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Bài 27: Vấn đề phát triển một số ngành công nghiệp trọng điểm 

Bài 28: Vấn đề tổ chức lãnh thổ công nghiệp 

 

Hãy chọn câu trả lời đúng nhất  

Câu 1. Ngành công nghiệp năng lượng phải đi trước một bước do 

A. có nhiều lợi thế, là cơ sở để các ngành khác phát triển.  

B. thu hút được nhiều nguồn vốn đầu tư từ nước ngoài.  

C. sử dụng ít lao động, không đòi hỏi quá cao về trình độ.  

D. trình độ sản xuất cao, không gây ô nhiễm môi trường. 

Câu 2. Cơ sở nhiên liệu chủ yếu cho các nhà máy nhiệt điện ở miền Bắc nước ta là 

A. than đá.   B. dầu mỏ.   C. than bùn.   D. khí tự nhiên. 

Câu 3. Ngành công nghiệp chế biến lương thực thực phẩm có cơ cấu ngành đa dạng là nhờ 

A. thị trường tiêu thụ rộng và nhu cầu tăng.  

B. nguồn nguyên liệu tại chỗ phong phú. 

C. lao động đông, có kinh nghiệm chế biến.   

D. các cơ sở chế biến phân bố khắp cả nước. 

Câu 4. Sự phân bố ngành công nghiệp chế biến thủy, hải sản của nước ta chủ yếu dựa vào 

A. cơ sở vật chất kỹ thuật, giao thông vận tải.  

B. nguồn nguyên liệu và thị trường tiêu thụ.  

C. lao động đông, nhiều kinh nghiệm sản xuất.  

D. nguồn vốn đầu tư lớn từ trong, ngoài nước. 

Câu 5. Sự phân bố các nhà máy nhiệt điện của nước ta có đặc điểm chung là 

A. gần thị trường tiêu thụ rộng lớn.  B. gần các nguồn nguyên, nhiên liệu. 

C. nơi lao động tập trung đông đảo.   D. gần các khu công nghiệp tập trung. 

Câu 6. Đặc điểm nào sau đây không đúng với điểm công nghiệp nước ta? 

A. Giữa các xí nghiệp không có mối liên hệ về sản xuất.   

B. Phân bố gần nguồn nguyên liệu hoặc thị trường tiêu thụ.  

C. Mới được hình thành từ thập niên 90 của thế kỉ XX.  

D. Chỉ có 1 - 2 xí nghiệp đơn lẻ, nằm giữa khu dân cư. 
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Câu 7. Vùng tập trung nhiều khu công nghiệp nhất nước ta là 

A. Đông Nam Bộ.     B. Duyên hải miền Trung. 

C. Đồng bằng sông Hồng.    D. Đồng bằng sông Cửu Long. 

Câu 8. Đặc điểm cơ bản của điểm công nghiệp ở nước ta là 

A. thường phân bố đơn lẻ ở miền núi.  B. do Chính phủ quyết định thành lập.  

C. có các ngành chuyên môn hóa, bổ trợ.  D. mới hình thành trong thời gian gần đây. 

Câu 9. Đặc điểm nào dưới đây không phải của khu công nghiệp ở nước ta? 

A. Do Chính phủ quyết định thành lập.   B. Có ranh giới địa lí xác định.  

C. Gắn với các trục đường giao thông.  D. Có rất đông dân cư sinh sống. 

Câu 10. Khu công nghiệp tập trung có đặc điểm nào sau đây? 

A. Có ranh giới rõ ràng, không có dân cư sinh sống. 

B. Thường gắn liền với một đô thị vừa hoặc lớn.  

C. Gắn liền với điểm dân cư, có một vài xí nghiệp.  

D. Là hình thức tổ chức lãnh thổ công nghiệp cao nhất. 

 

 


