phẩm.     D. Điện tử - tin học. 

Câu 2: Nhân tố ảnh hưởng lớn đến sự phát triển của ngành công nghiệp sản xuất hàng tiêu dùng là 

A. nhiên liệu, vốn, vận tải.    B. điều kiện tự nhiên. 

C. lao động, thị trường.    D. khoa học kĩ thuật.  

Câu 3. Ngành chủ đạo trong công nghiệp sản xuất hàng tiêu dùng là 

A. da - giày.     B. dệt - may. 

C. sản xuất nhựa.     D. sành, sứ, thủy tinh. 

Câu 4. Ý nào không phải là ưu điểm của ngành công nghiệp sản xuất hàng tiêu dùng? 

A. Thu hồi vốn nhanh.    B. giải quyết nhiều việc làm. 

C. Vốn đầu tư nhiều.    D. Có khả năng xuất khẩu. 

Câu 5: Ngành dệt may phát triển nhất ở quốc gia nào?  

A. Trung Quốc.  B. I-ta-li-a.  C. Hàn Quốc.  D. Việt Nam. 

Câu 6: Công nghiệp dệt - may đặc biệt thúc đẩy ngành công nghiệp nặng nào phát triển? 

A. Luyện kim.  B. Cơ khí.  C. Năng lượng. D. Hóa chất. 

Câu 7. Công nghiệp sản xuất hàng tiêu dùng phân bố rộng rãi ở các nước đang phát triển không phải 

vì 

A. nguồn nguyên liệu phong phú.   B. nguồn lao động dồi dào. 

C. lao động trẻ, nhiều kinh nghiệm.  D. thị trường tiêu thụ lớn. 

Câu 8. Dẫn đầu trong thị trường tiêu thụ dệt - may trên thế giới là 

A. EU.   B. Bắc Mĩ.  C. Liên bang Nga.  D. Nhật Bản. 

  



2 

 

Câu 9. Công nghiệp thực phẩm có tác dụng thúc đẩy nông nghiệp phát triển chủ yếu vì 

A. làm tăng giá trị nông sản.    B. tạo khả năng xuất khẩu nông sản.  

C. nguyên liệu chủ yếu từ nông nghiệp.   D. tạo nhiều việc làm cho nông dân. 

Câu 10. Đối với nhiều nước đang phát triển, ngành công nghiệp thực phẩm có vai trò 

A. quan trọng. B. chủ đạo.  C. mũi nhọn.   D. chủ yếu. 

Câu 11. Hình thức tổ chức lãnh thổ công nghiệp đơn giản nhất là 

A. vùng công nghiệp.     B. khu công nghiệp tập trung. 

C. điểm công nghiệp.     D. trung tâm công nghiệp. 

Câu 12: Ý nào sau đây không phải là đặc điểm chính của khu công nghiệp tập trung? 

A. Có ranh giới rõ ràng, vị trí thuận lợi.   B. Đồng nhất với một điểm dân cư. 

C. Tập trung tương đối nhiều xí nghiệp.   D. Sản xuất để tiêu dùng, xuất khẩu. 

Câu 13: Một trong những đặc điểm chính của khu công nghiệp tập trung là 

A. có các xí nghiệp hạt nhân.    B. bao gồm 1 đến 2 xí nghiệp đơn lẻ. 

C. không có mối liên hệ giữa các xí nghiệp.  D. có các xí nghiệp hỗ trợ sản xuất. 

Câu 14: Hình thức tổ chức lãnh thổ công nghiệp bao gồm khu công nghiệp, điểm công nghiệp và 

nhiều xí nghiệp công nghiệp có mối liên hệ chặt chẽ về sản xuất, kĩ thuật, công nghệ là  

A. điểm công nghiệp.     B. vùng công nghiệp. 

C. trung tâm công nghiệp.     D. Khu công nghiệp tập trung. 

Câu 15: Ý nào sau đây là một trong những đặc điểm của vùng công nghiệp? 

A. Đồng nhất với một điểm dân cư.   B. Có ranh giới rõ ràng, vị trí thuận lợi. 

C. Có các ngành phục vụ và bổ trợ.   D. Gắn với đô thị vừa và lớn. 

Câu 16: Hình thức tổ chức lãnh thổ công nghiệp nào sau đây có quy mô lớn nhất? 

A. Điểm công nghiệp.     B. Khu công nghiệp tập trung. 

C. Trung tâm công nghiệp.     D. Vùng công nghiệp. 

Câu 17: Ở các nước đang phát triển châu Á, trong đó có Việt Nam, phổ biến hình thức khu công 

nghiệp tập trung vì 

A. có hiệu quả kinh tế - xã hội cao.   B. nguồn lao động dồi dào, trình độ cao. 

C. nhiều ngành nghề thủ công truyền thống.  D. tài nguyên khóang sản phong phú. 

Câu 18: Hình thức tổ chức lãnh thổ nào có một vài ngành công nghiệp chủ yếu tạo nên hướng chuyên 

môn hóa? 

A. Vùng công nghiệp.     B. Điểm công nghiệp. 

C. Trung tâm công nghiệp.     D. Khu công nghiệp tập trung. 

Câu 19: Ý nào sau đây không phải đặc điểm của điểm công nghiệp? 

A. Đồng nhất với một điểm dân cư.    

B. Không có mối liên hệ giữa các xí nghiệp. 

C. Có một vài ngành tạo nên hướng chuyên môn hóa. 

D. Gồm 1 đến 2 xí nghiệp gần nguồn nguyên – nhiên liệu. 

Câu 20: Hình thức cơ bản nhất để tiến hành hoạt động công nghiệp là 

A. điểm công nghiệp.                        B. xí nghiệp công nghiệp. 

C. khu công nghiệp.                            D. trung tâm công nghiệp. 

Câu 21: Ngành công nghiệp đóng vai trò quan trọng nhất trong quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa là 

A. luyện kim.   B. cơ khí.  C. hoá chất.  D. năng lượng. 
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Cho sơ đồ sau: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trả lời các câu hỏi 22, 23,24: 

Câu 22: Sơ đồ 2 phù hợp với hình thức tổ chức lãnh thổ công nghiệp nào? 

A. Điểm công nghiệp.     B. Khu công nghiệp tập trung. 

C. Trung tâm công nghiệp.     D. Vùng công nghiệp. 

Câu 23: Sơ đồ 3 phù hợp với hình thức tổ chức lãnh thổ công nghiệp nào? 

A. Điểm công nghiệp.     B. Khu công nghiệp tập trung. 

C. Trung tâm công nghiệp.     D. Vùng công nghiệp. 

Câu 24: Sơ đồ 4 phù hợp với hình thức tổ chức lãnh thổ công nghiệp nào? 

A. Vùng công nghiệp.     B. Khu công nghiệp. 

C. Trung tâm công nghiệp.     D. Khu công nghệ cao. 

 

Cho bảng số liệu: 

TÌNH HÌNH SẢN XUẤT MỘT SỐ SẢN PHẨM CÔNG NGHIỆP CỦA THẾ GIỚI, THỜI KÌ 

1950 - 2013 

Sản phẩm 1950 1960 1990 2003 2010 2013 

Than (Triệu tấn) 1820 2603 3387 5300 6025 6859 

Dầu mỏ (Triệu tấn) 523 1052 3331 3904 3615 3690 

Điện (Tỉ kwh) 967 2304 11832 14851 21268 23141 

Thép (Triệu tấn) 189 346 770 870 1175 1393 

Trả lời các câu hỏi 25, 26, 27 
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Câu 25: Biểu đồ thích hợp thể hiện sản lượng than và thép của thế giới từ 1950 - 2013 là  

A. cột đơn 1 trục tung.      B. cột ghép 2 trục tung.  

C. đường biểu diễn.      D. cột ghép 1 trục tung.  

Câu 26: Biểu đồ thích hợp thể hiện sản lượng than và điện của thế giới từ 1950 - 2013 là  

A. cột ghép 2 trục tung.      B. biểu đồ miền.  

C. đường biểu diễn.      D. cột ghép 1 trục tung.  

Câu 27: Biểu đồ thích hợp thể hiện tốc độ tăng trưởng một số sản phẩm công nghiệp của thế giới từ 

1950 - 2013 là  

A. cột ghép 2 trục tung.      B. cột đơn 1 trục tung.  

C. đường biểu diễn.      D. cột ghép 1 trục tung. 

Câu 28: Sản phẩm công nghiệp nào có tốc độ tăng trưởng nhanh nhất?  

A. Than.     B. Điện.   C. Dầu mỏ.  D. Thép. 

 

II. PHẦN TỰ LUẬN (3 điểm):  

Bảng số liệu:  

Tình hình sản xuất một số sản phẩm công nghiệp của thế giới, thời kì 1950 – 2013 . 

Sản phẩm 1950 1960 1990 2003 2010 2013 

Than (Triệu tấn) 1820 2603 3387 5300 6025 6859 

Dầu mỏ (Triệu tấn) 523 1052 3331 3904 3615 3690 

Điện (Tỉ kwh) 967 2304 11832 14851 21268 23141 

Thép (Triệu tấn) 189 346 770 870 1175 1393 

a. Vẽ biểu đồ thể hiện sản lượng than và sự thay đổi sản lượng điện của thế giới trong giai đoạn từ 

năm 1950 - 2013. 

b. Rút ra nhận xét cần thiết. 

 

-----Hết---- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


