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TRƯỜNG THPT CHUYÊN HÀ NỘI - 

AMSTERDAM 

Tổ Địa - GDCD 

     (Đề thi có 03 trang) 

 

ĐỀ ÔN TẬP TỔNG HỢP 

  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).  

Câu 1: Mọi nơi trên Trái Đất đều lần lượt có ngày đêm là do:  

A. Mặt Trời mọc đằng đông, lặn đằng tây. 

B. Trái Đất tự quay từ tây sang đông.  

C. Trái Đất tự quay từ đông sang tây.  

D. Trái Đất quay xung quanh Mặt Trời.  

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

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

Câu 3: Thời gian để Trái Đất quay hết một vòng quanh Mặt Trời là:  

A. 365 ngày.   B. 365 ngày 6 giờ.   C. 366 ngày.   D. 366 ngày 6 giờ.   

Câu 4: Hai nửa cầu Bắc và Nam có hiện tượng ngày, đêm như nhau vào các ngày:  

A. 21/3 và 22/6. B. 22/6 và 23/9. 

C. 23/9 và 22/12. D. 21/3 và 23/9. 

Câu 5: Thứ tự các lớp của Trái Đất từ trong ra ngoài là:  

A. lớp vỏ, lớp trung gian, lớp lõi.   

B. lớp lõi, lớp trung gian, lớp vỏ.  

C. lớp lõi, lớp vỏ, lớp trung gian.  

D. lớp trung gian, lớp lõi, lớp vỏ.  

Câu 6: Việt Nam nằm trong mảng nào sau đây?  

A. Mảng Á- Âu.   B. Mảng Phi.  

C. Mảng Ấn Độ.   D. Mảng Bắc Mĩ.   
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Câu 7: Khoảng cách từ Hà Nội đến Hải Phòng là 105 km. Trên một bản đồ Việt Nam khoảng cách 

giữa hai thành phố đó đo được 15 cm. Vậy bản đồ đó có tỉ lệ bao nhiêu? 

A. Tỉ lệ của bản đồ đó là 1:700 000.  

B. Tỉ lệ của bản đồ đó là 1:70 000.  

C. Tỉ lệ của bản đồ đó là 1:7 000.  

D. Tỉ lệ của bản đồ đó là 1:700.  

Câu 8: Địa hình Caxtơ thường xuất hiện ở vùng núi nào sau đây?  

A. Vùng núi lửa.  B. Vùng núi đá vôi.  

C. Vùng núi cao.  D. Vùng núi đá bazan.  

Câu 9: Kinh tuyến 0° sẽ hợp với kinh tuyến bao nhiêu độ để tạo thành một vòng kinh tuyến?  

A. kinh tuyến 90°. B. kinh tuyến 120°. C. kinh tuyến 150°. D. kinh tuyến 180°. 

Câu 10: Tỉ lệ bản đồ được biểu hiện bằng: 

A. khoảng cách trên bản đồ. B. mức độ thu nhỏ của các đối tượng.  

C. khoảng cách ngoài thực tế.   D. tỉ lệ số, tỉ lệ thước. 

Câu 11: Ngọn núi có độ cao tương đối là 1000m, người ta đo chỗ thấp nhất của chân núi đến mực 

nước biển trung bình là 150m. Vậy độ cao tuyệt đối của ngọn núi này là: 

A. 950m.  B. 1050m.  C. 1150m.  D. 1250m.  

Câu 12: Than bùn và dầu mỏ thuộc nhóm khoáng sản nào?  

A. Năng lượng ( nhiên liệu).  B. Kim loại màu.  

C. Kim loại đen.  D. Phi kim loại.  

Câu 13: Mỏ khoáng sản nội sinh hình thành do:      

A. tác nhân nội lực ( quá trình phong hóa tích tụ…).  

B. tác nhân ngoại lực ( quá trình phong hóa tích tụ…).  

C. tác nhân nội lực ( quá trình mắc ma).  

D. tác nhân ngoại lực ( quá trình mắc ma).   

Câu 14: Đại dương nào có diện tích lớn nhất?  

A. Đại Tây Dương.       B. Ấn Độ Dương.      

C. Thái Bình Dương.      D. Bắc Băng Dương.       

Câu 15: Trong các lục địa sau đây, lục địa nào có diện tích nhỏ nhất?  

A. Á- Âu.        B. Bắc Mĩ.       

C. Ôxtrây- li- a.       D. Nam Mĩ.        

Câu 16: Nội lực là những lực sinh ra liên quan đến nguồn năng lượng   

A. ở bên ngoài Trái Đất.       B. bức xạ Mặt Trời.      

C. ở sâu trong lòng Trái Đất.      D. trong lòng đại dương.       

Câu 17: Động Phong Nha là hang động đá vôi nổi tiếng ở tỉnh: 

A. Thanh Hóa.  B. Quảng Bình.  

C. Quảng Nam.  D. Nghệ An.   

Câu 18: Trái Đất nằm ở vị trí thứ mấy trong Hệ Mặt Trời theo thứ tự xa dần Mặt Trời?   

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

Câu 19: Dạng địa hình nào trên bề mặt Trái Đất là nơi dân cư tập trung đông đúc nhất?  

A. Núi.  B. Cao nguyên.  

C. Bình nguyên.  D. Đồi.  
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Câu 20: Địa hình có độ dốc càng lớn khi các đường đồng mức  

A. càng gần nhau.   B. càng cong.   

C. càng xa nhau.   D. càng thẳng.   

Câu 21: Khu vực có bề mặt khá bằng phẳng, lượn sóng và có độ cao 600m so với mực nước biển thì 

khu vực đó thuộc dạng địa hình nào?    

A. Núi thấp.  B. Cao nguyên.  

C. Bình nguyên.  D. Đồi.  

Câu 22: Nơi nào trên Trái Đất có hiện tượng 6 tháng ngày 6 tháng đêm?  

A. Ở hai cực.  B. Vùng nội chí tuyến.  

C. Các địa điểm nằm trên Xích đạo.  D. Các địa điểm nằm trên 2 chí tuyến.  

Câu 23: Nam chuẩn bị đi du lịch leo núi trải nghiệm nhưng lại phân vân không biết phải mang theo vật 

dụng gì để xác định phương hướng và độ cao của địa hình. Hãy giúp Nam chọn vật dụng cần thiết:  

A. la bàn, bản đồ địa hình tỉ lệ lớn.  

B. tranh ảnh, bản đồ địa hình tỉ lệ nhỏ.  

C. máy ảnh, sách giới thiệu về địa điểm du lịch.  

D. dây leo núi, giày và mũ bảo hộ.  

Câu 24: Vùng đồi thường xuất hiện ở khu vực nào trong các khu vực sau đây?  

A. Nằm ở giữa, vùng xung quanh là núi.   

B. Nằm tập trung ở vùng ven biển.   

C. Vùng chuyển tiếp từ miền núi xuống đồng bằng.    

D. Nằm ở giữa, vùng xung quanh là cao nguyên.   

Câu 25: Trong các tỉ lệ bản đồ sau đây, tờ bản đồ nào có mức độ chi tiết cao nhất? 

A. 1 : 7 500 B.1 : 15 000  C.1 : 300 000 D. 1 : 2 000 000  

Câu 26: Các vật thể chuyển động trên bề mặt Trái Đất đều bị lệch hướng do 

A. Trái Đất nằm trong hệ Mặt Trời. 

B. trục Trái Đất nghiêng. 

C. sự vận động quay xung quanh Mặt Trời của Trái Đất.  

D. sự vận động tự quay quanh trục của Trái Đất.   

Câu 27: Bề mặt Trái Đất được chia thành 24 khu vực giờ, mỗi khu vực giờ rộng bao nhiêu độ kinh 

tuyến?  

A. 10 B. 15 C. 20 D. 25 

Câu 28: Hiện tại, Hà Nội, Việt Nam đang là 9 giờ ngày 7/2/2020 hỏi thành phố New York, Hoa Kỳ là 

mấy giờ, ngày bao nhiêu? Biết Việt Nam là múi giờ số 7, Hoa Kỳ là múi giờ số 19.  

A. 9 giờ ngày 6/2/2020.  B. 9 giờ ngày 8/2/2020.  

C. 21 giờ ngày 6/2/2020.  D. 21 giờ ngày 8/2/2020.  

 

II . PHẦN TỰ LUẬN: ( 3 điểm)  

 Câu 1: ( 2 điểm) So sánh sự khác nhau giữa núi già và núi trẻ?  

 Câu 2: ( 1 điểm) Trình bày các cách biểu hiện độ cao địa hình trên bản đồ?   

 

………… HẾT ………… 

 

 


