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TRƯỜNG THPT Y JÚT - MÔN ĐỊA LÍ  LỚP 11 

Tiết PPCT 3.  

Tuần dạy 3. Lớp 11 

 

 Bài 3 : MOÄT SOÁ VAÁN ÑEÀ MANG TÍNH TOAØN CAÀU 

 

I. MUÏC TIEÂU: 

- Phân tích ñöôïc tình traïng buøng noå daân soá ôû caùc nöôùc ñang phaùt trieån vaø giaø hoaù daân 

soá ôû caùc nöôùc phaùt trieån. Qua đó đưa ra các giải pháp khắc phục. 

- Phân tích tác động của con người tới môi trường làm ô nhiễm , suy giảm chất lượng 

các thành phần của môi trường. 

- Thực trạng giải pháp bảo vệ môi trường. 

- Giải thích ñöôïc söï caàn  thieát phaûi baûo veä hoaø bình vaø choáng nguy cô chieán tranh. 

- Reøn luyeän kó naêng phaân tích baûng soá lieäu vaø khả naêng lieân heä thöïc teá. 

- Phân tích tác động của con người tới chất lượng môi trừơng . 

- Liên hệ thực tế để nhận biết hiện trạng môi trừơng sống ở địa phương, đất nước. 

 

 Noäi dung chính 

HÑ1 : Tìm hiểu dân số 

 

+ So saùnh cô caáu daân soá theo nhoùm tuoåi 

cuûa nhoùm nöôùc phaùt trieån vôùi nhoùm nöôùc 

ñang phaùt trieån ? 

+  Daân soá giaø daãn đến  haäu quaû gì veà maët 

kinh teá – xaõ hoäi ?  

+ Những giải pháp khắc phục tình trạng 

già hóa dân số. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HÑ 2 :Tìm hiểu môi trường 

 

 

I. Daân soá : 

1. Buøng noå daân soá:(Giảm tải - học sinh tự 

học) 

2. Giaø hoaù daân soá: 

a. Bieåu hieän 

- Tæ leä treân 15 tuoåi ngaøy caønh thaáp, tæ leä 

treân 65 tuoåi ngaøy caøng cao vaø tuoåi thoï ngaøy 

caøng taêng. 

- Nhoùm nöôùc phaùt trieån coù cô caáu daân soá 

giaø 

- Nhoùm nöôùc ñang phaùt trieån coù cô caáu DS 

treû 

b. Haäu quaû  

- Thieáu lao ñoäng 

- Chi phí phuùc lôïi cho ngöôøi giaø cao 

 

 

 

 

 

II. Moâi tröôøng : 
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Các vấn đề môi trường theo nội dung: 

 

Vấn 

đề 

MT 

Hiện 

Trạng 

Nguyên 

nhân 

Hậu 

quả 

Giải 

pháp 

     

 

. Nguyên nhân dẫn đến ô nhiễm môi trường 

một phần là do dân số đông và tăng nhanh.  

 

 

HÑ 3 :Tìm hiểu một số vấn đề khác 

  

- Taïi sao noùi : Xung ñoät saéc toäc, xung ñoät 

toân giaùo vaø naïn khuûng boá laø nhöõng vaán ñeà 

ñang ñöôïc theá giôùi quan taâm ? 

- Em hieåu theá naøo laø hoaït ñoäng kinh teá 

ngaàm ? cho ví duï ? 

 

* Xung đột sắc tộc, nạn khủng bố, hoạt 

động kinh tế ngầm…đã ảnh hưởng đến đời 

sống người dân trên thế giới như thế nào ? 

Đưa ra những giải pháp khắc phục . 

 

 

 

( Xem bảng phụ lục ) 

 

 

 

III. Moät soá vaán ñeà khaùc : 

 

 

 

- Xung đ đột sắc tộc tôn giáo, nạn khủng bố 

gây mất ổn định xã hội, thiệt hại về người và 

của, nguy cơ dẫn đến chiến tranh 

- Caùc hoaït ñoäng kinh teá ngaàm ñaõ trôû thaønh 

moái ñe doaï ñoái vôùi hoaø bình vaø oån ñònh TG 

 

Phụ lục : 

Vấn đề MT Hiện trạng Nguyên nhân Hậu quả  Giải pháp 

Biến đổi khí 

hậu tòan cầu 

 Trái đđất 

nóng lên 

 

 

Mưa axit 

Lượng CO2 tăng 

nhanh trong khí 

quyển→hiệu ứng 

nhà kính 

Chủ yếu từ ngành 

sx điện và các 

ngành sx than đốt  

Băng tan, mực 

nước biển dâng 

lên ngập một số 

vùng thấp. 

 

Ảnh hưởng đến 

sức khỏe con 

người, sinh hoạt 

và sản xuất 

Cắt giảm lượng 

CO2,SO2,NO2,CH4  

trong sản xuất và 

sinh hoạt. 

Suy giảm 

tầng ô dôn 

Tầng ôdôn bị 

thủng và lỗ 

thủng ngày 

càng rộng 

Hoạt động công 

nghiệp và sinh 

hoạt thải ra một 

lượng khí thải 

CFC lớn . 

Ảnh hưởng đến 

sức khỏe mùa 

màng, sinh vật 

thủy sinh 

Cắt giảm lượng 

CFC trong sản xuất 

và sinh hoạt 

Ô nhiễm 

nước ngọt, 

biển và đại 

dương. 

Ô nhiễm 

nghiêm trọng 

nguồn nước 

ngọt 

Chất thải công 

nghiệp, nông 

nghiệp và sinh 

hoạt 

Thiếu nguồn 

nước sạch, ảnh 

hưởng đến sức 

khỏe con người. 

Tăng cường xây 

dựng các nhà máy 

xử lí nước thải. 

 

Bieán ñoåi moâi tröôøng 

Bieán ñoåi k/h toaøn caàu 

 vaø suy giaûm taàng oâ zoân 

 

Suy giaûm ña daïng  

sinh vaät 

 

OÂ nhieãm MT nöôùc ngoït,  

bieån vaø ñaïi döông 
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Ô nhiễm 

biển 

Ô nhiễm 

biển nghiêm 

trọng 

 

Việc vận chuyển 

dầu và các sản 

phẩm từ dầu mỏ 

Ảnh hưởng đến 

sinh vật thủy 

sinh` 

Đảm bảo an toàn 

hàng hải 

Suy giảm đa 

dạng sinh 

học 

Nhiều loài 

sinh vật bị 

tuyệt chủng 

hoặc đứng 

trước nguy 

cơ bị tuyệt 

chủng 

Khai thác thiên 

nhiên quá mức 

Mất đi nhiều loài 

sinh vật, nguồn 

thực phẩm, 

nguồn thuốc 

chữa bệnh, 

nguồn nguyên 

liệu…Mất cân 

bằng sinh thái 

Toàn thế giới tham 

gia vào mạng lưới 

các trung tâm sinh 

vật, xây dựng các 

khu bảo tồn thiên 

nhiên. 

 

 

Câu hỏi trắc nghiệm: 

Câu 1. Nguyên nhân động lực khiến các nước đang phát triển xảy ra tình trạng 

bùng nổ dân số 

a. tập trung trên 80% dân số thế giới           

b. chiếm 95% dân số tăng hằng năm                

c.  hầu hết các nước có kết cấu dân số trẻ                

d. tốc độ tăng dân số cao hơn mức trung bình của thế giới 

Câu 2. Hậu quả trực tiếp của hiệu ứng nhà kính gây ra 

a. băng ở hai cực tan nhanh                         b. nhiệt độ toàn cầu tăng lên 

c. mực nước biển dâng cao hơn                 d. quá trình xâm nhập mặn vào nội địa sâu hơn 

Câu 3. Hiện nay vấn đề nguy hại mà các phần tử khủng bố đang thực hiện trên 

phạm vi toàn cầu là 

a. số vụ thực hiện ngày càng nhiều                     

b. hậu quả và thương vong ngày càng lớn 

c.  thủ đoạn tinh vi, phương thức hoạt động đa dạng         

d. lợi dụng thành tựu của khoa học và công nghệ hiện đại 

Câu 4. Hậu quả của sự suy giảm đa dạng sinh vật ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống 

con người 

a  mất đi nhiều hệ sinh thái                    

b. mất đi nhiều vốn gen di truyền                               

 c.  mất đi nhiều loại sinh vật quý hiếm                                                                               

d. mất đi nhiều nguồn thực phẩm, thuốc chữa bệnh, nguyên liệu sản xuất 

 

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

 

 Câu hỏi và bài tập tự luận 

    Giaûi thích caâu noùi : Trong baûo veä moâi tröôøng caàn phaûi”  Tö duy toaøn caàu, haønh 

ñoäng ñòa phöông”. 

                            

 

TRƯỜNG THPT Y JÚT - MÔN ĐỊA LÍ  LỚP 11 



 4 

Tiết PPCT 4. 

Tuần dạy 4. Lớp 11 

 

Baøi 5 : MOÄT SOÁ VAÁN ÑEÀ CUÛA CHAÂU LUÏC VAØ KHU VÖÏC 

                             Tieát 1 – MOÄT SOÁ VAÁN ÑEÀ CUÛA CHAÂU PHI 

 

I. MUÏC TIEÂU: 

- Xác định được tiềm năng phát triển kinh tế của các nước khu vực châu Phi 

- Trình bày được một số vấn đề cần giải quyết để phát triển kinh tế xã hội ở các quốc gia 

châu Phi  

- Ghi nhớ điạ danh Nam Phi  

- Phaân tích löôïc ñoà, baûng soá lieäu, phöông phaùp nhaän bieát thoâng tin ñeå nhaän thöùc veà 

caùc vaán ñeà chaâu Phi 

- Thu thập và phân tích thông tin về khai thác TN làm ảnh hưởng tới chất lượng môi 

trường. 

 

 Noäi dung chính 

HÑ 1 : Moät soá vaán ñeà veà töï nhieân : 

- Döïa vaøo hình 5.1 vaø hieåu bieát cuûa baûn 

thaân cho bieát ñaëc ñieåm khí haäu vaø caûnh 

quan cuûa chaâu Phi ? 

- Kể tên những khoáng sản và cho biết tình 

hình khai thác khóang sản ở Châu Phi ? 

- Haäu quaû cuûa vieäc khai thaùc röøng cuûa 

chaâu Phi ? 

- Nêu những  bieän phaùp khaéc phuïc ? 

 

 

HÑ 2 : Tìm hiểu moät soá vaán ñeà daân cö - 

xaõ hoäi: 

-Döïa vaøo hình 5.1 so saùnh vaø nhaän xeùt veà 

caùc chæ soá daân soá cuûa chaâu Phi so vôùi 

nhoùm nöôùc phaùt trieån, nhoùm nöôùc ñang 

phaùt  trieån vaø theá giôùi ? 

Phieáu hoïc taäp 

Moät soá ñaëc ñieåm daân cö Möùc ñoä 

- Tæ suaát sinh vaø tæ suaát 

töû cao 

 

- Gia taêng daân soá töï 

nhieân cao 

 

- Tuoåi thoï TB thaáp  

I. Moät soá vaán ñeà veà töï nhieân : 

- Khí haäu ñaëc tröng: Khoâ vaø noùng 

- Caûnh quan chính : Hoang maïc vaø xa van 

- Taøi nguyeân: 

 Khoaùng saûn; röøng (bò khai thaùc quaù möùc) 

* Bieän phaùp: 

- Khai thaùc hôïp lí TNTN 

- Taêng cöôøng thuyû lôïi hoaù 

 

 

 

II. Moät soá vaán ñeà daân cö - xaõ hoäi: 

1. Daân cö: 

 

- Tæ suaát sinh vaø tæ suaát töû cao 

- Gia taêng daân soá töï nhieân cao 

- Tuoåi thoï TB thaáp 

- Trình ñoä daân trí thaáp 

2. Xaõ hoäi:  

- Xung ñoät saéc toäc 

- Tình traïng ñoùi ngheøo naëng neà 

- Beänh taät hoaønh haønh; HIV; soát reùt... 

- Chæ soá HDI thaáp 

* Hieän nay coù nhieàu toå chöùc quoác teá giuùp 
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- Trình ñoä daân trí thaáp  

 

- Dân số Châu Phi đông và tăng nhanh, 

tình trạng đói nghèo còn nặng nề…là 

nguyên nhân dẫn đến việc ô nhiễm môi 

trường và cạn kiệt tài nguyên. 

- Nêu giải pháp khắc phục?  

 

HÑ 3 :   

Döïa vaøo baûng 5.2 nhaän xeùt tình hình phaùt 

trieån kinh teá chaâu Phi ? 

 

ñôõ.   Nhö : Vieät Nam hoå trôï veà giaûng daïy 

vaø tö vaán kó thuaät 

 

 

 

 

 

 

III. Moät soá vaán ñeà veà kinh teá : 

- Nhieàu nöôùc ngheøo kinh teá keùm phaùt trieån 

(GDP ñaàu ngöôøi thaáp, cô sôû haï taàng keùm..) 

- Nguyeân nhaân: 

+ Bò thöïc daân thoáng trò trong thôøi gian daøi 

+ Xung ñoät saéc toäc 

+ Khaõ naêng quaûn lí keùm 

+ Daân soá taêng nhanh 

 

Câu hỏi trắc nghiệm: 

Câu 1. Châu Phi có đặc điểm lãnh thổ là 

a. đối xứng qua xích đạo                            b.  đối xúng qua kinh tuyến gốc                                 

c. đối xứng qua chí uyến Nam                   d. đối xứng qua chí tuyến Bắc 

Câu 2. Đặc điểm nổi bật của dân số Châu Phi là 

a.  mật độ dân số cao                                  

b.  tỷ lệ dân thành thị cao, tăng nhanh 

c.  quy mô dân số lớn nhưng đang tăng chậm           

d. tỷ xuất gia tăng tự nhiên dân số cao nhất trong các châu lục 

Câu 3. Hai quốc gia có nguồn kim cương nổi tiếng nhất ở Châu Phi là  

a. Ai Cập và Công Gô                               b. Nam Phi và Li Bi 

c.  Công Gô và Nam Phi                           d. Công Gô và Xenêgan 

Câu 4.Vòng luẩn quẩn nghèo đói - bệnh tật - tệ nạn xã hội mất cân bằng sinh thái ở 

Châu Phi nguyên nhân sâu xa do  

a. dân số tăng quá nhanh                  

b. các cuộc xung đột, chiến tranh biên giới kéo dài                              

c. hậu quả của sự bóc lột của CNTB trước đây                 

d. nợ nước ngoài lớn, các công ty nước ngoài khai thác tài nguyên quá mức 

 

Đáp án. Câu 1. a             Câu 2. d                 Câu 3. c                   Câu 4. a 

 

Câu hỏi tự luận:  

Haõy phaân tích caùc taùc ñoäng cuûa nhöõng vaán ñeà daân cö vaø xaõ hoäi cuûa chaâu Phi ñeán söï 

phaùt trieån kinh tế chaâu luïc naøy ?                           
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