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Học sinh lưu ý: 

I. Đáp án các câu hỏi tuần 8: 

 

1D 2C 3D 4C 5D 6C 7B 8A 9D 10A 

11D 12B 13C 14C 15A 16B 17A 18D 19D 20D 

21D 22B 23B 24B 25B 26D 27B 28D 29C 30A 

31A 32C 33A 34B 35A 36C 37C 38C 39B 40A 

 

II. Ghi nhớ nội dung bài 35: 

Bài 35 – Vùng Đồng bằng sông Cửu Long 

I. Vị trí địa lí, giới hạn lãnh thổ 
- Tiếp giáp: (Atlat) 

- Số lượng tỉnh/thành phố: 13 
- Ý nghĩa: + thuận lợi để phát triển kinh tế trên đất liền cũng như trên biển. 

+ thuận lợi để mở rộng quan hệ hợp tác với các nước trong Tiểu vùng sông  

               Mê Công.                         
II. Điều kiện tự nhiên và tài nguyên thiên nhiên 

1. Thuận lợi 
- Địa hình đồng bằng thấp và bằng phẳng, diện tích gần 4 triệu ha. 
- Khí hậu cận xích đạo nóng ẩm. 

- Nguồn nước dồi dào, sông ngòi, kênh rạch chằng chịt. 
- Sinh vật đa dạng: nguồn thuỷ hải sản; rừng ngập mặn. 

- Có ba loại đất chính: Đất phù sa ngọt, đất phèn, đất mặn. 
→ Nhiều thế mạnh về tài nguyên thiên nhiên để phát triển kinh tế, nhất là nông nghiệp. 
2. Khó khăn 

- Đất phèn, đất mặn diện tích lớn. 
- Thiếu nước ngọt vào mùa khô. 

- Lũ kéo dài nhiều tháng. 
3. Giải pháp khắc phục 
- Cải tạo đất phèn, đất mặn. 

- Tăng cường hệ thống thủy lợi. 
- Tìm cách thoát lũ, sống chung với lũ, khai thác lợi thế từ lũ sông Mê Công. 

III. Đặc điểm dân cư, xã hội 
1. Đặc điểm 
- Đông dân. 

- Ngoài người Kinh, còn có người Khơ-me, người Chăm, người Hoa. 
- Tỉ lệ dân thành thị còn thấp. 

2. Thuận lợi 
- Nguồn lao động dồi dào, có nhiều kinh nghiệm sản xuất nông nghiệp hàng hoá. 
3. Khó khăn 

- Mặt bằng dân trí chưa cao. 
- Cơ sở vật chất hạ tầng ở nông thôn chưa hoàn thiện. 

 



 

 

III. Chọn đáp án đúng nhất cho mỗi câu sau: 

Câu 1: Trong vùng Đồng bằng sông Cửu Long, đất phù sa ngọt chủ yếu tập trung ở 

A. phía nam vùng, thuộc các tỉnh Cà Mau, Bạc Liêu. 

B. dọc hai bên bờ sông Tiền, sông Hậu. 

C. dải đất ven biển Đông. 

D. dải đất ven vịnh Thái Lan. 

Câu 2: Khí hậu ở Đồng bằng sông Cửu Long có đặc điểm nào sau đây? 

A. Cận nhiệt đới gió mùa. B. Cận nhiệt lục địa khô hạn. 

C. Cận xích đạo, nóng ẩm quanh năm. D. Nhiệt đới gió mùa, có mùa đông lạnh. 

Câu 3: Trong vùng Đồng bằng sông Cửu Long, rừng ngập mặn chiếm diện tích lớn nhất ở 

A. bán đảo Cà Mau. B. dọc theo duyên hải tây nam. 

C. dọc theo sông Tiền và sông Hậu. D. đảo Phú Quốc và quần đảo Hà Tiên. 

Câu 4: Biển – đảo ở Đồng bằng sông Cửu Long không có tiềm năng nào sau đây? 
A. Dầu mỏ trữ lượng lớn nhất nước ta. B. Biển ấm, ngư trường rộng lớn. 

C. Có nhiều đảo và quần đảo. D. Nguồn hải sản tôm, cá rất phong phú. 

Câu 5: Đất phù sa ngọt ở Đồng bằng sông Cửu Long có diện tích là 

A. 1,5 triệu ha. B. 4 triệu ha. C. 2,5 triệu ha. D. 1,2 triệu ha. 

Câu 6: Đồng bằng sông Cửu Long tiếp giáp với biển Đông ở phía 

A. tây. B. bắc. C. đông, nam. D. tây, nam. 

Câu 7: Tỉnh nào ở Đồng bằng sông Cửu Long vừa giáp với biển Đông, vừa giáp vịnh Thái Lan? 

A. Cà Mau. B. Kiên Giang. C. An Giang. D. Long An. 

Câu 8: Tỉnh nào sau đây ở Đồng bằng sông Cửu Long không giáp biển? 

A. Bạc Liêu. B. An Giang. C. Bến Tre. D. Trà Vinh. 

Câu 9: Đồng bằng sông Cửu Long không có đặc điểm xã  hội nào sau đây? 

A. Mặt bằng dân trí chưa cao.  

B. Người dân linh hoạt với sản xuất hàng hóa. 

C. Đồng bằng được khai phá từ rất lâu đời.  
D. Tỉ lệ dân thành thị còn thấp. 

Câu 10: Trong các dân tộc ít người sau đây, dân tộc nào tập trung nhiều nhất ở Đồng bằng sông 

Cửu Long? 

A. Chăm. B. Hoa. C. Mnông. D. Khơ-me. 

 

IV. Đọc trước bài: Bài 36 sách giáo khoa. 

 

V. Trong study.hanoi.edu.vn: Làm đề Ôn tập THCS – đề 16. 

 

-------------------------Hết------------------------- 
 


