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Câu 1. Xã hội loài người đã trải qua các giai đoạn phát triển, lần lượt theo thứ tự là:  
A. thời kì nguyên thuỷ, xã hội nông nghiệp, xã hội công nghiệp.  

B. xã hội nông nghiệp, thời kì nguyên thuỷ, xã hội công nghiệp. 

C. thời kì nguyên thuỷ, xã hội công nghiệp, xã hội nông nghiệp. 

D. xã hội công nghiệp, xã hội nông nghiệp, thời kì nguyên thuỷ. 

Câu 2. Cách sống của con người trong thời kì nguyên thuỷ là 

A. săn bắt động vật hoang dã. 

B. săn bắt động vật và hái lượm. 

C. đốt rừng và chăn thả gia súc. 

D. khai thác khoáng sản và đốt rừng. 

 Câu 3. Con người bắt đầu chăn thả gia súc và trồng trọt ở giai đoạn nào dưới đây? 

A. Thời kì nguyên thuỷ. 

B. Xã hội công nghiệp. 

C. Xã hội nông nghiệp. 

D. Khai thác khoáng sản và đốt rừng. 

Câu 4. Thành quả kĩ thuật được xem là quan trọng tạo tạo điều kiện để con người chuyển từ 

sản xuất thủ công sang sản xuất bằng máy móc là 

A. chế tạo ra máy hơi nước. 

B. chế tạo ra các động cơ điện. 

C. sản xuất ra máy bay và tàu thuỷ. 

D. chế tạo ra xe ô tô. 

Câu 5. Nền sản xuất nông nghiệp trong giai đoạn xã hội công nghiệp được tiến hành chủ yếu 
bằng các phương tiện 

A. thủ công. 

B. bán thủ công. 

C. sức kéo động vật.  

D. cơ giới hoá. 

Câu 6. Nguồn tài nguyên khoáng sản được con người tận dụng khai thác nhiều nhất ở giai 

đoạn nào? 

A. Thời kì nguyên thuỷ.    

B. Xã hội nông nghiệp. 

C. Xã hội công nghiệp.    

D. Thời kì nguyên thuỷ và xã hội nông nghiệp. 

Câu 7. Con người chặt phá rừng bừa bãi và gây cháy rừng dẫn đến hậu quả là 

A. đất bị xói mòn và thoái hoá do thiếu rễ cây giữ đất; thiếu rễ cây giữ nước, nước ngầm bị tụt 

sâu hơn và đất bị khô cằn và luôn cân bằng điều hòa khí hậu. 

B. đất bị xói mòn và thoái hoá do thiếu rễ cây giữ đất; thiếu rễ cây giữ nước, nước ngầm bị tụt 

sâu hơn và đất bị khô cằn, thú rừng giảm do thiếu môi trường sống và nơi sinh sản. 

C. đất không bị xói mòn và thoái hoá do thiếu rễ cây giữ đất; thiếu rễ cây giữ nước, nước 
ngầm bị tụt sâu hơn và đất bị khô cằn và cân bằng điều hòa khí hậu. 

D. đất không bị xói mòn và thoái hoá do thiếu rễ cây giữ đất; thiếu rễ cây giữ nước, nước 

ngầm bị tụt sâu hơn và đất bị khô cằn, thú rừng giảm do thiếu môi trường sống và nơi sinh 

sản. 



 

Câu 8. Rừng có ý nghĩa gì đối với tự nhiên và con người? 

A. Cung cấp gỗ, củi đốt, nguồn thực phẩm thú rừng cho người. Điều hoà khí hậu và góp phần 

cân bằng sinh thái. Giữ nước ngầm. 

B. Cung cấp gỗ, củi đốt, nguồn thực phẩm thú rừng cho người. Không điều hoà khí hậu và 

góp phần cân bằng sinh thái. Giữ nước ngầm. 

C. Cung cấp gỗ, củi đốt, nguồn thực phẩm thú rừng cho người. Điều hoà khí hậu và góp phần 

cân bằng sinh thái. Không giữ nước ngầm. 

D. Cung cấp gỗ, củi đốt, nguồn thực phẩm thú rừng cho người. Điều hoà khí hậu và không 

góp phần cân bằng sinh thái. Giữ nước ngầm. 

Câu 9. Chọn câu có nội dung đúng trong các câu sau đây: 
A. Trong xã hội công nghiệp, cách sống cơ bản của con người là săn bắt và hái lượm cây 

rừng. 

B. Con người bắt đầu biết dùng lửa ở xã hội nông nghiệp. 

C. Việc đốt phá rừng bừa bãi của con người gây nhiều hậu quả xấu. 

D. Con người chế tạo được máy hơi nước ở giai đoạn xã hội nông nghiệp. 

Câu 10. Câu nào sau đây có nội dung sai? 

A. Thời đại văn minh công nghiệp được mở đầu ở thế kỉ XIX. 

B. Việc tận dụng khai thác khoáng sản được con người thực hiện vào thời kì nguyên thuỷ. 

C. Máy hơi nước được con người chế tạo ở giai đoạn xã hội công nghiệp. 

D. Một phần đất trồng trọt và đất rừng tự nhiên bị giảm là do đô thị hoá. 

 

------------------Hết------------------ 

 

 


