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I . PHẦN TRẮC NGHIỆM: ( 7 điểm) Hãy chọn câu trả lời đúng nhất.
Câu 1: Hình thức canh tác nào sau đây cho năng suất thấp nhất và tác động xấu tới môi trường?
A. Làm đồn điền.
B. Làm ruộng thâm canh lúa nước.
C. Làm nương rẫy.
D. Trồng cây công nghiệp lâu năm.
Câu 2: Để tiến hành thâm canh lúa nước, điều kiện nào là quan trọng nhất:
A. Mưa nhiều, hệ thống tưới tiêu tốt.
B. Có đầy đủ phân bón.
C. Có nguồn lao động dồi dào.
D. Có giống tốt, ngắn ngày, cho năng
suất cao.
Câu 3: Nước ta trồng cao su, cà phê phố biến ở dạng địa hình:
A. vùng núi cao.
B. cao nguyên.
C. vùng đồi trung du.
D. vùng đồng bằng.
Câu 4: Làm nương rẫy thường phát triển ở:
A. đồng bằng.
B. ven biển.
C. đồi núi.
D. hoang mạc.
Câu 5 Một hình thức trồng lúa ở đồi núi rất độc đáo là:
A. đốt rừng làm lúa.
B. lấp bằng thung lũng trồng lúa.
C. làm ruộng bậc thang.
D. bơm nước trồng lúa.
Câu 6: Những hạn chế của khí hậu nóng ẩm đối với sản xuất nông nghiệp là:
A. sâu bệnh dễ phát triển, gây hại cho cây trồng, vật nuôi.
B. sương muối, giá rét.
C.hạn hán, thiếu nước vào mùa khô.
D. động đất, núi lửa thường xuyên xảy ra.
Câu 7: Cây lương thực quan trọng nhất ở các đồng bằng của vùng nhiệt đới gió mùa là:
A. cây lúa mì.
B. cây ngô.
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C. cây cao lương.
D. cây lúa nước.
Câu 8: Loại cây lương thực được trồng chủ yếu ở vùng đồi núi châu Phi là:
A. cây lạc.
B. cây lúa nước.
C. cây sắn.
D. cây khoai lang.
Câu 9: Ở đới nóng, chăn nuôi gia súc chủ yếu phổ biến là hình thức:
A. chăn thả.
B. công nghiệp.
C. bán công nghiệp.
D. chuồng trại.
Câu 10:Nguyên nhân chủ yếu dẫn đến xói mòn đất ở môi trường xích đạo ẩm là:
A. mất lớp phủ thực vật ở điều kiện nhiệt độ cao, lượng mưa lớn.
B. sông ngòi lớn, dòng chảy mạnh.
C. con người sử dụng nhiều thuốc bảo vệ thực vật trong canh tác
D. địa hình chủ yếu là đồi núi có độ dốc lớn.
Câu 11: Đâu không phải là biện pháp khắc phục những khó khăn do khí hậu nhiệt đới gió mùa gây
ra cho sản xuất nông nghiệp?
A. Làm thủy lợi.
B. Đa dạng hóa cơ cấu cây trồng vật nuôi
C. Trồng rừng che phủ đất.
D. Phát triển công nghiệp chế biến
Câu 12: Tài nguyên khoáng sản ở đới nóng bị cạn kiệt nhanh chóng là do:
A. công nghệ khai thác lạc hậu.
B. tác động của biến đổi khí hậu toàn cầu.
C. cung cấp nguyên liệu cho sản xuất công nghiệp trong ngước
D. khai thác quá mức nguyên liệu thô để xuất khẩu.
Câu 13: Về tài nguyên nước, vấn đề cần quan tâm hàng đầu ở các nước đới nóng hiện nay là:
A. thiếu nước sạch.
B. sự cố tràn dầu trên biển.
C. khô hạn, thiếu nước sản xuất.
D.xâm nhập mặn
Câu 14: Biện pháp nào sau đây không có vai trò trong việc giảm sức ép của dân số tới tài nguyên,
môi trường ở đới nóng?
A. Giảm tỉ lệ gia tăng dân số.
B. Đẩy mạnh phát triển kinh tế.
C. Nâng cao đời sống người dân.
D. Tăng cường khai thác các nguồn tài nguyên có giá trị.
Câu 15: Các dòng hải lưu lạnh chảy gần bờ:
A. ảnh hưởng lớn đến việc hình thành các hoang mạc.
B. ảnh hưởng rất ít đến việc hình thành các hoang mạc.
C. hầu như không ảnh hưởng đến việc hình thành các hoang mạc.
D. không có ảnh hưởng lớn đến việc hình thành các hoang mạc.
Câu 16: Trong các hoang mạc đôi chỗ có các ốc đảo là:
A. nơi có nước nhưng không có các loài sinh vật và con người sống ở đó.
B. nơi khô hạn nhất của hoang mạc.
C. nơi có các loài sinh vật và có rất nhiều nước
D. nơi có nước, các loài sinh vật và con người sống ở đó.
Câu 17: Trong các hoang mạc thường có:
A. lượng mưa rất lớn.
B. biên độ nhiệt trong ngày và trong năm rất
lớn.
C. lượng bốc hơi rất thấp.
D. biên độ nhiệt trong ngày và trong năm rất
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nhỏ.
Câu 18: Diện tích các hoang mạc có xu hướng:
A. ngày một giảm.
B. không có gì thay đổi.
C. ngày một tăng nhưng không ổn định.
D. ngày một tăng.
Câu 19: Hoang mạc Xahara ở châu Phi là hoang mạc:
A. lớn nhất thế giới.
B. nhỏ nhất thế giới.
C. lớn nhất ở châu Phi.
D. nhỏ nhất ở châu Phi.
Câu 20 : Tên gọi nào dưới đây nói lên mức độ khô nóng nhất của địa hình?
A. Bán hoang mạc.
B. Hoang mạc.
C. Hoang mạc hóa
D. Sa mạc.
Câu 21: Ở môi trường hoang mạc, sản xuất nông nghiệp của con người diễn ra ở:
A. ven biển.
B. trong các ốc đảo.
C. trên cát.
D. nơi có mưa.
Câu 22: Giải pháp hữu hiệu để chống xa mạc hóa là:
A. tưới nước.
B. chăn nuôi du mục.
C. trồng rừng
D. khoan sâu.
Câu 23: Vùng nào có hiện tượng hoang mạc hóa mạnh nhất ở nước ta:
A. Bắc Trung Bộ.
B. Duyên Hải Nam Trung Bộ.
C. Cực Nam Trung Bộ.
D. Ven biển hai đồng bằng lớn.
Câu 24: Tính chất chung của khí hậu các hoang mạc trên thế giới là:
A. rất nóng
B. khô hạn và khắc nghiệt
C. rất lạnh giá
D. rất nhiều bò sát
Câu 25: Các loài sinh vật thích nghi được môi trường hoang mạc có:
A.bò sát, côn trùng
B. linh trưởng, đà điểu
C. hươu, nai
D. voi, sư tử
Câu 26: Hiện tượng cát bay,cát chảy trong hoang mạc chủ yếu là:
A. do độ dốc.
B. do nước chảy.
C. do gió thổi
D. do nước mưa.
Câu 27: Diện tích các hoang mạc có xu hướng:
A. ngày một giảm.
B. ngày một tăng
C. ngày một tăng nhưng không ổn định.
D. không có gì thay đổi.
Câu 28: Châu lục nào hầu như không có hoang mạc?
A. châu Á
B. châu Phi
C. châu Mĩ
D. châu Âu
II . PHẦN TỰ LUẬN: ( 3 điểm)
Câu 1: ( 1,5 điểm) Nêu sức ép của dân số tới tài nguyên, môi trường.(Đặc điểm,hậu quả và giải
pháp)
Câu 2: ( 1,5 điểm) Trình bày hoạt động sản xuất nông nghiệp ở đới nóng?
……………………………… HẾT ………………………………
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