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Trường THPT Y Jút - Môn Địa lí - Lớp 11 

Tiết PPCT 1.  

Tuần dạy 1. 

    

PHAÀN A :  KHAÙI QUAÙT NEÀN KINH TEÁ - XAÕ HOÄI THEÁ GIÔÙI 

                                                                 Baøi 1  

 SÖÏ TÖÔNG PHAÛN VEÀ TRÌNH ÑOÄ PHAÙT TRIEÅN KINH TEÁ - XAÕ HOÄI CUÛA 

CAÙC  NHOÙM NÖÔÙC. CUOÄC CAÙCH MAÏNG KHOA HOÏC VAØ COÂNG NGHEÄ 

HIEÄN ÑAÏI 

 

I. MUÏC TIEÂU BAØI HOÏC : 

- Trình bày được sự tương phản về trình độ phát triển KTXH của các nhóm nước và 

vùng lãnh thổ CN mới 

- Trình baøy ñöôïc đặc điểm nổi bật cuûa cuoäc CMKH vaø CN hieän ñaïi, tác động của tôùi söï 

phaùt rieån kinh teá xã hội của các nhóm nước..  

- Sử dụng bản đồ để xác định sự phân bố các nhóm nước, phân tích được bảng số liệu về 

KTXH của các nhóm nước 

- Thu thập được tư liệu về KTXH của một số nước từ nguồn khác nhau 

1. Phẩm chất chủ yếu: Yêu nước, chăm chỉ, trách nhiệm đóng góp vào sự phát triển kinh 

tế xã hội của đất nước. 

 2. Năng lực chung: tự chủ và tự học, giải quyết vấn đề và sáng tạo, giao tiếp và hợp tác 

 3. Năng lực địa lý: nhận thức khoa học địa lí, tìm hiểu địa lí, vận dụng kiến thức, kỹ 

năng 

 

 Noäi dung chính 

 

- Döïa vaøo hình 1, nhaän xeùt söï phaân boá caùc 

nöôùc vaø vuøng laõnh thoå treân theá giôùi theo möùc 

GDP bình quaân ñaàu ngöôøi($/ng) 

- Hieåu theá naøo veà khaùi nieäm : GDP/ ng; FDI, 

HDI. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Döïa vaøo baûng 1.1, nhaän xeùt söï cheânh leäch veà 

1. Söï phaân chia thaønh caùc nhoùm nöôùc : 

 

- Treân theá giôùi coù hôn 200 quoác gia vaø vuøng 

laõnh thoå vaø ñöôïc chia laøm 2 nhoùm nöôùc: 

Phaùt trieån vaø ñang phaùt treån 

- Caùc nöôùc phaùt trieån coù GDP /ñaàu ngöôøi vaø 

FDI; HDI cao…  

- Caùc nöôùc ñang phaùt trieån ngöôïc  laïi. 

- Nước công nghiệp mới (NIC): nước đạt 

được trình độ phát triển nhất định về công 

nghiệp 

 

 

 

2. Söï töông phaûn veà trình ñoä phaùt trieån 

kinh teá – xaõ hoäi 
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GDP BQÑN giöõa caùc nöôùc phaùt trieån vaø 

ñang phaùt trieån ? 

 Döïa vaøo baûng 1.2, nhaän xeùt cô caáu GDP 

phaân theo khu vöïc kinh teá cuûa caùc nhoùm nöôùc 

naêm 2004 ? 

:Döïa vaøo baûng 1.3 keát hôïp thoâng tin ôû SGK, 

nhaän xeùt söï khaùc bieät veà chæ soá HDI vaø tuoåi 

thoï TB giöõa nhoùm nöôùc phaùt trieån vaø nhoùm 

nöôùc ñang phaùt trieån ? 

 

HS đưa ra những giải pháp khắc phục việc dân 

số đông và tăng nhanh ở các nước đang phát 

triển? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

. Nêu  khaùi nieäm coâng ngheä cao ñoàng thôøi cho 

h/s thaáy vai troø cuûa coâng ngheä truï coät  

Baèng hieåu bieát cuûa baûn thaân haõy: 

- Neâu moät soá thaønh töïu do 4 coâng ngheä truï 

coät taïo ra ? 

- Haõy chöùng minh cuoäc CMKH vaø coâng ngheä 

hieän ñaïi ña õlaøm xuaát hieän nhieàu ngaønh môùi. 

- Hieåu gì veà neàn kinh teá tri thöùc ? 

 HS thấy được sự xuất hiện nhiều ngành 

mới đã góp phần giải quyết việc làm cho 

dân cư lao động như thế nào … 

 

- Daân soá caùc nöôùc phaùt trieån chæ chieám 

khoaûng 1/5 DS theá giôùi, nhöng tæ troïng GDP 

chieám gaàn 4/5 GDP theá giôùi  

 

- Cô caáu GDP phaân theo khu vöïc kinh teá 

Nhoùm  Cô caáu GDP phaân theo khu 

vöïc kinh teá 

KVI KVII KVII 

Phaùt 

trieån 

2.0 27.0 71.0 

Ñang PT 25.0 32.0 43.0 

- Söï cheânh leäch veà chaát löôïng cuoäc ñöôïc 

theå hieän ôû: Tuoåi thoï TB; chæ soá HDI. Naêm 

2005 tuoåi thoï BQ cuûa nhoùm nöôùc phaùt trieån 

laø 76 tuoåi, nhoùm caùc nöôùc ñang phaùt trieån 

65 tuoåi. Caùc nöôùc Ñoâng vaø Taây Phi BQ chæ 

47 tuoåi. (2004) 

 

 

 

3. Cuoäc CM khoa hoïc vaø coâng ngheä hieän 

ñaïi 

+ Thời gian:  

- Xuaát hieän vaøo cuoái theá kæ XX 

+ Đặc trưng: 

- Xuất hiện và buøng noå coâng ngheä cao 

- Boán coâng ngheä truï coät : 

 Sinh hoïc; Vaät lieäu; Naêng löôïng; Thoâng tin 

+ Ảnh hưởng 

- Xuaát hieän nhieàu ngaønh môùi, ñaëc bieät trong 

coâng ngheä vaø dòch vuï 

- Neàn kinh teá tri thöùc : Neàn kinh teá döïa treân 

tri thöùc, kó thuaät, coâng ngheä cao. 

 

 

 

 

 

 

Bài tập: Trả lời câu hỏi cuối bài học 
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              Câu hỏi trắc nghiệm: 

Câu 1. Sự phân chia thế giới thành các nhóm nước nói lên tình trạng chủ yếu nào sau 

đây 

a. Thế giới có nhiều quốc gia, dân tộc và tôn giáo 

b. Sự tương phản về trình độ phát triển giữa các nhóm nước 

c. Sự khác nhau về chế độ chính trị - xã hội giưã các nước 

c. Hậu quả kéo dài của chiến tranh lạnh 

Câu 2. Các nước đang phát triển hiện nay chủ yếu nằm ở 

a Bắc bán cầu                                          b. Nam bán cầu.       

c. Tây bán cầu                                         d. Đông bán cầu 

Câu 3. Đặc điểm nào sau đây không phải của các nước phát triển 

a. Tổng sản phẩm trong nước lớn                      

b. Chỉ số phát triển con người cao 

c. Có vai trò chi phối các tổ chức kinh tế thế giới 

d. Cơ cấu kinh tế chủ yếu là nông - công nghiệp 

Câu 4. Sự ra đời của nền kinh tế tri thức là biểu hiện của sự phát triển 

a. Khoa học công nghệ                             b. Tài nguyên thiên nhiên 

c. Tài chính ngân hàng                             d. Thị trường tiêu thụ 

 

Đáp án. Câu 1.             Câu 2.                  Câu 3.                   Câu 4.  
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Trường THPT Y Jút - Môn Địa lí - Lớp 11 

Tiết PPCT 2.  

Tuần dạy 2.  

 

 Bài 2 : XU HÖÔÙNG TOAØN CAÀU HOAÙ, KHU VÖÏC HOAÙ 

 

I. MUÏC TIEÂU : 

- Trình baøy ñöôïc caùc bieåu hieän, hệ quả xu hướng toaøn caàu hoaù kinh tế, phân tích ảnh 

hưởng của toàn cầu hoá kinh tế đối với các nước trên thế giới 

- Trình baøy ñöôïc caùc bieåu hieän, hệ quả xu hướng khu vực hoaù kinh tế, phân tích ảnh 

hưởng của khu vực hoá kinh tế đối với các nước trên thế giới 

- Trình bày được một số tổ chức khu vực và quốc tế: Liên hiệp quốc (UN), quỹ tiền tệ 

quốc tế (IMF), tổ chức thương mại thế giới (WTO), diễn dàn hợp tác kinh tế Châu Á 

TBD (APEC) 

- Sưu tầm hệ thống hoá được các tư liệu, số liệu về toàn cầu hoá, khu vực hoá 

- Trao đổi thảo luận được về cơ hội và thách thức của toàn cầu hoá, khu vực hoá  đối với 

các nước đang phát triển 

1. Phẩm chất chủ yếu: Yêu nước, trách nhiệm nhận thức được tính tất yếu của Tòan cầu 

hóa, khu vực hóa. Từ đó xác định trách nhiệm của bản thân trong sự đóng góp vào việc 

thực hiện các nhiệm vụ KTXH tại địa phương. 

2. Năng lực chung: tự chủ và tự học, giải quyết vấn đề và sáng tạo, giao tiếp và hợp tác 

3. Năng lực địa lý: nhận thức khoa học địa lí, tìm hiểu địa lí, vận dụng kiến thức, kỹ 

năng 
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- Nguyeân nhaân cuûa toaøn caàu hoaù kinh teá ? 

- Neâu caùc bieåu hieän roõ net của toaøn caàu 

hoaù kinh teá ? 

 

- Ñoái vôùi caùc nöôùc ñang phaùt trieån, trong 

ñoù coù Vieät Nam toaøn caàu hoaù kinh teá coù 

nhöõng thuaän lôïi vaø thaùch thöùc gì ?  

 

Xu höôùng toaøn caàu hoaù kinh teá  daãn ñeán 

nhöõng heä quaû gì ? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Trình bày được một số tổ chức khu vực và 

quốc tế: Liên hiệp quốc (UN), quỹ tiền tệ 

quốc tế (IMF), tổ chức thương mại thế giới 

(WTO), diễn dàn hợp tác kinh tế Châu Á 

TBD (APEC) 

Nguyeân nhaân hình thaønh  caùc toå chöùc lieân 

keát kinh khu vöïc. Cho ví duï 

 

Döïa vaøo GSK vaø söï hieåu bieát ñeå hoaøn 

thaønh noäi dung baûng sau: 

Caùc toå chöùc coù daân soá 

ñoâng töø cao nhaát ñeán thaáp 

nhaát 

APEC, 

ASEAN, 

EU,  

NAFTA, 

MERCO

SUR 

T/c coù GDP töø cao nhaát 

ñeán thaáp nhaát 

 

T/c coù soá thanh vieân lôùn 

nhaát 

 

T/c coù soá thanh vieân ít  

nhaát 

 

T/c coù soá daân ñoâng nhaát  

T/c ñöôïc thaønh laäp sôùm 

nhaát  

 

vaø muoän nhaát  

T/c coù GDP cao nhaát &ø DS  

I. Xu höôùng toaøn caàu hoaù kinh teá : 

*Khai niệm :Qúa trình liên kết các quốc gia 

trên thế giới ở nhiều lĩnh vực, trong đó có 

lĩnh vực kinh tế  

1. Bieåu hieän: 

- Thöông maïi theá giôùi phaùt trieån maïnh 

- Ñeàu tö nöôùc ngoaøi phaùt trieån nhanh 

- Thò tröôøng taøi chính quoác teá môû roäng 

- Caùc coâng ti xuyeân quoác gia coù vai troø 

ngaøy caøng lôùn 

 

 

2. Heä quaû : 

 

- Thuùc ñaåy SX phaùt trieån vaø taêng tröôûng 

kinh teá toaøn caàu 

- Ñaåy maïnh ñaàu tö khai thaùc trieät ñeå 

KHCN, taêng cöôøng hôïp taùc quoác teá. 

- Laøm gia taêng nhanh choùng khoaûng caùch 

giaøu ngheøo trong töøng quoác gia vaø giöõa caùc 

nöôùc 

II. Xu höôùng khu vöïc hoaù kinh teá : 

1. Caùc toå chöùc lieân keát khu vöïc: 

a. Nguyeân nhaân hình thaønh 

  Do söï phaùt trieån khoâng ñeàu vaø söùc eùp 

caïnh tranh trong KV vaø treân TG, caùc quoác 

gia coù nhöõng neùt  töông ñoàng ñaõ lieân keát 

laïi vôùi nhau   

 

b. Ñaëc ñieåm moät soá toå chöùc lieân keát kinh teá 

khu vöïc 

Caùc toå chöùc coù daân soá 

ñoâng töø cao nhaát ñeán thaáp 

nhaát 

APEC, ASEAN, 

EU,  NAFTA, 

MERCOSUR 

T/c coù GDP töø cao nhaát 

ñeán thaáp nhaát 

APEC, NAFTA, 

EU, ASEAN, 

MERCOSUR 

T/c coù soá thanh vieân lôùn 

nhaát 

EU 

T/c coù soá thanh vieân ít  

nhaát 

NAFTA 

T/c coù soá daân ñoâng nhaát APEC 

T/c ñöôïc thaønh laäp sôùm 

nhaát  

EU 

vaø muoän nhaát NAFTA 

T/c coù GDP cao nhaát &ø DS 

ñoâng nhaát 

AFEC 
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Bài tập: Trả lời câu hỏi cuối bài học 

             Câu hỏi trắc nghiệm: 

Câu 1. Đầu tư nước ngoài trên thế giới hiện nay tập trung chủ yếu vào lĩnh vực 

a. Công nghiệp                                          b. Nông nghiệp                   

c. Dịch vụ                                                  d. Ngân hàng 

Câu 2. Hậu quả lớn nhất của toàn cầu hoá kinh tế là 

a. Gia tăng khoảng cách giàu nghèo                   

b. Tác động xấu đến môi trường và xã hội  

c. Làm ô nhiễm môi trường tự nhiên               

d. Làm tăng cường các hoạt động tội phạm 

Câu 3. Đặc điểm nào sau đây không phải của các công ty xuyên quốc gia 

a. Phạm vi hoạt động rộng                            

b. Nắm trong tay những của cải vật chất lớn 

c. Chi phối nhiều ngành kinh tế quan trọng           

d. Số lượng có xu hướng giảm 

Câu 4. Tổ chức kinh tế khu vực có dân số đông nhất hiện nay 

a. ASEAN                                                b. APEC                              

c. EU                                                      d. NAFTA 

 

Đáp án. Câu 1.              Câu 2.                  Câu 3.                    Câu 4.  

 

 


