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1.1 Các quốc gia cổ đại Hy Lạp và La Mã được hình thành ở đâu? 

A. Trên lưu vực các dòng sông lớn 

B. Ở vùng ven biển, trên các bán đảo và đảo. 

C. Trên các đồng bằng. 

D. Trên các cao nguyên. 

1.3 Điều kiện tự nhiên của các quốc gia cố đại Hy Lạp, La Mã tạo thuận lợi cho hoạt động kinh 

tế nào? 

A. Nông nghiệp.     B. Thủ công nghiệp. 

C. Thủ công nghiệp và thương nghiệp.  D. Chăn nuôi gia súc. 

1.4 Với nhiều vũng, vịnh kín gió là điều kiện độc biệt thuộn lợi để cư dân Hy Lạp và La Mã cổ 

đại phát triển ngành kinh tế nào? 

A. Nông nghiệp trồng lúa.    B. Thủ công nghiệp. 

C. Nông nghiệp trồng cây lâu năm.   D. Thương nghiệp đường biến. 

1.5 Điểm khác về điều kiện tự nhiên của La Mã so với Hy Lạp có đại là gi? 

A. Có nhiều vũng, vịnh kín gió. 

B. Có nguồn khoáng sản phong phú. 

 



 

 

Phương pháp:  

Dựa vào nội dung trang 45-46 SGK  

Cách giải: 

1.1 Chọn B 

Các quốc gia cổ đại Hy Lạp và La Mã được hình thành ở  vùng ven biển, trên các bán đảo và đảo. 

1.2 Chọn C 

Điều kiện tự nhiên của các quốc gia cố đại Hy Lạp, La Mã tạo thuận lợi cho thủ công nghiệp và thương 

nghiệp.  

1.3 Chọn D 

Với nhiều vũng, vịnh kín gió là điều kiện độc biệt thuộn lợi để cư dân Hy Lạp và La Mã cổ đại phát triển 

ngành kinh tế thương nghiệp đường biến. 

1.4 Chọn C 

Điểm khác về điều kiện tự nhiên của La Mã so với Hy Lạp có đại là lãnh thổ trải rộng ra cả ba châu lục. 

1.5 Chọn D 

Phần quan trọng nhất của môi thành bang ở Hy Lạp cổ đại là bến cảng. 
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C. Lãnh thổ trải rộng ra cả ba châu lục. 

D. Nền kinh tế đại điền trang phát triển. 

1.5 Phần quan trọng nhất của môi thành bang ở Hy Lạp cổ đại là 

A. vùng đất trồng trọt.                           B. nhà thờ. 

C. phố xá.                                             D. bến cảng. 

 

 

 


