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THỰC HÀNH – ÔN TẬP 

A.Thực hành:   

Bài 46: SỰ PHÂN HOÁ CỦA THẢM THỰC VẬT Ở SƯỜN ĐÔNG VÀ SƯỜN 

PHÍA TÂY ANĐÉT. 

1- HS quan sát H 46.1 và 46.2 (sgk tr 139) lập bảng sau: 

SỰ PHÂN HOÁ CỦA THẢM THỰC VẬT Ở SƯỜN ĐÔNG VÀ SƯỜN 

PHÍA TÂY ANĐÉT 

Độ cao Sườn Tây Sườn Đông 

Từ 0 – 1000 m 

 

Từ1000 – 1300 m 

 

Từ 1300 – 2000 m 

 

Từ 2000 – 3000m 

 

Từ 3000 – 4000m 

 

Từ 4000 – 5000m 

 

> 5000m 

 

 

 

 

 

2- Giải thích tại sao ở độ cao từ 0 – 1000m, sườn đông có rừng rậm nhiệt đới còn sườn 

Tây có thảm thực vật nửa hoang mạc? 

 

B.Ôn tập: Một số vấn đề của Châu Mỹ. 

1- So sánh đặc điểm địa hình của khu vực Bắc Mỹ và Nam Mỹ? 

2-Trình bày mục đích của hiệp định tự do Bắc Mĩ ( NATA)? 

3-Trình bày các kiểu môi trường tự nhiên chính ở Trung và Nam Mĩ? 

4-Nêu đặc điểm nổi bật vấn đề đô thị hóa ở Trung và Nam Mĩ?     

5-Tại sao phải đặt vấn đề  bảo vệ rừng A-ma-zôn ? 

6-Viết báo cáo ngắn gọn về nền nông nghiệp và công nghiệp Bắc Mĩ? (khoảng 2 trang vở 

HS). 
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GỢI Ý 

A.Thực hành:   

1-Quan sát H 46.1 và 46.2  lập bảng sau: 

SỰ PHÂN HOÁ CỦA THẢM THỰC VẬT Ở SƯỜN ĐÔNG VÀ SƯỜN  

PHÍA TÂY ANĐÉT 

Độ cao Sườn Tây Sườn Đông 

Từ 0 – 1000 m 

Từ1000 – 1300 m 

Từ 1300 – 2000 m 

Từ 2000 – 3000m 

Từ 3000 – 4000m 

Từ 4000 – 5000m 

> 5000m 

-TV nửa hoang mạc 

- Cây bụi xương rồng 

- Cây bụi xương rồng 

- Đồng cỏ cây bụi 

- Đồng cỏ núi cao 

- Đồng cỏ núi cao 

- Băng tuyết 

-Rừng nhiệt đới 

-Rừng lá rộng 

Rừng lá kim 

Rừng lá kim 

- Đồng cỏ 

- Đồng cỏ núi cao 

 - Đồng cỏ núi cao và băng 

tuyết 

2- Giải thích tại sao ở độ cao từ 0 – 1000m, sườn đông có rừng rậm nhiệt đới còn sườn 

Tây có thảm thực vật nửa hoang mạc? 

+ Trên dãy núi Anđét, sườn Đông mưa nhiều, sườn Tây mưa ít.  

+ Sườn núi già phía Đông đón gió tín phong Đông Bắc và chịu ảnh hưởng dòng biển nóng 

Guyana tới.  

Còn sườn phía Tây khuất gió chịu ảnh hưởng của sòng biển lạnh Pêru nên thực vật ở 2 

sườn khác nhau vì: 

 -Lượng mưa khác nhau, địa hình khác nhau. 

 -Dòng biển, hướng gió khác nhau. 

 

B.Ôn tập: Châu Mỹ 

1- So sánh đặc điểm địa hình của khu vực Bắc Mỹ và Nam Mỹ? 

           + Giống nhau: Đều có cấu trúc địa hình giống nhau. 

           + Khác nhau: 

Miền  ĐH Bắc Mỹ Nam Mỹ 

Phía Đông Núi già Apalát Các cao nguyên 

Phía Tây Hệ thống Coócđie  chiếm gần ½ 

địa hình 

Hệ thống AnĐét cao,đồ sộ hơn 

nhưng diện tích nhỏ hơn Coócđie. 

Đồng bằng 

ở giữa 

 

Cao ở phía Bắc thấp dần về phía 

Nam 

Chuỗi đồng bằng nối tiếp nhau 

đều là đồng bằng thấp, trừ đồng 

bằng Pâmpa cao ở phía Nam. 

2-Trình bày mục đích của hiệp dịnh tự do Bắc Mĩ( NATA)? 

Mục tiêu của hiệp định mậu dịch tự do Bắc Mĩ ( NAFTA): 

- Tăng sức cạnh tranh trên thị trường thế giới. 

- Chuyển giao công nghệ, tận dụng nguồn nhân lực và nguồn nguyên lệu ở Mêhicô. 

- Tập trung phát triển các ngành công nghệ kỹ thuật cao ở Hoa Kỳ, Canađa. 

- Mở rộng thị trường nội địa, Thế Giới. 
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3-Trình bày các kiểu môi trường tự nhiên chính ở Trung và Nam Mĩ? 

Các kiểu rừng và phân bố: 

   + Rừng Xích đạo xanh quanh năm: Đồng bằng sông A-ma-zôn. 

   + Rừng rậm nhiệt đới: Phía Đông eo đất Trung Mĩ và quần đảo ăng-ti. 

   + Rừng thưa – Xavan: Phía Tây eo đất Trung Mĩ, Đồng bằng Ô-ri-nô-cô. 

   + Thảo nguyên Pampa: Đồng bằng Pam-pa. 

   + Hoang mạc, bán hoang mạc: Đồng bằng ven biển Tây An-đet và cao nguyên Pa-ta-gô-

ni-a,… và thảm thực vật phân hoá theo chiều từ tây sang đông. 

4-Nêu đặc điểm nổi bật vấn đề đô thị hóa ở Trung và Nam Mĩ? 

Đặc điểm đô thị hóa: 

   + Tốc độ đô thị hóa dẫn đầu thế giới. 

   + Tỉ lệ thị dân ở đô thị chiếm 75%. 

   + Tốc độ đô thị hóa không gắn liền với sự phát triển của nền kinh tế. 

   + Các đô thị lớn: Xao –Paolô, Riô-đê Gia-nê-rô, Bu-ê-nôt-Ai-ret. 

5-Tại sao phải đặt vấn đề  bảo vệ rừng A-ma-zôn ? 

Đặt vấn đề  bảo vệ rừng A-ma-zôn vì : 

- Rừng A-ma-zôn là lá phổi xanh của thế giới, là vùng dự trữ sinh học quý giá nhất của 

thế giới. 

- Rừng A-ma-zôn có nhiều tiềm năng để phát triển nông nghiệp,công nghiệp,du lịch… 

- Do khai thác quá mức, diện tích và chất lượng rừng bị suy giảm đến mức báo động, 

môi trường A-ma-zôn suy thoái ảnh hưởng xấu đến khí hậu khu vực và toàn cầu. 

6-Viết báo cáo ngắn gọn về nền nông nghiệp và công nghiệp Bắc Mĩ? 

+HS nêu được các ý cơ bản sau: 

6.1 Nền nông nghiệp tiên tiến 

a. Những điều kiện cho nền kinh tế phát triển. 

  - Điều kiện tự nhiên thuận lợi,có trình độ khoa học kĩ thuật tiên tiến 

  - Các hình thức tổ chức hiện đại  

b. Đặc điểm nông nghiệp. 

   - Nông nghiệp tiên tiến, hiệu quả cao do tự nhiên thuận lợi, áp dụnh tiến bộ khoa học 

kĩ thuật. 

   - Sản xuất nông nghiệp của Hoa Kì, Ca-Na- Đa chiếm hàng đầu thế giới. 

c. Những hạn chế:Giá thành nông sản cao,gây ô nhiễm môi trường do sử dụng quá 

nhiều phân hoá học, thuốc trừ sâu. 

d. Các vùng nông nghiệp Bắc Mĩ: có sự phân hoá từ Bắc xuống Nam, từ Đông sang 

Tây. 

6.2 Công nghiệp Bắc Mĩ chiếm vị trí hàng đầu thế giới 

- Nền công nghiệp hiện đại phát triển cao, trình độ phát triển công nghiệp của 3 nước 

khác nhau. 

- Canađa khai thác và chế biến lâm sản, hoá chất, luyện kim, công nghiệp thực phẩm. 

-Hoa Kì Phát triển tất cả càc ngành kỹ thuật cao 

-Mêhicô - Cơ khí, luyện kim, hoá chất, đóng tàu, lọc dầu, Công Nghiệp thực phẩm. 


