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 Vùng duyên hải Nam Trung Bộ  

 

Câu 1 Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 28, hãy cho biết tỉnh (thành phố) 

nào sau đây không thuộc Duyên hải Nam Trung Bộ? 

A. Đà Nẵng. 

B. Bình Định. 

C. Ninh Thuận. 

D. Quảng Trị. 

 

Lời giải  

- B1. Xác định được phạm vị và các đơn vị hành chính của vùng Duyên hải Nam 

Trung Bộ 

- B2. Xác định được các tỉnh (thành phố ) thuộc duyên hải Nam Trung Bộ là: Đà 

Nẵng, Bình Định, Ninh Thuận. 

=> Quảng Trị thuộc vùng Bắc Trung Bộ, không thuộc Duyên hải Nam Trung Bộ. 

Đáp án cần chọn là: D 

 

Câu 2 Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam cho biết sông nào sau đây chảy qua địa 

phận tỉnh Quảng Ngãi? 

A. Sông Thu Bồn. 

B. Sông Trà Khúc. 

C. Sông Cái. 

D. Sông Đà Rằng. 

 

Lời giải  

- B1. Nhận dạng kí hiệu sông ngòi ở Atlat Địa lí Việt Nam trang 3. 

- B2. Xác định phạm vi tỉnh Quảng Ngãi và chỉ ra tên con sông chảy qua lãnh thổ 

Quảng Ngãi 

=> Xác định được sông Trà Khúc chảy qua địa phận tỉnh Quàng Ngãi. 
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Đáp án cần chọn là: B 

 

Câu 3 Hai quần đảo xa bờ thuộc vùng Duyên hải Nam Trung Bộ là 

A. Hoàng Sa, Trường Sa. 

B. Trường Sa, Côn Sơn. 

C. Hoàng Sa, Phú Quốc. 

D. Côn Sơn, Bạch Long Vĩ. 

 

Lời giải  

Hai quần đảo xa bờ thuộc vùng Duyên hải Nam Trung Bộ là Hoàng Sa, Trường Sa. 

Đáp án cần chọn là: A 

 

Câu 4 Đặc điểm lãnh thổ vùng duyên hải Nam Trung Bộ là 

A. rộng lớn, có dạng hình thang. 

B. có dạng tam giác châu. 

C. kéo dài, hẹp ngang. 

D. trải dài từ đông sang tây. 

 

Lời giải  

Đặc điểm của vùng duyên hải Nam Trung Bộ là lãnh thổ kéo dài, hẹp ngang. 

Đáp án cần chọn là: C 

 

Câu 5 Nghề khai thác tổ chim yến phát triển trên một số đảo ven bờ từ tỉnh 

A. Quảng Ngãi đến tỉnh Khánh Hòa. 

B. Khánh Hòa đến tỉnh Bình Thuận. 

C. Quảng Nam đến tỉnh Khánh Hòa. 

D. Khánh Hòa đến tỉnh Phú Yên. 

 

Lời giải 
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 Trên một số đảo ven bờ từ Quảng Nam đến Khánh Hòa có nghề khai thác tổ chim 

yến (yến sào) đem lại giá trị kinh tế cao. 

Đáp án cần chọn là: C 

 

Câu 6 Một số cây công nghiệp có giá trị được trồng ở các đồng bằng ven biển 

Duyên hải Nam Trung Bộ là 

A. bông vải, đay. 

B. mía, thuốc lá. 

C. đậu tương, thuốc lá. 

D. bông vải, mía đường. 

 

Lời giải 

 Một số cây công nghiệp có giá trị được trồng ở các đồng bằng ven biển Duyên hải 

Nam Trung Bộ là bông vải, mía đường. 

Đáp án cần chọn là: D 

 

Câu 7 Ngành chăn nuôi bò có điều kiện phát triển ở khu vực nào của duyên hải 

Nam Trung Bộ? 

A. vùng đồng bằng ven biển. 

B. ven các thành phố lớn. 

C. vùng đất rừng chân núi. 

D. vùng núi cao. 

 

Lời giải  

Ngành chăn nuôi bò có điều kiện phát triển ở khu vực vùng đất rừng chân núi của 

duyên hải Nam Trung Bộ 

Đáp án cần chọn là: C 

 

Câu 8 Khoáng sản chính của duyên hải Nam Trung Bộ là 
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A. dầu khí, sắt, thiếc. 

B. thiếc, titan, dầu khí. 

C.cát thủy tinh, titan, vàng. 

D. than, vàng, cát thủy tinh. 

 

Lời giải 

 Khoáng sản chính của duyên hải Nam Trung Bộ là cát thủy tinh, titan, vàng. 

Đáp án cần chọn là: C 

 

Câu 9 Đâu không phải là thế mạnh của nguồn lao động ở vùng Duyên hải Nam 

Trung Bộ? 

A. Nguồn lao động dồi dào. 

B. Có trình độ kĩ thuật cao. 

C. Giàu kinh nghiệm sản xuất và phòng chống thiên tai. 

D. Đức tính cần cù, kiên cường. 

 

Lời giải 

 Thế mạnh của lao động ở Duyên hải Nam Trung Bộ là: nguồn lao động dồi dào, 

có đức tính cần cù, giàu kinh nghiệm trong sản xuất và chống thiên tai, kiên cường 

trong đấu tranh chống ngoaị xâm. 

=> Lao động có trình độ kĩ thuật cao không phải là thế mạnh của lao động vùng 

Duyên hải Nam Trung Bộ. 

Đáp án cần chọn là: B 

 

Câu 10 Nội dung nào sau đây không thể hiện đúng đặc điểm dân cư – xã hội 

Duyên hải Nam Trung Bộ? 

A. Dân cư phân bố không đều. 

B. Dân cư tập trung chủ yếu ở vùng đồng bằng ven biển. 

C. Đời sống dân cư cao. 

D. Vùng núi phía Tây chủ yếu là các dân tộc ít người. 
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Lời giải  

Đặc điểm dân cư - xã hội Duyên hải Nam Trung Bộ là: 

- Dân cư phân bố không đều, có sự khác biệt giữa miền núi phía Tây và dải đồng 

bằng ven biển phía Đông. 

- Dân cư tập trung chủ yếu ở vùng đồng bằng ven biển phía Đông (người Kinh) với 

mật độ dân số cao; phía tây chủ yếu là các dân tộc ít người với mật độ dân số thấp. 

=> Nhận xét A, B, D đúng -> loại 

- Đời sống nhân dân vùng miền núi phía tây còn nhiều khó khăn, tỉ lệ hộ nghèo còn 

khá cao 

=> Nhận xét chung: đời sống dân cư cao là không chính xác. => C không đúng 

Đáp án cần chọn là: C 

 

Câu 11 Ý nghĩa quan trọng của vị trí địa lí vùng Duyên hải Nam Trung Bộ không 

phải là 

A. vị trí trung chuyển giữa hai miền Bắc – Nam. 

B. phát triển mạnh mẽ các khu kinh tế cửa khẩu. 

C. cửa ngõ ra biển của Tây Nguyên. 

D. các đảo và quần đảo có tầm quan trọng về kinh tế và quốc phòng. 

 

Lời giải  

 Vị trí tiếp giáp của Duyên hải Nam Trung Bộ là:  phía bắc giáp Bắc Trung bộ, 

phía tây giáp Tây Nguyên, phía nam giáp Đông Nam Bộ, phía đông giáp biển.  Có 

nhiều đảo, quần đảo lớn nhỏ, trong đó có quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa. 

=> Có ý nghĩa quan trọng về mặt kinh tế và an ninh quốc phòng: 

+ Vị trí trung chuyển giữa hai miền Bắc – Nam. 

+ Là cửa ngõ ra biển của Tây Nguyên, nối Tây Nguyên với các cảng biển phía 

Đông. 

+ Các đảo và quần đảo có tầm quan trọng về kinh tế và quốc phòng đối với cả 

nước. 
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=> Nhận xét A, C, D đúng => Loại 

- Duyên hải Nam Trung Bộ có đường biên giới chung với các nước láng giềng ít 

do đó việc phát triển kinh tế cửa khẩu ở vùng núi phía Tây không phải là vấn đề 

lớn của vùng. 

=> Nhận xét B: vùng phát triển mạnh kinh tế cửa khẩu là không đúng. 

Đáp án cần chọn là: B 

 

 

Câu 12 Duyên hải Nam Trung Bộ có điều kiện tự nhiên thuận lợi nhất cho việc 

A. phát triển tổng hợp kinh tế biển. 

B. hình thành vùng trọng điểm lương thực của cả nước. 

C. hình thành vùng chuyên canh cây công nghiệp lâu năm. 

D. phát triển mô hình nông – lâm kết hợp. 

 

Lời giải  

Duyên hải Nam Trung Bộ có nhiều điều kiện tự nhiên thuận lợi nhất cho phát triển 

tổng hợp kinh tế biển, nhờ vùng biển rộng lớn, tài nguyên đa dạng và giàu có: 

- Các tỉnh đều giáp biển, có các bãi tôm bãi cá, các ngư trường lớn (Ninh Thuận - 

Bình Thuận, Hoàng Sa – Trường Sa) thuận lợi cho đánh bắt thủy sản. Dọc bờ biển 

có nhiều vụng, đầm phá thuận lợi cho nuôi trồng thủy sản. 

- Đường bờ biển khúc khuỷu có nhiều vũng vịnh sâu, kín gió thích hợp để xây 

dựng các cảng nước sâu -> phát triển vận tải biển. 

- Các bãi biển đẹp, các đảo và quần đảo ven bờ thuận lợi chó phát triển du lịch biển 

– đảo. 

- Các mỏ khoáng sản (ôxít titan, cát thủy tinh) phát triển công nghiệp khai khoáng, 

có các cánh đồng muối nổi tiếng . 

- Một số đảo ven bờ từ Quảng Nam đến Khánh Hòa có nghề khai thác tổ chim yến 

mang lại giá trị kinh tế cao. 
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=> Như vậy, duyên hải Nam Trung Bộ có điều kiện tự nhiên thuận lợi nhất cho 

phát triển tổng hợp kinh tế biển (khai thác nuôi trồng thủy sản, vận tải biển, du lịch 

biển, khoáng sản biển). 

Đáp án cần chọn là: A 

 

Câu 13 Ý nghĩa xã hội của việc đẩy mạnh công tác xóa đói giảm nghèo ở khu vực 

miền núi phía Tây là 

A. Nâng cao trình độ dân trí, giảm cách biệt giàu nghèo giữa miền ngược và miền 

xuôi. 

B. Khai thác có hiệu quả tài nguyên nông - lâm nghiệp của vùng. 

C. Bảo vệ môi trường, hạn chế các thiên tai. 

D. Củng cố sức mạnh quốc phòng. 

 

Lời giải 

 Miền Tây là khu vực sinh sống chủ yếu của các dân tộc ít người, trình độ dân trí 

thấp, tỉ lệ hộ nghèo cao 

=> Việc đẩy mạnh công tác xóa đói giảm nghèo ở khu vực miền núi phía Tây sẽ 

góp phần đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao chất lượng cuộc sống 

người dân, giảm bớt sự cách biệt giàu nghèo giữa miền núi với đồng bằng. Đây là 

ý nghĩa xã hội hết sức quan trọng. 

Đáp án cần chọn là: A 

 

Câu 14 Hiện nay vấn đề bảo vệ và phát triển rừng ở các tỉnh cực Nam Trung Bộ có 

vai trò hết sức quan trọng, chủ yếu vì 

A. rừng cung cấp nhiều nguyên liệu cho công nghiệp chế biến. 

B. mang lại nguồn thu nhập lớn, nâng cao đời sông người dân. 

C. rừng bảo vệ nước ngầm, hạn chế nguy cơ hoang mạc hóa; các thiên tai sạt lở 

đất, lũ lụt. 

D. có tiềm năng lớn để phát triển du lịch sinh thái, nghĩ dưỡng. 

 

Lời giải 
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 Hiện nay, hiện tượng sa mạc hóa có nguy cơ mở rộng ở các tỉnh cực Nam Trung 

Bộ (Ninh Thuận, Bình Thuận) -> trong điều kiện khí hậu thời tiết khô hạn kéo dài, 

nguồn nước ngầm đóng vai trò hết sức quan trọng đối với khu vực này. Việc bảo 

vệ và phát triển tài nguyên rừng ở các tỉnh cực Nam Trung Bộ có vai trò bảo vệ 

nguồn nước ngầm, hạn chế hạn chế nguy cơ hoang mạc hóa mở rộng; đồng thời 

rừng cũng đóng vai trò hạn chế các thiên tai sạt lở đất vùng núi, lũ lụt xảy ra ở 

đồng bằng. 

Đáp án cần chọn là: C 

 

Câu 15 Duyên hải Nam Trung Bộ có nhiều điều kiện thuận lợi nhất để xây dựng 

các cảng nước sâu là 

 

A. có đường bờ biền dài, ít đảo ven bờ. 

B. bờ biển có nhiều vũng, vịnh rộng. 

C. bờ biển có nhiều vũng vịnh, thềm lục địa sâu, ít bị sa bồi. 

D. có nền kinh tế phát triển nhanh nên nhu cầu vận tải lớn. 

 

Lời giải  

Các điều kiện thuận lợi nhất cho xây dựng cảng nước sâu ở vùng Duyên hải Nam 

Trung Bộ là 

 - Địa hình bờ biển có nhiều vũng, vịnh kín gió  -> là điều kiện để xây dựng hệ 

thống các cảng biển. 

 - Thềm lục địa hẹp và sâu, sông nhỏ phù sa ít -> các cảng biển ít bị sa bồi -> thuận 

lợi xây dựng cảng nước sâu, đồng thời tiết kiệm chi phí nạo vét cảng hằng năm. 

Đáp án cần chọn là: C 

 


