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A- LÝ THUYẾT 

      I.LIÊN BANG NGA 

1. Biết được vị trí địa lí , phạm vi lãnh thổ Liên Bang Nga 

2. Trình bày được sự khác nhau các miền tự nhiên của Liên Bang Nga: phần phía tây, phần phía 

đông LB Nga. Thuận lợi và khó khăn tự nhiên đối với sự phát triển kinh tế 

3. Đặc điểm dân cư  xã hội Liên Bang Nga 

4. Quá trình phát triển kinh tế 

5. Các ngành kinh tế, các vùng kinh tế 

 

II- NHẬT BẢN 

 

1.Kiến thức:  

1.1.Biết vị trí địa lí, phạm vi lãnh thổ Nhật Bản. 

Quần đảo Nhật Bản nằm ở Đông Á, gồm 4 đảo lớn: Hô-cai-đô, Hôn-su, Xi-cô-cư và Kiu-siu và 

hàng nghìn đảo nhỏ. Thủ đô: Tokyo . 

1.2.Trình bày được đặc điểm tự nhiên, tài nguyên thiên nhiên và phân tích được những thuận 

lợi, khó khăn của chúng đối với sự phát triển kinh tế. 

 - Đặc điểm tự nhiên: Địa hình chủ yếu là núi trung bình và núi thấp, ít đồng bằng, khí hậu gió      

mùa, sông ngòi ngắn, dốc. Nghèo tài nguyên thiên nhiên, nhất là khoáng sản, nhiều thiên tai. 

    - Thuận lợi và khó khăn đối với phát triển kinh tế: 

+Thuận lợi: Quần đảo, dễ giao lưu với các nước, ngư trường lớn, vùng biển có các dòng biển 

nóng lạnh gặp nhau nên nhiều cá. 

+Khó khăn; Thiếu nguyên vật liệu, đất nông nghiệp hạn chế, lắm thiên tai, núi lửa, động đất, 

sóng thần. 

1.3.Phân tích được các đặc điểm dân cư và ảnh hưởng của chúng tới kinh tế: 

- Đông dân, tốc độ gia tăng dân số hàng năm thấp và đang giảm dần, tỉ lệ người già trong dân cư ngày 

càng lớn( Dân số đang già đi) dẫn đến thiếu nhân công và nảy sinh nhiều vấn đề xã hội. 

- Phần lớn dân cư tập trung ở các thành phố ven biển. Người dân lao động cần cù, trình độ dân trí và 

khoa học cao là động lực phát triển kinh tế. 

1.4.Trình bày và giải thích được sự phát triển và phân bố của những ngành kinh tế chủ chốt: 

- Sự phát triển kinh tế Nhật Bản: Kinh tế Nhật Bản đã trải qua các giai đoạn phát triển thăng trầm khác 

nhau, suy sụp nghiêm trọng sau Chiến tranh thế giới thứ hai giai đoạn ( 1945 -1952); khôi phục và 

phát triển với tốc độ cao giai đoạn (1955 – 1973) do chú trọng đầu tư  hiện đại hóa công nghiệp, tăng 

vốn, gắn liền với áp dụng kĩ thuật mới, tập trung phát triển các ngành then chốt, duy trì cơ cấu kinh tế 

hai tầng, suy giảm do khủng hoảng dầu mỏ ( Những năm 70) và sau đó phục hồi do điều chỉnh chiến 

lược phát triển kinh tế, những năm 90 tăng trưởng kinh tế đã chậm lại.  

- Các ngành kinh tế chủ chốt: 

 + Công nghiệp: Giá trị sản lượng công nghiệp đứng thứ hai thế giới, nhiều ngành đứng hàng 

đầu thế giới. 

 + Dịch vụ: Là khu vực kinh tế quan trọng ( Gần 70% GDP). Thương mại, tài chính có vai trò to 

lớn trong nền kinh tế, giao thông vận tải biển có vị trí đặc biệt quan trọng. 



 + Nông nghiệp: Có vị trí thứ yếu trong nền kinh tế(1% GDP) , do diện tích đất canh tác ít. 

Nông nghiệp phát triển theo hướng thâm canh, chú trọng tăng năng suất và chất lượng nông sản, sản 

lượng hải sản đánh bắt lớn, nuôi trồng hải sản được chú trọng 

- Phân bố của các ngành kinh tế chủ chốt: 

+ Công nghiệp: Tập trung ở duyên hải Thái Bình Dương của các đảo Hôn-su, Kiu-xiu. 

+ Các thành phố lớn, các trung tâm kinh tế: Tokyo, Cô-bê, Hirosima 

1.5. Trình bày và giải thích được sự phân bố một số ngành sản xuất tại vùng kinh tế phát triển ở 

các đảo Hôn-su, và Kiu-xiu; 

- Hôn-su: Kinh tế phát triển nhất, với nhiều ngành công nghiệp truyền thống và hiện đại. Nguyên 

nhân: Vị trí địa lí thuận lợi, lao động có trình độ, dân số đông. 

- Kiu-siu: Phát triển công  nghiệp nặng, đặc biệt khai thác than và luyện thép. Nguyên nhân: Vị trí địa 

lí thuận lợi, lao động có trình độ 

1.6. Ghi nhớ một số địa danh: Đảo Hôn-su, đảo Kiu-xiu, núi Phú sĩ, Thủ đô Tokyo, các thành 

phố Cô-bê, Hirosima. 

 

2-Kĩ năng: 

-Sử dụng bản đồ để nhận biết và trình bày một số đặc điểm địa hình, tài nguyên khoáng sản, sự phân 

bố một số ngành công nghiệp, nông nghiệp của Nhật Bản 

- Nhận xét các số liệu, tư liệu về thành tựu phát triển kinh tế của Nhật Bản. 

 

II - TRUNG QUỐC 

 

1.Kiến thức  

1.1.Biết được vị trí địa lí, phạm vi lãnh thổ Trung Quốc: 

-  Là nước lớn, nằm ở Đông và Trung Á, gần một số nước và lãnh thổ có nền kinh tế phát triển. 

Thủ đô: Bắc Kinh. 

-  Đường bờ biển dài, tạo thuận lợi cho việc giao lưu với thế giới 

1.2.Trình bày đặc điểm tự nhiên, tài nguyên thiên nhiên và phân tích được những thuận lợi , 

khó khăn của chúng đối với sự phát triển kinh tế. 

- Đặc điểm tự nhiên: Thiên nhiên đa dạng với 2 miền Đông, Tây khác biệt: 

+ Miền Đông: Chiếm khoảng 50% diện tích cả nước. Địa hình phần lớn là đồng bằng châu thổ 

màu mỡ, khí hậu cận nhiệt đới gió mùa và ôn đới gió mùa, khoáng sản kim loại màu là chủ yếu. 

+Miền Tây: Núi cao, sơn nguyên đồ sộ xen bồn địa. Khí hậu ôn đới lục địa khắc nghiệt. 

Thượng lưu sông Hoàng Hà , Trường Giang, tài nguyên rừng, đồng cỏ, khoáng sản. 

+Thuận lợi: Đồng bằng có đất phù sa màu mỡ, nguồn nước dồi dào và khí hậu gió mùa thuận 

lợi cho nông nghiệp phát triển. Tài nguyên khoáng sản phong phú tạo điều kiện phát triển công 

nghiệp khai thác và luyện kim. 

+Khó khăn: Thiên tai gây khó khăn cho đời sống và sản xuất ( Động đất, lũ lụt, bão cát…) 

1.3. Phân tích đặc điểm dân cư và ảnh hưởng của chúng tới kinh tế: 

- Dân cư: Số dân lớn nhất thế giới ( Trên 1,3 tỉ người) đã triệt để áp dụng chính sách dân số, bên 

cạnh các kết quả đạt được còn dẫn đến mất cân bằng giới, dân số tập trung ở miền Đông 

Ảnh hưởng tới kinh tế: Nguồn lao động dồi dào, có truyền thống, chất lượng nguồn lao động đang 

dần được cải thiện , tạo điều kiện cho kinh tế phát triển. 

1.4. Hiểu và phân tích được đặc điểm phát triển kinh tế, một số ngành kinh tế chủ chốt và vị 

thứ của nền kinh tế Trung Quốc trên thế giới. Phân tích được nguyên nhân phát triển kinh 

tế. 



- Đặc điểm phát triển kinh tế: Công cuộc hiện đại hóa (từ năm 1998) mang lại thay đổi quan trọng: 

Kinh tế phát triển mạnh liên tục trong nhiều năm, cơ cấu kinh tế chuyển đổi theo hướng hiện đại. 

Nguyên nhân: Ổn định chính trị, khai thác nguồn lực trong, ngoài nước, phát triển và vận dụng 

khoa học, kĩ thuật, chính sách phát triển kinh tế hợp lí. 

- Một số ngành kinh tế chủ chốt và vị thế của nền kinh tế Trung quốc trên thế giới: 

+ Công nghiệp: Phát triển mạnh, một số ngành tăng nhanh, sản lượng đứng hàng đầu thế giới, phát 

triển một số ngành công nghiệp hiện đại, đáp ứng được nhu cầu người tiêu dùng. Nguyên nhân: Cơ 

chế thị trường tạo điều kiện phát triển sản xuất, chính sách mở cửa thu hút đầu tư nước ngoài, hiện 

đại hóa và ứng dụng công nghệ cao. 

+ Nông nghiệp: Một số nông phẩm có sản lượng đứng hàng đầu thế giới. Nguyên nhân: Đất đai, tài 

nguyên nước, khí hậu thuận lợi, nguồn lao động dồi dào, chính sách khuyến khích sản xuất, biện 

pháp cải cách trong nông nghiệp. 

1.5.Giải thích được sự phân bố của kinh tế Trung Quốc, sự tập trung các đặc khu kinh tế tại 

vùng duyên hải. 

- Phân bố công nghiệp: Các trung tâm công nghiệp lớn như: Bắc Kinh, Thượng Hải…  tập trung ở 

miền Đông, nơi có nguồn lao động dồi dào, cơ sở hạ tầng phát triển , giàu nguồn nguyên vật liệu , 

công nghiệp nông thôn được quan tâm phát triển. 

- Phân bố nông nghiệp: Các ngành trồng trọt tập trung ở đồng bằng miền Đông( Phía bắc trồng các 

loại cây ôn đới, phía nam trồng cây nhiệt đới) là nơi có đất đai màu mỡ, khí hậu và nguồn nước 

thích hợp, có nguồn nhân công dồi dào và thị trường tiêu thụ lớn. 

- Vùng duyên hải với các đặc khu kinh tế : Phát triển ngành kỹ thuật cao. 

1.6.Hiểu được quan hệ đa dạng giữa Trung Quốc và Việt Nam: 

- Mối quan hệ lâu đời, ngày càng phát triển trên nhiều lĩnh vực. 

-Phương châm: 
<<

Láng giềng hữu nghị, hợp tác toàn diện, ổn định lâu dài, hướng tới tương lai
>>

. 

1.7.Ghi nhớ một số địa danh: Hoàng Hà, Trường Giang, thủ đô Bắc Kinh, Thành phố 

Thượng Hải, Hồng Kông, khu chế xuất Thẩm Quyến. 

 

2.Kỹ Năng: 

 - Sử dụng bản đồ để nhận biết và trình bày sự khác biệt về tự nhiên, sự phân bố dân cư và kinh 

tế giữa miền Đông và miền Tây của Trung Quốc. 

- Phân tích các số liệu tư liệu về thành tựu phát triển kinh tế của Trugn Quốc ( Gía trị GDP, gia trị 

xuất, nhập khẩu, sản lượng một số ngành sản xuất của Trung Quốc. 

 

III- ĐÔNG NAM Á. 

1.Kiến thức 

1.1. Biết được vị trí địa lí , phạm vi lãnh thổ khu vực Đông Nam Á. 

- Nằm ở Đông Nam châu Á, có lãnh thổ, lãnh hải rộng lớn ( Gồm 11 quốc gia) 

- Gồm 2 bộ phận: Đông Nam Á lục địa và Đông Nam Á biển đảo. 

1.2. Trình bày được đặc điểm tự nhiên, tài nguyên thiên nhiên và phân tích được những 

thuận lợi và khó khăn của tự nhiên đối với phát triển kinh tế. 

- Đặc điểm tự nhiên: 

+ Đông Nam Á lục địa: Khí hậu nhiệt đới ẩm, đồng bằng phù sa màu mỡ,, thảm thực vật rừng 

nhiệt đới gió mùa, tài nguyên khoáng sản đa dạng. 

+Đông Nam Á biển đảo: Khí hậu nhiệt đới gió mùa và khí hậu xích đạo, thảm thực vật nhiệt đới và 

xích đạo phong phú ,giàu khoáng sản đặc biệt là dầu mỏ và khí tự nhiên. 

+ Thuận lợi đối với phát triển kinh tế: lợi thế về biển, rừng, đất trồng và tài nguyên khoáng sản. 



+ Khó khăn đối với phát triển kinh tế; Nhiều thiên tai như núi lửa, động đất, sóng thần, bão nhiệt 

đới. 

1.3. Phân tích đặc điểm dân cư và ảnh hưởng của dân cư tới kinh tế:  

Dân số đông, gia tăng dân số tương đối nhanh, dân số trẻ, mật độ dân số cao, phân bố rất không 

đều 

- Ảnh hưởng của dân cư tới kinh tế: 

+ Nguồn lao động dồi dào, thị trường tiêu thụ lớn, tạo điều kiện cho phát triển kinh tế. 

+ Chất lượng lao động còn hạn chế, xã hội chưa thật ổn định, gây khó khăn cho tạo việc làm và 

phát triển kinh tế của nhiều quốc gia trong khu vực. 

 

1.7. Ghi nhớ một số địa danh: Tên của 11 quốc gia ở Đông Nam Á 

2.Kĩ năng 

- Sử dụng bản đồ để nhận biết  và trình bày được vị trí, đặc điểm chung về địa hình, khoáng sản, 

phân bố một số ngành kinh tế công nghiệp, nông nghiệp của các nước ASEAN. 

- Nhận xét các số liệu, tư liệu về kết quả phát triển kinh tế của các nước ASEAN sự thay đổi cơ cấu 

kinh tế , sản lượng một số cây công nghiệp chính.     

   

B- THỰC HÀNH 

1- Rèn luyện kĩ năng vẽ biểu đồ: 

- Biểu đồ cột ( Đơn, ghép ), biểu đồ đường. 

- Biểu đồ tròn. 

- Biểu đồ miền ( Giá trị tương đối, giá trị tuyệt đối ). 

2- Rèn luyện kĩ năng nhận xét biểu đồ , bản số liệu. 

 

CÂU HỎI THAM KHẢO TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN 

 
Câu 1: “ BRICS” là cụm từ chỉ 5 nền kinh tế mới nổi trên thế giới, đó là những nước nào? 

A. B-ra-xin, Hàn Quốc, Ấn Độ, Trung Quốc, Nga 

B. Singapo, Trung Quốc, Ấn Độ, Nga, Bra-xin 

C. CH Sét, Nga, Ấn Độ, Trung Quốc, Hàn Quốc 

D. Nam Phi, Trung Quốc, Nga, Ấn Độ, Bra-xin. 

Câu 2:  Ở đồng bằng Đông Âu KHÔNG có mỏ khoáng sản này? 

A.Than    B. Sắt    C. Vàng  D. Kim cương. 

Câu 3: Đâu là ranh giới tự nhiên chia lãnh thổ Liên Bang Nga, thành hai phần của hai châu lục khác nhau? 

A. Sông Vônga   B. Dãy Uran  C. Sông  Enitxây D. Sông Lê na. 

Câu 4: Đâu là ranh giới chia lãnh thổ Liên Bang Nga thành hai phần có địa hình khác biệt? 

A. Sông Vônga   B. Dãy Uran  C. Sông  Enitxây   D. Sông Lê na. 

Câu 5: Bộ phận lãnh thổ nào của LB Nga nằm biệt lập với lãnh thổ chính? 

A.Tỉnh I a cút  B.Tỉnh Vla-đi-vô-x tốc C.Tỉnh Calinigrat D.Tỉnh Nhi nhơ nhi Nô gô rốt. 

Câu 6: Ý nào SAI khi nói về khí hậu của Liên Bang Nga? 

A. Hơn 80% lãnh thổ LB Nga nằm ở vành đai khí hậu ôn đới 

B. Phần phía đông có khí hậu ôn hòa hơn phần phía tây 

C. Phía bắc có khí hậu cận cực lạnh giá 

D. Chỉ 4 % diện tích lãnh thổ có khí hậu cận nhiệt. 

Câu 7: Trữ lượng khoáng sản LB Nga xếp hạng 1 thế giới về? 

A. Than đá, dầu mỏ, khí tự nhiên   B. Dầu mỏ, khí, quặng sắt 

C. Than đá, quặng sắt, kali   D. Khí tự nhiên, quặng sắt, quặng kali. 



Câu 8. Bốn đảo lớn của Nhật Bản xếp theo thứ tự từ lớn đến nhỏ về diện tích: 

A. Hô-cai-đô, Hônsu, Xi-cô-cư, Kiu-xiu. 

B. Hôn-su, Hô-cai-đô, Kiu-xiu, Xi-cô-cư. 

C. Kiu-xiu, Hôn-su, Hô-cai-đô, Xi-cô-cư. 

D. Hôn-su, Hô-cai-đô, Xi-cô-cư, Kiu-xiu. 

Câu 9. Bốn đảo lớn nhất của Nhật Bản theo thứ tự từ bắc xuống nam: 

A. Hô-cai-đô, Hôn-su, Xi-cô-cư, Kiu-xiu. 

B. Hôn-su, Hô-cai-đô, Kiu-xiu, Xi-cô-cư. 

C. Kiu-xiu, Hôn-su, Hô-cai-đô, Xi-cô-cư. 

D. Hôn-su, Hô-cai-đô, Xi-cô-cư, Kiu-xiu. 

Câu 10. Khí hậu của Nhật Bản chủ yếu là: 

A. hàn đới và ôn đới lục địa. 

B. hàn đới và ôn đới đại dương. 

C. ôn đới và cận nhiệt đới. 

D. ôn đới đại dương và nhiệt đới. 

Câu 11. Nhật Bản nằm trong khu vực có khí hậu: 

A. Gió mùa.                            B. Lục địa. 

C. Chí tuyến.                          D. Hải dương. 

Câu 12. Nhận xét không đúng về một số đặc điểm tự nhiên của Nhật Bản là: 

A. vùng biển Nhật Bản có các dòng biển nóng và lạnh gặp nhau. 

B. nằm trong khu vực khí hậu gió mùa, ít mưa. 

C. phía bắc có khí hậu ôn đới, phía nam có khí hậu cận nhiệt. 

D. có nhiều thiên tai như: động đất, núi lửa, sóng thần, bão. 

Câu 13. Nhận xét không chính xác về đặc điểm tự nhiên và tài nguyên thiên nhiên của Nhật Bản là: 

A. địa hình chủ yếu là đồi núi 

B. đồng bằng nhỏ, hẹp nằm ven biển 

C. sông ngòi ngắn và dốc 

D. nghèo khoáng sản nhưng than đá có trữ lượng lớn. 

Câu 14. Dân số Nhật Bản năm 2005 khoảng? 

A. Gần 127 triệu người                      B. Trên 127 triệu người 

C. Gần 172  triệu người                      D. Trên 172 triệu người. 

Câu 15. Nhận xét không đúng về tình hình đân số của Nhật Bản: 

A. Đông dân và tập trung chủ yếu ở các thành phố ven biển. 

B. Tốc độ gia tăng dân số thấp nhưng đang tăng dần. 

C. Tỉ lệ người già trong dân cư ngày càng lớn. 

D. Tỉ lệ trẻ em đang giảm dần. 

Câu 16. Năm 2005, tỉ lệ người già trên 65 tuổi ở Nhật Bản chiếm: 

A. Trên 15% dân số                 B. Trên 17% dân số 

C. Trên 19% dân số                   D. Trên 20% dân số. 

Câu 17. Trong thời kỳ 1950 – 2005, tỉ lệ người già trên 65 tuổi ở Nhật Bản tăng nhanh và tăng gấp trên bao 

nhiêu? 

A. Trên 2 lần                                   B. Trên 3 lần 

C. Gần 4 lần                                   D. Gần 5 lần. 

Câu 18. Tốc độ gia tăng dân số của Nhật Bản hiện ở mức 

A. 0,1%/năm                             B. 0,5%/năm 

C. 1,0%/năm                              D. 1,5%/năm. 

Câu 19. Năng xuất lao động xã hội ở Nhật Bản cao là do người lao động Nhật Bản: 

A. Luôn độc lập suy nghĩ và sáng tạo trong lao động 

B. Làm việc tích cực vì sự hùng mạnh của đất nước 



C. Thường xuyên làm việc tăng ca và tăng cường độ lao động 

D. Làm việc tích cực, tự giác, tinh thần trách nhiệm cao. 

Câu 20. Sau chiến tranh thế giới tứ hai, nền kinh tế Nhật Bản đã nhanh chóng được phục hồi và đạt ngang mức 

trước chiến tranh vào năm nào? 

A. 1950              B. 1951        C. 1952                D. 1953. 

Câu 21. Những năm 1973 - 1974 và 1979 - 1980 tốc độ tăng trưởng của nền kinh tế Nhật Bản giảm sút mạnh là 

do? 

A. Khủng hoảng tài chính trên thế giới 

B. Khủng hoảng dầu mỏ trên thế giới 

C. Sức mua thị trường trong nước giảm 

D. Thiên tai động đất, sóng thần xảy ra nhiều. 

Câu 22. Năm 1980 tốc độ tăng trưởng của nền kinh tế Nhật Bản giảm mạnh chỉ còn 

A. 2,6%                  B. 4,6%                          C. 5,6%                     D. 6,2% 

Câu 23. Nhờ điều chỉnh chiến lược phát triển kinh tế nên thời kỳ 1986 - 1990 tốc độ tăng trưởng GDP trung 

bình của Nhật Bản đã đạt: 

A.3,5%/năm.                         B.  4,5%/năm.    C. 5,6%                     D. 6,2%. 

Câu 24. Nhận xét đúng về tốc độ tăng trưởng GDP của nền kinh tế Nhật Bản từ sau năm 1991 là: 

A.tăng trưởng ổn định và luôn ở mức cao. 

B. tăng trưởng cao nhưng còn biến động. 

C. tăng trưởng chậm lại nhưng vẫn cao. 

D. tăng trưởng chậm lại, có biến động và ở mức thấp. 

Câu 25. Năm 2005 GDP của Nhật Bản đứng thứ 

A. Thứ hai thế giới sau CHLB Đức. 

B. Thứ hai thế giới sau Hoa Kỳ. 

C. Thứ ba thế giới sau Hoa Kỳ và CHLB Đức. 

D. Thứ ba thế giới sau Hoa Kỳ và Trung Quốc. 

Câu 26. Tìm ý SAI khi nói về dân cư LB Nga? 

A. LB Nga nước đông dân thứ 8 trên thế giới 

B. LB Nga là quốc gia ít dân tộc: > 80% là người Nga 

C. Có nhiều khu tự trị nằm khắp lãnh thổ 

D. Mật độ dân số thấp: 8,4 người/ km2. 

Câu 27: Vào cuối những năm 80 ( thế kỉ XX) nền kinh tế Liên Xô bộc lộ nhiều yếu kém do? 

A. Liên Xô bị tan rã 

B. Cơ chế kinh tế cũ tạo ra 

C. Tình hình chính trị, xã hội bất ổn 

D. Chiến tranh lạnh Nga- Mĩ. 

Câu 28: Ngành nào là ngành mũi nhọn trong nền kinh tế LB Nga? 

A. Công nghiệp nặng 

B. Công nghiệp khai thác dầu khí 

C. Công nghiệp chế tạo máy 

D. Công nghiệp hàng không vũ trụ 

Câu 29: Hệ thống đường sắt xuyên Xibia nối giữa hai thành phố nào là xa nhất? 

A. Xanh-pê-tec-bua và Nô vô xi biếc 

B. Xanh pê tec bua và Mat xcơ va 

C. Kha ba rốp và Mat xco va 

D. Xanh pê tec bua và Vla đi vô xtôc. 

Câu 30: Lúa mì được phân bố chủ yếu ở vùng nào của LB Nga? 

A. ĐB Đông Âu  B. ĐB Tây Xibia     C. Dải đất đen màu mỡ    D. Dải đất phía Nam của lãnh thổ. 

 



Câu 31. Ngành kinh tế quan trọng nào mà LB Nga hợp tác Việt Nam từ trước đến nay? 

A. CN khai thác dầu khí     B. Nông nghiệp sạch 

C. Điện tử- tin học     D. CN xây dựng. 

Câu 32:  Cho bảng số liệu sau: 

SẢN LƯỢNG CÁ KHAI THÁC CỦA NHẬT BẢN 1990 - 2011 

                                                                               ( Đơn vị: nghìn tấn) 

Năm 1990 2000 2005 2008 2010 2011 

Sản lượng 8566 3968 3680 3671 3462 3189 

( Nguồn: Số liệu kinh tế - xã hội các nước vùng lãnh thổ trên thế giới giai đoạn 1990 – 2011, NXB 

Thống kê, Hà Nội, 2013) 

Dạng biểu đồ thích hợp nhất thể hiện sản lượng cá khai thác của Nhật Bản giai đoạn 1990 - 2011 là 

dạng biểu đồ gì? 

A. Biểu đồ tròn     B. Biểu đồ đường  C. Biểu đồ cột đơn    D. Biểu đồ miền.  

Câu 33:  Hai trung tâm dịch vụ lớn nhất của Nga là:  

 A. Mát-xcơ- va và Vôn -ga-grát   B. Xanh Pê-téc-bua và Vôn -ga-grát 

 C. Vôn -ga-grát và Nô-vô-xi-biếc  D. Mát-xcơ- va và Xanh Pê-téc-bua. 

 Câu 34: Cho bảng số liệu sau: 

GDP của Liên Bang Nga qua các năm  

                                                                                                       ( Đơn vị: tỉ USD) 

Năm 1990 1995 2000 2004 2010 2015 

GDP 967,3 363,9 259,7 582,4 1524,9 1326,0 

( Nguồn: Số liệu kinh tế - xã hội các nước vùng lãnh thổ trên thế giới giai đoạn 1990 – 2011, NXB 

Thống kê, Hà Nội, 2013) 

Dựa vào bảng số liệu, trả lời các câu hỏi từ câu 34 đến 37: 

Dạng biểu đồ thích hợp nhất thể hiện GDP của Liên Bang Nga giai đoạn 1990 - 2015 là:  

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

 Câu 35: Một trong những nguyên nhân cơ bản làm cho GDP của LB Nga giảm trong giai đoạn 1990- 2000 là: 

A. tốc độ gia tăng dân số giảm và có chỉ số âm B. xung đột và nội chiến kéo dài 

C. khủng hoảng dầu mỏ trên thế giới   D. tốc độ tăng trưởng GDP âm. 

Câu 36: Nguyên nhân cơ bản làm cho GDP của LBNga tăng nhanh trong giai đoạn 2000- 2010 là do? 

            A. LB Nga thực hiện chiến lược kinh tế mới   

B. thoát khỏi sự bao vây, cấm vận về kinh tế 

 C. có nguồn tài nguyên phong phú, lực lượng lao động trình độ cao 

 D. huy động được nguồn vốn đầu tư lớn từ bên ngoài. 

Câu 37: Một trong những nguyên nhân cơ bản làm cho GDP của LB Nga năm 2015 giảm là do? 

 A. chịu ảnh hưởng của nhiều thiên tai   B. suy giảm dân số và nguồn lao động 

 C. giá các mặt hàng xuất khẩu chủ lực giảm mạnh    D. suy giảm các nguồn tài nguyên thiên nhiên. 

Câu 38: Đặc điểm nổi bật của dân cư Nhật Bản là:  

A. quy mô không lớn     B. tập trung chủ yếu ở miền núi 

C. tốc độ gia tăng dân số cao    D. dân số già. 

Câu 39: Từ năm 1950 đến năm 2014, dân số Nhật Bản có sự biến động theo hướng:  

A. tỉ lệ người dưới 15 tuổi giảm nhanh  B. số dân tăng lên nhanh chóng 

C. tỉ lệ người 15-64 tuổi không thay đổi  D. tỉ lệ người 65 tuổi trở lên giảm chậm. 

Câu 40: Nước có giá trị xuất khẩu và nhập khẩu lớn nhất khu vực là: 

 A. Xin-ga-po  B. Thái Lan  C. In-đô-nê-xi-a              D.Việt Nam. 

 

 

----Hết---- 



 



 


