MỘT SỐ BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM :
ĐỊA LÍ 7- Tuần học từ: 10/5 – 15/5 Năm học 2020-2021
BÀI 58: KHU VỰC NAM ÂU
I. (Cá nhân): Hãy chọn đáp án đúng trong các câu hỏi, bài tập sau đây:
Câu 1: Đặc điểm địa chất-địa hình của khu vực Nam Âu có gì đặc biệt?
A. Vùng có đặc điểm địa chất ổn định, địa hình chủ yếu là núi
B. Phần lớn địa hình là núi và cao nguyên, đồng bằng hẹp
C. Nằm trên vùng không ổn định của lớp vỏ Trái Đất, quá tình tạo núi đang tiếp
diễn
D. Địa hình gồm 3 khu vực theo chiều vũ tuyến: Núi - đồng bằng - cao nguyên
Câu 2: Vùng khí hậu địa trung hải thích hợp cho trồng loại cây gì?
A. Củ cải đường, lúa mì

C. Lúa mạch, lạc.

B. Đậu tương, ngô.

D. Nho, cam, chanh, ôliu

Câu 3: Đâu là một công trình kiến trúc của Nam Âu?
A. Đấu trường La Mã

B. Tháp nghiêng Pi-da

C. Kim tự tháp

D. Tháp đồng hồ Big Bang

II. HOẠT ĐỘNG VẬN DỤNG, MỞ RỘNG: (Thời gian: 3 phút)
1. So sánh tình hình phát triển kinh tế của 3 khu vực:
Bắc Âu, Tây và Trung Âu và Nam Âu bằng cách hoàn thành
bảng sau:
Bắc Âu

Tây và Trung Âu

Nam Âu

Nông nghiệp
Công nghiệp
Dịch vụ
2. Vì sao nói kinh tế Nam Âu chưa phát triển bằng Bắc Âu, Tây và Trung Âu?

BÀI 59: KHU VỰC ĐÔNG ÂU.
Câu 1 : Đông Âu có kiểu môi trường khí hậu nào?
A.
Ôn đới Hải dương.
C. Ôn đới Hoang mạc.

B. Ôn đới lục địa.
D. Ôn đới Sa mạc.

Câu 2: Sơ đồ thảm thực vật khu vực Đông Âu từ Bắc xuống Nam là
A.
B.
C.
D.

đồng rêu,rừng lá kim,rừng hôn giao, rừng lá rộng,thao nguyên
thao nguyên đồng rêu,rừng lá kim,rừng hôn giao, rừng lá rộng
rừng lá kim, đồng rêu, rừng hôn giao, rừng lá rộng,thao nguyên
rừng lá rộng,đồng rêu,rừng lá kim,rừng hôn giao, thao nguyên

Câu 3: Rừng Lá kim thuộc đới khí hậu nào?
A.
Đới nóng, đới lạnh
C. Đới ôn hòa, đới nóng

B. Đới Lạnh, đới ôn hòa
D. Đói hoang mạc, Đới ôn hòa

Câu 4 : Các koáng có trữ lượng lớn tập trung ở đâu?
A.
BaLan, Đức
C. U-crai-na, Phần Lan.

B. Thủy Điển, Phân Lan
D, Liên ban Nga, U-crai-na

Câu 5: Đồng bằng Đông Âu rộng khoàng bao nhiêu kilomet?
A.
B.
C.
D.

200.000kilomet.
3000.000kilomet.
4000.kilomet.
5000.000kilomet.

Câu 6 : Phương án nào dưới đây không phải là lý do để khai thác, sử dụng tài
nguyên khoáng sản hợp lí và tiết kiệm?
A. Để hình thành phải mất hàng vạn, hàng triệu năm.
B. Tài nguyên khoáng sản là vô tận, rất dễ phục hồi.
C. Giảm thiểu tình trạng khai thác bừa bãi, gây ô nhiễm môi trường.
D. Có vai trò rất lớn trong việc thúc đẩy các ngành công nghiệp phát triển.

Câu 7: Tại sao ngành công nghiệp Đông Âu lai gặp khó khăn?
A.
B.
C.
D.

Không đổi mới công nghệ.
Bi lừa đảo cộng nghệ.
Không Phối hợp công nghệ.
Chậm đổi mới công nghệ.

Câu 8.
Cho biểu đồ nhiệt độ- lượng mưa của 2 trạm:

Bret ( Pháp)

Cadan ( Liên bang Nga)

Em hãy hoàn thành bảng sau:
Trạm
Tháng có nhiệt độ cao nhất – Nhiệt độ
Tháng có nhiệt độ thấp nhất – Nhiệt độ
Biên độ nhiệt
Tổng lượng mưa

Bret ( Pháp)

Cadan ( Liên bang Nga)

