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PHẦN I. CÂU HỎI TRỌNG TÂM
Câu 1: Nêu đặc điểm tự nhiên châu Nam Cực? Tại sao châu Nam Cực là một hoang
mạc lạnh mà vùng ven bờ và trên các đảo vẫn có nhiều chim và động vật sinh sống?
Gợi ý trả lời: (Tìm hiểu các đặc điểm về khí hậu, địa hình, sinh vật, khoáng sản của châu
Nam Cực)
* Đặc điểm tự nhiên châu Nam Cực:
- Khí hậu: Rất lạnh giá – cực lạnh của Trái Đất
Nhiệt độ quanh năm <00C
Nhiều gió bão nhất thế giới, vận tốc gió thường trên 60km/giờ.
- Địa hình: Là một cao nguyên băng khổng lồ, cao trung bình 2600m, thể tích 35 triệu
km3
- Sinh vật: Thực vật không có.
Động vật có khả năng chịu rét giỏi như: Chim cánh cụt, hải cẩu, cá voi xanh,
báo biển, gấu trắng… sống ven lục địa
- Khoáng sản: Giàu than đá, sắt, đồng, dầu mỏ, khí tự nhiên.
* Giải thích:
Châu Nam Cực có một số loài động vật có khả năng thích nghi với môi trường sống của
chúng:
- Động vật có khả năng chịu rét giỏi như: Chim cánh cụt, hải cẩu, cá voi xanh, báo biển,
gấu trắng… sống ven lục địa và trên các đảo dựa vào nguồn tôm, cá và phù du sinh vật
dồi dào trong các biển bao quanh.
Câu 2: Nguyên nhân nào khiến cho các đảo của châu Đại Dƣơng đƣợc gọi là “thiên
đàng xanh” của Thái Bình Dƣơng? Sinh vật của lục địa Ô-xtrây-lia-a có đặc điểm
gì?
Gợi ý trả lời: Tìm hiểu về đặc điểm khí hậu, cảnh quan, động thực vật của châu Đại
Dương:
* Các đảo của châu Đại Dương được gọi là “thiên đàng xanh” của Thái Bình Dương do:
- Khí hậu: nóng, ẩm, điều hòa, mưa nhiều quanh năm.
- Cảnh quan: thiên nhiên xanh mát rừng phát triển xanh tốt, đặc biệt thích hợp với thực
vật miền xích đạo, nhiệt đới như rừng dừa ven biển.
* Đặc điểm sinh vật của lục địa Ô-xtrây-lia-a:

- Phong phú, độc đáo: có nhiều loài động vật độc đáo duy nhất trên thế giới như Canggu-ru, cáo mỏ vịt, gấu túi Koala ... và hơn 600 loài bạch đàn)
Câu 3: Trình bày đặc điểm dân cƣ châu Đại Dƣơng?
Gợi ý trả lời:
- Dân số:31 triệu người (2001)
- Dân cư thưa :
+ MĐDS thấp nhất thế giới 3,6 người/km2
+Tỉ lệ dân thành thị cao: 69 % dân số .
- Phân bố dân cư không đều :
+ Đông dân ở : Phía Đông và Đông Nam Ôx-trây-li-a, phía Bắc Niu-Di-len và Pa-puaniu-ghi-nê.
+ Thưa dân ở các đảo và nội địa Ô-xtrây-li-a.
- Dân cư gồm 2 nhóm :
+ Dân bản địa:chiếm 20% dân số gồm người Ô-xtra-lô-it, người Mê-la-nê-diêng và người
Pô-li-nê-diêng.
+ Dân nhập cư: chiếm 80% dân số chủ yếu là người gốc Âu và một bộ phận nhỏ người
gốc Á.
=> Dân cư châu Đại Dương chủ yếu là dân nhập cư.
Câu 4: Châu Âu có mấy dạng địa hình chính? Trình bày đặc điểm và sự phân bố
các loại địa hình chính của châu Âu?
Gợi ý trả lời: Gồm 3 dạng địa hình và nêu đặc điểm sự phân bố của từng dạng địa hình
theo bảng sau:
Đặc điểm

Núi trẻ

Phân bố

- Phía nam châu lục

Đồng bằng
- Trải dài từ Tây sang
Đông

Núi già
- Vùng trung tâm
- Phía Bắc châu lục

- Chiếm 2/3 diện tích
châu lục
Hình dạng

- Đỉnh nhọn, cao,
sườn dốc

- Tương đối bằng phẳng

PHẦN II. MỘT SỐ CÂU HỎI GỢI Ý
Câu 1: “Cực lạnh” của thế giới là tên gọi khác của:
A. đảo Grơn-len.
B. Bắc Băng Dương.
C. châu Nam Cực.

- Đỉnh tròn, thấp
sườn thoải

D. Xi-bi-a.
Câu 2: Gió từ trung tâm lục địa Nam Cực tỏa theo hướng:
A. từ tây sang đông.
B. thuận chiều kim đồng hồ.
C. ngược chiều kim đồng hồ.
D. tất cả đều sai.
Câu 3: Nơi có nhiều gió bão nhất trên thế giới là:
A. Đông Nam Á.
B. Đông Á.
C. Trung Mỹ.
Câu 4: Châu Đại Dương có tổng diện tích hơn:
A. 6,3 triệu km2.
B. 7,4 triệu km2.

D. vùng Nam Cực.

C. 8,5 triệu km2.
D. 9,6 triệu km2.
Câu 5.Phía đông kinh tuyến 1800 của châu Đại Dương là chuỗi đảo:
A. Po-li-nê-di.
B. Niu Di-len.
C. Mê-la-nê-di.
D. Mi-crô-nê-di.
Câu 6.Đặc điểm nào sau đây không đúng với châu Nam Cực?
A. Bị băng tuyết bao phủ quanh năm.
B. Nghèo tài nguyên khoáng sản.
C. Được phát hiện và nghiên cứu muộn nhất.
D. Chưa có cư dân sinh sống thường xuyên.
Câu 7:Phần lớn diện tích lục địa Ô-xtrây-li-a là:
A. sơn nguyên.
B. thảo nguyên.
C. bồn địa.
D. hoang mạc.
Câu 8:Ô-xtrây-li-a có bao nhiêu loài bạch đàn khác nhau:
A. Hơn 600.
B. Hơn 700.
C. Hơn 800.
D. Hơn 900.
Câu 9:Nước có mật độ dân số thấp nhất châu Đại Dương là:
A. Pa-pua Niu Ghi-nê.
B. Ô-xtrây-li-a.
C. Va-nu-a-tu.
D. Niu Di-len.
Câu 10:Ô-xtrây-li-a và Niu Di-len nổi tiếng về xuất khẩu:
A. lúa gạo, thịt bò, ca cao, lạc, thuốc lá.
B. lúa mì, len, thịt bò, thịt cừu, sản phẩm từ sữa.
C. cao lương, thịt cừu, cà phê, chè, đậu tương.
D. lúa mạch, sản phẩm từ sữa, ca cao, cà phê, bông.
Câu 11:Người nhập cư chiếm khoảng bao nhiêu % dân số châu Đại Dương?
A. 20%.
B. 40%.
C. 60%
D. 80%.
Câu 12:Các quốc đảo là những nước đang phát triển, kinh tế chủ yếu dựa vào:
A. khai thác khoáng sản.
B. hải sản.
C. du lịch.
Câu 13:Diện tích của châu Âu trên:

D. cả A, B, C đều đúng.

A. 10 triệu km2.

B. 15 triệu km2.

C. 20 triệu km2.
Câu 14:Bờ biển của châu Âu dài khoảng:
A. 4300 km.

D. 25 triệu km2.
B. 4500 km.

C. 4700 km.
D. 4900 km.
Câu 15:Dãy núi nào sau đây không thuộc châu Âu?
A. Ban - căng
B. An-đét
C. A-pen-nin
Câu 16:Các sông quan trọng ở châu Âu là:
A. Von-ga, Ô-bi, Đa-nuyp.

D. An-pơ.

B. Ê-nit-xây, Von-ga, Rai-nơ.
C. Lê-na, Rai-nơ, Đa-nuyp.
D. Đa-nuyp, Rai-nơ, Von-ga.
Câu 17:Sông ngòi nhiều nước quanh năm và không đóng băng là đặc điểm của môi
trường nào ở châu Âu?
A. Ôn đới hải dương.
B. Ôn đới lục địa.
C. Cận nhiệt đới ẩm.

D. Địa Trung Hải.

Câu 18:Dãy núi cao và đồ sộ nhất châu Âu là:
A. Cac-pat.
B. A-pen-nin.
C. Ban-căng.
D. An-pơ.
Câu 19:Mưa ở môi trường Địa trung hải tập trung vào mùa:
A. hạ.
B. thu – đông.
C. xuân – hạ.
D. đông.
Câu 20:Đặc điểm nào sau đây không đúng với sông ngòi của môi trường ôn đới lục địa ở
châu Âu?
A. nhiều nước trong mùa xuân – hạ.
B. có thời kì đóng băng vào mùa đông.
C. sông ngòi ngắn và dốc.
D. Thời gian sông đóng băng dài hơn khi vào sâu trong nội địa.

