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ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP ĐỊA LÍ LỚP 11 

NĂM HỌC 2019-2020 

1. Nội dung kiến thức 

Bài 1: - Sự tương phản về trình độ PT KT-XH của nhóm nước PT và nhóm nước ĐPT. 

           - Đặc trưng và tác động của cuộc cách mạng KH-CN hiện đại đến nền KT TG. 

Bài 2: - Các biểu hiện và hệ quả của xu hướng toàn cầu hoá, khu vực hoá. 

Bài 3: - Đặc điểm, hậu quả của bùng nổ DS, già hoá DS, ô nhiễm MT và một số vấn đề  khác. 

Bài 4:  - Cơ hội và thách thức của toàn cầu hoá đối với các nước ĐPT. 

Bài 5:  - Đặc điểm về TN và ảnh hưởng của nó đến PT KT ở châu Phi, MLT, TN.Á  

và Trung Á. 

    - Các vấn đề về dân cư - xã hội: Dân số tăng nhanh, đói nghèo, bệnh tật, xung đột,.. 

    - Vấn đề kinh tế: chậm phát triển và còn phụ thuộc nhiều vào nước ngoài. 

Bài 6:   - Đặc điểm về TN và dân cư Hoa Kì cũng như ảnh hưởng của nó đến phát  

triển KT. 

            - Hoa Kì có nền kinh tế lớn mạnh nhất thế giới. 

Bài 7:  - Qúa trình hình thành, PT và mục đích của EU. - EU là trung tâm KT hàng đầu của  

thế giới. 

2.Về kỹ năng:  

     - Vẽ và nhận xét biểu đồ.  

- Phân tích và nhận xét số liệu.  

  

                                        TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN 

 

Hãy chọn 1 ý đúng nhất trong các câu hỏi dưới đây 

 

Câu 1: Đại bộ phận lãnh thổ Châu Phi có cảnh quan 

A. hoang mạc, bán hoang mạc và xavan.      B. xavan và rừng xích đạo. 

C. rừng cận nhiệt đới khô và hoang mạc.      D. rừng xích đạo và nhiệt đới ẩm. 

Câu 2: Một trong những đặc điểm nổi bật của dân cư Châu Phi là: 

A. gia tăng dân số tự nhiên thấp.              B. dân số đông, tăng rất chậm. 

C. tuổi thọ trung bình thấp.                      D. tỉ lệ nhóm người trên 60 tuổi cao. 

Câu 3: Châu Phi tiếp giáp với hai đại dương nào sau đây? 

A. Thái Bình Dương và Ấn Độ Dương.     B. Bắc Băng Dương và Thái Bình Dương. 

C. Đại Tây Dương và Thái Bình Dương.   D. Ấn Độ Dương và Đại Tây Dương. 

Câu 4: “Sừng Châu Phi” là tên gọi của khu vực nào sau đây? 

A. Bán đảo Xômali.   B. Bồn địa Nin thượng. 

C. Mũi Hảo Vọng.   D. Hồ Victoria. 

Câu 5: Hai quốc gia nào ở Mĩ Latinh thuộc nhóm nước công nghiệp mới? 

A. Pê-ru và Ac-hen-ti-na.  B. Bra-xin và Ac-hen-ti-na. 

C. Pê-ru và Chi-lê.   D. Cu-ba và Pa-na-ma. 

Câu 6: Nguyên nhân chủ yếu dẫn đến tình trạng đô thị hóa tự phát ở Mĩ Latinh là: 

A. sự cản trở của Thiên Chúa giáo. B. xung đột sắc tộc ở nông thôn. 

C. công ngiệp hóa ở nông thôn. D. cải cách ruộng đất không triệt để. 

Câu 7: Trên 50% nguồn vốn đầu tư nước ngoài vào khu vực Mĩ Latinh từ những quốc gia nào? 

A. Canada và Pháp.    B. Thụy Điển và Nhật Bản. 

C. Hà Lan và Bồ Đào Nha.   D. Hoa Kì và Tây Ban Nha. 

Câu 8: Nguyên nhân nào làm cho vốn đầu tư nước ngoài vào khu vực Mĩ Latinh giảm mạnh? 

A. Sự cản trở của các thế lực bảo thủ Thiên Chúa giáo. 

B. Tình hình chính trị không ổn định. 

C. Dân trí thấp, thiếu lao động trình độ cao. 

D. Trình độ quản lí đất nước còn yếu kém. 

Câu 9: Khu vực Tây Nam Á tiếp giáp đại dương nào sau đây? 

A. Đại Tây Dương.   B. Thái Bình Dương. 

C. Ấn Độ Dương.   D. Bắc Băng Dương. 



Trang 2 

Câu 10: Dầu mỏ và khí tự nhiên của khu vực Tây Nam Á tập trung chủ yếu ở 

A. vịnh Ô-man. B. biển A-ráp.       C. vịnh Pec-xich.               D. biển Đỏ. 

Câu 11: Tôn giáo có ảnh hưởng sâu rộng ở khu vực Tây Nam Á là: 

A. đạo Thiên Chúa.  B. đạo Phật.         C. đạo Tin Lành.              D. đạo Hồi. 

Câu 12: Nếu giải quyết được vấn đề nước tưới thì khu vực Trung Á có thể phát triển được loại cây trồng 

nào? 

A. Cao su.  B. Bông.  C. Lúa gạo.  D. Cà phê. 

Câu 13: Quốc gia nào ở khu vực Trung Á ít chịu ảnh hưởng của đạo Hồi? 

A. Mông Cổ.  B. Ca-dắc-xtan. C. Cư-rơ-gư-xtan. D. Tát-gi-ki-xtan. 

Câu 14: Phát biểu nào sau đây không đúng với đặc điểm vị trí địa lí của Hoa Kì? 

A. Tiếp giáp với Canada và khu vực Mĩ Latinh. 

B. Nằm ở bán cầu Bắc và tiếp giáp ở phía nam là Mê-hi-cô. 

C. Nằm giữa hai đại dương lớn là Đại Tây Dương và Ấn Độ Dương. 

D. Nằm ở trung tâm Bắc Mĩ và tiếp giáp phía tây với Thái Bình Dương. 

Câu 15: Diện tích rừng ở vùng núi Coóc-đi-e tương đối lớn, phân bố tập trung ở sườn núi 

A. phía bắc giáp Canada.   B. phía nam giáp Mê-hi-cô. 

C. phía tây hướng ra Thái Bình dương. D. phía đông hướng vào vùng trung tâm. 

Câu 16: Vùng núi A-pa-lát của Hoa Kì tập trung những loại khoáng sản nào? 

A. Quặng sắt và quặng đồng.              B. Dầu khí và than đá. 

C. Vàng và kim cương.   D. Than đá và quặng sắt. 

Câu 17: Địa hình nổi bật của bán đảo Alaska là: 

A. đầm lầy.  B. cao nguyên. C. đồi núi.  D. đồng bằng. 

Câu 18: Người nhập cư đến Hoa Kì có nguồn gốc chủ yếu từ châu lục nào? 

A. Châu Âu.  B. Châu Phi.  C. Châu Á.  D. Mĩ Latinh. 

Câu 19: Diện tích của Hòa Kì là 9629 nghìn km
2
 và số dân giữa năm 2015 là 321,2 triệu người. Vậy mật 

độ dân số của Hoa Kì vào thời điểm đó là bao nhiêu? 

A. 335 người/ km
2
. B. 33 người/ km

2
.   C. 35 người/ km

2
.    D. 53 người/ km

2
. 

Câu 20: Ngành kinh tế nào tạo ra nguồn hàng xuất khẩu chủ yếu cho Hoa Kì? 

A. Nông nghiệp.   B. Viễn thông. C. Dịch vụ.     D. Công nghiệp. 

Câu 21: Nhóm ngành công nghiệp nào chiếm tỉ trọng lớn nhất trong giá trị xuất khẩu của Hoa Kì? 

A. Điện lực.  B. Khai khoáng.  C. Chế biến.  D. Luyện kim. 

Câu 22: Hình thưc tổ chức sản xuất chủ yếu trong nông nghiệp của Hoa Kì là: 

A. đồn điền.  B. hộ gia đình.             C. trang trại.  D. nông trường. 

Câu 23: Trong các sản phẩm nông nghiệp, Hoa Kì xuất khẩu nhiều nhất là: 

A. lúa mì.  B. đỗ tương.  C. bông.  D. ngô. 

Câu 24: Năm 1958 cộng đồng nào sau đây ở Châu Âu được thành lập? 

A. Cộng đồng Nguyên tử châu Âu.   B. Cộng đồng Than và Thép châu Âu. 

C. Cộng đồng Kinh tế châu Âu.        D. Cộng đồng châu Âu. 

Câu 25: Các quốc gia nào sau đây không thuộc nhóm 6 nước thành lập Cộng đồng Than và Thép châu 

Âu? 

A. Hà Lan và Lúc-xăm-bua. B. Pháp và Đức.  C. Anh và Đan Mạch.   D. Bỉ và Italia. 

Câu 26: Trụ sở chính của Liên minh châu Âu được đặt ở thành phố nào? 

A. Pari. B. Brúc-xen.  C. Luân Đôn.  D. Rôma. 

Câu 27: Cơ quan đầu não nào của EU có quyền quyết định các nghị quyết và luật của EU? 

A. Nghị viện châu Âu.   B. Hội đồng châu Âu. 

C. Ủy ban liên minh châu Âu.             D. Hội đồng Bộ trưởng EU. 

Câu 28: Trong thị trường chung châu Âu, tự do lưu thông không bao gồm lĩnh vực nào sau đây? 

A. Ngôn luận.              B. Di chuyển.               C. Tiền vốn.  D. Hàng hóa. 

Câu 29: Các hãng bưu chính viễn thông của Hà Lan và Đức có thể tự do kinh doanh ở Brúc-xen (Bỉ) là 

biểu hiện của tự do lưu thông về:  

A. hàng hóa.  B. di chuyển.  C. tiền vốn.  D. dịch vụ. 

Câu 30: Đồng tiền chung châu Âu được đưa vào giao dịch, thanh toán từ năm nào? 

A. 1998.  B. 1999.  C. 2000.  D. 2001. 

Câu 31. Các nước đang phát triển có: 
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A. GDP bình quân đầu người thấp, chỉ số HDI ở mức cao, nợ nước ngoài nhiều.  

B. GDP bình quân đầu người cao, chỉ số HDI ở mức thấp, nợ nước ngoài nhiều. 

C. GDP bình quân đầu người thấp, chỉ số HDI ở mức thấp, nợ nước ngoài nhiều. 

D. GDP bình quân đầu người thấp, chỉ số HDI ở mức thấp, nợ nước ngoài ít. 

Câu 32.  Bốn công nghệ trụ cột của cách mạng khoa học và công nghệ hiện đại là: 

A. công nghệ sinh học, công nghệ vật liệu, công nghệ năng lượng, công nghệ thông tin. 

B. công nghệ hóa học, công nghệ vật liệu, công nghệ năng lượng, công nghệ thông tin. 

C. công nghệ hóa học, công nghệ sinh học, công nghệ năng lượng, công nghệ vật liệu. 

D. công nghệ điện tử, công nghệ tin học, công nghệ sinh học, công nghệ thông tin. 

Câu 33. Các nước đang phát triển không có đặc điểm nào sau đây? 

A. GDP bình quân đầu người thấp hơn mức bình quân thế giới. 

B. HDI thấp hơn mức bình quân thế giới. 

C. Tuổi thọ cao hơn mức bình quân thế giới. 

C. Tỉ trọng giá trị kinh tế khu vực nông - lâm - ngư nghiệp lớn. 

Câu 34. Cho bảng số liệu sau: 

             C  cấu GDP phân theo khu v c kinh tế c   c c nh m nước năm   1   

( Đơn vị: %) 

 

Nh m nước 
 hu v c kinh tế 

 hu v c I  hu v c II  hu v c III 

Phát triển 1,6 22,3 76,1 

Đang phát triển 19,8 35,2 45,0 

                                                                                   (Nguồn: Ngân hàng thế giới) 

Nhận xét nào sau đây là đúng với cơ cấu GDP phân theo khu vực kinh tế của các nhóm nước? 

A. Nhóm nước đang phát triển có tỉ trọng II lớn nhất trong cơ cấu GDP. 

B. Nhóm nước phát triển có tỉ trọng khu vực I lớn nhất trong cơ cấu GDP. 

C. Nhóm nước phát triển có tỉ trọng khu vực II cao hơn nhóm nước đang phát triển. 

D. Nhóm nước đang phát triển có tỉ trọng khu vực III thấp hơn nhóm nước phát triển. 

Câu 35. Tổ chức Hiệp ước tự do thương mại Bắc Mĩ (NAFTA) gồm những nước nào? 

A. Hoa Kì, Canada, Trung Quốc.  B. Hoa kì, Mêhicô, Cu Ba. 

C. Hoa Kì, Canada, Mehico.   D. Canada, Mêhicô, Cu Ba. 

Câu 36. Hiệp hội các nước Đông Nam Á được thành lâp năm nào? 

A. 1966.                      B. 1967.                     C. 1968.                          D. 1969. 

Câu 37. Trong các tổ chức liên kết sau, tổ chức nào có số dân đông nhất? 

A. Hiệp ước tự do thương mại  Bắc Mĩ.                 B. Liên minh châu Âu. 

C. Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á.                 D. Thị trường chung Nam Mỹ. 

Câu 38. Việt Nam tham gia vào tổ chức WTO năm nào? 

A. 2005.                          B. 2006                       C. 2007.                            D. 2008. 

Câu 39. Toàn cầu hóa không dẫn đến hệ quả nào sau đây? 

A. Thúc đẩy tăng trưởng kinh tế toàn cầu 

B. Đẩy mạnh đầu tư và tăng cường hợp tác quốc tế 

C. Thu hẹp khoảng cách giàu nghèo giữa các nước 

D. Làm gia tăng khoảng cách giàu nghèo giữa các nước 

Câu 40. Các tổ chức liên kết kinh tế khu vực không hình thành trên cơ sở: 

A. những quốc gia có nét tương đồng về địa lý. 

B. những quốc gia có nét tương đồng về văn hóa - xã hội. 

C. những quốc gia có chung mục tiêu, lợi ích phát triển. 

D. những quốc gia có cùng mục đích quân sự. 

Câu 41. Cho bảng số liệu: 

                  CƠ CẤU DÂN SỐ THEO NHÓM TUỔI GIAI ĐOẠN      - 2005 

( Đơn vị:%) 

Nh m nước 0-1  tuổi 15-6  tuổi >65 tuổi 

Đang phát triển 32 63 5 

Phát triển 17 68 15 
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Biểu đồ nào thích hợp nhất để thể hiện cơ cấu dân số theo nhóm tuổi giai đoạn 2000-2005? 

A. Cột.                        B. Đường.                    C. Miền.                     D. Tròn. 

Câu 42. Đâu không ph i là vấn đề mang tính toàn cầu? 

A. Bùng nổ dân số.                          B. Biến đổi khí hậu. 

C. Lũ lụt.                                         D. Ô nhiễm môi trường. 

Câu 43. Sự bùng nổ dân số hiện nay trên thế giới diễn ra ở đâu? 

A. Các nước phát triển mạnh ở Châu Âu.  B. Các nước phát triển. 

C. Các nước đang phát triển.                      D. Các nước công nghiệp mới. 

Câu 44. Hiện tượng già hóa dân số thế giới không có biểu hiện nào sau đây? 

A. Tỉ lệ người dưới 15 tuổi ngày càng thấp.    B. Tỉ lệ người trên 65 tuổi ngày càng cao. 

C. Tuổi thọ trung của dân số ngày càng tăng. D. Tỉ lệ tăng dân số ngày càng cao. 

Câu 45. Thiếu lao động trong tương lai, làm gia tăng chi phí phúc lợi xã hội là hậu quả của vấn đề nào 

sau đây? 

A. Bùng nổ dân số.                                         B. Già hóa dân số.   

C. Mất cân bằng giới tính.                             D. Dân cư phân bố không đều. 

Câu 46. Đâu không ph i là biểu hiện của sự già hóa dân số? 

A. Tuổi thọ của dân số ngày càng tăng.       

B. Tỉ lệ người từ 15 đến 64 tuổi ngày càng giảm. 

C. Tỉ lệ người dưới 15 tuổi ngày càng thấp. 

D. Tỉ lệ người trên 65 tuổi ngày càng cao. 

Câu 47. Nguyên nhân gây nên hiện tượng hiệu ứng nhà kính là: 

A. các sự cố đắm tàu, tràn dầu, rửa tàu. 

B. lượng CO2 tăng đáng kể trong khí quyển. 

C. lượng khí CFCs tăng đáng kể trong khí quyển. 

D. các chất thải chưa được xử lý đổ vào sông ngòi và biển. 

Câu 48. Hiện tượng cá chết hàng loạt tại vùng biển miền Trung nước ta vào tháng 4 năm 2016 là do 

nguyên nhân nào? 

A. Độc tố sản sinh từ hiện tượng thủy triều đỏ. 

B. Các sự cố đắm tàu, tràn dầu, rửa tàu trên biển. 

C. Rác thải sinh hoạt chưa qua xử lí đổ trực tiếp ra biển. 

D. Hàm lượng kim loại nặng thải ra môi trường biển vượt quá giới hạn cho phép. 

Câu 49. Nguyên nhân gây ra hiện tượng hạn hán và xâm nhập mặn ở đồng bằng sông Cửu Long nước ta 

là: 

A. biến đổi khí hậu toàn cầu.    B. ô nhiễm môi trường biển. 

C. diện tích rừng ngập mặn thu hẹp.   D. địa hình thấp, trũng. 

Câu 50. Ở Việt Nam, biểu hiện rõ rệt về sức ép của gia tăng dân số đến chất lượng cuộc sống là: 

A. ô nhiễm môi trường.                                  B. cạn kiệt tài nguyên. 

C. GDP bình quân đầu người tăng chậm.       D. giảm tốc độ phát triển kinh tế.                    

Câu 51. Già hóa dân số ảnh hưởng như thế nào đến các nước phát triển? 

A. Tăng chi phí phúc lợi xã hội.  

B. Giáo dục, khoa học không được đầu tư. 

C. Gia tăng tỉ lệ thiếu việc làm và thất nghiệp. 

D. Chất lượng cuộc sống của người dân bị giảm sút. 

Câu 52.Quốc gia nào ở khu vực Tây Nam Á có trữ lượng dầu mỏ lớn nhất? 

A. Á-Rập -Xê út.   B. Cô-oét.         C. I- Ran.          D. I- Rắc. 

Câu 53. Kinh tế các nước EU phụ thuộc nhiều vào hoạt động : 

A. Xuất nhập khẩu.                                        B.Đầu tư nước ngoài.    

C.Tài chính, ngân hàng.                                 D.Giao thông và thông tin liên lạc. 

Câu 54. Quốc gia nào vừa là thành viên của NAFTA và cũng là thành viên của APEC? 

A. Liên Bang Nga. B. Trung Quốc. C. Hàn Quốc. D. Hoa Kì. 

Câu 55. Loại khoáng sản có nhiều nhất ở vùng phía Đông của Hoa Kì là: 

A. than đá, dầu khí.                               B. than đá, quặng sắt. 

C. than đá, kim loại màu.                     D. kim loại màu, dầu khí. 
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Câu 56. Điều kiện nào sau đây thuận lợi nhất cho sự sự phát triển ngành chăn nuôi ở phần phía tây và 

phía bắc của vùng Trung tâm? 

A. Khí hậu ôn đới, địa hình bằng phẳng.   B. Nước ngầm phong phú, bồn địa lớn. 

C. Địa hình đồi thấp, nhiều đồng cỏ.         D. Nhiều đồng bằng lớn, đất phì nhiêu. 

Câu 57. Dãy núi đồ sộ ở phía tây lãnh thổ của Hoa Kì là: 

A. At-lat.            B. An-đét.                   C. A-pa-lát.  D. Cooc-đi-e. 

Câu 58. Ý nào sau đây không ph i là đặc điểm dân số Hoa Kì? 

A.Quốc gia có dân số đông.                 B. Người bản đia chiếm tỉ lệ cao. 

C.Cơ cấu dân số đang già đi nhanh.    D. Dân số tăng nhanh, chủ yếu do nhâp cư. 

Câu 59. Lãnh thổ Hoa Kì không tiếp giáp với đại dương nào? 

A. Thái Bình Dương.          B. Bắc Băng Dương. 

C. Đại Tây Dương.             D. Ấn Độ Dương. 

Câu 60. Chiếm tỉ trọng lớn nhất trong cơ cấu dân số Hoa Kì là người có nguồn gốc từ châu nào? 

A. Châu Á.  B. Châu Âu.  C. Châu Phi.  D. Châu Đại Dương. 

Câu 61: Căn cứ để phân chia các quốc gia trên thế giới thành hai nhóm nước (phát triển và đang phát 

triển) là:  

A. đặc điểm tự nhiên và trình độ phát triển kinh tế.   

B. đặc điểm tự nhiên và dân cư, xã hội.  

C. trình độ phát triển kinh tế - xã hội.     

D. đặc điểm tự nhiên và trình độ phát triển xã hội. 

Câu 62: Đặc điểm của các nước đang phát triển là:  

A. GDP bình quân đầu người thấp, chỉ số HDI ở mức cao, nợ nước ngoài nhiều. 

B. GDP bình quân đầu người cao, chỉ số HDI ở mức thấp, nợ nước ngoài nhiều.  

C. GDP bình quân đầu người thấp, chỉ số HDI ở mức thấp, nợ nước ngoài nhiều.  

D. năng suất lao động xã hội cao, chỉ số HDI ở mức thấp, nợ nước ngoài nhiều. 

Câu 63: Cơ cấu GDP phân theo khu vực kinh tế của các nước phát triển có đặc điểm là:  

A. khu vực II rất cao, Khu vực I và III thấp. B. khu vực I rất thấp, Khu vực II và III cao.  

C. khu vực I và III cao, Khu vực II thấp.      D. khu vực I rất thấp, Khu vực III rất cao. 

Câu 64: Trong tổng giá trị xuất, nhập khẩu của thế giới, nhóm các nước phát triển chiếm bao nhiêu? 

 A. 50%     B. 55%   C. gần 60%       D. hơn 60%. 

Câu 65: Nhận xét đúng nhất về một số đặc điểm kinh tế - xã hội của các nước phát triển là: 

A. giá trị đầu tư ra nước ngoài lớn, tuổi thọ trung bình thấp, chỉ số HDI ở mức cao.  

B. giá trị đầu tư ra nước ngoài lớn, tuổi thọ trung bình cao, chỉ số HDI ở mức cao.  

C. giá trị đầu tư ra nước ngoài nhỏ, tuổi thọ trung bình cao, chỉ số HDI ở mức cao.  

D. giá trị đầu tư ra nước ngoài lớn, tuổi thọ trung bình cao, chỉ số HDI ở mức thấp. 

Câu 66: Cuộc cách mạng khoa học và công nghệ hiện đại được tiến hành vào thời gian nào? 

A. Giữa thế kỷ XIX, đầu thế kỷ XX.                 B. Cuối thế kỷ XIX, đầu thế kỷ XX.  

C. Giữa thế kỷ XX, đầu thế kỷ XXI                  D. Cuối thế kỷ XX, đầu thế kỷ XXI. 

Câu 67: Nền kinh tế tri thức có một số đặc điểm nổi bật nào? 

A. Trong cơ cấu kinh tế, dịch vụ là chủ yếu; trong cơ cấu lao động, công nhân tri thức là chủ yếu; tầm 

quan trọng của giáo dục là rất lớn.  

B. Trong cơ cấu kinh tế, công nghiệp là chủ yếu; trong cơ cấu lao động, công nhân tri thức là chủ yếu; 

tầm quan trọng của giáo dục là rất lớn. 

C. Trong cơ cấu kinh tế, dịch vụ là chủ yếu; trong cơ cấu lao động, công nhân tri thức là chủ yếu; giáo 

dục có tầm quan trọng lớn.  

D. Trong cơ cấu kinh tế, dịch vụ là chủ yếu; trong cơ cấu lao động, công nhân là chủ yếu; giáo dục có tầm 

quan trọng lớn. 

Câu 68: Nhận thức không đúng về xu hướng toàn cầu hóa là:  

A. quá trình liên kết giữa các quốc gia trên thế giới về một số mặt.  

B. quá trình lên kết giữa các quốc gia trên thế giới về nhiều mặt.  

C. có tác động mạnh mẽ đến mọi mặt của nền Kinh tế-Xã hội thế giới.  

D. toàn cầu hóa liên kết giữa các quốc gia từ kinh tế đến văn hóa, khoa học. 

Câu 69: Xu hướng toàn cầu không có biểu hiện nào sau đây? 

A. thương mại thế giới phát triển mạnh.   
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B. đầu tư nước ngoài tăng nhanh.  

C. thị trường tài chính quốc tế thu hẹp.   

D. các công ty xuyên quốc gia có vai trò ngày càng lớn. 

Câu 70: Với 150 thành viên (tính đến tháng 1/2007) tổ chức thương mại thế giới (WTO) chiếm khoảng? 

A. 85% dân số thế giới.     B. 89% dân số thế giới.  

C. 90% dân số thế giới     D. 91% dân số thế giới. 

Câu 71: Với 150 thành viên (tính đến tháng 1/2007) tổ chức thương mại thế giới (WTO) chi phối tới bao 

nhiêu phần trăm hoạt động thương mại của thế giới? 

A. 59% hoạt động thương mại của thế giới.  B. 85% hoạt động thương mại của thế giới.  

C. 90% hoạt động thương mại của thế giới D. 95% hoạt động thương mại của thế giới. 

Câu 72: Nhận xét đúng nhất về vai trò của các công ty xuyên quốc gia trong nền kinh tế thế giới là:  

A. nắm trong tay nguồn của cái vật chất rất lớn và chi phối nhiều ngành kinh tế quan trọng.  

B. nắm trong tay nguồn của cải vật chất lớn và chi phối nhiều ngành kinh tế quan trọng. 

C. nắm trong tay nguồn của cải vật chất khá lớn và chi phối một số ngành kinh tế quan trọng  

D. nắm trong tay nguồn của cải vật chất lớn và quyết định sự phát triển của một số ngành kinh tế quan 

trọng.  

Câu 73: Tổ chức liên kết kinh tế khu vực thị trường chung Nam Mỹ tính đến tháng 6-2006 có số thành 

viên là:  

A. 3 quốc gia    B. 4 quốc gia   C. 5 quốc gia   D. 6 quốc gia. 

Câu 74: Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) được thành lập vào năm nào? 

A. 1966.    B. 1967.   C. 1968.   D. 1969. 

Câu 75: Liên minh Châu Âu ( EU) được thành lập vào năm nào? 

A. 1954.    B. 1955.   C. 1956.   D. 1957. 

Câu 76: Các nước đang phát triển hiện nay chiếm khoảng  

A. 70% dân số và 80% số dân tăng hàng năm của thế giới. 

B. 75% dân số và 85% số dân tăng hàng năm của thế giới. 

C. 80% dân số và 90% số dân tăng hàng năm của thế giới  

D. 80% dân số và 95% số dân tăng hàng năm của thế giới. 

Câu 77: Biến đổi khí hậu toàn cầu hiên nay chủ yếu là: 

A. con người đã đổ các chất thải sinh hoạt và công nghiệp vào sông hồ.  

B. con người đã đưa một lượng khí thải lớn vào khí quyển.  

C. các sự cố đắm tàu, tràn dầu vỡ ống dầu.  

D. các thảm họa như núi lửa, cháy rừng… 

Câu 78: Số người cao tuổi đang tăng nhanh hiện nay không phải ở khu vực? 

A. Nam Á.  B. Tây Á.             C. Trung Á.     D. Caribê. 

Câu 79: Phần lớn lãnh thổ Châu Phi có cảnh quan chủ yếu nào? 

A. Rừng xích đạo, rừng nhiệt đới ổm và nhiệt đới khô. 

B. Hoang mạc, bán hoang mạc và cận nhiệt đới khô.  

C. Hoang mạc, bán hoang mạc, và xavan.  

D. Rừng xích đạo, cận nhiệt đới khô và xavan. 

Câu 80: Nhận xét đúng nhất về thực trạng tài nguyên của Châu Phi? 

A. Khoáng sản nhiều, đồng cỏ và rừng xích đạo diện tích rộng lớn. 

B. Khoáng sản và rừng là những tài nguyên đang bị khai thác mạnh. 

C. Khoáng sản phong phú, rừng nhiều nhưng chưa được khai thác. 

D. Trữ lượng lớn về vàng, kim cương, dầu mỏ, phốt phát nhưng chưa được khai thác. 

Câu 81: Châu Phi chiếm bao nhiêu trong tổng số người nhiễm HIV trên toàn thế giới? 

A. 1/3 tổng số người nhiễm HIV trên toàn thế giới.  

B. 1/2 tổng số người nhiễm HIV trên toàn thế giới.  

C. gần 2/3 tổng số người nhiễm HIV trên toàn thế giới.  

D. hơn 2/3 tổng số người nhiễm HIV trên toàn thế giới. 

Câu 82: Cho bảng số liệu: 

Tỉ lệ dân số c c châu lục trên thế giới năm    5 và   1  

                                                               ( Đơn vị: %)  
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                                                Năm 

Châu lục 
2005 2014 

Châu Phi 13.8 15.7 

Châu Mĩ 13.7 13.4 

Châu Á 60.6 60.2 

Châu Âu 11.4 10.2 

Châu Đại Dương 0.5 0.5 

Thế giới 100.0 100.0 

             ( Nguồn số liệu thông kê Việt Nam và thế giới NXB Giáo dục Việt Nam 2017) 

Biểu đồ thích hợp nhất thể hiện tỉ lệ dân số các châu lục thế giới 2005 và 2014 là: 

A. biểu đồ cột .                                       B. biểu đồ đường.    

C. biểu đồ kết hợp ( cột và đường)      D.biểu đồ tròn. 

Câu 83: Nhận xét đúng nhất về tài nguyên khoáng sản của Mĩ La tinh là:  

A. kim loại màu, sắt, kim loại hiếm, phốt phát.  

B. kim loại đen, kim loại quý và nhiên liệu.  

C. kim loại đen, kim loại màu, dầu mỏ.  

D. kim loại đen, kim loại mày, kim loại hiếm. 

Câu 84: Nhận xét đúng nhất về khu vực Mĩ La tinh là: 

A. nền kinh tế của hầu hết các nước vẫn phụ thuộc vào nước ngoài, đời sống người dân ít được cải thiện, 

chênh lệch giàu nghèo rất lớn.  

B. nền kinh tế của hầu hết các nước vẫn phụ thuộc vào nước ngoài, đời sống người dân ít được cải thiện, 

chênh lệch giàu nghèo còn ít.  

C. nền kinh tế của một số nước còn phụ thuộc vào bên ngoài, đời sống người dân ít được cải thiện, chênh 

lệch giàu nghèo rất lớn.  

D. nền kinh tế một số nước vẫn phụ thuộc vào nước ngoài, đời sống người dân được cải thiện nhiều, 

chênh lệch giàu nghèo giảm mạnh. 

Câu 85: Mặc dù các nước Mĩ La tinh giành độc lập khá sớm nhưng nền kinh tế phát triển chậm không 

phải do:  

A. điều kiện tự nhiên khó khăn, tài nguyên thiên nhiên nghèo nàn. 

B. duy trì xã hội phong kiến trong thời gian dài. 

C. các thế lực bảo thủ của thiên chúa giáo tiếp tục cản trở. 

D. chưa xây dựng được đường lối phát triển kinh tế- xã hội độc lập, tự chủ. 

Câu 86: Điểm khác biệt cơ bản về kinh tế - xã hội của các nước Mĩ Latinh so với các nước châu Phi là:  

A. Dân số tăng nhanh.         

B. Khai khoáng và trồng cây công nghiệp để xuất khẩu. 

C. Nợ nước ngoài quá lớn.              

D. Xung đột sắc tộc gay gắt và thường xuyên. 

Câu 87: Cho bảng số liệu 

Tốc độ tăng trưởng GDP c   một số nước châu Phi qu  c c năm 

( Đơn vị: %) 

                          Năm 

Quốc gi  

2000 2005 2010 2013 

An-ghê-ri 2,4 5,1 3,3 2,8 

Nam Phi 3,5 5,3 2,9 2,2 

Công -gô 8,2 6,5 8,8 3,4 

             ( Nguồn số liệu thông kê Việt Nam và thế giới NXB Giáo dục Việt Nam 2017) 

Nhận xét nào dưới đây đúng với bảng số liệu trên? 

A. Tốc độ tăng trưởng của các nước khác ổn định. 

B. Không có sự khác nhau về tốc độ tăng trưởng giữa các nước. 

C. Tốc độ tăng trưởng kinh tế của các nước trên nhìn chung không ổn định. 

D. Trong số các nước; An-giê-ri luôn có tốc độ tăng trưởng thấp nhất. 

Câu 88: Khu vực Tây Nam Á bao gồm:  

A. 20 quốc gia và vùng lãnh thổ.     B. 21 quốc gia và vùng lãnh thổ. 
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C. 22 quốc gia và vùng lãnh thổ.    D. 23 quốc gia và vùng lãnh thổ. 

Câu 89: Khu vực Tây Nam Á không có đặc điểm nào sau đây?  

A. vị trí địa lý mang tính chiến lược.                         

B. nguồn tài nguyên dầu mỏ giàu có. 

C. điều kiện tự nhiên thuận lợi cho sản xuất nông nghiệp. 

D. sự can thiệp vụ lợi của các thế lực bên ngoài. 

Câu 90: Đặc điểm nào sau đây không đúng với khu vực Trung Á? 

A. Giàu tài nguyên thiên nhiên nhất là dầu mỏ, khí tự nhiên, than đá, tiềm năng thủy điện, sắt, đồng. 

B. Điều kiện tự nhiện thuận lợi cho sản xuất nông nghiệp, nhất là chăn thả gia súc.  

C. Đa dân tộc, có mật độ dân số thấp, tỉ lệ dân theo đạo hồi cao (trừ Mông Cổ). 

D. Từng có “con đường tơ lụa” đi qua nên tiếp thu được nhiều giá trị văn hóa của cả phương Đông và 

phương Tây. 

Câu 91: Quốc gia có diện tích tự nhiên rộng lớn nhất ở khu vực Tây Nam Á?  

A. Ả-rập-xê-út.  B. Iran.  C.Thổ nhĩ kỳ.   D. Áp-ga-ni-xtan. 

Câu 92: Về mặt tự nhiên, Tây Nam Á không có đặc điểm nào? 

A. Giàu có về tài nguyên thiên nhiên.     

B. Khí hậu lục địa khô hạn.  

C. Nhiều đồng bằng châu thổ đất đai giàu mỡ.    

D. Các thảo nguyên thuận lợi cho thăn thả gia súc. 

Câu 93: Ở hầu hết các nước trong khu vực Trung Á đều có nguồn tài nguyên? 

 A. tiềm năng thủy điện, đồng.         B. dầu mỏ, khí tự nhiên, than đá. 

 C. than đá, đồng, Uranium.          D. sắt, đồng, muối mỏ, kim loại hiếm. 

Câu 94: Bốn quốc gia có trữ lượng giàu mỏ lớn nhất trong khu vực Tây Nam Á xếp theo thứ tự từ lớn 

đến nhỏ là: 

 A. Ả-rập-xê-út, Iran, Irăc, Cô-oét.    B. Iran, Ả-rập-xê-út, Irắc, Cô-oét. 

 C. Irắc, Iran, Ả-rập-xê-út, Cô-oét.    D. Cô-oét, Ả-rập-xê-út, Iran, Irắc. 

Câu 95: Quốc gia có trữ lượng dầu mỏ lớn nhất khu vực Tây Nam Á? 

 A. I-ran.  B. I-rắc.    C. Ả-rập-xê-út. D. Cô-oét. 

Câu 96: Sản lượng khai thác dầu mỏ của khu vực Trung Á đạt khoảng bao nhiêu thùng/ngày? 

A. gần 1100 thùng/ngày.      B. gần 1200 thùng/ngày.  

C. hơn 1200 thùng/ngày.     D. gần 1300 thùng/ngày.  

Câu 97: Cho b ng số liệu:  

     Một số chỉ số c  b n c   trung tâm kinh tế hàng đầu thế giới năm   1   

 

Chỉ số EU Hoa Kì Nhật B n 

Số dân ( triệu người) 507,9 318,9 127,1 

GDP ( tỉ USD) 18517 17348 4596 

Tỉ trọng xuất khẩu trong GDP( %) 42,7 13,5 17,7 

Tỉ trọng xuất khẩu của thế giới ( %) 33,5 9,8 3,6 

 Dựa vào bảng số liệu trên trả lời các câu hỏi: ( 97 đến 99)? 

Biểu đồ thích hợp nhất thể hiện dân số, GDP của EU, Hoa Kì và Nhật Bản năm 2014 là:  

A. biểu đồ đường. B. biểu đồ tròn.  C. biểu đồ cột ghép. D. biểu đồ miền. 

Câu 98 . Biểu đồ thích hợp nhất thể hiện tỉ trọng xuất khẩu trong GDP của EU, Hoa Kì và Nhật Bản năm 

2014 là:  

A. biểu đồ cột.       B. biểu đồ tròn ( 3 biểu đồ tròn). C. biểu đồ đường. D. biểu đồ miền. 

Câu 99. Biểu đồ nào chứng tỏ EU là trung tâm kinh tế hàng đầu thế giới ? 

A. Số dân lớn gấp 1.6 lần Hoa Kì.   

B. GDP vượt Hoa Kì và chiếm tới 33,5% trong giá trị xuất khẩu. 

C. Số dân đạt 507,9 triệu người.  

D. Số dân gấp 40 lần Nhật Bản.  

Câu 100. Liên kết vùng ở châu Âu là thuật ngữ để chỉ một khu vực nào của EU?  

A. Biên giới của EU.     B. Nằm giữa mỗi nước của EU.  

C. Nằm ngoài EU.     D. Không thuộc EU.  

 



Trang 9 

 

ĐÁP ÁN 

 

1 A 26 B 51 A 76 D 

2 C 27 D 52 A 77 B 

3 D 28 A 53 A 78 C 

4 A 29 D 54 D 79 C 

5 B 30 B 55 B 80 B 

6 D 31 C 56 C 81 D 

7 D 32 A 57 D 82 D 

8 B 33 C 58 B 83 B 

9 C 34 D 59 D 84 A 

10 C 35 C 60 B 85 A 

11 D 36 B 61 C 86 C 

12 B 37 C 62 C 87 C 

13 A 38 C 63 D 88 A 

14 C 39 C 64 D 89 C 

15 C 40 D 65 B 90 B 

16 D 41 D 66 D 91 A 

17 C 42 C 67 A 92 C 

18 A 43 C 68 A 93 B 

19 B 44 D 69 C 94 A 

20 D 45 B 70 C 95 C 

21 C 46 B 71 D 96 B 

22 C 47 B 72 A 97 C 

23 D 48 D 73 C 98 B 

24 A 49 A 74 B 99 B 

25 C 50 C 75 D 100 A 

 


