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Câu 1.  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 2.  Ý nào dưới đây không phải là đặc điểm vị trí địa lí của vùng Đông Nam Bộ? 

 A.  Tiếp giáp với nhiều vùng của nước ta. 

 B.  Có vùng biển Đông rộng lớn giàu tiềm năng. 

 C.  Có khoảng cách tương đối gần với các nước trong khu vực. 

 D.  Nằm ở nơi tiếp giáp với Lào, Cam-pu-chia. 

Câu 3.  Đồng bằng sông Cửu Long được tạo nên bởi phù sa của sông 

 A. Hồng. B.  Đồng Nai. C.  Mê Công. D.  Thái Bình. 

Câu 4.  Trong các mặt hàng xuất khẩu chủ lực sản xuất ở Đông Nam Bộ, không có mặt hàng 

nào sau đây? 

 A.  Thực phẩm chế biến. B.  Dầu thô. 

 C.  Hàng dệt may. D.  Lúa gạo. 

Câu 5.  Trong các dân tộc ít người sau đây, dân tộc nào tập trung nhiều nhất ở Đồng bằng sông 
Cửu Long? 

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

Câu 6.  Ý nào không đúng về đặc điểm ngành dịch vụ vùng Đông Nam Bộ? 

 A.  Vùng nhận được đầu tư nước ngoài chiếm tỉ lệ cao nhất cả nước. 

 B.  Cao su là mặt hàng xuất khẩu mang lại giá trị cao nhất. 

 C.  Dầu thô mang lại giá trị kinh tế cao nhất. 

 D.  Thành phố Hồ Chí Minh là đầu mối giao thông quan trọng nhất của vùng. 

Câu 7.  Khó khăn lớn nhất đối với nông nghiệp ở Đồng bằng sông Cửu Long vào mùa khô là 

 A.  thiếu nước ngọt. B.  xâm nhập mặn. C.  cháy rừng. D.  triều cường. 

Câu 8.  Khoáng sản quan trọng nhất ở Đông Nam Bộ là 

 A.  than. B.  dầu khí. C.  boxit. D.  đồng. 

Câu 9.  Nhận định nào sau đây không đúng với Đồng bằng sông Cửu Long? 

 A.  Năng suất lúa cao nhất. B.  Diện tích đồng bằng lớn nhất. 

 C.  Sản xuất lúa gạo nhiều nhất. D.  Xuất khẩu nông sản nhiều nhất. 
Câu 10.  Trung tâm công nghiệp khai thác dầu khí ở Đông Nam Bộ là 

 A.  Thủ Dầu Một. B.  TP. Hồ Chí Minh. C.  Biên Hòa. D.  Vũng Tàu. 
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