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Bài 47: Châu Nam Cực - châu lục lạnh nhất thế giới 

A.Lý thuyết: (HS ghi vào vở) 

1. Khí hậu: 

- Vị trí địa lí và hình dạng lãnh thổ 

   + Diện tích: 14,1 triệu km2. 

   + Vị trí từ vòng cực Nam đến cực Nam. 

   + Giới hạn gồm lục địa Nam Cực và các đảo ven lục địa. 

   + Có các đại dương bao quanh: Thái Bình Dương, Đại Tây Dương, Ấn Độ Dương. 

- Đặc điểm khí hậu 

   + Lạnh giá, khắc nghiệt, băng tuyết bao phủ quanh năm. 

   + Là nơi có nhiều gió, bão nhất thế giới. 

- Các đặc điểm tự nhiên khác 

   + Bề mặt lục địa Nam Cực là một cao nguyên băng khổng lồ. 

   + Động, thực vật: Động vật phong phú (chim cánh cụt, hải cẩu, cá voi xanh, các loài 

chim và nguồn hải sản tôm, cá,…) và không có thực vật. 

   + Tài nguyên khoáng sản: Nhiều loại than đá, sắt, đồng, dầu khí, 

2. Vài nét về lịch sử khám phá và nghiên cứu 

- Là châu lục được phát hiện và nghiên cứu muộn nhất ( vào cuối TK 19). 

- Là châu lục duy nhất trên thế giới chưa có cư dân sinh sống thường xuyên. 

 

B. Thực hành- luyện tập: (HS làm ra giấy kiểm tra) 

 

  



1.PHẦN TRẮC NGHIỆM ( Mỗi đáp án đúng 0,5 điểm)   

Câu 1: Diện tích của châu Nam Cực là: 

   A. 10 triệu km2.   B. 12 triệu km2. 

   C. 14,1 triệu km2. D. 15 triệu km2. 

Câu 2: Nhiệt độ thấp nhất đo được ở châu Nam Cực là: 

   A. - 88,3°C B. – 90°C. 

   C. - 94,5°C. D. – 100°C. 

Câu 3: Trong các loài vật dưới đây, loài nào không sống ở Nam Cực? 

   A. Chim cánh cụt. B. Hải cẩu. 

   C. Gấu trắng. D. Đà điểu. 

Câu 4: Loài vật đang có nguy cơ tuyệt chủng ở châu Nam Cực là: 

   A. Cá Voi xanh.   B. Hải Cẩu. 

   C.Chim biển.  D. Chim Cánh Cụt. 

Câu 5: Người dân vùng cực dùng chất gì để thắp sáng? 

   A. Dầu hoả.   B. Xăng. 

   C. Mỡ động vật.   D. Khí đốt. 

Câu 6: Châu Nam Cực hiện nay thuộc chủ quyền của quốc gia nào? 

   A. Hoa Kì. 

   B. Liên bang Nga. 

   C. Của 12 quốc gia kí hiệp ước Nam Cực ngày 1/12/1959. 

   D. Là tài sản chung của toàn nhân loại. 

Câu 7: Châu Nam Cực bao gồm: 

   A. Lục địa Nam Cực và các đảo ven lục địa. B. Lục địa Nam Cực. 

   C. Châu Nam Cực và các đảo ven bờ. D. Một khối băng khổng lồ thống nhất. 

Câu 8: Châu Nam Cực còn được gọi là: 

   A. cực nóng của thế giới.   B. cực lạnh của thế giới. 

   C. lục địa già của thế giới.  D. lục địa trẻ của thế giới. 

Câu 9: Loài vật biểu tượng cho châu Nam Cực là: 

   A. Cá Voi xanh.   B. Hải Cẩu. 

   C. Hải Báo.  D. Chim Cánh Cụt. 

Câu 10: Châu Nam Cực giàu có những khoáng sản nào? 

   A. Vàng, kim cương, đồng, sắt.  B. Vàng, bạc, thiếc, dầu khí. 

   C. Than đá, sắt, đồng, dầu mỏ.  D. Than đá, nhôm, chì, manga. 

2 . PHẦN TỰ LUẬN: ( 5 điểm)  

Câu 1: Tại sao châu Nam Cực là một hoang mạc lạnh mà vùng ven bờ và trên các đảo 

vẫn có nhiều chim và động vật sinh sống? ( 2 điểm)  

Câu 2: Sự tan băng ở châu Nam Cực sẽ ảnh hưởng đến đời sống của con người trên Trái 

Đất như thế nào? Liên hệ sự ảnh hưởng đó tới vùng ven biển của Việt Nam? ( 3 điểm)  

C.Vận dụng: 

        -  HS học bài. Làm tiếp các câu hỏi tập bản đồ. 


