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I. PHẦN TRẮC NGHIỆM (7 điểm): Hãy chọn câu trả lời đúng nhất
Câu 1. Trong thương mại bạn hàng chủ yếu của Nhật Bản với các nước phát triển là
A. Hoa Kì và EU.

B. Hoa Kì và Anh.

C. Hoa Kì và Nga .

D. EU và ASEAN.

Câu 2. Các cây trồng chính của LB Nga là:
A. Lúa mì, củ cải đường.

B. Lúa gạo, hướng dương.

C. Củ cải đường, lúa gạo.

D. Lúa mì, hồ tiêu.

Cho bảng số liệu:

Cơ cấu dân số theo độ tuổi của Nhật Bản qua các năm

Dựa vào bảng số liệu, trả lời các câu hỏi từ 3 đến 7:
Câu 3. Đặc điểm nào là của dân cư Nhật Bản ?

A. Quy mô dân số lớn.

B. Cơ cấu dân số vàng.

C. Tốc độ gia tăng dân số cao.

D. Tỉ lệ người trong tuổi lao động rất thấp.

Câu 4. 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 từ 15 - 64 không thay đổi.

D. Tỉ lệ người 65 tuổi trở lên giảm chậm.

Câu 5. Biểu đồ nào thích hợp nhất thể hiện sự chuyển dịch cơ cấu dân số theo nhóm tuổi của Nhật Bản giai đoạn
1950 - 2014 ?
A. Tròn.

B. Miền.

D. Kết hợp.

C. Cột chồng.

Câu 6. Biểu đồ nào thích hợp nhất thể hiện qui mô dân số Nhật Bản các năm từ 1950 đến 2014 ?
A. Tròn.

B. Miền.

D. Kết hợp.

C. Cột.

Câu 7. Biểu đồ nào thích hợp nhất thể hiện qui mô và cơ cấu dân số Nhật Bản năm 2010 và 2014 ?
A. Tròn.

B. Miền.

D. Cột gộp nhóm.

C. Cột chồng.

Câu 8. Một trong những đặc trưng nổi bật của người lao động Nhật Bản là
A. tuy không có tinh thần đoàn kết nhưng ý thức tốt.
B. ý thức tự giác và tinh thần trách nhiệm rất cao.
C. trình độ công nghệ thông tin đứng đầu thế giới.
D. không năng động nhưng cần cù.
Câu 9. Nhật Bản tập trung vào các ngành công nghiệp đòi hỏi kĩ thuật cao là do
A. có nguồn lao động dồi dào.

B. có nguồn tài nguyên khoáng sản phong phú.

C. hạn chế về nguyên liệu và là ngành lợi nhuận cao.
D. Không có khả năng nhập khẩu các sản phẩm chất lượng cao.
Câu 10. Nông nghiệp chỉ giữ vai trò thứ yếu trong nền kinh tế Nhật Bản là do nguyên nhân nào?
A. Nhật Bản chỉ ưu tiên phát triển công nghiệp.

B. Nhật Bản không chú trọng phát triển nông nghiệp.

C. Diện tích đất nông nghiệp quá ít.

D. Không sản phẩm nào xuất khẩu được.

Câu 11. Ý nào sau đây không đúng với sản xuất lúa gạo ở Nhật Bản?
A. Là cây trồng chính của nông nghiệp Nhật Bản.

B. Chiếm 50% diện tích đất canh tác.

C. Diện tích trồng lúa giảm do chuyển sang trồng cây khác.
D. Sản lượng lúa đứng hàng đầu thế giới.
Câu 12. Nền nông nghiệp của Nhật Bản có đặc trưng nổi bật là
A. để tự cung, tự cấp.

B. chú trọng thâm canh.

C. có quy mô rất lớn.

D. sản xuất chủ yếu phục vụ xuất khẩu.

Câu 13. Sản phẩm xuất khẩu chủ yếu của Nhật Bản là
A. sản phẩm nông nghiệp.

B. năng lượng và nguyên liệu.

C. hải sản và khoáng sản.

D. sản phẩm công nghiệp chế biến.

Câu 14. Nguyên nhân cơ bản nào làm cho GDP của LB Nga giảm trong giai đoạn 1990 – 2000?
A. Tốc độ gia tăng dân số giảm.

B. Xung đột và nội chiến kéo dài.

C. Khủng hoảng dầu mỏ trên thế giới.
Cho bảng số liệu:

D. Tốc độ tăng trưởng GDP âm.

GDP của LB 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

Dựa vào bảng số liệu, trả lời các câu hỏi 15 và 16:
Câu 15. Biểu đồ thích hợp nhất thể hiện sự thay đổi GDP của LB Nga giai đoạn 1990 - 2015 là
A. Biểu đồ tròn.

B. Biểu đồ đường.

C. Biểu đồ miền.

D. Biểu đồ kết hợp.

Câu 16. Nhận xét nào sau đây là đúng với bảng số liệu trên?
A. GDP của LB Nga còn thấp.

B. GDP của LB Nga luôn tăng qua các năm.

C. GDP tăng nhanh trong giai đoạn 2000 -2010.
D. GDP của LB Nga giảm trong những năm đầu thế kỉ XXI.
Câu 17. Các cây trồng, vật nuôi của LB Nga được phân bố chủ yếu ở đồng bằng Đông Âu là do:
A. đất đai màu mỡ, khí hậu nóng ẩm quanh năm.
B. địa hình thấp, có nhiều sông lớn, đất phù sa màu mỡ.
C. đất đai màu mỡ, nhất là đất đen, khí hậu ôn hòa.
D. địa hình bằng phẳng, có nhiều mưa vào mùa đông.
Câu 18. Đảo chiếm 61% tổng diện tích đất nước Nhật Bản là
A. Hô-cai-đô.

B. Hôn-su.

C. Xi-cô-cư.

D.Kiu-xiu.

Câu 19. Các trung tâm công nghiệp rất lớn của Nhật Bản tập trung nhiều nhất ở đảo nào sau đây?
A. Hôn-su.

B.Hô-cai-đô.

C. Xi-cô-cư.

D. Kiu-xiu.

Câu 20. Đặc điểm nào nổi bật của vùng kinh tế Kiu-xiu ?
A. Phát triển mạnh khai thác than và luyện thép.
B. Phát triển mạnh khai thác quặng đồng và luyện kim màu.
C. Kinh tế phát triển nhất trong các vùng.

D. Có thành phố lớn là Ô-xa-ca và Cô-bê.

Câu 21. Bốn đảo lớn của Nhật Bản xếp theo thứ tự từ Bắc xuống Nam lần lượt là :

A. Hôcaiđô, Hônsu, Kiuxiu, Xicôcư.

B. Hôcaiđô, Hônsu, Xicôcư , Kiuxiu.

C. Hôcaiđô, Kiuxiu, Hônsu, Xicôcư.

D. Hônsu, Hôcaiđô, Kiuxiu, Xicôcư.

Câu 22. Ô nhiễm nước không phải là do
A. chất thải công nghiệp chưa xử lí.

B. sự cố đắm tàu, rửa tàu.

C. chất thải sinh hoạt chưa xử lí.

D. chất CFCs thải vào môi trường .

Câu 23. Ý nào sau đây không đúng về dân cư Nhật Bản?
A. Là nước đông dân.

B. Cơ cấu dân số già.

C. Tỉ suất gia tăng dân số tự nhiên cao.

D. dân cư tập trung ở đồng bằng và ven biển.

Câu 24 Mùa đông kéo dài, lạnh và có nhiều tuyết là đặc điểm khí hậu của vùng nào?
A. Phía bắc Nhật Bản.

B. Phía nam Nhật Bản.

C. Khu vực trung tâm Nhật Bản.

D. Ven biển Nhật Bản.

Câu 25. Các vật nuôi chính của LB Nga là:
A. Bò, cừu, trâu.

B. Bò, lợn, dê.

C. Bò, cừu, lợn.

D. Bò, trâu, ngựa.

Câu 26. Vùng có rừng bao phủ phần lớn diện tích và dân cư thưa thớt là vùng
A. Hôn-su.

B. Kiu-xiu.

C. Xi-cô-cư.

D. Hô-cai-đô.

Câu 27. Ý nào đúng là của quần đảo Ha-oai ?
A. Bang thứ 51 của Hoa Kì.

B. Phát triển nông nghiệp ôn đới.

C. Quần đảo giữa Thái Bình Dươn

D. Có trữ lượng dầu khí lớn.

Câu 28. Nguyên nhân cơ bản nào làm cho GDP của LB Nga tăng nhanh trong giai đoạn 2000 - 2015 ?
A. LB Nga thực hiện chiến lược kinh tế mới.

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

C. Có lực lượng lao động trình độ cao.

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

II. PHẦN TỰ LUẬN (3 điểm): (Học sinh làm bài vào giấy kiểm tra)
Cho bảng số liệu :
Cơ cấu GDP của thế giới phân theo một số nước giai đoạn 2010- 2014 ( Đơn vị:%)
Năm
Hoa Kì
Trung Quốc
Thế giới

2010

2013

2014

23,9

23,1

22,7

8,7

10,3

10,9

100,0

100,0

100,0

1. Hãy vẽ biểu đồ tròn thể hiện cơ cấu GDP của thế giới phân theo các nước các năm trên.
2. Hãy rút ra nhận xét cần thiết.
--------- HẾT ----------

