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1.1 Vì sao khu vực Động Nam Á có vị trí địa lí rất quan trọng? 

A. Nằm giáp Trung Quốc. 

B. Nằm giáp Án Độ. 

C. Tiếp giáp với khu vực châu Á gió mùa. 

D. Nằm trên con đường biển nối liền Ấn Độ Dương và Thái Bình Dương. 

1.2 Khu vực Đông Nam Á được coi là 

A. cầu nối giữa Trung Quốc và Ấn Độ. 

B. “ngã tư đường” của thế giới. 

C. "cái nôi” của thế giới. 

D. trung tâm của thế giới. 

1.3 Đông Nam Á là quê hương của loại cây trồng nào? 

A. Cây lúa.                                        B. Cây lúa nước. 

C. Cây gia vị.                                    D. Các cây lương thực và gia vị. 



 

 

1.4. Ý nào sau đây không phản ánh đúng cơ sở hình thành của các quốc gia sơ kì ở Đông Nam 

Á? 

A. Nông nghiệp trồng lúa nước. 

B. Giao lưu kinh tế - văn hoá với Trung Quốc và Ấn Độ. 

C. Thương mại đường biến rất phát triển. 

D. Thủ công nghiệp phát triển với các nghề rèn sắt, đúc đồng,... 

1.5 Các quốc gia sơ kì Đông Nam Á ra đời vào khoảng thời gian nào? 

A. Thiên niên kỉ II TCN.                     B. Từ thế kỉ VII TCN đến thế kỉ VIII 

C. Thế kỉ VII TCN.                              D. Thế kỉ X TCN. 

1.6  Đoạn tư liệu trong SGK (trang 52) chứng tô điều gì về tình hình kính tế các quốc gia sơ kì 

trong khu vực?  

 

A. Đã có sự giao lưu buôn bán với nhiều nước khác. 

B. Có mối quan hệ buôn bán với Trung Quốc. 

C. Có mối quan hệ buôn bán với Ấn Độ. 

D. Giao lưu buôn bán giữa các nước trong khu vực khá phát triển . 

 

 

 



 

 

Phương pháp:  

Dựa vào nội dung trang 51-52 SGK  

Cách giải: 

1.1 Chọn D 

Nằm trên con đường biển nối liền Ấn Độ Dương và Thái Bình Dương vì vậy khu vực Động Nam Á có vị trí 

địa lí rất quan trọng 

1.2 Chọn B 

Khu vực Đông Nam Á được coi là “ngã tư đường” của thế giới.  

1.3 Chọn B 

Đông Nam Á là quê hương của cây lúa nước 

1.4 Chọn C 

Thương mại đường biến rất phát triển không phải cơ sở hình thành của các quốc gia sơ kì ở Đông Nam Á.  

1.5 Chọn B 

Các quốc gia sơ kì Đông Nam Á ra đời vào khoảng thời gian từ thế kỉ VII TCN đến thế kỉ VIII 

1.6 Chọn A 

Tình hình kính tế các quốc gia sơ kì trong khu vực đã có sự giao lưu buôn bán với nhiều nước khác. 

1.7 Chọn C 

1.7 Theo em, nét tương đồng về kính tế của các quốc gia sơ kì Đông Nam Á so với Hy Lạp và La Mã 

cổ đại là gì? 

A. Kinh tế nông nghiệp phát triển. 

B. Các nghề thủ công đúc đồng, rèn sắt giữ vị trí rất quan trọng. 

C. Thương mại đường biển thông qua các hải cảng. 

D. Kinh tế thủ công nghiệp và thương nghiệp giữ vai trò chủ đạo. 

 

 

 

 

 



 

Nét tương đồng về kính tế của các quốc gia sơ kì Đông Nam Á so với Hy Lạp và La Mã cổ đại là thương 

mại đường biển thông qua các hải cảng. 
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