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BÀI 25. TỔ CHỨC LÃNH THỔ NÔNG NGHIỆP 

 

I. PHẦN I. TRẮC NGHIỆM (KHOANH VÀO ĐÁP ÁN ĐÚNG) 

Câu 1. Sản phẩm chuyên môn hóa của vùng Tây Nguyên chủ yếu là 

A. gia cầm, thủy hải sản.  B. cây công nghiệp ngắn ngày 

C. cây công nghiệp dài ngày.  D. cây lương thực thực phẩm. 

Câu 2. Yếu tố chính tạo ra sự khác biệt trong cơ cấu sản phẩm nông nghiệp giữa 

Trung du và miền núi Bắc Bộ, Tây Nguyên là  

A. trình độ thâm canh. B. điều kiện về địa hình. 

C. đặc điểm về đất đai và khí hậu. D. truyền thống sản xuất của dân cư. 

Câu 4. Điều kiện sinh thái nông nghiệp điển hình của Đồng bằng sông Hồng là 

A. đồng bằng châu thổ có nhiều ô trũng, đất phù sa, có mùa đông lạnh.  

B. đồng bằng ven biển rộng lớn, đất phù sa, hạn hán về mùa khô.  

C. đồng bằng châu thổ có nhiều ô trũng, đất phù sa, có mùa khô kéo dài.  

D. đồng bằng ven biển nhỏ hẹp, đất phù sa, nhiều thiên tai. 

Câu 5. Việc hình thành các vùng chuyên canh ở Tây Nguyên, Đông Nam Bộ, Đồng 

bằng sông Cửu Long thể hiện xu hướng  

A. tăng cường tình trạng độc canh. 

B. tăng cường chuyên môn hoá sản xuất. 

C. đẩy mạnh đa dạng hoá nông nghiệp. 

D. tăng cường sự phân hoá lãnh thổ sản xuất.  

Câu 6. Việc hình thành các vùng chuyên canh cây công nghiệp gắn với công 

nghiệp chế biến sẽ có tác động  

A. tạo thêm nhiều nguồn hàng xuất khẩu có giá trị. 

B. dễ thực hiện cơ giới hoá, hoá học hoá, thuỷ lợi hoá.  

C. nâng cao chất lượng và hạ giá thành sản phẩm. 

D. khai thác tốt tiềm năng về đất đai, khí hậu của mỗi vùng. 



2 

 

Câu 7. Vùng nông nghiệp và công nghiệp chế biến nào sau đây có trình độ thâm canh 

nhìn chung còn thấp? 

A. Trung du và miền núi Bắc Bộ.    B. Duyên hải Nam Trung Bộ.  

C. Đông Nam Bộ.     D. Duyên hải Nam Trung Bộ. 

Câu 8. Sản xuất theo kiểu quảng canh còn phổ biến ở rất nhiều nơi của 

A. Tây Nguyên và Trung du và miền núi Bắc Bộ.  

B. Đồng bằng sông Hồng và Bắc Trung Bộ.  

C. Bắc Trung Bộ và Duyên hải Nam Trung Bộ.  

D. Duyên hải Nam Trung Bộ và Tây Nguyên. 

Câu 9. Chuyên môn hóa cây chè ở Tây Nguyên chủ yếu dụa vào thế mạnh về 

A. diện tích đất đỏ badan lớn.  

B. khí hậu cận nhiệt đới ở nơi cao trên 1000m.  

C. sự phân hóa hai mùa mưa, khô rõ rệt.  

D. địa hình có các cao nguyên badan rộng lớn. 

Câu 10. Trình độ thâm canh cao; sản xuất hàng hóa, sử dụng nhiều máy móc, 

vật tư nông nghiệp là đặc điểm sản xuất của 

A. Đông Nam Bộ và Đồng bằng sông Cửu Long.  

B. Trung du miền núi Bắc Bộ và Tây Nguyên.  

C. Duyên hải Nam Trung Bộ và Đồng bằng sông Hồng.  

D. Đồng bằng sông Hồng và Bắc Trung Bộ. 

 

II. PHẦN TỰ LUẬN 

Câu 1. So sánh và giải thích sự khác nhau trong chuyên môn hóa nông nghiệp giữa 

Đồng bằng sông Hồng và Đồng bằng sông Cửu Long. 

Câu 2. Tại sao kinh tế trang trại lại rất phát triển ở Đồng bằng sông Cửu Long? 

 

 

 

 

 

-----Hết----- 


