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I. PHẦN TRẮC NGHIỆM (7 điểm):  Hãy chọn câu trả lời đúng nhất  

Câu 1. Trong đầu tư nước ngoài, lĩnh vực dịch vụ nổi lên hàng đầu là các hoạt động 

A. tài chính, ngân hàng, bảo hiểm.   B. bảo hiểm, giáo dục, y tế. 

C. du lịch, ngân hàng, y tế.    D. hành chính công, giáo dục, y tế. 

Câu 2. Ý nào sau đây không phải là đặc điểm của các công ty xuyên quốc gia? 

A. Phạm vi hoạt động ở nhiều quốc gia.    

B. Chi phối nhiều ngành kinh tế quan trọng. 

C. Có nguồn của cải vật chất lớn.     

D. Khai thác nền kinh tế các nước thuộc địa. 

Câu 3. Nguyên nhân chính dẫn đến xung đột dai dẳng giữa Ixraen và Palextin là 

A. tranh giành nguồn nước và đất đai.    

B. bất đồng về tôn giáo và các tổ chức cực đoan. 

C. tranh giành khai thác tài nguyên dầu mỏ.   

D. sự can thiệp của thế lực bên ngoài. 

Câu 4. Ý nào sau đây không phải là nguyên nhân làm cho khu vực Tây Nam Á và Trung Á mất 

ổn định và đói nghèo gia tăng? 

A. Tranh giành đất đai, dầu mỏ, nguồn nước.   

B. Sự can thiệp của các thế lực nước ngoài. 

C. Sự xung đột tôn giáo, sắc tộc, đảng phái.   

D. Duy trì cơ cấu xã hội phong kiến trong thời gian dài. 

Câu 5. Tác động tiêu cực của quá trình khu vực hóa đòi hỏi các quốc gia phải 

A. góp phần bảo vệ lợi ích kinh tế.   B. tự do hóa thương mại toàn cầu. 

C. thúc đẩy kinh tế chậm phát triển lại.   D. tự chủ về kinh tế, quyền lực. 

Câu 6. NAPTA và MERCOUSUR là hai tổ chức liên kết kinh tế thuộc 

A. Châu Âu.                   B. Châu Á.                    C. Châu Đại Dương.             D. Châu Mĩ. 
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Câu 7. Đầu tư nước ngoài trên thế giới hiện nay tập trung chủ yếu vào lĩnh vực 

A. công nghiệp.             B. nông nghiệp.            C. dịch vụ.                          D. xây dựng. 

Câu 8. Toàn cầu hóa và khu vực hóa là xu hướng tất yếu dẫn đến 

A. sự phụ thuộc lẫn nhau giữa các nền kinh tế.  

B. phải liên kết giữa các nước phát triển với nhau. 

C. các nước đang phát triển gặp nhiều khó khăn.  

D. ít phụ thuộc lẫn nhau hơn giữa các nền kinh tế. 

Câu 9: Để biết được trình độ phát triển kinh tế tri thức của một quốc gia, yếu tố hàng đầu phải 

xem xét là gì ? 

A. Tỉ lệ lao động trong các ngành sản xuất.                     B. Tỉ trọng của khu vực III trong GDP. 

C. Tỉ trọng của kinh tế tri thức trong GDP.                 D. GDP bình quân theo đầu người. 

Câu 10: Tác động tích cực của cuộc cách mạng khoa học và công nghệ hiện đại đến xã hội là gì? 

A.  Đẩy lùi nhiều bệnh tật hiểm nghèo.                        

B. Giảm dần sự chênh lệch giàu nghèo giữa các nước. 

C. Phát triển ngành công nghiệp kĩ thuật cao.                

D. Giảm dần các mâu thuẫn trong xã hội. 

Câu 11: Công nghệ vật liệu là 1 trụ cột của cách mạng khoa học và công nghệ hiện đại là vì nó 

A.   khai thác được nhiều tài nguyên hơn.                     

B. tạo ra các vật liệu mới thay thế vật liệu truyền thống.  

C. có khả năng tái tạo tài nguyên đã cạn kiệt.               

D. là động lực phát triển nền kinh tế theo chiều rộng. 

Câu 12. Lãnh thể châu Phi nằm gọn trong những đới khí hậu nào sau đây? 

A. Ôn đới và nhiệt đới Bắc Bán cầu. 

B. Nhiệt đới và cận nhiệt đới Nam bán cầu.  

C. Nhiệt đới, cận nhiệt đới Bắc và Nam bán cầu. 

D. Ôn đới Nam bán cầu và cận nhiệt đới Bắc bán cầu. 

Câu 13. Trong các loại khí thải sau, loại nào đã làm tầng ôdôn mỏng dần? 

A. O3                                 B.CFCs                              C. CO2                           D. N2 

Câu 14: Trong quá trình toàn cầu hóa và khu vực hóa kinh tế mối liên hệ giữa các nước có chung 

đặc điểm là 

A. các nước tìm cách lũng đoạn nền kinh tế nước khác.       

B. các nước đều có ý đồ thao túng thị trường của nước khác. 

C. vừa hợp tác vừa cạnh tranh giữa các nước.                 

D. bảo vệ quyền lợi của quốc gia mình là chủ yếu. 

Câu 15. Biến đổi khí hậu toàn cầu chủ yếu là do 

A. con người đã  đổ nhiều  chất thải vào sông hồ.             

B. con người đã đưa 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, động đất, cháy rừng. 

Câu 16. Thải vào khí quyển một lượng lớn khí thải là các quốc gia thuộc nhóm các nước 

A. đang phát triển.                   B. giàu.                     C. phát triển.                     D. chậm phát triển. 

Câu 17. Dân số thế giới tăng nhanh vào khoảng thời gian nào? 

A. Cuối thế kỉ XIX.                                                         B. Nửa sau thế kỉ XX. 

C. Nửa đầu thế kỉ XX.                                                     D. Cuối thế kỉ XXI. 
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Câu 18. Nguyên nhân sâu xa nào dẫn đến Tây Nam Á và Trung Á là khu vực các cường quốc 

cạnh tranh ảnh hưởng của mình là gì? 

A. Có dầu mỏ và vị trí địa - chính trị quan trọng.        

B. Có dầu mỏ và Hồi giáo cực đoan. 

C. Đa sắc tộc và đa tôn giáo.     

D. Sự tranh giành đất đai và nguồn nước ngọt. 

Câu 19. Vấn đề mang tính toàn cầu nào mà toàn nhân loại đang phải đối mặt? 

A. Mất cân bằng giới tính.    B. Ô nhiễm môi trường. 

C. Cạn kiệt nguồn nước ngọt.    D. Động đất và núi lửa. 

Câu 20. Việc dân số thế giới tăng nhanh đã 

A. thúc đẩy nhanh sự phát triển kinh tế.    

B. làm cho tài nguyên suy giảm. 

C. thúc đẩy giaó dục và y tế phát triển.    

D. làm cho chất lượng cuộc sống ngày càng tăng. 

Câu 21. Dân số già sẽ dẫn tới hậu quả nào sau đây? 

A. Thất nghiệp và thiếu việc làm.                               

B. Thiếu hụt nguồn lao động cho đất nước 

C. Gây sức ép tới tài nguyên môi trường.                   

D. Tài nguyên nhanh chóng cạn kiệt. 

Câu 22. Ở Việt Nam, vùng sẽ chịu ảnh hưởng nặng nề nhất của biến đổi khí hậu do nước biển 

dâng là  

A. Bắc Trung Bộ.        B. Đồng bằng sông Hồng.         

C. Nam Trung Bộ.          D. Đồng bằng sông Cửu Long. 

Câu 23. Năm 2016, hiện tượng cá chết hàng loạt ở biển một số tỉnh miền Trung của Việt Nam là 

do nguyên nhân nào? 

A. Nước biển nóng lên.     B. Hiện tương thủy triều đỏ.                  

C. Ô nhiễm môi trường nước.    D. Độ mặn của nước biển tăng. 

Câu 24. Nguyên nhân chính làm suy giảm đa dạng sinh vật hiện nay là gì? 

A. Cháy rừng.               B. Ô nhiễm môi trường.         

C. Biến đổi khí hậu.              D. Con người khai thác quá mức. 

Câu 25. Nhân tố tự nhiên nào sau đây gây khó khăn cho sinh hoạt của người dân châu Phi? 

A. Khí hậu khô hạn, nguồn nước khan hiếm.     

B. Đồng bằng ít ỏi, đất sản xuất bị thu hẹp dần.  

C. Nạn phá hoại mùa màng của côn trùng.             

D. Bị tư bản nước ngoài lũng đoạn nền kinh tế. 

Câu 26. Châu Phi có tỉ lệ người HIV cao nhất thế giới là do nguyên nhân nào? 

A. Có ngành du lịch phát triển.    B. Trình độ dân trí thấp. 

C. Xung đột sắc tộc.     D. Nhiều hủ tục chưa được xóa bỏ. 

Câu 27. Tài nguyên nào sau đây hiện đang bị khai thác mạnh ở châu Phi? 

A. Khoáng sản và thủy sản.    B. Khoáng sản và rừng. 

C. Rừng và thủy sản.     D. Đất và thủy sản. 

Câu 28. Đặc điểm địa hình nào của Châu Phi khiến sản xuất nông nghiệp ở đây gặp nhiều khó 

khăn ? 

A. Nhiều hoang mạc rộng lớn.         B. Ít đồng bằng lớn.    

C. Nhiều đồng cỏ xa van       D. Khí hậu khô, nóng. 
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II. PHẦN TỰ LUẬN (3 điểm):  

Cho bảng số liệu:  

TỐC ĐỘ TĂNG TRƯỞNG GDP TRONG NƯỚC CỦA MỘT SỐ QUỐC GIA, GIAI 

ĐOẠN 2010 – 2015 

Đơn vị: % 

Năm 2010 2012 2014 2015 

     

In-đô-nê-xi-a 6,2 6,0 5,0 4,8 

     

Ma-lai-xi-a 7,0 5,5 6,0 5,0 

     

Phi-líp-pin 7,6 6,7 6,2 5,9 

     

Việt Nam 6,4 5,3 6,0 6,7 

     

                                              (Nguồn: Niên giám thống kê Việt Nam 2016, NXB Thống kê, 2017) 

1. Vẽ biểu đồ đường thể hiện tốc độ tăng trưởng GDP của các nước giai đoạn 2010-2015. 

2. Hãy rút ra nhận xét cần thiết. 

 

--------- HẾT ---------- 


