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BÀI 5:
MỘT SỐ
VẤN ĐỀ
CỦA
CHÂU
LỤC VÀ

NỘI DUNG
A. Nội dung bài học

Kể tên một số nước ở Châu Phi
I. Một số vấn đề về tự nhiên:
- Khí hậu: Khô nóng
- Cảnh quan chính: Hoang mạc, bán hoang mạc
- TNTN: Bị khai thác mạnh làm cho khoáng sản, rừng bị cạn kiệt, đất đai bị hoang mạc hóa, môi trường bị tàn phá.
KHU VỰC  Gây khó khăn lớn cho phát triển KTXH ở Châu Phi.
* Biện pháp:
+ Khai thác và sử dụng hợp lí TNTN
Tiết 1:
+ Tăng cường thủy lợi hóa để hạn chế khô hạn.
MỘT SỐ
II. Một số vấn đề về dân cư, xã hội:
VẤN ĐỀ
1. Dân cư:
CỦA
- Châu Phi dẫn đầu thế giới về: tỷ suất sinh, tử, tỉ suất gia tăng tự nhiên cao.
CHÂU
PHI

- Tuổi thọ trung bình thấp nhất thế giới.
- Trình độ dân trí thấp.
2. Xã hội:
- Xung đột sắc tộc
- Đói nghèo nặng nề
- Bệnh tật hoành hành,(2/3 người nhiễm HIV, trên thế giới, sốt rét...)
- Chỉ số HDI thấp
 Hiện nay: Có nhiều tổ chức giúp đỡ, Việt Nam hướng dẫn về kĩ thuật, nông nghiệp...

III. Một số vấn đề về kinh tế:
- Nhiều nước nghèo, KT kém PT
- GDP/người thấp, cơ sở hạ tầng kém
- Nguyên nhân:
+ Từng bị thực dân thống trị lâu dài
+ Xung đột sắc tộc
+ Khả năng quản lí kém
+ Dân số tăng nhanh, trình độ dân trí thấp.
C. Câu hỏi trắc nghiệm
Câu 1: Nhận xét nào dưới đây đúng nhất về thực trạng tài nguyên của Châu Phi?
A. khoáng sản nhiều, đồng cỏ và rừng xích đạo diện tích rộng lớn
B. khoáng sản và rừng đang bị khai thác quá mức.
C. khoáng sản phong phú, rừng nhiều nhưng chưa được khai thác.
D. trữ lượng lớn về vàng, kim cương, dầu mỏ, phốt phát nhưng chưa được khai thác.
Câu 2: Một trong những đặc điểm dân cư – xã hội nổi bật của châu Phi là
A. dân số đông, tăng rất chậm.
B. gia tăng dân số tự nhiên thấp.
C. tỉ lệ nhóm người trên 60 tuổi cao.
D. tuổi thọ trung bình thấp.
C. Câu hỏi thắc mắc
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Tiết 2:
MỘT SỐ
VẤN ĐỀ

Kể tên một số nước ở Châu Mỹ La Tinh
I. Tự nhiên, dân cư và xã hội
1. Tự nhiên:
- Giàu TN KS, kim loại màu, kim loại qúi hiếm……..  Thuận lợi phát triển công nghiệp

CỦA MĨ

- Đất đai màu mỡ, khí hậu thuận lợi chăn nuôi gia súc lớn, trồng cây nhiệt đới

LATINH

2. Dân cư - xã hội:
- Tỉ lệ dân nghèo cao.
- Thu nhập giữa người giàu và người nghèo có sự chênh lệch qúa lớn
- Dân nghèo không có ruộng đất kéo ra thành phố tìm việc làm dẫn đến: Đô thị hóa tự phát.
Dân đô thị chiếm tới 75% trong đó 1/3 là dân nghèo đói.
* Nguyên nhân: Cải cách ruộng đât không triệt để
* Hậu quả: Ảnh hưởng lớn đến pt kinh tế và giải quyêt vấn đề việc làm của khu vực.
II. Một số vấn đề về kinh tế:
1. Tình trạng:
- Tốc độ tăng trưởng kinh tế không đều.
- Nợ nước ngoài nhiều.
2. Nguyên nhân:
- Chính trị thiếu ổn định.
- Phụ thuộc vào đầu tư nước ngoài.
- Duy trì chế độ phong kiến lâu dài
- Chưa xây dựng được đường lối phát triển kinh tế độc lập, tự chủ.
3. Biện pháp:
- Củng cố bộ máy nhà nước
- Cải cách kinh tế

 Kết quả: Xuất khẩu tăng nhanh, khống chế lạm phát.
C. Câu hỏi trắc nghiệm
Câu 1: Mĩ la tinh có điều kiện thuận lợi để phát triển các ngành nào dưới đây?
A. Cây công nghiệp, cây ăn quả nhiệt đới, chăn nuôi gia súc.
B. Cây lương thực, cây ăn quả nhiệt đới, chăn nuôi gia súc nhỏ.
C. Cây lương thực, cây công nghiệp nhiệt đới, chăn nuôi gia súc nhỏ.
D. Cây công nghiệp, cây lương thực, chăn nuôi gia đại gia súc.
Câu 2: Đặc điểm kinh tế nổi bật của hầu hết các nước Mĩ La-tinh là
A. dựa vào xuất khẩu hàng công nghiệp. B. phát triển ổn định, độc lập và tự chủ.

C. tốc độ tăng trưởng cao.

D. tốc độ phát triển không đều.

Câu 3: Ý nào sau đây không phải là đặc điểm dân cư, xã hội của Mĩ La –tinh?
A. Số dân sống dưới mức nghèo khổ đông. B. Đa dân tộc, tỉ lệ dân theo đạo Hồi cao.
C. Chênh lệch giàu nghèo rõ rệt.
D. Hiện tượng đô thị hóa tự phát.
. Câu hỏi thắc mắc
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