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TRƯỜNG THPT CHUYÊN HÀ NỘI – 

AMSTERDAM 

TỔ ĐỊA - GDCD  

     (Đề thi có 03 trang) 

ĐỀ ÔN TẬP TUẦN 2 THÁNG 3 

Môn:  ĐỊA LÍ 6 

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: Trên bản đồ tỉ lệ 1 : 1 500 000, 1cm trên bản đồ ứng với bao nhiêu km ngoài thực tế?      

A. 1,5 km.  B. 15 km.   C. 150 km.   D. 1500 km.   

Câu 2: Ở Nam bán cầu, ngày 23 tháng 9 (dương lịch) là ngày  

A. xuân phân.  B. hạ chí.  C. thu phân.  D. đông chí.  

Câu 3: Để thể hiện vùng trồng lúa trên bản đồ, người ta dùng kí hiệu    

A. điểm.     B. đường.    C. diện tích.    D. hình học.   

Câu 4: Trên bản đồ có tỉ lệ 1 : 500 000, cho biết bản đồ thu nhỏ bao nhiêu lần so với thực tế?     

A. 500     B. 50 000     

C. 5 000     D. 500 000     

Câu 5: Đâu là thiên thể duy nhất có sự sống trong hệ Mặt Trời?    

A. Mặt Trời.   B. Trái Đất.    C. Hỏa tinh.   D. Kim tinh.  

Câu 6: Trung Quốc nằm ở phía nào của nước ta?  

A. Đông.      B. Nam.      

C. Tây.        D. Bắc.      

Câu 7: Nội lực là   

A. những lực sinh ra do bức xạ Mặt Trời.   

B. những lực được sinh ra ở bên ngoài, trên bề mặt Trái Đất.   

C. những lực được sinh ra từ tầng badan của lớp vỏ Trái Đất.   

D. những lực sinh ra từ bên trong của Trái Đất.  

Câu 8: Theo quy ước thì đầu bên trên của kinh tuyến chỉ hướng nào?    

A. Đông.   B. Bắc.    C. Nam.   D. Tây.    

Câu 9: Động đất và núi lửa đều do  

A. nội lực sinh ra.    B. năng lượng Mặt Trời sinh ra.    

C. gió sinh ra.      D. sóng biển sinh ra.    
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Câu 10: Núi trung bình có độ cao tuyệt đối là bao nhiêu?    

A. Từ 500m đến 1000m.        B. Từ 1000m đến 1500m.       

C. Từ 1000m đến 2000m.       D. Từ 2000m trở lên.        

Câu 11: Nơi cao nhất trên thế giới có độ cao lên đến gần    

A. 6000 m.   B. 7000 m.   C. 8000 m.   D. 9000 m.   

Câu 12: Nhận định nào sau đây không đúng về Trái Đất?   

A. Trái Đất có dạng hình tròn và kích thước rất lớn.    

B. Trái Đất là một trong tám hành tinh chuyển động xung quanh Mặt Trời.  

C. Trái Đất là hành tinh duy nhất có sự sống.    

D. Trái Đất là hành tinh đứng thứ ba trong hệ Mặt Trời theo thứ tự xa dần Mặt Trời.    

Câu 13: Dạng địa hình nào ít khi đứng riêng lẻ mà thường đứng tập trung thành vùng?  

A. Bán bình nguyên.          B. Cao nguyên.   

C. Đồi.          D. Bình nguyên.          

Câu 14: Giải bóng đá ngoại hạng Anh tổ chức tại London vào lúc 9 giờ ngày 21 tháng 9 năm 2019. 

Cho biết để theo dõi trực tiếp trận đấu thì đài truyền hình tại Việt Nam sẽ phát lúc mấy giờ?    

A. 4 giờ, ngày 21 tháng 9 năm 2019.   B. 4 giờ, ngày 20 tháng 9 năm 2019.   

C. 16 giờ, ngày 21 tháng 9 năm 2019.   D. 16 giờ, ngày 20 tháng 9 năm 2019.   

Câu 15: Nhận định nào sau đây là không đúng về tỉ lệ bản đồ.    

A. Tỉ lệ bản đồ có hai dạng tỉ lệ số và tỉ lệ thước.  

B. Tỉ lệ bản đồ cho ta biết mức độ thu nhỏ của bản đồ so với ngoài thực tế.   

C. Tỉ lệ bản đồ càng lớn thì mức độ chi tiết càng cao.  

D. Tỉ lệ số là một phân số luôn có tử số là 1.  

Câu 16: Đường vĩ tuyến lớn nhất trên quả Địa cầu là    

A. vòng cực Bắc.   B. đường xích đạo.   

C. vòng cực Nam.     D. chí tuyến Bắc.    

Câu 17: Vào ngày 21/3 ở nửa cầu Bắc tia sáng Mặt Trời chiếu thẳng góc vào đường   

A. xích đạo.  B. chí tuyến Bắc.  C. chí tuyến Nam.  D. vòng cực.  

Câu 18: Điểm A có đường kinh tuyến 40°, vĩ tuyến 20° đi qua và điểm B nằm bên trái kinh tuyến 

gốc, phía dưới đường xích đạo. Hỏi điểm A có tọa độ địa lí bao nhiêu?  

A. 40°T và 20°B.  B. 40°Đ và 20°N. 

C. 40°T và 20°N. D. 40°Đ và 20°B. 

Câu 19: Căn cứ vào thời gian hình thành người ta chia núi thành:     

A. núi già và núi trẻ.   B. núi thấp và núi cao.  

C. núi trầm tích và núi badan.      D. núi lửa và núi đá vôi.      

Câu 20: Trong Hệ Mặt Trời hành tinh nào nằm gần Mặt Trời nhất?    

A. Thủy tinh.    B. Kim tinh.   C. Hỏa tinh.   D. Hải Vương tinh.   

Câu 21: Dựa theo độ cao người ta chia núi thành mấy loại?  

A. 5  B. 4   C. 3  D. 2   

Câu 22: Khi hai địa mảng xô vào nhau, ở chỗ tiếp xúc của chúng hình thành   

A. núi và đồng thời sinh ra động đất, núi lửa.    B. sống núi ngầm dưới đại dương.  

C. các cao nguyên đá vôi.  D. đồng bằng và đồng thời sinh ra động đất.       

Câu 23: Lớp lõi Trái Đất có nhiệt độ cao nhất khoảng bao nhiêu?     

A. 1 000°C.     B. 1 500°C.     

C. 4 700°C.     D. 5 000°C.     
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Câu 24: Vĩ tuyến 66°33’ Nam gọi là gì?     

A. Chí tuyến Nam.   B. Chí tuyến Bắc.   C. Vòng cực Nam.   D. Vòng cực Bắc.   

Câu 25: Ý nào sau đây không đúng với tác động của ngoại lực đến địa hình bề mặt Trái Đất?  

A. Bồi tụ phù sa sông cho đồng bằng.  

B. Hang động- kết quả của sự hòa tan đá vôi trong nước.   

C. Các lớp đá bị uốn nếp hay đứt gãy.  

D. Xâm thực, xói mòn các loại đá. 

Câu 26: Đặc điểm nào sau đây đúng với núi già?   

A. Đỉnh nhọn.     B. Thung lũng rộng, nông.      

C. Có hình dáng lởm chởm.      D. Sườn dốc.     

Câu 27: Bình nguyên rất thuận lợi cho việc   

A. tưới tiêu và gieo trồng các loại cây lương thực, thực phẩm.  

B. trồng cây công nghiệp và chăn nuôi gia súc lớn.   

C. trồng rừng và khai thác khoáng sản.   

D. trồng rừng và phát triển thủy điện.     

Câu 28: Tác động của nhân tố ngoại lực nào hình thành các đồng bằng châu thổ?  

A. Băng hà.        B. Nhiệt độ.          

C. Gió.    D. Nước sông.          

 

II . PHẦN TỰ LUẬN: ( 3 điểm)  

Câu 1: ( 2 điểm) Trình bày sự phân loại khoáng sản theo công dụng?    

Câu 2: ( 1 điểm) Con người đã có những biện pháp gì để hạn chế bớt những thiệt hại do động đất 

gây ra? 

 

 

……………… HẾT ……………… 

 

 

 

 

 

 

 

 


