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Câu 1. Mùa bão ở nước ta diễn ra trong thời gian nào?
A. V - XII

B. V - X

D. VII – XII

C. VI - XI

Câu 2. Ở nước ta trong năm bão tập trung nhiều nhất vào tháng
A. X

B. IX

C. VIII

D. VII

Câu 3. 70% số cơn bão trong toàn mùa bão thuộc về các tháng
A. VIII, IX, X

B. VII, VIII, IX

C.VI, VII, VIII

D. V, VI, VII

Câu 4. Số cơn bão đổ bộ vào vùng biển nước ta trung bình hằng năm là
A: Từ 4 - 5 cơn bão

B: Từ 3 - 4 cơn bão

C: Từ 2 - 3 cơn bão

D: Từ 1 - 2 cơn bão

Câu 5. Mùa bão ở nước ta có đặc điểm là
A. ở miền Bắc muộn hơn miền Nam B. miền Trung sớm hơn ở miền Bắc
C. chậm dần từ Nam ra Bắc

D. chậm dần từ Bắc vào Nam

Câu 6. Ở nước ta nơi chịu ảnh hưởng mạnh nhất của bão là
A. ven biển miền Trung

B. đồng bằng Bắc Bộ

C. đồng bằng sông Cửu Long

D. vùng Đông Nam Bộ

Câu 7. Vùng nào dưới đây ở nước ta hầu như không xảy ra động đất?
A. Ven biển Nam Trung Bộ.

B. Vùng Nam Bộ.

C. Vùng Đồng bằng sông Hồng.

D. Bắc Trung Bộ.

Câu 8. Khu vực xảy ra động đất mạnh nhất ở nước ta là
A. Vùng Tây Bắc.

B. Vùng Đông Bắc.

C. Vùng Tây Nguyên.

D. Đồng bằng sông Cửu Long.

Câu 9. Biện pháp tốt nhất để hạn chế tác hại do lũ quét đối với tài sản và tính mạng
của nhân dân là
A. bảo vệ tốt rừng đầu nguồn.
B. xây dựng các hồ chứa nước.
C. di dân ở những vùng thường xuyên xảy ra lũ quét.
D. quy hoạch lại các điểm dân cư ở vùng cao.
Câu 10. Để hạn chế thiệt hại do bão gây ra đối với các vùng đồng bằng ven biển, thì
biện pháp phòng chống tốt nhất là :
A. sơ tán dân đến nơi an toàn.
B. củng cố công trình đê biển, bảo vệ rừng phòng hộ ven biển.

C. thông báo cho các tàu thuyền trên biển phải tránh xa vùng tâm bão.
D. có biện pháp phòng chống lũ ở đầu nguồn các con sông lớn.
Câu 11. Ở nước ta khi bão đổ bộ vào đất liền thì phạm vi ảnh hưởng rộng nhất là vùng
A. Đồng bằng sông Hồng.

B. Đồng bằng ven biển Bắc

Trung Bộ.
C. Đồng bằng Duyên hải Nam Trung Bộ. D. Đông Bắc.
Câu 12. Nguyên nhân chủ yếu nhất làm cho đồng bằng sông Cửu Long chịu ngập lụt
là
A. mưa lớn kết hợp với triều cường
B. địa hình đồng bằng thấp và có đê sông, đê biển
C. xung quanh các mặt đất thấp có đê bao bọc
D. mật độ xây dựng cao
Câu 13. Nguyên nhân làm cho đồng bằng duyên hải miền Trung ngập lụt trên diện
rộng là:
A. có nhiều đầm phá làm chậm việc thoát nước sông ra biển
B. nước do mưa lớn trên nguồn dồn nhanh, nhiều.
C. sông ngắn, dốc, tập trung nước nhanh
D. mực nước biển dâng cao làm ngập mặn vùng ven biển
Câu 14. Khi tiến hành tiêu nước chống ngập úng ở đồng bằng sông Cửu Long cần tính
đến các công trình thoát lũ và ngăn thuỷ triều, vì nguyên nhân gây lũ ở đây là do
A. mước mưa lớn trên nguồn dồn về nhanh, nhiều
B. mặt đất thấp, xung quanh có đê
C. mưa lớn kết hợp với triều cường
D. mật độ dân cư và nhà cửa cao
Câu 15. Các vùng Bắc Trung Bộ và đồng bằng hạ lưu các sông lớn Nam Trung Bộ bị
ngập úng mạnh vào các tháng
A. VIII - IX

B. IX - X

C. X - XI

D. VIII - XI

Câu 16. Ở nước ta vùng thường xảy ra lũ quét là
A. Tây Nguyên
C. Đồng bằng sông Hồng

B. Vùng núi phía Bắc
D. Đông Nam Bộ

Câu 17. Thời gian từ tháng X đến tháng XII, lũ quét thường xảy ra ở các tỉnh
A. Sơn La, Lai Châu

B. Lào Cai, Yên Bái

C. Lạng Sơn, Bắc Giang

D. Hà Tĩnh, Quảng Ngãi

Câu 18. Quản lí sử dụng đất đai hợp lí, thực hiện các biện pháp kĩ thuật thuỷ lợi, trồng
rừng, kĩ thuật nông nghiệp trên đất dốc, là các biện pháp nhằm vào việc giảm thiểu tác
hại của
A. lũ quét

B. ngập lụt

C. động đất

D. hạn hán

Câu 19. Tại các thung lũng khuất gió như Yên Châu, Sông Mã (Sơn La), Lục Ngạn
(Bắc Giang), mùa khô kéo dài từ
A. 2 - 3 tháng

B. 3 - 4 tháng

C. 4 - 5 tháng

D. 5 - 6 tháng

Câu 20. Mùa khô kéo dài đến 6 - 7 tháng diễn ra ở vùng
A. Tây nguyên

B. ĐB Bắc Bộ

C. Bắc Trung Bộ

D. Vùng ven biển cực Nam Trung Bộ
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Câu 1: Bốn mặt tự do lưu thông trong liên minh châu Âu là
A. tự do di chuyển, lưu thông dịch vụ, hàng hóa, tiền vốn.
B. tự do trao đổi thông tin, đi lại, hàng hóa, tiền vốn.
C. tự do trao đổi người, hàng, vốn, tri thức.
D. tự do di chuyển, giao thông vận tải, thông tin, buôn bán.
Câu 2:Trụ sở hiện nay của liên minh châu Âu được đặt ở
B. Béc- lin( Đức)

A. Brucxen( Bỉ).
C. Pari( Pháp).

D. Matxcova( Nga).

Câu 3: Tính đến tháng 5/ 2007, số nước thành viên của liên minh châu Âu là bao
nhiêu?
A. 15 nước.

B. 25 nước.

C. 27 nước.

D. 29 nước.

Câu 4: So với thế giới thì hiện nay EU chiếm khoảng bao nhiêu phần trăm GDP?
A. 17%.

B. 20%.

C. 25%.

D. 27%.

Câu 5: Những quốc gia nào sau đây đã sáng lập tổ hợp công nghiệp hàng không E- bớt
ở châu Âu?
A. Phần Lan và Áo.

B. Đức, Pháp, Anh.

D. Bỉ, Bồ Đào Nha và I –ta-li-a.

C. Hà Lan, Tây Ban Nha và Pháp.

Câu 6: Đường hầm giao thông nối nước Anh với Châu Âu đi qua biển nào sau đây?
A. Biển Địa Trung Hải.

B. Biển Măng Sơ.

C. Biển Đỏ.

D. Biển Đen.

Câu 7: Đường hầm giao thông dưới biển nối nước Anh với lục địa châu Âu có chiều
dài là
A. 38 km.

B. 42 km.

C. 64 km.

D. 50 km.

Câu 8: Liên kết vùng Ma- xơ Rai-nơ được hình thành ở biên giới của ba nước nào sau
đây?
A. Đức, Balan và Séc.

B. Manta, I- ta-li-a và Ha lan.

C. HàLan, Đức và Bỉ.

D. Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha và Pháp.

Câu 9: Ngày nay liên minh châu Âu đã trở thành một trung tâm kinh tế hàng đầu thế
giới và được gọi là
A. OPEC.

B. EU.

C. APEC.

D.ASEAN.

Câu 10: Tính từ năm 2004, liên minh châu Âu được mở rộng sang hướng nào là
chính?
B. Sang phía Đông.

A. Xuống phía Nam.
C. Sang phía Tây.

D. Lên phía Bắc.

Câu 11: Liên minh thương mại tự do châu Âu được viết tắt như thế nào?
A. APEC.

B.OPEC.

C. EFTA.

D. NAPTA.

Câu 12: Để nâng cao con số các quốc gia lên 15 nước, thì từ năm 1957 có 3 nước nào
sau đây gia nhập EU?
A. Thụy Điển, Áo, Phần Lan.

B. Áo, Tây Ban Nha, Ailen.

C. Phần Lan, Hà Lan, Pháp.

D. Tây Ban Nha, Đức, Pháp.

Câu 13: Ý tưởng mong muốn về hòa bình và thống nhất châu Âu được nước Pháp đề
xuất vào năm nào?
A. Năm 1996.

B. Năm 1948.

C. Năm 1950.

A. Năm 1951.

Câu 14: EU với tư cách là đồng tiền của EU đã được đưa và giao dịch thanh toán từ
khi nào?
A. Năm 1999.

B. Năm 2001.

C. Năm 2002.

D. Năm 2004.

Câu 15: Thời điểm đầu năm 2002, EU có 15 thành viên nhưng có quốc gia nào chưa
sử dụng đồng tiền chung, đó là:
A. Nước Anh, Thụy Điển và Đan Mạch.
B. Nước Thụy Điển và Áo.
C. Nước Tây Ban Nha, Ailen và Hilập.
D. Đan Mạch, Áo và Bồ Đào Nha.
Câu 16: Một thành tựu tuyệt vời mà hãng Airbus của liên minh châu Âu vừa cho ra
đời:
A. Máy bay Bô- ing 777.

B. Máy bay A- 380.

C. Người máy tự động.

D. Máy bay A- 340.

Câu 16: Hiện nay, EU chiếm bao nhiêu phần trăm sản lượng oto của thế giới?
A. 12 %.

B. 26% .

C. 27%.

D. 30%.

Câu 17: Vùng được coi là giàu nhất của EU là
A. Brucxen( Bỉ).

B. Ham- buốc ( Pháp).

C. Luc- xam- bua. (Luc- xam- bua)

D. Pa- ri mở rộng( Pháp)

Câu 18: Vùng nào sau đây được coi lầ nghèo nhất của EU hiện nay?
A. Xen trô ( Bồ Đào Nha).

B. A- len-te-gi-ô.( Bồ Đào Nha).

C. I-pai-vô-xơ.( Anh).

D. Ham- buốc( Đức).

Câu 19: Năm 2004, EU có 25 nước, với số dân 453,5 triệu người, tổng giá trị xuất
khẩu là: 3699,0 tỉ USD. Vậy giá trị xuất khẩu bình quân theo đầu người là:
A. 8516,5 USD/ người.

B.9732,0USD/ người.

C. 8156,5USD/ người.

D. 7923,0USD/ người.

Câu 20: Các nước thuộc liên minh tiền tệ EU phải đáp ứng yêu cầu tối thiểu nào sau
đây?
A. Số nợ của nhà nước và tỉ lệ lạm phát.

B. Về mức độ lãi suất.
C. Sự ổn định của tiền tệ.
D. Các ý trên đều đúng.
KHỐI 10

Câu 1: Cơ cấu dân số theo giới là
A. tương quan giữa giới nam so với giới nữ hoặc so với tổng dân số trung bình cùng
thời điểm.
B. tập hợp những người trong những nhóm tuổi nhất định.
C. nguồn lao động và dân số hoạt động theo khu vực kinh tế.
D. trình độ học vấn và dân trí của dân cư.
Câu 2. Kiểu tháp tuổi mở rộng, biểu hiện của một cơ câu dân số trẻ với số dân
A.tăng nhanh.

B. tăng chậm.

C. không tăng.

D.giảm xuống.

Câu 3. Kiểu tháp tuổi nào sau đây thể hiện tuổi thọ trung bình cao?
A.Mở rộng.

B.Thu hẹp.

C. Ổn định.

D. Không thể xác định được.

Câu 4. Dân số lao động là
A.những người lao động có một nghề nghiệp cụ thể.
B.những người lao động có thu nhập.
C. những người lao động có hưởng lương.
D.những người trong độ tuổi lao động.
Câu 5. Cơ cấu dân số theo tuổi là
A. tương quan giữa giới nam so với giới nữ hoặc so với tổng số dân.
B. tập hợp những nhóm người sắp xếp theo những nhóm tổi nhất định.
C. cho biết nguồn lao động và dân số hoạt động theo khu vực kinh tế.
D. phản ánh trình độ dân trí và học vấn của dân cư.
Câu 6. Kiểu tháp tuổi nào sau đây thể hiện gia tăng dân số có xu hướng giảm dần?
A. Mở rộng.

B. Thu hẹp.

C. Ổn định.

D. Không thể xác định được.

Câu 7. Cơ cấu dân số theo lao động cho biết
A. tương quan giữa giới nam so với giới nữ.

B. tập hợp những người trong những nhóm tuổi nhất định.
C. nguồn lao động và dân số hoạt động theo khu vực kinh tế.
D. trình độ học vấn và dân trí của dân cư.
Câu 8. Dân số không hoạt động kinh tế bao gồm những bộ phận nào?
A. Dân số hoạt động kinh tế thường xuyên.
B. Dân số hoạt động kinh tế không thường xuyên.
C. Những người nội trợ và học sinh sinh viên.
D. Tình trạng khác.
Câu 9. Nguồn lao động được chia thành mấy nhóm?
A. 2.

B.3 .

C. 4.

D.5.

Câu 10. Dân số hoạt động theo khu vực kinh tế phổ biến phân chia các hoạt động kinh
tế thành mấy khu vực?
A. 2.

B.3. C.4. D. 5.

Câu 11. Tỉ lệ dân số hoạt động theo khu vực kinh tế thường thay đổi theo
A. không gian và thời gian.B. trình độ phát triển kinh tế - xã hội.
C. tâm lý xã hội.D. trình độ dân trí của người dân.
Câu 12. Để xác định cơ cấu dân số theo trình độ văn hóa, người ta thường dùng mấy
tiêu chí
A. 1.B. 2.

C. 3. D.4.

Câu 13. Tỉ lệ người mù chữ cao nhất ở các nước thuộc châu lục nào? (xem lại)
A. Châu Mĩ và Châu Á. B. Châu Úcvà Châu Phi.
C. Châu Á và các nước Ả rập

D. Châu Á, Nam Á và các nước Ả Rập

Câu 14. Ở các nước đang phát triển dân số tham gia hoạt động kinh tế theo khu vực
nào là chủ yếu
A. khu vực I.

B. khu vực II.

C. khu vực III.

D. khu vực I và II.

Câu 15. Ở các nước phát triển dân số tham gia hoạt động kinh tế theo khu vực nào là
chủ yếu
A. khu vực I.

B. khu vực II.C. khu vực III.

D. khu vực I và II.

Câu 16.Ở các nươc phát triển tỉ lệ người biết chữ chiếm
A. 45% đến 80%.
C. 70% đến 90%.

B. 60% đến 85% .
D. 80% đến 100%.

Câu 17.Ở các nước đang phát triển số năm đi học của người dân trung bình chỉ từ

A. 3 đến 4 năm.B. 3 đến 5 năm.

C. 5 đến 6 năm.

D. 5 đến 7 năm.

Câu 18. Nguyên nhân chính làm cho tỷ lệ nữ cao hơn tỷ lệ nam ở nước ta là
A. tuổi thọ trung bình của nữ cao hơn nam.
C. sự phát triển của kinh tế xã hội

B. chiến tranh.
D. tâm lý xã hội.

Câu 19. Kết cấu dân số theo nghề nghiệp của thế giới đang thay đổi theo hướng
A. giảm dần tỉ lệ lao động trong nông nghiệp, công nghiệp, tăng tỷ lệ lao động dịch vụ
B. giảm tỉ lệ lao động trong dịch vụ, tăng tỉ lệ lao động trong công nghiệp và nông
nghiệp
C. giảm tỷ lệ lao động công nghiệp,tăng tỷ lệ lao động trong nông nghiệp và dịch vụ.
D. giảm dần tỷ lệ lao động trong nông nghiệp, tăng tỷ lệ lao động trong công nghiệp
và dịch vụ.
Câu 20.Cần phải sử dụng số người trong nhóm tuổi lao động một cách tối ưu để tạo ra
sức sản xuất cao nhất cho xã hội vì
A. nhóm tuổi lao động thường đông nhất.
B. chất lượng lao động của nhóm tuổi này khác nhau giữa các quốc gia.
C. nhóm tuổi này là nguồn nhân lực, là vốn quý của quốc gia.
D. nhóm tuổi này thường ít nhất.
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