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 I. Phần trắc nghiệm: (7,5 điểm) Học sinh chọn và tô 1 đáp án đúng nhất 
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Câu 1.Qúa trình liên kết các quốc gia trên thế giới về nhiều mặt được gọi chung là: 

A. Liên hợp hóa khu vực kinh tế    B. Toàn cầu hóa 

C. Xã hội hóa kinh tế lãnh thổ    D. Thương mại hóa thế giới 

Câu 2. 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 3. Trong số các quốc gia sau đây, quốc gia được coi là nước công nghiệp mới (NICs) là: 

A. Hàn Quốc, Xin-ga-po, In-đô-nê-xia, Braxin  B. Xin-ga-po, Thái lan, Hàn Quốc, Ác-hen-ti-na 

C. Thái lan, Hàn Quốc, Braxin, Ác-hen-ti-na   D. Hàn Quốc, Xin-ga-po, Braxin, Ác-hen-ti-na 

Câu 4. Cuộc cách mạng khoa học và công nghệ có đặc trưng là 

A. Công nghệ có hàm lượng tri thức cao   B. Công nghệ dựa vào thành tựu khoa học mới nhất 

C. Chỉ tác động đến lĩnh vực công nghiệp và dịch vụ  D. Xuất hiện và phát triển nhanh chóng công nghệ cao 

Câu 5. 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 6. 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 7.Xu hướng toàn cầu không có biểu hiện nào sau đây? 

A. Thương mại thế giới phát triển mạnh  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 8.Tính đến tháng 1/2007, số quốc gia thành viên của tổ chức thương mại thế giới là 

A. 149                     B. 150                       C. 151                      D.152 

Câu 9.Việt Nam đã tham gia vào tiến trình toàn cầu hóa được đánh dấu ở thời điểm khi gia nhập 

A. ASEAN   B. WTO   C. APEC   D. IMF 

Câu 10. Toàn cầu hóa không dẫn đến hệ quả 

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 11. NAFTA là tổ chức 

A. Liên minh Châu Âu    B. Diễn đàn hợp tác kinh tế Chây Á – Thái Bình Dương 

C. Hiệp ước tự do thương mại Bắc Mỹ  D. Thị trường chung Nam Mỹ 

Câu 12. Trong các tổ chức liên kết sau đây, tổ chức có số dân đông nhất là 

A. Hiệp ước tự do thương mại Bắc Mỹ  B. Liên minh Châu Âu 

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

Câu 13. Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) được thành lập vào năm 



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

Câu 14.Sự bùng nổ dân số hiện nay trên thế giới diễn ra 

A. Ở hầu hết các quốc gia    B. Chủ yếu ở các nước phát triển 

C. Chủ yếu ở các nước đang phát triển  D. Chủ yếu ở châu Phi và châu Mỹ- la- tinh 

Câu 15.Dân số thế giới tang nhanh dẫn đến bùng nổ dân số xảy ra ở giai đoạn. 

A. Nữa đầu thể kỉ XX    B. Nữa sau thế kỉ XX 

C. Đầu thể kỉ XIX    D. Đầu thể kỉ XXI 

Câu 16. Tỉ suất gia tăng dân số tự nhiên trung bình mỗi năm giai đoạn 2005-2006 của thế giới là 

A. 1,2%                  B. 1,4%                    C. 1,6%                  D. 1,9% 

Câu 17. Biến đổi khí hậu toàn cầu chủ yếu là do 

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 18. Châu Phi chiếm 14% dân số thế giới nhưng tập trung tới 

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 19. Số người cao tuổi hiện nay tập trung nhiều nhất ở khu vực 

A. Đông Nam Á               B. Tây Á                  C. Nam Mĩ D. Tây Âu 

Câu 20. Phần lớn lãnh thổ Châu Phi có cảnh quan 

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 21. Năm 2005, tỷ suất tăng dân số tự nhiên của Châu phi so với trung bình của thế giới lớn gấp 

A. 1,5 lần                   B. 1,7 lần  C. gần 2 lần                 D. hơn 2 lần 

Câu 22. Theo số liệu thống kê năm 2005, tuổi thọ trung bình của dân số Châu Phi là 

A. 49 tuổi              B. 52 tuổi  C. 56 tuổi      D. 65 tuổi 

Câu 23. Đầu thế kỷ XXI tỷ lệ dân thành thị của Mi la tinh chiếm tới 

A. 55% dân số                 B. 65% dân số  C. 75% dân số                D. 85% dân số 

Câu 24. 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 phat triển kinh tế- xã hội độc lập, tự chủ 

Câu 25.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 

 

II. Phần bài tập (2,5điểm) 

Cho bảng số liệu dưới đây:  Cơ cấu dân số theo nhóm tuổi, giai đoạn 2000-2005 

(đơn vị:%) 

          Nhóm tuổi 

Nhóm nước 

 

0-14 

 

15-64 

 

65 trở lên 

Đang phát triển  32 63 5 

Phát triển 17 68 15 

a. Vẽ biểu đồ tròn thể hiện sự thay đổi cơ cấu dân số theo nhóm tuổi qua hai năm 2000 và 2005 

b. Nhận xét cơ cấu dân số theo nhóm tuổi của hai nhóm nước. 
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Câu 1: Phần lớn lãnh thổ châu Phi là hoang mạc, xa van và có khí hậu khô nóng chủ yếu vì: 

A. Châu Phi không giáp biển 

B. Địa hình quá bằng phẳng 

C. ảnh hưởng của các dòng biển lạnh 

D. Nằm cân xứng so với đường xích đạo, đại bộ phận đất đai nằm giữa hai chí tuyến 

Câu 2: Giải pháp cấp bách để phát triển kinh tế đối với đa số quốc gia ở châu Phi là: 

A. Khai thác hợp lí tài nguyên thiên nhiên  C. Hạn chế khô hạn 

B. Mở rộng diện tích canh tác   D. A, C đúng 

Câu 3: Số dân sống dưới mức nghèo khổ của Mỹ La tinh còn khá đông chủ yếu do: 

A. Cuộc cải cách ruộng đất không triệt để  B. Dân nghèo kéo ra thành phố tìm việc làm 

C. Người dân không cần cù   D. Hiện tượng đô thị hoá tự phát 

Câu 4: FDI là từ viết tắt của thuật ngữ: 

A. Chỉ số phát triển con người   C. Đầu tư ra nước ngoài 

B. Tổng sản phẩm quốc dân   D. Thu nhập bình quan đầu người 

Câu 5: Câu nào sau đây không chính xác: 

A. Khu vực Mỹ La tinh được gọi là sân sau của Hoa Kì 

B. Tình hình kinh tế của các nước Mĩ La tinh đang được cải thiện 

C. Xuất khẩu tăng nhanh, tăng khoảng 30% năm 2004 

D. Lạm phát đã được khống chế ở nhiều nước 

Câu 6: Hãy cho biết trong các ngành dưới đây, ngành nào đòi hỏi nhiều chất xám nhất? 

A. Chế biến thực phẩm    C. Chế biến dầu mỏ 

B. Luyện kim màu     D. Sản xuất phần mềm 

Câu 7: Chọn ý đúng nhất trong các câu sau: 

A. Tây Nam Á có phần lớn dân cư theo đạo Hồi 

B. Tây Nam Á có phần lớn dân cư theo đạo Hồi, 20% theo đạo Do Thái 

C. Tây Nam Á có phần lớn dân cư theo đạo Hồi, một tỉ lệ nhỏ theo các tôn giáo khác 

D. Tây Nam Á có phần lớn dân cư theo đạo Hồi, 20% theo đạo Thiên chúa 

Câu 8: Khoa học và công nghệ trở thành lực lượng sản xuất vì: 

A. Có thể sản xuất máy công cụ 

B. Có thể sản xuất các vật liệu mới. 

C. Có thể trực tiếp sản xuất phần mềm, các ngành công nghiệp điện tử. 

D. Tạo điều kiện tối đa cho ngành thông tin liên lạc. 

Câu 9: Theo thống kê dân số thế giới năm 2005 là: 

A. 6 tỉ người   B. 6,5 tỉ người  C. 7 tỉ người  D. 7,5 tỉ người 

Câu 10: Nguồn lợi kinh tế mà sa mạc Xa-ha-ra mang lại là: 

A. Cát thủy tinh, du lịch B. Kim loại màu  C. Thủy điện  D. Dầu khí, sắt, đồng, vàng, uran 

Câu 11: Ý nào đúng nhất trong các câu sau: 

A. Tây Nam Á có diện tích khoảng 7 triệu km2, số dân gần 325 triệu người năm 2005 

B. Tây Nam Á có diện tích khoảng 7 triệu km2, số dân hơn 325 triệu người năm 2005 

C. Tây Nam Á có diện tích khoảng 7 triệu km2, số dân gần 313 triệu người năm 2005 

D. Tây Nam Á có diện tích khoảng 7 triệu km2, số dân hơn 313 triệu người năm 2015 



Câu 12: Tổ chức thương mại thế giới (WTO) gồm có 150 thành viên tính đến: 

A. Tháng 1- 2007  B. Tháng 12- 2006 C. Tháng 1 năm 2006 D. Tháng 6- 2006 

Câu 13: Dân số thế giới hiện nay trung bình mỗi năm tăng thêm 

A. 70 triệu người  B. 75 triệu người  C. 80 triệu người      D. 85 triệu người 

Câu 14: Các quốc gia có những nét tương đồng về địa lí, văn hoá, xã hội đã liên kết thành các tổ chức kinh tế đặc thù chủ 

yếu nhằm: 

A. Tăng cường khả năng cạnh tranh của khu vực và của các nước trong khu vực so với thế giới 

B. Làm cho đời sống văn hoá, xã hội của các nước thêm phong phú 

C. Trao đổi hàng hoá giữa các nước nhằm phát triển ngành xuất nhập khẩu trong từng nước 

D. Trao đổi nguồn lao động và nguồn vốn giữa các nước trong khu vực 

Câu 15: Tình trạng suy giảm nguồn đầu tư nước ngoài vào Mĩ Latinh là do 

A. Nguồn tài nguyên ngày càng cạn kiệt 

B. Chưa xây dựng được một nền kinh tế độc lập, tự chủ 

C. Các nước đang thực hiện chính sách quốc hữu hóa 

D. Tình hình chính trị mất ổn định 

Câu 16: Quốc gia ít bị ảnh hưởng bởi đạo Hồi ở Trung á là 

A. Mông Cổ      B. Ca-dăc-xtan  C. Tat-gi-ki-xtan  D. Cư-rơ-gư-xtan 

Câu 17: Trái Đất nóng dần lên là do: 

A. Mưa axít ở nhiều nơi trên thế giới     B. Tầng ôdôn bị thủng 

B. Lượng CO2 tăng nhiều trong khí quyển   D. Băng tan ở hai cực 

Câu 18: Châu Phi có rất nhiều quốc gia chậm phát triển chủ yếu là do:  

A. Nghèo tài nguyên thiên nhiên    B. Không có những nền văn minh cổ đại rực rỡ 

C.    Khí hậu khô hạn      D. Sự thống trị lâu dài của thực dân 

Câu 19: í nào sau đây không chính xác? Hai khu vực Tây Nam á và Trung Á có một số điểm giống nhau là: 

A.   Có vị trí địa-chính trị quan trọng   B. Có khí hậu khô, nhiều hoang mạc 

   C.   Đứng đầu thế giới về sản lượng dầu thô khai thác  D. Phần lớn dân cư theo đạo Hồi 

Câu 20: Dầu mỏ và khí đốt ở Tây Nam Á tập trung nhiều nhất ở khu vực 

A.Cao nguyên I –ran     B. Ven Địa Trung Hải 

C. Đồng bằng Lưỡng Hà     D. Vịnh Pec-xich 

Câu 21. Nguyên nhân gây ra hiện tượng băng tan ở hai cực Trái Đất là do 

A. Sự thay đổi khí hậu toàn cầu     B. Động, thực vật ở hai cực phát triển nhiều 

C. Hiệu ứng nhà kính      D. Khai thác tài nguyên quá tải ở hai cực Trái Đất 

Câu 22. APEC là tổ chức 

A. Hiệp ước thương mại tự do Bắc Mỹ    B. Diễn đàn hợp tác kinh tế Châu Á- Thái Bình 

Dương 

C. Liên minh Châu Âu      D. Thị trường chung Nam Mỹ 

Câu 23. Tỉ suất gia tăng dân số tự nhiên của Châu Phi năm 2005 là 

A. 1,8%   B. 2%    C. 2,3%                                 D. 3,2% 

Câu 24. Đại bộ phận rừng A-ma-zôn nằm trong lãnh thổ của quốc gia này 

A. Bra-xin  B. Ac-hen-ti-na   C. Vê-nê-zu-ê-la   D. Cô-lôm-bi-a 

Câu 25. Ngành kinh tế xương sống của hầu hết các nước Tây Nam Á  

A. Trồng trọt, chăn nuôi B. Công nghiệp điện tử  C. Khai thác, chế biến dầu, khí đốt  D. Công nghiệp đóng tàu 
 

II. Phần bài tập (2,5 điểm) 

Dựa vào bảng số liệu sau: Tốc độ tăng GDP của các nước Mĩ La tinh giai đoạn 1985 – 2004 ( %) 

Năm 1985 1990 1995 2000 2002 2004 

GDP (%) 2,3 0,5 0,4 2,9 0,5 6,0 

a. Hãy vẽ biểu đồ cột thể hiện tốc độ tăng GDP của các nước Mĩ La tinh giai đoạn 1985 – 2004 ? 

b. Những nguyên nhân nào làm cho kinh tế Mĩ La tinh phát triển không ổn định. 


