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BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM MÔN: ĐỊA LÍ LỚP 11 

NĂM HỌC 2016 - 2017 

Câu 1: Những tiêu chí nào được dùng đểnhận biết nước phát triển và đang phát 
triển: 

A. Trình độ giáo dục 
B. Chủng tộc và nguồn gốc 
C. Trình độ phát triển kinh tế- xã hội 
D. Năng lực quản lí của nhà nước. 

Câu 2: GDP là viết tắt của: 
A. Sản lượng công nghiệp và nông nghiệp 
B. Sản lượng công nghiệp và xuất khẩu 
C. Tổng sản phẩm trong nước 
D. Sản lượng công nghiệp và dịch vụ 

Câu 3: HDI là viết tắt của: 
A. Chỉ số phát triển con người 
B. Chỉ số phát triển số dân của 1 nước 
C. Chỉ số phát triển kinh tế, thương mại 
DChỉ số phát triển giáo dục, văn hóa. 

Câu 4: Các nước phát triển thường có? 
A. GDP của quốc gia cao, FDI nhiều, HDI cao 
B. GDP/người cao, FDI nhiều, HDI cao. 
C. GDP/người cao, HDI cao. 
D. GDP/ người cao, FDI nhiều. 

Câu 5: NICs là viết tắt của: 
A. Nước và vùng lãnh thổ công nghiệp mới 
B. Nước và vùng lãnh thổ kinh tế phát triển 
C. Nước và vùng lãnh thổ thương mại phát triển 
D. Nước và vùng lãnh thổ dịch vụ phát triển. 

Câu 6: Các nước và vùng lãnh thổ nào ở Châu Á được công nhận là NICs: 
A. Việt nam, Lào, Campuchia 
B. Trung Quốc, Hàn Quốc, Nhật Bản 
C. Hàn Quốc, Singapo, Hồng Công, Đài Loan 
D. Singapo, Đài Loan, Triều Tiên, Hàn Quốc 

Câu 7: Nền tảng của nền kinh tế tri thức là: 
A.Công nghệ cao 
B. Công nghiệp nặng 
C. Tài nguyên thiên thiên 
D. Dịch vụ và thương mại 

Câu 8: Đặc trưng cuộc cách mạng khoa học công nghệ hiện đại là: 
A. Sự xuất hiện và bùng nổ công nghệ cao 
B.Sự xuất hiện và bùng nổ công nghiệp hiện đại 
C. Công ty xuyên quốc gia có vai trò ngày càng lớn 
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D. Thương mại thế giới phát triển nhanh. 
Câu 9: Các nước và vùng lãnh thổ nào có tuổi thọ bình quân thấp nhất? 

A. Bắc Âu, Bắc Phi 
B. Đông Phi, Tây Phi 
C. Đông Á, Đông Nam Á 
D. Bắc Á, Nam Phi 

Câu 10: Nhân tố nào đã tác động mạnh mẽ và chuyển dần nền kinh tế thế giới 
sang giai đoạn kinh tế tri thức? 

A. Công cuộc đổi mới của các nước đang phát triển 
B. Cuộc cách mạng khoa học công nghệ hiện đại 
C. Cuộc cách mạng công nghiệp 
D. Cuộc cách mạng khoa học. 

Câu 11: Số lượng thành viên của Liên minh châu Âu hiện nay là: 

A. 25 nước.  B. 26 nước.  C. 27 nước.  D. 28 nước. 

Câu 12: Cộng đồng châu Âu (EC) được thành lập năm 1967 trên cơ sở hợp nhất 
của 3 tổ chức: 

A. Cộng đồng Than và Thép châu Âu, Cộng đồng Kinh tế châu Âu, Cộng 
đồng Nguyên tử châu Âu. 

B. Cộng đồng Than và Thép châu Âu, Cộng đồng Kinh tế châu Âu, Cộng 
đồng Điện lực châu Âu. 

C. Cộng đồng Nguyên tử châu Âu, Cộng đồng Kinh tế châu Âu, Cộng đồng 
Than châu Âu. 

D. Cộng đồng Thép châu Âu, Cộng đồng Kinh tế châu Âu, Cộng đồng 
Nguyên tử châu Âu. 

Câu 13: Một chiếc ô tô của Đức bán sang các nước EU khác không phải nộp 
thuế, ví dụ trên đây thể hiện mặt nào của tự do lưu thông ở thị trường chung châu 
Âu? 

A. Tự do lưu thông dịch vụ.  B. Tự do lưu thông hàng hóa. 

C. Tự do di chuyển.   D. Tự do lưu thông tiền vốn. 

Câu 14: Ý nào sau đây không phải là lợi ích mà đường hầm giao thông dưới 
biển Măng-sơ đem lại? 

A. Gia tăng khối lượng hàng hóa vận chuyển giữa các nước trong EU. 

B. Người dân có thể đi lại dễ dàng hơn từ Anh sang châu Âu lục địa và 
ngược lại bằng phương tiện ô tô. 
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C. Vận chuyển hàng hóa thuận lợi từ Anh sang châu Âu lục địa và ngược 
lại. 

D. Có thể cạnh tranh với vận tải hàng không trong tương lai vì chi phí vận 
chuyển thấp hơn. 

Câu 15: Cộng đồng Kinh tế châu Âu - tiền thân của EU ngày nay được sáng lập 
vào năm: 

A. 1951.  B. 1957.  C. 1958.  D. 1967. 

Câu 16: Có thể khẳng định EU có GDP/ người cao trên thế giới dựa vào các yếu 
tố nào sau đây? 

A. EU chiếm 31% tổng GDP của thế giới nhưng chỉ chiếm 2% diện tích 
thế giới 

B. EU chiếm 37,7% trong xuất khẩu và 17% trong tiêu thụ năng lượng của 
thế giới 

C. EU chiếm 31% trong tổng GDP của thế giới nhưng chỉ chiếm 7,1% dân 
số thế giới. 

D. EU chiếm 59% trong viện trợ phát triển và 26% trong sản xuất ô tô thế 
giới. 

Câu 17:Biểu hiện nào sau đây không nằm trong các mặt tự do lưu thông ở EU? 

A. Người Anh có thể làm việc và hưởng các quyền lợi như người bản xứ ở 
bất kì quốc gia thành viên nào 

B. Một công ty du lịch của Pháp có thể đảm nhận một hợp đồng ở Tây Ban 
Nha mà không phải xin giấy phép của chính quyền sở tại. 

C. Một người Thụy Điển có thể dễ dàng mở tài khoản tại các nước thành 
viên khác. 

D. Một người Hà Lan có thể dễ dàng đổi giấy tờ tùy thân để trở thành công 
dân của nước Đức. 

Câu 18: Việc buôn bán, trao đổi các sản phẩm giữa nước này với nước khác 
trong EU không phải chịu thuế hải quan là biểu hiện của tự do: 

A. Lưu thông hàng hóa.   B. Di chuyển. 

C. Lưu thông dịch vụ.   D. Lưu thông tiền vốn. 

Câu 19: Việc đưa vào sử dụng đồng tiền chung EU (Ơ-rô) không có tác dụng 
nào sau đây? 
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A. Sức cạnh tranh của thị trường chung châu Âu được nâng cao. 

B. Triệt tiêu lạm phát, trở thành đồng tiền có giá trị lớn nhất thế giới. 

C. Việc chuyển giao vốn trong EU trở nên thuận lợi hơn. 

D. Việc thanh quyết toán của các doanh nghiệp đa quốc gia dễ dàng hơn. 

Câu 20: Sản phẩm biểu hiện cao nhất tính hiện đại và sự hợp tác rất chặt chẽ 
giữa các nước EU trong sản xuất và dịch vụ là: 

A. Đường hầm giao thông dưới biển Măng-sơ. 

B. Liên kết vùng Ma-xơ Rai-nơ. 

C. Máy bay E-bớt A 380. 

D. Đồng Ơ-rô. 

Câu 21: Đặc điểm nào sau đây không hoàn toàn chính xác khi nói về Liên kết 
vùng châu Âu? 

A. Hình thành ở vùng biên giới của các nước thuộc EU. 

B. Các liên kết vùng châu Âu luôn nằm trong ranh giới EU. 

C. Có thể nằm giữa ranh giới các nước EU và các nước châu Âu khác. 

D. Ở đó, người dân các nước khác nhau tiến hành các hoạt động hợp tác, 
liên kết về kinh tế, văn hóa, xã hội. 

Câu 22: Trụ sở của EU hiện nay đặt ở: 

A. Pa-ri (Pháp).    B. Rô-ma (I-ta-li-a).   

C. Brúc-xen (Bỉ).     D. Béc-lin (Đức). 

Câu 23:Sáu nước thành viên ban đầu của EU là: 

A. Pháp, CHLB Đức, I-ta-li-a, Bỉ, Hà Lan, Lúc-xăm-bua. 

B. Anh, Pháp, CHLB Đức, I-ta-li-a, Bỉ, Hà Lan. 

C.Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha, Anh, Pháp, CHLB Đức, I-ta-li-a. 

D. Phần Lan, Thụy Điển, Anh, Pháp, CHLB Đức, I-ta-li-a. 

Câu 24: Từ năm 2004, EU được mở rộng không gian địa lí theo hướng : 

A. Lên phía Bắc.    B. Sang phía Tây. 

C. Xuống phía Nam.   D. Sang phía Đông. 
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Câu 25: Cơ quan đầu não nào của EU giữ vai trò tham vấn, ban hành các quyết 
định và điều lệ? 

A. Tòa án châu Âu.    B. Cơ quan kiểm toán. 

C. Hội đồng bộ trưởng EU.   D. Nghị viện châu Âu. 

Câu 26: EU là bạn hàng lớn nhất của các nước: 

A. Phát triển.    B. Đang phát triển. 

C. Kém phát triển.    D. Công nghiệp mới (NICs). 

Câu 27: Đồng tiền chung của EU (đồng Ơ-rô) được đưa vào giao dịch, thanh 
toán từ năm: 

A. 1973.  B. 1999.  C. 1999.  D. 2002. 

Câu 28: Tính đến năm 2004, nước nào sau đây chưa sử dụng đồng Ơ-rô làm 
đồng tiền chung? 

A. Phần Lan.    B. Hi Lạp. C. Tây Ban Nha.  D. Thụy Điển. 

Câu 29: Tổ hợp công nghiệp hàng không E-bớt có trụ sở ở: 

A. Ma-đrit (Tây Ban Nha).   B. Bruc-xen (Bỉ). 

C. Tu-lu-dơ (Pháp).    D. Hăm-buốc (Đức). 

Câu 30: Tổ hợp công nghiệp hàng không E-bớt do các nước nào sáng lập ? 

A. Đức, Anh, Pháp.   B. Tây Ban Nha, I-ta-li-a, Đức. 

C. Pháp, Đức, Tây Ban Nha.  D. Anh, Tây Ban Nha, Pháp. 

Câu 31: Liên kết vùng Ma-xơ Rai-nơ được hình thành tại khu vực biên giới của 
ba nước: 

A. Pháp, Đức, Bỉ.    B. Pháp, Hà Lan, Bỉ. 

C. Anh, Pháp, Hà Lan.   D. Hà Lan, Bỉ, Đức. 

Câu 32: Tổ chức tiền thân của EU ra đới sớm nhất là: 

A. Cộng đồng châu Âu.  B. Cộng đồng than và thép châu Âu. 

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

Câu 33: Với hiệp ước Ma-xtrich năm 1993: 

A. Cộng đồng than và thép châu Âu được thành lập. 

B. Cộng đồng Kinh tế châu Âu được thành lập. 
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C. Cộng đồng Kinh tế châu Âu đổi tên thành Cộng đồng châu Âu. 

D. Cộng đồng châu Âu đổi tên thành Liên minh châu Âu. 

Câu 34: Thách thức lớn nhất của EU hiện nay là: 

A. Nhiều nước EU vẫn chưa tham gia vào liên minh tiền tệ châu Âu. 

B. Trình độ phát triển kinh tế xã hội quá chênh lệch giữa các nước thành 
viên. 

C. Không gian lãnh thổ quá rộng lớn, việc kiểm soát không chặt chẽ. 

D.Quan điểm bất đồng giữa các thành viên, nhất là giữa các thành viên cũ 
và mới. 

Câu 35: Mục đích chủ yếu của việc thành lập Thị trường chung châu Âu là: 

A. Hợp tác để phát huy các thế mạnh và hạn chế các nhược điểm của từng 
nước. 

B. Nâng cao sức cạnh tranh của thị trường nội địa châu Âu. 

C. Tăng cường sức mạnh kinh tế và khả năng cạnh tranh của EU. 

D. Hạn chế bớt sức mạnh về kinh tế của Hoa Kì và Nhật Bản. 

Câu 36:Một người Hà Lan có thể đến buôn bán tại thủ đô Pa-ri như một người 
Pháp. Đó là nội dung của: 

A. Tự do lưu thông dịch vụ.  B. Tự do lưu thông hàng hóa. 

C. Tự do di chuyển.   D. Tự do lưu thông tiền vốn. 

Câu 37: Cơ quan quyền lực cao nhất của EU là : 

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

C. Ngân hàng Trung ương châu Âu. D. Hội đồng Bộ trưởng châu Âu. 

Câu 38: Tại sao giá nông sản của EU thấp hơn so với thị trường thế giới ? 

A. Vì EU trợ giá cho hàng nông sản. 

B. Vì năng suất về nông nghiệp của EU cao nhất thế giới. 

C. Vì có khoa học kĩ thuật hỗ trợ rất tốt cho nông nghiệp. 

D. Vì đồng Ơ-rô có giá trị nhất thế giới.  

Câu 39: Một công ty của Tây Ban Nha có thể nhận hợp đồng ở Đan Mạch mà 
không phải xin giấy phép của chính quyền Đan Mạch. Đây là ví dụ cho : 
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A. Tự do lưu thông dịch vụ. 

B. Tự do lưu thông hàng hóa. 

C. Tự do lưu thông tiền vốn. 

D. Tự do di chuyển. 

Câu 40: Những sản phẩm thuộc loại nào được tự do lưu thông và bán trong toàn 
thị trường chung châu Âu mà không phải chịu thuế giá trị gia tăng? 

A. Các sản phẩm sản xuất hợp pháp ở một nước đang phát triển. 

B. Các sản phẩm sản xuất hợp pháp ở một nước thuộc EU. 

C. Các sản phẩm do một công ty của một nước EU nhập khẩu. 

D. Các sản phẩm sản xuất hợp pháp ở một nước thuộc châu Âu. 

Câu 41: Thành tựu nổi bật nhất, có ý nghĩa nhất của EU là: 

A. Nâng cao sức cạnh tranh của thị trường chung châu Âu trên thị trường 
thế giới. 

B. Từ 6 nước thành viên ban đầu, nay đã trở thành một khối với 27 nước. 

C. Các nước thành viên có chung chính sách thương mại với các nước 
ngoài khối. 

D. Thành lập thi trường chung và sử dụng đồng tiền chung Ơ-rô cho các 
nước thành viên. 

Câu 42: Chứng minh EU có vị trí hàng đầu trên thế giới về mặt kinh tế: 

A. EU chỉ chiếm 7,1% dân số thế giới và 2,2% diện tích lục địa của Trái 
Đất nhưng đứng thứ hai thế giới về GDP. 

B. Giá trị FDI của EU đầu tư ra nước ngoài và FDI đầu tư vào EU chỉ 
đứng sau Hoa Kì. 

C. Giá trị của EU đầu tư ra nước ngoài và FDI đầu tư vào EU chiếm một 
nửa của thế giới. 

D. EU chỉ chiếm 7,1% dân số thế giới và 2,2% diện tích lục địa của Trái 
Đất nhưng chiếm 19% trong tiêu thụ năng lượng của thế giới. 

Câu 43: Một người Bồ Đào Nha có thể dễ dàng mở tài khoản tại các nước EU 
khác. Đây là ví dụ cho: 

A. Tự do di chuyển.   B. Tự do lưu thông dịch vụ. 
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C. Tự do lưu thông tiền vốn.  D. Tự do lưu thông hàng hóa. 

Câu 44: Các nước thành viên EU đến nay vẫn chưa sử dụng Ơ-rô là đồng tiền 
chung: 

A. CHLB Đức, Thụy Điển.   B. Bồ Đào Nha, Anh. 

C. Anh, Thụy Điển.    D. Anh, Ai-len. 

Câu 45:Điểm nào sau đây không thuộc về quyền tự do di chuyển được quy định 
trong EU? 

A. Tự do đi lại.    B. Tự do cư trú. 

C. Tự do lựa chọn nơi làm việc.  D. Tự do du lịch. 

Câu 46: Hai quốc gia vừa mới gia nhập EU vào năm 2007 là: 

A. Ba Lan và Hung-ga-ri.   B. Bun-ga-ri và Ru-ma-ni. 

C. Bun-ga-ri và Thổ Nhĩ Kì.  D. Hung-ga-ri và Bun-ga-ri. 

Câu 47: Đây là yêu cầu cơ bản của một Euroregion: 

A. Phải nằm hoàn toàn ở bên trong ranh giới EU. 

B. Phải có sự tham gia của nhân dân nhiều nước. 

C. Có sự hợp tác, liên kết sâu rộng của nhân dân các nước vì lợi ích chung. 

D. Phải làm tăng tiềm lực kinh tế của các nước tham gia. 

Câu 48: Tính đến năm 2004, có bao nhiêu nước thành viên của EU sử dụng Ơ-rô 
là đồng tiền chung ? 

A. 12.   B. 13.   C. 14.   D.  15. 

Câu 49: Mục đích của sự hình thành và phát triển EU nhằm : 

A. Xóa bỏ hàng rào thuế quan giữa các nước thành viên. 

B. Tăng cường liên kết toàn diện trên tất cả các lĩnh vực. 

C. Liên kết lợi ích kinh tế của các nước thành viên. 

D. Lập hàng rào thuế quan chung đối với các bạn hàng. 

Câu 50: Mốc thời gian nào sau đây chưa đúng với quá trình phát triển của Liên 
minh châu Âu ? 

A. Năm 1958, các nước châu Âu liên kết hình thành một cộng đồng châu 
Âu về than, thép. 
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B. Ngày 25/3/2007, EU tổ chức kỉ niệm 50 năm ngày kí Hiệp ước Rô-ma. 

C. Thành lập Cộng đồng Kinh tế châu Âu vào năm 1957 với 6 nước thành 
viên. 

D. Năm 1993, Liên minh châu Âu chính thức ra đới với Hiệp ước Ma-
xtrich gồm 15 nước thành viên. 

Câu 51 : Biện pháp có hiệu quả nhất để hạn chế sự khô hạn ở các nước Châu Phi 
là : 

A .Thủy lợi                           C . Trồng cây theo vụ 
B. Trồng rừng                      D .Tất cả các biện pháp trên 

Câu 52 :Năm 2004 Châu Phi đóng góp vào GDP thế giới là : 

A .13%              B. 1,3 %          C . 1,9 %          D . 19 %. 

Câu 53 :Số người nhiễm HIV của Châu Phi chiếm bao nhiêu % so với thế giới : 

A .25 %            B. 50 %             C .66.7 %             D .65 % 

Câu 54 : Hiện tượng đô thị hóa tự phát của khu vực Mĩ La Tinh là do : 

A .Dân nghèo không có ruộng kéo ra thành phố tìm việc làm. 

B Ở thành thị có mức sống cao hơn nông thôn. 

C. Công nghiệp hóa phát triển mạnh. 

D. Tất cả các ý trên. 

Câu 55 : Tính chất chung của khí hậu Mĩ Latinh là : 

A.Khô nóng                 B .Nóng ẩm              C : Điều hòa      D Mát mẻ. 

Câu 56: Mỹ Latinh không giàu về tài nguyên: 

A.Kim loại màu              C. Kim loại quý 

B. Kim loại đen            D. Than đá. 

Câu 57: Tình trạng hoang mạc hóa ở Châu Phi chủ yếu là do: 

A. Cháy rừng                                 C. Lượng mưa thấp 
B. Khai thác rừng quá mức           D. Chiến tranh. 

Câu 58: Ý nào sau đây không phải là nguyên nhân làm cho nền kinh tế một số 
nước Châu Phi kém phát triển: 

A. Xung đột sắc tộc     C. Từng bị thực dân thống trị. 
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B. Bị cạnh tranh bởi các nước phát triển    D. Khả năng quản lí kém. 

Câu 59: Nhiều quốc gia Mỹ Latinh phụ thuộc vào  nước ngoài là do: 

A.Nền kinh tế thiếu ổn định        C. Đầu tư nước ngoài giảm mạnh 

B.Nợ nước ngoài nhiềuD. Đường lối kinh tế xã hội chậm đổi mới. 

Câu 60: Tài nguyên dầu mỏ ở khu vực Tây Nam Á tập trung nhiều nhất ở vùng 
nào: 

    A.Vịnh Ô Man      B. Vịnh Pec xich     C. Vịnh Ben GanD.Vùng  Ca Ri Bê 

Câu 61: Phần lớn dân cư ở khu vực Tây Nam Á theo đạo nào? 

A. Đạo Hồi      B. Đạo Thiên Chúa        C. Đạo Tin lành          D. Đạo Phật. 

Câu 62: Khí hậu khô hạn của khu vực Trung Á thích hợp nhất để trồng cây công 
nghiệp nào? 

A.Bông           B. Cà phê                       C. Cao su                    D. Mía. 

Câu 63: Khu vực Trung Á tiếp thu nhiều giá trị văn hóa của cả phương Đông và 
phương Tây là do: 

A. Có nền văn minh cổ đại rực rỡC. Có “con đường tơ lụa” đi qua 
B. Có nhiều tôn giáo lớn                            D. Có nhiều dân tộc. 

Câu 64: Khu vực Tây Nam Á chiếm khoảng bao nhiêu % trữ lượng dầu của thế 
giới: 

A.50%                B. 60%    C. 40%                          D. 30%. 

Câu 65: Nguyên nhân khiến cho đầu tư nước ngoài vào khu vực Mỹ Latinh giảm 
mạnh là do: 

A.Tốc độ phát triển kinh tế không đều   C . Tình hình chính trị không ổn định 

C. Duy trì chế độ phong kiến quá lâu    D. Tất cả các ý trên. 

Câu 66: Cảnh quan chiếm diện tích lớn nhất ở châu Phi là: 

A.Rừng nhiệt đới ẩm và xích đạo            C. Rừng cận nhiệt đới khô 

B.Hoang mạc, bán hoang mạc và xa van D. Thảo nguyên, thảo nguyên rừng. 

Câu 67: Những nguyên nhân chính gây nên sự tranh chấp, xung đột kéo dài tại 
khu vực Tây Nam Á và Trung Á là: 
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A.Vị trí chiến lược quan trọng 

B.Nguồn tài nguyên mỏ giàu có. 

C.Tồn tại nhiều vấn đề tôn giáo, sắc tộc và sự can thiệp các thế lực bên ngoài. 

D.Tất cả các ý trên. 

Câu 68: Ngoài dầu mỏ và khí tự nhiên, tài nguyên khoáng sản nào có mặt ở hầu 
hết các nước trong khu vực Trung Á: 

A.Sắt            B. Kim loại hiếm               C. Than đá                  D. Đồng. 

Câu 69: Các vùng thảo nguyên của khu vực Trung Á thuận lợi để phát triển 
ngành nào: 

A.Chăn nuôi                              C. Chăn thả gia súc 

B.Trồng rừng                            D.Trồng cây công nghiệp nhiệt đới. 

Câu 70: Nạn nhân của xung đột bạo lực ở Tây Nam Á là: 

A. Các binh sĩ tham chiến          C. Các phần tử cực đoan đạo Hồi  
B. Phụ nữ và trẻ em                    D.Tất cả các thành phần trên. 

Câu 71: Khu vực Tây Nam Á và Trung Á có những nét tương đồng nào về mặt 
xã hội: 

A. Phần lớn dân cư theo đạo Hồi.            C. Mật độ dân số thấp 
B. Đô thị hóa quá mức                             D. Có vị trí chiến lược quan trọng. 

Câu 72: Khu vực Tây Nam Á và Trung Á có những điểm chung về mặt tự nhiên 
là: 

A.Vị trí chiến lược quan trọng. 

B.Khí hậu khô hạn, địa hình hoang mạc, bán hoang mạc chủ yếu. 

C.Giàu tài nguyên dầu mỏ, khí đốt. 

D.Tất cả các điểm trên. 

Câu 73: Nét tương đồng về tự nhiên giữa châu Phi và Mỹ Latinh là: 

A. Giàu tài nguyên thiên nhiên               C. Dân cư còn nghèo đói 
B. Khí hậu khô hạn D. Kinh tế kém phát triển. 

Câu 74: Vùng phía Tây của Hoa kì tập trung chủ yếu các loại khoáng sản:  
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A.Than, sắt           C. Các quặng kim loại màu 

B.Dầu mỏ, khí đốtD. Tất cả các loại trên. 

Câu 75: Vùng núi già Apalat ở Hoa Kì giao thông tương đối thuận lợi là do: 

A.Vùng núi thấp dễ đi lại. 

B.Sườn thoải với nhiều thung lũng rộng cắt ngang. 

C. Địa hình phân bậc. 
D. Nhiều con đường mòn đi lại dễ dàng. 

Câu 76: Các dãy núi trẻ ở phía Tây của Hoa Kì có độ cao trung bình khoảng: 

A.1500m               B. 2000m                C. 2500m                    D. 3000m. 

Câu 77: Cả 3 vùng tự nhiên của Hoa Kì đều có chung kiểu khí hậu nào: 

A.Ôn đới cận nhiệt  C. Ôn đới hải dương cận nhiệt 
B.Hoang mạc, bán hoang mạc             D. Ôn đới, nhiệt đới. 

Câu 78: Quần đảo Ha Oai có tiềm năng lớn về ngành nào: 

A.Hải sản - khoáng sản                   C. Khoáng sản - du lịch 

B.Quân sự -hải sảnD. Hải sản - du lịch. 

Câu 79: Dân số Hoa Kì tăng nhanh là do: 

A. Tỉ suất gia tăng tự nhiên cao                     C. Nhập cư 
B. Tỉ suất sinh thô cao   D. Xuất cư ít. 

Câu 80: Đa số dân của Hoa kì có nguồn gốc từ:  

A.Châu Phi         C. Người Anh Điêng (bản địa) 

B.Châu Á và Mỹ Latinh                   D. Châu Âu. 

Câu 81: Tỉ lệ dân thành thị ở Hoa Kì rất cao, họ sống chủ yếu ở các thành phố: 

A.Cực lớn         B. Lớn           C. Vừa và nhỏD. Rất nhỏ. 

Câu 82: Năm 2004, giá trị ngoại thương của Hoa Kì chiếm bao nhiêu % so với 
thế giới: 

A.12%       B. 21%                    C. 22%               D. 32%. 
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Câu 83: Trong các ý sau đây, ý nào đúng: 

A.Công nghiệp là ngành tạo nguồn hàng xuất khẩu chủ yếu của Hoa Kì. 

B.Công nghiệp Hoa kì chiếm tỉ trọng cao nhất trong cơ cấu GDP. 

C.Cơ cấu công nghiệp gồm 2 ngành chính. 

D.Tỉ trọng giá trị sản lượng công nghiệp trong cơ cấu GDP tăng. 

Câu 84: Hình thức sản xuất chủ yếu trong nông nghiệp của Hoa Kì là:  

A.Đồn điền                     C. Mô hình nông - công kết hợp. 

B.Trang trại                    D. Hợp tác xã. 

Câu 85: Vùng nào của Hoa Kì có lịch sử hình thành và phát triển lâu đời nhất: 

A.Vùng phía Nam             C. Vùng Đông Bắc 

B.Vùng ven bờ Thái Bình Dương      D. Vùng trung tâm. 

Câu 86: Năm 2005 tuổi thọtrung bình của thế giới là : 

A. 76 tuổi           B. 67 tuổi    C. 65 tuổi       D. 60 tuổi. 

Câu 87: Cuộc cách mạng khoa học và công nghệ hiện đại làm xuất hiện các 
ngành mới trong lĩnh vực : 

A.Dịch vụ - kĩ thuật  C. Công nghiêp – nông nghiêp   

B. Công nghiệp -dịch vụ     D.Dịch vụ - nông nghiệp. 

Câu 88 :Toàn cầu hóa có mấy biểu hiện : 

A.2        B. 3 C. 4      D.  nhiều hơn 4. 

Câu 89:Mặt trái của toàn cầu hóa là : 

A. Làm gia tăng khoảng cách giàu nghèo.        

B. Làm cho kinh tế chậm phát triển. 

C. Làm cho đời sống người dân xáo trộn         

D. Mở rộng khoảng cách giữa các quốc gia. 

Câu 90: Xu hướng chung của các nước có dân số già là: 

A. Tỉ lệ người dưới 15 tuổi thấp           C. Tỉ lệ người trên 60 tuổi ngày càng cao 

B. Tuổi thọ TB ngày càng tăng             D. Tất cả các ý trên. 
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Câu 91: Ước tính trong vòng 100 năm trở lại đây, Trái Đất nóng lên khoảng : 

A. 1⁰C          B. 0,5⁰ C                      C. 0,6⁰C     D. 0.1⁰ C 

Câu 92 : Khí thải nào đã làm cho tầng ô zôn bị mỏng và lỗ thủng ngày càng lớn: 

A. CO2      B. SO2                          C. CFCs        D.CFS. 

Câu 93 : Hậu quả lớn nhất về mặt dân số của một nước có dân số già là : 

A. Chi phí phúc lợi xã hội cho người già lớn         C. Thiếu nguồn lao động 
trẻ. 

B. Kinh tế kém năng động        D. Người già nhiều. 

Câu 94 : Nhân tố tác  động mạnh mẽ đến nền kinh tế thế giới. chuyến nền kinh tế 
TG sang nền kinh tế tri thức là : 

A.Cuộc cách mạng khoa học kĩ thuật          

B. Cuộc cách mạng khoa học. 

C. Cuộc cách mạng công nghệ hiện đại      

D. Cuộc cách mạng khoa học và công nghệ hiện đại. 

Câu 95: NIC là tên gọi của các nước và vùng lãnh thổ : 

A. Chậm phát triển            

B. Có quá trình công nghiệp hóa nhanh và vượt bậc. 

C. Có vốn đầu tư ra nước ngoài nhiều      

D. Xuất khẩu nhiều dầu khí. 

Câu 96: Hoa Kì có dân số đứng thứ mấy thế giới: 

A. 2                        B. 3                     C. 4                         D. 5. 

Câu 97: Người Anh Điêng ở Hoa Kì hiện nay còn khoảng: 

A. 3 triệu người                              C. 5 triệu người 

B. 4 triệu người                               D. 6 triệu người. 

Câu 98: Hoa Kì nằm giữa 2 đại dương nào: 
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A. Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương 

B. Đại Tây Dương -Ấn Độ Dương. 

C. Thái Bình Dương - Đại Tây Dương. 

D. Đại Tây Dương - Bắc Băng Dương. 

Câu 99: Hình dạng lãnh thổ cân đối là thuận lợi cho Hoa Kì phát triển ngành 
nào: 

A. Nông nghiệp                                C. Giao thông vận tải 

B. Công nghiệp                                 D. Thương mại. 

Câu 100: Năm 2004, GDP của Hoa Kì chiếm khoảng bao nhiêu % so với thế 
giới: 

A. 28,5%                    B. 34,6 %                 C. 24,7%                 D. 1,9%. 

 


