
NỘI DUNG ÔN TẬP MÔN ĐỊA LÝ KHỐI 11- HỌC KÌ I 

Bài 6- Tiết 1: HỢP CHÚNG QUỐC HOA KÌ 

I. Lãnh thổ và vị trí địa lý: 

1. Lãnh thổ: 

 Gồm 3 bộ phận: 

- Phần rộng lớn trung tâm Bắc Mĩ trên 8 triệu km
2
 

- Bán đảo Alaxca  

- Quần đảo Haoai. 

2. Vị trí địa lý: 

- Nằm ở bán cầu Tây. 

- Giáp với 2 đại dương lớn: TBD và ĐTD. 

- Giáp với Canada và Mĩ  la tinh 

→ Ý nghĩa: 

- Tránh được sự tàn phá của 2 cuộc đại chiến thế giới. 

- Thuận lợi phát triển các ngành kinh tế biển& giao lưu với các quốc gia trên thế 

giới bằng đường biển. 

- Có thị trường tiêu thụ và thị trường cung cấp nguyên liệu lớn.  

- Thiên nhiên đa dạng → thuận lợi phát triển nhiều ngành kinh tế. 

2/ Điều kiện tự nhiên : Chia thành 3 miền : 

Các yếu tố Miền Tây ĐB Trung Tâm Miền Đông 

Địa hình 

 

Gồm các dãy núi 

cao, chạy song song 

theo hướng B-N, xen 

kẻ ở giữa là các bồn 

địa và cao nguyên. 

-Đồng bằng ven biển 

TBD. 

Phía Bắc: gó đồi 

thấp 

-Phía Nam: đồng 

bằng phù sa sông 

Mitxipi. 

 

- Dãy núi cổ Apalat, 

đồng bằng ven ĐTD.  

 



 

Khí hậu Hoang mạc và bán 

hoang mạc. 

-Cận nhiệt và ôn đới 

hải dương 

- Ôn đới lục địa phía 

bắc, cận nhiệt phía 

nam. 

 

Ôn đới hải dương và 

cận nhiệt đới. 

Tài 

nguyên 

KL màu, rừng, tài 

nguyên năng lượng   

 

Than đá, quặng sắt 

phía bắc, dầu mỏ, 

khí đốt phía nam. 

Than đá, quặng sắt, 

thuỷ năng 

Thuận lợi 

và khó 

khăn 

Trồng trọt,phát triển 

thủy điện,lâm 

nghiệp, các ngành 

CN 

Phát triển trồng trọt, 

chăn nuôi,CN luyên 

kim, CN cơ khí... 

-Trồng cây lương 

thực,cây CN các loại, 

thủy điện, các ngành 

CN 

2. Bán đảo Alaxca và Quần đảo Haoai: 

*Bđ Alaxca: 

-Là bán đảo rộng lớn, chủ yếu là đồi núi. 

- Chủ yếu dầu mỏ,khí tự nhiên→phát triển CN khai thác khoáng sản. 

* Quần đảo Haoai: 

- Nằm giữa TBD. 

- Tiềm năng hải sản và phát triển du lịch. 

III. Dân cư: 

1.Đặc điểm 

 - Dân số đông, tăng nhanh, đứng thứ 3 trên thế giới, chủ yếu là dân nhập cư→ 

nguồn lao động dồi dào, có sẵn nguồn vốn,tri thức, ít tốn chi phí đầu tư ban đầu. 

- Dân số có xu hướng già hoá, tuổi thọ TB cao→ tăng các khoảng  chi phí phúc lợi 

xã hội. 

2.Thành phần dân cư: 

- Đa dạng( bao gồm: nguồn gốc Châu Âu, Châu Phi, Châu Á…)→ nhiều dân tộc 

khác nhau. 

→ Thuận lợi: nền văn hoá phong phú. 

       Khó khăn: bất bình đẳng giữa các nhóm trong dân cư. 



3.Phân bố dân cư: 

- Dân cư phân bố không đồng đều. 

+ Tập trung đông đúc ở vùng ven Đại Tây Dương, ven Thái Bình Dương, vùng 

Đông Bắc, Nam Hoa Kì, Ngũ Hồ. 

+ Thưa thớt ở vùng ven núi phía Tây, vùng trung tâm. 

-Hiện nay có xu hướng chuyển từ vùng Đông Bắc đến các bang phía Nam và ven 

TBD. 

-Dân thành thị cao(79%-2004), chủ yếu sống ở các thành phố vừa và nhỏ. 

Bài 6- tiết 2: Kinh tế 

Quy mô nền kinh tế: 

- Giữ vị trí đứng đầu TG từ năm 1890 đến nay. 

- GDP: 11667,5 (2004) > ¼ thế giới 

- GDP\người: 39739 USD (2004) 

Các ngành dich vụ Đặc điểm 

Ngoại thương - Tổng kim ngạch XNK, 2004: 2335,2 tỉ USD 

- Chiếm khoảng 12% tổng giá trị ngoại 

thương TG. 

- Thường xuyên nhập siêu 

Giao thông vận tải - Hiện đại nhất thế giới 

- Hàng không: nhiều sân bay nhất thế giới, 

dẫn đầu về việc vận chuyển hành khách (1/3). 

- Đường bộ: năm 2004: 6,43 triệu km đường 

ôtô; 226,6 nghìn km đường sắt. 

- Đường biển và đường ống: rất phát triển. 

Tài chính, thông tin liên - Tài chính: có mặt trên toàn thế giới → 



lạc, du lịch nguồn thu lớn, có nhiều lợi thế. 

- Thông tin liên lạc:  

+ Rất hiện đại, cung cấp cho nhiều nước 

+ Nhiều vệ tinh, thiết lập hệ thống định vị 

toàn cầu 

- Du lịch: phát triển mạnh, thu hút nhiều 

khách du lịch → doanh thu lớn 

 

Ngành Đặc điểm 

Công nghiệp - Là ngành chính nhưng tỉ trọng ngày càng 

giảm: 

- Cơ cấu: + CN chế biến 

+ CN điện lực 

+ CN khai khoáng 

- Sự thay đổi trong công nghiệp 

+ Giảm: CN dệt, luyện kim, đồ nhựa … (CN 

truyền thống) 

+ Tăng: CN hàng không, vũ trụ, điện tử… 

(CN hiện đại) 

- Phân bố:  

+ Trước đây: vùng Đông Bắc  (các ngành CN 

truyền thống) 

+ Hiện nay: mở rộng xuống phía Nam và ven 

TBD (các ngành CN hiện đại). 

 

Ngành Đặc điểm 



Nông nghiệp 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Đứng hàng đầu TG. Giá trị sản luợng 2004: 

140 tỉ USD chiếm 0,9% GDP 

- Chuyển dịch cơ cấu: 

+ Giảm tỉ trọng hoạt động thuần nông 

+ Tăng tỉ trọng dịch vụ nông nghiệp 

- Hình thức tổ chức SX: trang trại (số lượng 

giảm, S tăng) 

- SX nông nghiệp có sự phân hoá giữa các 

vùng 

- SX nông nghiệp mang tính hàng hoá cao. 

- Xuất khẩu nông sản lớn nhất thế giới (Lúa 

mì, ngô…) 

 

Bài 7 : Liên minh châu Âu- EU 

I) Quá trình hình thành và phát triển: 

1. Sự hình thành và phát triển: 

- 1951: Cộng đồng than thép Châu Âu. 

- 1957: Cộng đồng kinh tế Châu Âu. 

- 1958: Cộng đông nguyên tử Châu Âu. 

- 1967: Cộng đông Châu Âu ( EU) 

- 1993: Liên minh Châu Âu (EU) 

2. Quá trình phát triển: 

- Số lượng các thành viên liên tục tăng( năm 1957:6 thành viên,năm 2007: 27 

thành viên). 

- EU được mở rộng theo các hướng khác nhau của không gian địa lí. 



- Mức độ liên kết thông nhất ngày càng cao. 

II) Mục đích và thể chế: 

a)Mục đích: 

- Xây dựng và phát triển một khu vực mà ở đó hàng hóa,tiền vốn, con người, dịch 

vụ được tự do lưu thông trong nội bộ khối. 

- Tăng cường hợp tác, liên kết không chỉ về kinh tế, chính trị, luật pháp mà cả an 

ninh , đối ngoại. 

- Nền tảng của EU là ba trụ cột: Cộng đồng kinh tế Châu Âu, Chính sách đối ngoại 

và an ninh chung, hợp tác về tư pháp và nội vụ. 

b) Thể chế:: 

- Các cơ quan đầu não của EU:  

-Hội đòng Châu Âu. 

-Uỷ ban liên minh Châu Âu và hội đồng bộ trưởng EU. 

-Nghị viện Châu Âu. 

-Cơ quan kiểm toán và tòa án Châu Âu. 

Những qui định mà cơ quan này đưa ra được xem là nhưng qui định pháp luật mà 

các nước thành viên phải tuân theo. 

III) Vị trí của nền EU trong nền kinh tế TG: 

1.Trung tâm kinh tế hàng đầu thế giới: 

- Là một trong 3 trung tâm kinh tế lớn nhất TG. 

- GDP đứng đầu TG(2007) 

- Chiếm 31% GDP của TG. 

- Dân số chiếm 7,1% TG và diện tích chiếm 2,2 % TG  nhưng : 

+chiếm 26,5 % tỉ trọng trong xuất khẩu GDP TG và tiêu thụ 19 % năng lượng của 

TG (2004). 



+26% SX ô tô của TG. 

+59% viện trợ phát triển TG. 

2. Tổ chức thương mại hàng đầu TG: 

- Chiếm 37,7% giá trị XK của TG. 

- Tỷ trọng EU trong XK TG đứng đầu thế giới, vượt xa Hoa Kì và Nhật Bản. 

- Tự do lưu thông thương mại trong nội bộ khối. 

- Bạn hàng lớn nhất của các nước đang phát triển. 

Bài 7- Tiết 2: Liên minh châu Âu- EU 

I)Thị trường chung Châu Âu: 

1. Tự do lưu thông. 

- Tự do di chuyển 

- Tự do lưu thông dịch vụ. 

- Tự do lưu thông hàng hoá. 

- Tự do lưu thông tiền vốn. 

* Ý nghĩa: 

- Xoá bỏ những trở ngại trong phát triển kinh tế. 

- Thực hiện một chính sách thương mại với các nước ngoài liên minh Châu Âu. 

- Tăng cường sức mạnh kinh tế và khả năng cạch tranh của EU đối với các trung 

tâm kinh tế lớn trên TG. 

2. Euro- đồng tiền chung của EU: 

- Đồng tiền chung của Ơrô được sử dụng tử năm 1999 đến nay ở EU. 

- Lợi thế: 

+ Nâng cao sức cạch tranh của thị trường nội địa Châu Âu. 

+ Thủ tiêu rủi ro khi chuyễn đỗi tiền tệ. 



+ Tạo thuận lợi cho việc chuyễn giao vốn trong EU. 

+ Đơn giản hoá công tác kế toán của các doanh nghiệp đa quốc gia. 

II) Hợp tác trong sản xuất và dịch vụ. 

1.Sản xuất máy bay E-bớt. 

- Trụ sở: Tu-lu-dơ (Pháp) 

- Cạnh tranh có hiệu quả với các hãng sản xuất máy bay hàng đầu của Hoa Kì. 

2.Đường hầm giao thông dưới biển Măng sơ: 

Vận chuyển háng hoá thuận lợi từ Anh sang Lục địa Châu Âu và ngược lại. 

III) Liên kết vùng Châu Âu ( Eurogerion) 

1.Khái niệm: 

- Là khu vực biên giới ở Châu Âu  mà ở đó các hoạt động liên kết về măt giửa các 

nước khác nhau được thực hiện và đêm lại lợi ích cho các thanh viên tham gia. 

- Ý Nghĩa : 

+ Tăng cường liên kết và nhất thể hoá thể chế ở Châu Âu 

+ Chính quyền và nhân dân  vùng biên giới cùng thực hiện các dự án chung trong 

kinh tế , giáo dục ,an ninh nhằm tậm dụng lợi thế của các nước  

+  Tăng cường tính đoàn kết hữu nghị giữa nhân dân các nước trong khu vực biên 

giới. 

2.Liên Kết vùng Ma-xơ-Rainơ: 

- Vi trí: khu vực biên giới 3 nước Hà Lan ,Đức ,Bỉ. 

- Lợi ích : 

+ Người lao động được qua biên giới hàng ngày để đến chổ làm việc . 

+ Có thể liên kết sâu rộng về kinh tế- xã hội và văn hoá. 
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1/ Mục tiêu: 

- Đánh giá kết quả học tập của học sinh sau khi học xong bài 6 và bài 7. 

- Điều chỉnh quá trình dạy và học một cách kịp thời. 

2. Hình thức 

Kết hợp: trắc nghiệm và tự luận 

3. Ma trận 
          Cấp độ 
 

Tên  

chủ đề       

Nhận biết Thông hiểu 
Vận dụng cấp 

độ thấp 

     Vận 

dụng 

cấp độ cao 

I/ Tự nhiên, 

dân cư- xã 

hội Hoa Kì 

-  
 

Nhớ được đặc 

điểm vị trí địa 

lí, phạm vi 

lãnh thổ của 

Hoa Kì. 

Nhớ được đặc 

điểm dân cư 

Hoa Kì 

Xác định được đặc 

điểm nổi bật về tự 

nhiên của mỗi 

miền Hoa Kì . 

Nhận xét được 

sự phân bố 

dân cư Hoa 

Kì. 

 

Số câu:8 

Số điểm: 2,0 

Tỉ lệ :25% 

      Số câu:4 

Số điểm: 1,0 

 

      Số câu:3 

Số điểm: 0,75 

 

      Số câu:1 

Số điểm: 0,25 

 

 

II/ Kinh tế 

 

- Nhớ được 

đặc điểm các 

ngành kinh tế 

của Hoa Kì. 
 

 

Xác định được đặc 

điểm cả ngành 

công nghiệp truyền 

thống và ngành 

công nghiệp hiện 

đại 

-Nhận xét 

được sự phân 

bố các ngành 

kinh tế Hoa Kì 

Xác định được 

mối quan hệ 

giữa tài 

nguyên và 

phân bố các 

ngành kinh tế. 

 

Số câu:10 

Số điểm: 2,5 

Tỉ lệ: 31,25%  

Số câu:3 

Số điểm: 0,75 

 

Số câu:5 

Số điểm: 1,25 

 

 Số câu:2 

Số điểm: 0,5 

 

Số câu:0 

Số điểm:0 

 



III/ EU- Liên 

minh khu vực 

lớn trên thế 

giới  

- Nhớ được 

các sự ra đời 

và phát triển 

của EU 

 

Hiểu được mục 

đích và thể chế của 

EU. 

Xác lập được 

mối quan hệ - 

chức năng của 

các cơ quan 

trong EU 

 

Số câu:8 

Số điểm: 2,0 

Tỉ lệ :25% 

Số câu:2 

Số điểm:0,5 

 

Số câu:3 

Số điểm: 0,75 

 

Số câu:3 

Số điểm:0,75 

 

Số câu:0 

Số điểm: 0 

 

IV/ EU- Hợp 

tác, liên kết 

để cùng phát 

triển 

Nhớ được đặc 

điểm của tự 

do lưu thông 

Hiểu được bản 

chất của từng mục 

tiêu tự do lưu 

thông 

  

 

Số câu:6 

Số điểm: 1.5 

Tỉ lệ: 18.75% 

Số câu:4 

Số điểm: 1,0 

 

Số câu:2 

Số điểm: 0,5 

 

Số câu:0 

Số điểm: 0 

 

Số câu:0 

Số điểm:0 

 

Tổng số câu: 

32 

Tổng số 

điểm: 8,0 

Tỉ lệ: 80% 

Số câu:13 

Số điểm: 3,25 

Tỉ lệ: 40% 

 

Số câu:13 

Số điểm: 3,25 

Tỉ lệ: 40% 

 

Số câu:6 

Số điểm:1,5 

Tỉ lệ:20% 

 

 

V/ TỰ LUẬN 

Số câu: 01 

Số điểm: 2,0 

Tỉ lệ: 20% 

  - Phân tích 

được vị trí địa 

lí của Hoa Kì. 

- Giải thích 

được nguyên 

nhân chuyển 

dịch cơ cấu 

lãnh thổ công 

nghiệp của 

Hoa Kì 
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MÃ ĐỀ 01. (Đề gồm có 6 trang) 

I/ PHẦN TRẮC NGHIỆM (8 điểm) 

Học sinh chọn ý đúng nhất trong mỗi câu sau: 

Câu 1. Vị trí địa lí của Hoa Kì nằm ở: 

A. bán cầu Tây.     B.  bán cầu Nam. 

C. tiếp giáp Cu-ba.     D. tiếp giáp Ấn Độ Dương. 

Câu 2. Hoa Kì không phải là một đất nước có: 

A. thiên nhiên đa dạng    B. khoáng sản phong phú. 

C. tài nguyên dồi dào.    D. lãnh thổ quần đảo. 

Câu 3.Vùng phía Đông Hoa Kì có: 

A. các dãy núi trẻ chạy theo hướng bắc- nam. 

B. nhiều kim loại màu như vàng, đồng, chì. 

C. tài nguyên năng lượng hết sức phong pú. 

D. Các đồng bằng phù sa ven Đại Tây Dương. 

Câu 4. Vùng phía tây Hoa Kì có: 

A. dãy A-pa-lat với độ cao trung bình, sườn thoải. 

B. than đá, quặng sắt trữ lượng lớn, dễ khai thác. 

C. các đồng bằng phù sa ven Đại Tây Dương rộng. 

D. các bồn địa và cao nguyên với khí hậu khô hạn. 

Câu 5. Dân tộc bản địa của Hoa Kì là: 

A. người châu Âu.     B. người Anh Điêng. 

C. người Mĩ latinh.    D. người châu Phi. 



Câu 6. Phát biểu nào sau đây không đúng với dân cư Hoa Kì hiện nay? 

A. Quy mô dân số đứng thứ ba thế giới. 

B. Dân số tăng nhanh nhờ nhiều vào nhập cư. 

C. Dân nhập cư đa số là người châu Á. 

D. Người dân Mĩ latinh nhập cư nhiều. 

Câu 7. Dân cư Hoa Kì tập trung với mật độ cao ở: 

A. ven Thái Bình Dương.   B. ven Đại Tây Dương. 

C. ven Vịnh Mê-hi-cô.   D. khu vực trung tâm. 

Câu 8. Thành phần dân cư với số lượng đứng đầu ở Hoa Kì có nguồn gốc: 

A. châu Âu.     B. châu Phi. 

C. châu Á.     D. Mĩ latinh 

Câu 9: Vào năm 2004, GDP của Hoa Kì: 

A. gấp châu Phi trên 15 lần.    B. bằng 28,5% GDP của thế giới. 

C. bằng 90% GDP châu Âu.   D. gấp 1,5 lần GDP châu Á. 

Câu 10. Phát biểu nào sau đây đúng với ngoại thương của Hoa Kì? 

A. Tỉ trọng của khu vực dịch vụ lớn. 

B. Là nước nhập siêu ngày càng lớn. 

C. Hệ thống vận tải hiện đại nhất thế giới. 

D. Hệ thống tài chính hoạt động khắp thế giới. 

Câu 11. Hoa Kì đứng đầu thế giới về khai thác: 

A. than đá.    B. dầu mỏ. 

C. đồng.   D. phốt phát. 

Câu 12. Trong cơ cấu ngành công nghiệp hiện nay của Hoa Kì, các ngành nào sau 

đây có tỉ trọng này càng tăng? 



A. Luyện kim, hàng không- vũ trụ.   B. Cơ khí, gia công đồ nhựa. 

C. Hàng không- vũ trụ, điện tử.    D. Gia công đồ nhựa, điện tử. 

Câu 13. Cơ cấu giá trị sản xuất công nghiệp của Hoa Kì thay đổi theo hướng: 

A. tăng ngành khai thác, tăng ngành chế biến. 

B. giảm ngành truyền thống, tăng ngành hiện đại. 

C. giảm ngành hiện đại, tăng ngành truyền thống. 

D. giảm ngành chế biến, tăng ngành khai thác.   

Câu 14. Công nghiệp Hoa Kì có sự dịch chuyển phân bố từ vùng Đông Bắc đến: 

A. vùng phía Nam    B. vùng phía Bắc. 

C. ven Đại Tây Dương.   D. vùng Trung Tâm. 

Câu 15. Điểm nào sâu đây không đúng với SX nông nghiệp của Hoa Kì? 

A. SX phân bố thành các vùng chuyên canh, sản lượng lớn 

B. Nền kinh tế hàng hoá được hình thành sớm và phát triển mạnh 

C. Nền nông nghiệp thâm canh, năng suất cao 

D. Có giá trị xuất khẩu nông sản đứng hàng đầu thế giới. 

Câu 16. Các ngành công nghiệp truyền thống của Hoa Kì hiện nay chủ yếu tập 

trung ở vùng: 

A. Đông Bắc.    B. Đông Nam. 

C. ven Thái Bình Dương.   D. ven vịnh Mê-hi-cô. 

Câu 17. Nơi tập trung các trung tâm công nghiệp dày đặc nhất Hoa Kì là: 

A. Đông Bắc.    B. Vùng phía Nam. 

C. Vùng phía Tây.    D. Vùng Đông Nam. 

Câu 18: Ngành CN nào sau đây được phát triển từ rất sớm ở vùng Đông Bắc Hoa 

Kì? 



A. Luyện kim đen. 

B. Điện tử- viễn thông. 

C. Chế tạo máy bay. 

D. Chế tạo tên lửa. 

Câu 19. Cơ quan không phải là đầu não của EU là: 

A.  Quốc hội Châu Âu.    B.  Hội đồng Châu Âu. 

C.  Toà án Châu Âu.    D. Hội đồng nội vụ. 

Câu 20. Ý nào sao đây không phải là lợi ích của viêc sử dụng đồng tiền chung 

Châu Âu: 

 A.  Nâng cao sức cạnh tranh của thị trường chung Châu Âu. 

 B. Trong buôn bán không phải chịu thế giá trị tăng giữa các nước.  

 C. Đơn giản hoá công tác kế toán của các doanh nghiệp đa quốc gia. 

 D. Tạo thuân lợi trong việc chuyển giao vốn trong EU 

Câu 21. Tổ hợp công nghiệp hàng không E-bớt do các nước nào sau đây sáng lập? 

A. Anh, Pháp, Đức.    B. Anh, Italia, Thụy Sĩ. 

C. Pháp, Đan Mạch, Hà Lan.   D. Anh, Pháp, Italia. 

Câu 22. Liên minh châu Âu chính thức ra đời từ năm: 

A. 1951.      B. 1957. 

C. 1967.      D. 1993. 

Câu 23. Tổng số các nước thành viên của EU hiện nay (2007) là: 

A. 25.       B. 26. 

C. 27.       D. 28. 

Câu 24. Lĩnh vực nào sau đây không đặt ra làm mục đích của EU? 

A. Kinh tế.      B. Luật pháp. 



C. Nội vụ.      D. Chính trị. 

Câu 25. Đặc điểm nào sau đây không đúng với EU? 

A. Là liên kết khu vực có nhiều quốc gia lớn nhất thế giới. 

B. Là một trung tâm kinh tế lớn trên thế giới. 

C. Là tổ chức thương mại hàng đầu thế giới. 

D. Là lãnh thổ có sự phát triển đồng đều giữa các vùng. 

Câu 26. Đặc điểm nào sau đây không đúng với thương mại của EU? 

A. Kinh tế các nước phụ thuộc nhiều vào xuất, nhập khẩu. 

B. EU là bạn hàng lớn nhất của các nước đang phát triển. 

C. EU không cổ động cho tự do buôn bán thế giới. 

D. Các nước đã dở bỏ hàng rào thuế quan buôn bán với nhau.  

Câu 27. Cơ quan nào sau đây dự thảo nghị quyết về các vấn đề của EU? 

A. Ủy ban Liên minh châu Âu.  B. Hội đồng bộ trưởng EU. 

C. Nghị viện châu Âu.   D. Tòa án châu Âu. 

Câu 28. Cơ quan nào sau đây kiểm tra những quyết định của các ủy ban EU? 

A. Cơ quan kiểm toán.   B. Hội đồng bộ trưởng EU. 

C. Tòa án châu Âu.   D. Nghị viện châu Âu. 

Câu 29. EU đã thiết lập thị trường chung từ ngày 1 tháng 1 năm: 

A. 1993.     B. 1994. 

C. 1995.     D. 1996. 

Câu 30. Tự do di chuyển bao gồm tự do: 

A. cư trú, lựa chọn nơi làm việc, dịch vụ kiểm toán. 

B. đi lại, cư trú, dịch vụ vận tải. 

C. đi lại, cư trú, lựa chọn nơi làm việc. 



D. đi lại, cư trú, dịch vụ thông tin lên lạc. 

Câu 31. Tự do lưu thông hàng hóa là: 

A. tự do đi lại, cư trú, lựa chọn nơi làm việc. 

B. tự do đối với các dịch vụ vận tải, du lịch. 

C. bãi bỏ các hạn chế đối với giao dịch thanh toán. 

D. hàng hóa bán ra của mỗi nước không chịu thuế giá trị gia tăng. 

Câu 32. Đồng tiền chung của châu Âu ( đồng ơ-rô) được chính thức đưa vào giao 

dịch năm nào? 

A. 1997.     B. 1998 

C. 1999.      D. 2000. 

II. PHẦN TỰ LUẬN ( 2 điểm) 

Câu hỏi: Phân tích vị trí địa lý của Hoa Kì. 
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MÃ ĐỀ 02. (Đề gồm có 6 trang) 

I/ PHẦN TRẮC NGHIỆM (8 điểm) 

Học sinh chọn ý đúng nhất trong mỗi câu sau: 

Câu 1. Phần lãnh thổ nào  sau đây không thuộc Hoa Kì? 

A. Phần ở trung tâm Bắc Mĩ. 

B. Bán đảo A-la-xca. 

C. Quần đảo Ha-oai. 

D. Quần đảo Ăng-ti Lớn. 

Câu 2. Đặc điểm nào sau đây không đúng với vị trí địa lí của Hoa Kì? 

A. Nằm ở bán cầu Đông. 

B. Giáp với Đại Tây Dương và Thái Bình Dương. 

C. Tiếp giáp Ca-na- đa và Mĩ-latinh  

D. Ở trên lục địa Bắc Mĩ. 

Câu 3. Đặc điểm nào sau đây không đúng với vùng phía Đông Hoa Kì? 

A. dãy a-pa-lat với độ cao tung bình, sườn thoải. 

B. than đá, quặng sắt trữ lượng lớn, dễ khai thác. 

C. các đồng bằng phù sa ven Đại Tây Dương rộng 

D. các bồn địa và cao nguyên với khí hậu khô hạn. 

Câu 4. Vùng Trung tâm Hoa Kì có: 

A. dãy a-pa-lat với độ cao tung bình, sườn thoải. 



B. than đá, quặng sắt trữ lượng lớn, dễ khai thác. 

C. trữ lượng thủy năng và diện tích rừng tương đối lớn. 

D. đồng bằng phù sa do sông Mi-xi-xi-.pi bồi đắp. 

Câu 5. Đặc điểm nào sau đây không đúng với tự nhiên của A-las-ca: 

A. Bán đảo rộng lớn. 

B. Địa hình đồi núi. 

C. Ở Tây Bắc Bắc Mĩ 

D. Có nhiều than đá. 

Câu 6. Biểu hiện đa dạng về thành phần chủng tộc của dân cư Hoa Kì là: 

A. người da trắng, da đen và da màu 

B. chủng tộc Môn-gô-lô-it, Ơ-rô-pê-ô-it, Nê-groo-it. 

C. người Anh Điêng và người gốc Mĩ Latinh. 

D. người gốc Âu, Á, Phi và Mĩ Latinh. 

Câu 7. Người dân Hoa Kì sinh sống chủ yếu ở các: 

A. đô thị vừa và nhỏ. 

B. đô thị lớn. 

C. vùng ven đô thị. 

D. vùng nông thôn. 

Câu 8. Dân cư Hoa Kì hiện nay đang có xu hướng di chuyển từ các bang vùng 

Đông Bắc đến các bang phía:  

A. nam và ven Đại Tây Dương. 

B. nam và ven bờ Thái Bình Dương. 

C. bắc và ven bờ Thái Bình Dương. 

D. tây và ven Đại Tây Dương. 



Câu 9. Hoa Kì đứng thứ mấy trên thế giới về khai thác dầu mỏ 

A. 1.   B. 2.   C. 3.   D. 4. 

Câu 10. Năm 2004, Hoa Kí đứng đầu thế giới về sản lượng: 

A. điện và than đá.    B. than đá và ô tô. 

C. ô tô và điện.    D. điện và dầu mỏ. 

Câu 11 . Ngành công nghiệp chiếm phần lớn giá trị hàng xuất khẩu của Hoa Kì là: 

A. chế biến.     B. điện lực. 

C. khai khoáng.    D. cung cấp nước, ga, khí… 

Câu 12. Lĩnh vực kinh tế nào sau đây chiếm tỉ trọng lớn nhất trong GDP của Hoa 

Kì  

A. công nghiệp.    B. dịch vụ. 

C. nông nghiệp.     D. ngoại thương. 

Câu 13. Phát biểu nào sau đây đúng với nông nghiệp của Hoa Kì? 

A. Nền nông nghiệp hàng hóa phát triển mạnh.  

B. Hình thức tổ chức sản xuất chủ yếu là hộ gia đình. 

C. Là nước xuất khẩu nông sản lớn nhất thế giới. 

D. Hiện nay, các vành đai chuyên canh phát triển mạnh. 

Câu 14 . Ven vịnh Mê-hi-cô trồng nhiều lúa gạo, do có: 

A. đồng bằng phù sa màu mỡ, khí hậu cận nhiệt. 

B. khí hậu cận nhiệt, đồng bằng ở ven biển rộng. 

C. đồng bằng ven biển rộng, khí hậu cận xích đạo. 

D. khí hậu cận xích đạo, đồng bằng phù sa màu mỡ 

Câu 15 . Vùng phía Tây Hoa Kì phát triển mạnh hoạt động lâm nghiệp, do có: 

A. cao nguyên rộng.    B. các bồn địa lớn. 



C. nhiều dãy núi trẻ.    D. diện tích rừng lớn. 

Câu 16. Phía Bắc của vùng trung tâm phát triển mạnh chăn nuôi bò, chủ yếu do có: 

A. gò đồi thấp.     B. đồng cỏ rộng. 

C. đồng bằng rộng.     D. sông nhiều nước. 

Câu 17. Ha-oai là nơi pát triển mạnh về: 

A. cây lương thực.     B. nuôi gia súc lớn. 

C. du lịch biển.     D. khai thác mỏ. 

Câu 18. Sản lượng nông sản nào sau đây xuất khẩu lớn nhất của Hoa Kì: 

A. lúa mì.      B. ngô. 

C. cà phê.      D. đỗ tương. 

Câu 19. Cơ quan nào sau đây quết định các dự thảo nghị quyết của Ủy ban liên 

minh châu Âu 

A.  Cơ quan kiểm toán.    B.  Hội đồng bộ trưởng EU. 

C.  Nghị viện Châu Âu.    D. Tòa án châu Âu . 

Câu 20. Cơ quan nào sau đây tham vấn các quyết định của Hội đồng Bộ trưởng 

EU? 

A.  Ủy ban liên minh châu Âu   B. Cơ quan kiểm toán. 

C.  Nghị viện Châu Âu.    D. Tòa án châu Âu 

Câu 21. Các nước thành viên trong thị trường chung châu Âu được đảm bảo tự do 

lưu thông: 

A. dịch vụ.      B. hàng hóa. 

C. tiền vốn.      D. tất cả. 

Câu 22 . Các nước sáng lập và phát triển tổ hợp công nghiệp hàng không E-bớt 

gồm: 

A. Đức, Pháp, Tây Ban Nha.   B. Đức, Pháp, Đan Mạch. 



C. Đức, Pháp, Anh.    D. Đức, Pháp, Thụy Điển. 

Câu 23. Liên kết vùng ở châu Âu là thuật ngữ để chỉ một khu vực: 

A. biên giới của EU. 

B. nằm giữa mỗi nước của EU. 

C. nằm ngoài EU. 

D. không thuộc EU. 

Câu 24. Phát biểu nào sau đây đúng với EU? 

A. Tổng thu nhập quốc gia (GDP) nhỏ hơn Hoa Kì. 

B. Dân số đông đứng vào loại hàng đầu của thế giới. 

C. Có số nước thành viên ở vào loại thứ hai thế giới. 

D. Là tổ chức khu vực kinh tế dùng đồng tiền chung. 

Câu 25. Tổ chức nào sau đây là tiền thân của EU ngày nay? 

A. Cộng đồng Than và thép châu Âu. 

B. Cộng đồng kinh tế châu Âu 

C. Cộng đồng Nguyên tử châu Âu. 

D. Cộng đồng châu Âu. 

Câu 26. Đối với viện trợ của thế giới, EU chiếm: 

A. 49%.      B. 59%. 

C. 69%      D. 39% 

Câu 27. Trong hoạt động thương mại, EU dẫn đầu thế giới với tỉ trọng:  

A. 35,7%.      B. 36,7%. 

C. 37,7%.      D. 38,7% 

Câu 28. Kinh tế của EU phụ thuộc chủ yếu vào ngành: 

A. công nghiệp.     B. nông nghiệp. 



C. ngoại thương.     D. du lịch. 

Câu 29. Liên minh châu Âu được đổi tên vào năm nào? 

A. 1957     B. 1958. 

C. 1967.     D. 1993. 

Câu 30. Đến 2007, EU được gọi là EU 27 vì có: 

A. 27 thành viên.    B. tổ chức hội nghị lần thứ 27. 

C. tính đến 2007.    D. đánh dấu mốc xuất khẩu trong GDP. 

Câu 31. Cơ quan quyền lực cao nhất của EU là: 

A. Liên minh châu Âu.   B. Hội đồng bộ trưởng EU. 

C. Nghị viện châu Âu.   D. Hội đồng châu Âu. 

Câu 32. Đến năm 2004, bao nhiêu nước trong EU sử dụng đồng tiền chung ơ-rô? 

A. 13.      B. 23. 

C. 25.      D. 27. 

II. PHẦN TỰ LUẬN ( 2 điểm) 

Câu hỏi: Giải thích sự chuyển dịch cơ cấu công nghiệp theo lãnh thổ của Hoa Kì. 
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MÃ ĐỀ 01.  

I/ PHẦN TRẮC NGHIỆM (8 điểm) 

Mỗi ý đúng 0,25 điểm. 

Câu 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

A x       x      x  x 

B     x  x  x x   x    

C   x   x      x   x  

D  x  x       x      

Câu 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 

A x x   x      x  x    

B    x  x           

C       x   x    x  x 

D   x     x x   x   x  

 

II. PHẦN TỰ LUẬN 

Phân tích vị trí địa lý của Hoa Kì 

 - Nằm ở bán cầu Tây: + Thiên nhiên đa dạng → thuận lợi phát triển nhiều ngành 

kinh tế. (0,25 đ) 

+ Tránh được sự tàn phá của 2 cuộc đại chiến thế giới. (0,25 đ) 

+ Thu lợi nhờ buôn bán vũ khí. (0,25 đ) 

+ Thu hút được lực lượng lớn lao động có trình độ cao. (0,25 đ) 

- Giáp với 2 đại dương lớn: TBD và ĐTD: Thuận lợi phát triển các ngành kinh tế 

biển& giao lưu với các quốc gia trên thế giới bằng đường biển. (0,5 đ) 

- Giáp với Canada và Mĩ  la tinh : 

+ Có thị trường lớn tiêu thụ các sản phẩm của Hoa Kì. (0,25 đ) 



+ Cung cấp cho Hoa Kì nguồn  nguyên liệu lớn. (0,25 đ) 
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MÃ ĐỀ 02.  

I/ PHẦN TRẮC NGHIỆM (8 điểm) 

Mỗi ý đúng 0,25 điểm. 

Câu 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

A  x     x    x  x x   

B      x  x    x    x 

C         x x     x  

D x  x x x            

Câu 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 

A       x       x  x 

B  x x      x x       

C x   x  x     x x     

D     x   x     x  x  

 

II. PHẦN TỰ LUẬN 

Giải thích sự chuyển dịch cơ cấu công nghiệp theo lãnh thổ của Hoa Kì. 

Trước đây, công nghiệp phân bố chủ yếu ở vùng Đông Bắc. Hiện nay di chuyển 

xuống phía nam và ven Thái Bình Dương, vì: (0,5đ) 

- Dân cư, lao động đã di chuyển từ vùng Đông Bắc xuống phía Nam và ven Thái 

Bình Dương.     (0,5đ) 

- Ở vùng Đông Bắc tài nguyên cạn kiệt, môi trường ô nhiễm. Ở phía nam và ven 

Thái Bình Dương có nhiều điều kiện phát triển kinh tế, giáp biển. (0,5đ) 

- Ở vùng Đông Bắc phát triển chủ yếu các ngành công nghiệp truyền thống còn 

phía nam và ven Thái Bình Dương được đầu tư phát triển các ngành hiện đại. 



Chuyển dịch cơ cấu lãnh thổ hoàn toàn phù hợp với chuyển dịch theo cơ cấu 

ngành. (0,5đ) 



 

 

 

 


