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     (Đề thi có 04 trang) 

 

ĐỀ ÔN TẬP TỔNG HỢP 
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                  Năm học 2019 -2020 

Thời gian làm bài: 60 phút  

Họ và tên học sinh: …………………………………………… Lớp: ……... 
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I. PHẦN TRẮC NGHIỆM (7 diểm):  Hãy chọn câu trả lời đúng nhất  

Câu 1: Ở hầu hết các nước Mỹ La Tinh 

 A. chênh lệch giàu nghèo lớn.                       B. có cuộc cải cách ruộng đất triệt để. 

 C. đô thị hóa cao do công nghiệp phát triển.        D. đều mới giành được độc lập. 

Câu 2: Ý nào không phải nội dung của tự do di chuyển ở EU? 

 A. Tự do dịch vụ vận tải.                                        B. Tự do cư trú. 

 C. Tự do lựa chọn nơi làm việc.                             D. Tự do đi lại. 

Câu 3: Đặc điểm nào không đúng với biển Nhật Bản? 

 A. Có dòng biển nóng và lạnh gặp nhau.               B. Giàu hải sản. 

 C. Tiềm năng lớn về dầu khí ở thềm lục địa.         D. Phần lớn không bị đóng băng. 

Câu 4: Đặc điểm nào không phải của hệ thống giao thông vận tải ở LB Nga? 

 A. Hệ thống đường sắt giúp phát triển vùng Đông Xi-bia. 

 B. Có đủ các loại hình. 

 C. Nổi tiếng hệ thống xe điện ngầm ở Mát-xcơ-va. 

 D. Đường sắt BAM giúp đồng bằng Đông Âu phát triển. 

Câu 5: Ý nào không phải hậu quả của hiệu ứng nhà kính? 

 A. Làm nhiệt độ Trái Đất tăng lên.       B. Tia UV đến Trái Đất nhiều hơn. 

 C. Làm ngập nhiều vùng đất ven biển.       D. Băng tan và nước biển dâng. 
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Câu 6: Trung Á là khu vực  

 A. các nước đều có tỉ lệ dân theo đạo hồi cao.    B. đa dân tộc. 

 C. có khí hậu nóng lắm mưa nhiều.                     D. ít tiềm năng thủy điện. 

Câu 7: Lãnh thổ Mỹ La tinh   

 A. nằm hoàn toàn ở Bắc bán cầu.       B. nằm hoàn toàn ở Nam bán cầu. 

 C. nằm ở bán cầu Đông.       D. nằm ở bán cầu Tây. 

Câu 8: Người Anh điêng của nước Mỹ hiện nay tập trung chủ yếu ở 

 A. chân núi A-pa-lát.     B. phía Bắc vùng Trung tâm. 

 C. vùng đồi núi hiểm trở phía Tây.     D. ven vịnh Mê- hi-cô. 

Câu 9: Vùng phía Tây Hoa Kì là vùng 

 A. nghèo tài nguyên năng lượng.     B. tập trung nhiều kim loại màu. 

 C. có giao thông thuận lợi.     D. có khí hậu nắng lắm, mưa nhiều. 

Câu 10: Vùng nào ở LB Nga phát triển mạnh cả ngành nông nghiệp, công nghiệp và du lịch ? 

 A. Viễn Đông.    B. Trung ương. 

 C. Trung tâm đất đen.    D. U- ran. 

Câu 11: Vùng Trung tâm của Hoa Kì 

 A. ở ven vịnh Mê-hi-cô có khí hậu ôn đới.       B. có toàn bộ địa hình là đồng bằng .  

 C. nằm giữa dãy A-pa-lát và dãy Rốc-ki.       D. là vùng rất nghèo khoáng sản. 

Câu 12: Ý nào không đúng với EU ? 

 A. Ban đầu (năm1957) có 6 nước thành viên. 

 B. Các vấn đề đều do Hội đồng châu Âu quyết định.  

 C. Là trung tâm kinh tế hàng đầu của thế giới. 

 D. Thành công trong tạo ra một thị trường chung. 

Câu 13: Lãnh thổ châu Phi 

 A. chủ yếu nằm ở nội chí tuyến Nam bán cầu.   B. chủ yếu nằm giữa hai chí tuyến. 

 C. nằm hoàn toàn ở Bắc bán cầu.                        D. nằm hoàn toàn ở Nam bán cầu. 

Câu 14: Đặc điểm nào không phải khó khăn về tự nhiên của Nhật Bản?  

 A. Phía bắc có mùa đông lạnh và nhiều tuyết. 

 B. Hay xảy ra thiên tai. 

 C. Nghèo khoáng sản ( trừ than và sắt trữ lượng lớn). 

 D. Diện tích đất nông nghiệp ít. 

Câu 15: Ý nào không phải hậu quả của suy giảm đa dạng sinh vật? 

 A. Mất đi nhiều loài sinh vật.    B. Mất đi nhiều nguồn thực phẩm. 

 C. Mất đi các nguồn gen di truyền.    D. Gây ra nhiều bệnh về da và mắt. 

Câu 16: Khí đã làm suy giảm tầng ôdôn là 

 A. CO2.. B. SO2.    C. NO2. D. CFCs.   



3 

 

Câu 17: Đặc điểm nào đúng với nền nông nghiệp LB Nga? 

 A. Sản xuất lương thực không đủ cung cấp cho dân. 

 B. Phát triển mạnh cả trồng trọt và chăn nuôi. 

 C. Có quỹ đất nông nghiệp hạn chế. 

 D. Có các cây công nghiệp nhiệt đới phát triển mạnh. 

Câu 18: Đặc điểm nào đúng với các nước Mỹ La tinh?  

 A. Phát triển nền kinh tế độc lập tự chủ.    B. Giành độc lập muộn. 

 C. Có chính trị ổn định.                           D. Kinh tế còn phụ thuộc tư bản nước ngoài. 

Câu 19: Đặc điểm nào đúng với phần lãnh thổ Hoa kì ở trung tâm lục địa Bắc Mĩ? 

 A. Có thiên nhiên đa dạng.                                  B. Gồm 50 bang. 

 C. Hình dạng lãnh thổ không cân đối. D. Giáp Thái Bình Dương ở phía Đông. 

Câu 20: Đặc điểm nào đúng với khu vực Mỹ La tinh?  

 A. Có nhiều thảo nguyên khô hạn.       B. Là châu lục có diện tích lớn nhất thế giới. 

 C. Rất giàu tài nguyên dầu khí, kim cương.  D. Thuận lợi phát triển nông nghiệp nhiệt đới. 

Câu 21: Dân số thế giới đang có xu hướng 

 A. tỉ lệ người dưới 15 tuổi tăng dần.               B. chuyển sang cơ cấu dân số vàng. 

 C. già đi.                                                                 D. trẻ hóa. 

Câu 22: Đặc điểm tự nhiên  nào không phải của Nhật Bản? 

 A. Khí hậu gió mùa.                                            B. Bờ biển dài có nhiều vũng vịnh. 

 C. Độ che phủ rừng thấp.                                  D. Địa hình chủ yếu là đồi núi. 

Câu 23: Ý nào  không đúng với EU ? 

 A. EU tuân thủ đầy đủ các qui định của WTO. 

 B. Kinh tế phụ thuộc nhiều vào xuất, nhập khẩu. 

 C. Các nước có chung mức thuế với các nước ngoài EU. 

 D. Có sự chênh lệch trình độ giữa các nước thành viên. 

Câu 24: Ý nào không đúng về liên kết vùng châu Âu? 

 A. Vùng nằm hoàn toàn bên trong ranh giới EU. 

 B. Có thể có một phần lãnh thổ bên ngoài EU. 

 C. Ở đó dân các nước hợp tác, liên kết nhiều mặt. 

 D. Có khoảng 140 liên kết vùng năm 2000. 

Câu 25: Hoang mạc Namip nằm ở vùng nào? 

 A. Bắc Phi. B. Đông Phi. C. Trung Phi. D. Nam Phi. 
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Dựa vào bảng số liệu sau để trả lời câu hỏi của các câu 26, 27, 28: 

Bảng số liệu:  

Giá trị sản xuất nông, lâm nghiệp và thủy sản nước ta qua các năm 

(Đơn vị : nghìn tỉ đồng) 

 Năm 

Ngành 

2000 2005 2010 2014 

Nông nghiệp 129,1 183,3 168,4 623,2 

Lâm nghiệp     7,7     9,5     7,4   24,6 

Thủy sản    26,5   63,6   56,9 188,6 

Tổng số 163,3 256,4 232,7 836,4 

Câu 26  Biểu đồ nào thích hợp nhất để thể hiện sự chuyển dịch cơ cấu giá trị sản lượng nông, 

lâm nghiệp và thủy sản  nước ta các năm trên? 

   A. Cột chồng .        B.  Miền.                         C. Tròn.                       D. Kết hợp. 

Câu 27: Biểu đồ nào thích hợp thể hiện cho sự thay đổi giá trị sản xuất nông nghiệp, lâm 

nghiệp và thủy sản nước ta các năm trên:  

   A. Biểu đồ tròn.              B. Biểu đồ miền.      C. Biểu đồ đường.        D. Biểu đồ kết hợp. 

Câu 28: Nhận xét nào sau đây không đúng về giá trị các ngành: 

   A. Nông nghiệp tăng nhiều hơn lâm nghiệp.   B. Lâm nghiệp tăng chậm hơn thủy sản. 

   C. Nông nghiệp luôn tăng qua các năm.          D. Thủy sản luôn cao hơn lâm nghiệp. 

 

II. TỰ LUẬN (3 điểm): (Học sinh vẽ biểu đồ vào giấy kiểm tra) 

Cho bảng số liệu : 

Cơ cấu GDP phân theo khu vực kinh tế của Trung Quốc  giai đoạn 1990-2015 

                                                                                                    (Đơn vị: %) 

                     Năm       

 

Khu vực kinh tế 
1990 2001 2010 2015 

Khu vực I 28,4 17,7 12,8   9,0 

Khu vực II 43,6 52,6 55,2 40,5 

Khu vực III 28,0 29,7 32,0 50,5 

1) Hãy vẽ biểu đồ thích hợp nhất thể hiện sự chuyển dịch cơ cấu GDP của Trung Quốc 

giai đoạn 1990- 2015. 

2) Qua biểu đồ em hãy rút ra nhận xét về cơ cấu và sự chuyển dịch cơ cấu GDP phân theo 

khu vực kinh tế của Trung Quốc giai đoạn trên.  

 

--------------------------------------Hết---------------------------------------- 


