GV: NGUYỄN THỊ MAU

SỜ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TPHCM
TRƯỜNG THPT HÙNG VƯƠNG

BỘ MÔN : ĐỊA LÝ – KHỐI LỚP 11
CHỦ ĐỀ 6: BÀI 7. LIÊN MINH CHÂU ÂU -EU
TUẦN:.../HKI
Tiết 1:EU-LIÊN

MINH KHU VỰC LỚN TRÊN THẾ GIỚI

PHIẾU HƯỚNG DẪN HỌC SINH TỰ HỌC
Nhiệm vụ tự học, nguồn tài liệu cần tham khảo:
1.Sách giáo khoa Địa lí lớp 11 chương trình cơ bản
Nội dung I: QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN (Đọc SGK mục I trang 47, 48)
1. Sự ra đời và phát triển
2. Mục đích và thể chế ( Học sinh tự học )
Nội dung II: VỊ THẾ CỦA EU TRONG NỀN KINH TẾ THẾ GIỚI (Đọc SGK mục II trang
49,50 )
1.Trung tâm kinh tế hàng đầu thế giới
2.Tổ chức thương mại hàng đầu thế giới
2.Tập bản đồ Địa lí 11 của NXB Giáo dục : trang 15
Kiến thức cần ghi nhớ
Nội dung 1. Quá trình hình thành và phát triển
I.QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN
1.Sự ra đời và phát triển


Lý do: Nhằm liên kết hợp tác giữa các nước trong khối, cùng cạnh trang với quốc gia lớn.



Sự ra đời :

CỘNG ĐỒNG
THAN VÀ THÉP
CHÂU ÂU (1951).

CỘNG ĐỒNG KINH
TẾ CHÂU ÂU (1957)

CỘNG ĐỒNG
NGUYÊN TỬ CHÂU
ÂU (1958)

CỘNG ĐỒNG
CHÂU ÂU EC
(1967)

HIỆP ƯỚC MAXTRICH

LIÊN MINH CHÂU
ÂU EU (1993)



Phát triển :

Năm

Số Thành Viên

Các Quốc Gia

1957

6

Bỉ, Pháp, Đức, Hà Lan, Lucxambua, Italia

1973

9

Anh, Ailen, Đan Mạch

1981

10

Hi Lạp

1986

12

Tây Ban Nha, Bồ Đồ Nha

1995

15

Thụy Điển, Phần Lan, Áo

2004

25

Sec, Litva, Hunggary, Ba Lan, Slôvakia,
Slovenia, Latvia, Extonia, Manta, CH Sip

2007

27

Rumani, Bungary

2013

28

Croatia

2019

27

Anh => rút khỏi

2. Mục đích và thể chế ( học sinh tự học )

Nội dung 2. Vị thế của EU trong nền kinh tế thế giới
II. VỊ THẾ CỦA EU TRONG NỀN KINH TẾ THẾ GIỚI.
1.Trung tâm kinh tế hàng đầu thế giới
BẢNG 7.1 MỘT SỐ CHỈ SỐ CƠ BẢN
CỦA CÁC TRUNG TÂM KINH TẾ HÀNG ĐẦU TRÊN THẾ GIỚI

Chỉ số

EU

Hoa Kì

Nhật
Bản

BẢNG SỐ LIỆU MỘT SỐ CHỈ SỐ CƠ BẢN
CỦA CÁC TRUNG TÂM KINH TẾ HÀNG ĐẦU TRÊN THẾ GIỚI – Năm 2015

Chỉ số

EU

Hoa Kì

Nhật
Bản

Số dân ( triệu người )

507,9

318,9

127,1

GDP ( Tỉ USD )

18517

17348

4596

Số dân (triệu người – năm
2005)

459,7

296,5

127,7

GDP (Tỉ USD –năm 2004 )

12690,5

11667,5

4623,4

Tỉ trọng xuất khẩu trong
GDP ( %- năm 2004 )

26,5

7,0

12,2

Tỉ trọng xuất khẩu
trong GDP ( % )

42,7

13,5

17,7

Tỉ trọng xuất khẩu của thế
giới ( % -năm 2004 )

37,7

9,0

6,25

Tỉ trọng xuất khẩu
của thế giới ( % )

33,5

9,8

3,6

Nên: EU đã trở thành một trung tâm kinh tế hàng đầu thế giới về GDP,tỉ trọng xuất khẩu trong GDP,
và tỉ trọng xuất khẩu của thế giới
Tuy nhiên: Vẫn còn có sự chênh lệch về trình độ phát triển kinh tế giữa các nước thành viên
2.Tổ chức thương mại hàng đầu thế giới
Biểu hiện: Kinh tế EU phụ thuộc nhiều vào hoạt động xuất, nhập khẩu
+Trong nước : Đã dở bỏ hàng rào thuế quan trong buôn bán, chỉ có chung một mức thuế
+Ngoài nước EU là bạn hàng của các nước đang phát triển ( Việt Nam )
Nên: EU đang dẫn đầu thế giới về thương mại
Tuy nhiên: EU không tuân thủ quy định tổ chức thương mại thế giới, hạn chế nhập khẩu các mặt hàng
nhạy cảm, làm cho nông sản trong nước bị thấp so với thế giới

Tiết 2:EU-HỢP

TÁC LIÊN KẾT ĐỂ CÙNG PHÁT TRIỂN

Nhiệm vụ tự học , nguồn tài liệu cần tham khảo:

1.Sách giáo khoa Địa lí lớp 11 chương trình cơ bản
Nội dung I: THỊ TRƯỜNG CHUNG CHÂU ÂU (Đọc SGK mục I trang51,52 )
1. Tự do lưu thông
2. Euro(ơ-rô)- đồng tiền chung của EU
Nội dung II: HỢP TÁC TRONG SẢN XUẤT VÀ DỊCH VỤ (Đọc SGK mục II trang 52,53 )
1. Sản xuất máy bay E-bớt
2. Giao thông đường hầm dưới biển Măng -sơ
Nội dung III: LIÊN KẾT VÙNG CHÂU ÂU(EUROREGION) hs tự học
2.Tập bản đồ Địa lí 11 của NXB Giáo dục : trang 16
Kiến thức cần ghi nhớ
Nội dung 1. Thị trường chung Châu Âu

I. THỊ TRƯỜNG CHUNG CHÂU ÂU
1.Tự do lưu thông
+ Đặc điểm: Từ 1-1-1993, EU đã thiết lập một thị trường chung, đảm bảo cho việc lưu thông
về hàng hóa, con người, dịch vụ, giữa các thành viên
+ Biểu hiện:
Biểu hiện

Mục đích

Ví dụ

Tự do di chuyển

Đi lại, cư trú, nơi làm việc

Một người Đan Mạch có thể làm
bất cứ nơi nào trên nước Pháp

Tự do lưu thông dịch vụ

Giao dịch thông tin liên lạc,
ngân hàng...

Một công ty có thể hợp đồng mà
không cần xin giấy phép

Tự do lưu thông hàng hóa

Không phải chịu thuế

Bán một chiếc xe không đóng thuế

Tự do lưu thông tiền vốn

Lựa chọn bất kỳ ngân hàng

Mở tài khoản ngân hàng

=>Lợi ích:Tạo mối quan hệ buôn bán giữa các nước
2.Euro(ơ-rô )- đồng tiền chung của EU
Sử dụng ơ- rô là đồng tiền chung
1999

Đưa vào giao dịch

2004

13 nước sử dụng

=> Ý nghĩa: - Nâng cao sức cạnh tranh
- Xóa bỏ những rủi ro
- Thuận lợi giao vốn
- Đơn giản hóa công tác kế toán

Nội dung 2. Hợp tác trong sản xuất và dịch vụ
II.HỢP TÁC TRONG SẢN XUẤT VÀ DỊCH VỤ

Sản xuất máy
bay E-bớt ;
Đường hầm
giao thông
dưới biển
Măng-sơ

Sản xuất tên lửa A-ri-an
Sản xuất máy bay E-bớt nổi tiếng nhất ( Đức,
Pháp, Anh sáng lập)
Xây dựng đường hầm dưới biển Măng-sơ,
hoàn thành 1994
Đây là tuyến giao thông rất quan trọng
Hàng hóa có thể vận chuyển từ Anh sang Châu
Âu và ngược lại

=> Mục đích: Liên kết sâu rộng về kinh tế, xã hội, văn hóa trên cơ
sở tự nguyện, các bên cùng có lợi
Nội dung 3. Liên kết vùng Châu Âu ( EUROREGION )
III.LIÊN KẾT VÙNG CHÂU ÂU (EUROREGION) hs tự học

BÀI TẬP
NỘI DUNG CHUẨN BỊ : HS cần xem kỹ lí thuyết SGK trước khi tham khảo phần lý thuyết
tóm lượt và bài tập
A. TỰ LUẬN:
Câu 1: EU có vị thế như thế nào trong nền kinh tế thế giới?
-Trung ............... đầu thế giới: đứng đầu thế giới về ........., ....... xuất khẩu trong GDP
Và......... xuất khẩu của thế giới.
-Tổ............ hàng đầu thế giới: đứng đầu thế giới về ........................; bạn hàng lớn nhất
của các nước .....................
Câu 2: Cho biết Cộng đồng châu Âu (EC) được thành lập trên cơ sở họp nhất của các tổ chức nào ?
- Công đồng .................... châu Âu
- Cộng đồng ....................châu Âu
- Cộng đồng ....................châu Âu
Câu 3: Quá trình phát triển của EU có những đặc điểm gì ?
- Số lượng các thành viên trong.................. liên tục
- EU được..................theo các hướng khác nhau trong không gian địa lí
Câu 4: Dựa vào tập bản đồ Địa Lí 11 và kiến thức đã học, hãy kể tên các nước gia nhập Liên minh châu
Âu vào năm 2007 là:
.................., Bungary
Câu 5: Dựa vào bảng 7.1, so sánh vị thế của EU với Hoa Kỳ và Nhật Bản
-Là một trong .............trung tâm kinh tế............... thế giới
- Có ............,........... xuất khẩu trong GDP, và .............. xuất khẩu của thế giới đứng đầu

Câu 6: Cho biết đặc điểm của thị trường chung châu Âu?
- Đảm bảo: tự do lưu thông về ............., ............, ......... và .......... giữa các nước thành viên.
- Có ..........một chính sách thương mại trong quan hệ buôn bán với các nước ngoài khối.
Câu 7: Trình bày biểu hiện của mối liên kết toàn diện giữa các nước trong EU.
-Một số biểu hiện liên kết của EU:
+ Tự do ........... về: hàng hoá, con người (di chuyển), dịch vụ, tiền vốn giữa các nước thành
viên; tạo thị trường chung thống nhất.
+Hợp tác trong ....... và ......: sản xuất máy bay........, xây dựng đường hầm giao thông dưới biển
........; liên kết sâu rộng về kinh tế, xã hội và văn hoá trên cơ sở ........ vì những ........của các bên tham gia qua
xây dựng Liên kết vùng châu Âu.
Câu 8: Đồng tiền chung Ơ-rô được đưa vào sử dụng vào thời gian nào? Hiện nay có những quốc gia nào
sử dụng tiền chung Ơ-rô?
- Đồng tiền chung Ơ-rô được đưa vào sử dụng từ năm .........
- Đến năm 2004, đã có ...... thành viên EU sử dụng ơ-rô là đồng tiền chung: Bỉ, CHLB Đức, Pháp, Phần
Lan, I-ta-li-a, ......., Áo, Bồ Đào Nha, Tây Ban Nha..........., Hy Lạp, ........và Xlô-vê-ni-a.
Câu 9: Việc đưa vào sử dụng đồng tiền chung Ơ-rô có ý nghĩa như thế nào đối với sự phát triển của
EU?
- Nâng .........của thị trường chung Châu Âu.
- Xóa bỏ ...............khi chuyển đổi tiền tệ.
- Thuận lợi .............trong EU.
- Đơn giản hóa ............của các danh nghiệp đa quốc gia.

B. TRẮC NGHIỆM:
Câu 1. Tự do đi lại, tự do cư trú, tự do lựa chọn nơi làm việc trong các quốc gia thuộc EU là biểu hiện
của
A. tự do di chuyển.
B. tự do lưu thông dịch vụ.
C. tự do lưu thông hàng hóa.
D. tự do lưu thông tiền vốn.
Câu 2. Việc sử dụng đồng tiên chung (ơ-rô) của Liên minh châu Âu không đưa đến tác dụng nào dưới
đây?
A. Xóa bỏ những rủi ro khi chuyển đổi tiền tệ.
B. Nâng cao vị thế của đồng ơ-rô so với các đồng tiền khác.
C. Tạo thuận lợi cho việc chuyển giao vốn trong Liên minh châu Âu.
D. Đơn giản hóa công tác kế toán của các doanh nghiệp đa quốc gia.
Câu 3. Đường hầm dưới biển Măng – sơ không là cầu nối giữa các nước
A. Anh - Pháp.
B. Anh – Đức.
C. Anh – Liên Bang Nga.
D. Anh – Hà Lan.
Câu 4. Tổ hợp công nghiệp hàng không E-bớt (Airbus) do những nước nào sau đây sáng lập?

A. Đức – Anh - Pháp.
B. Đức – Ý – Hà Lan.
C. Anh – Pháp – Mỹ.
D. Anh – Ý – Hà Lan.
Câu 5: Dựa vào tập bản đồ Địa Lí 11 và kiến thức đã học, năm 2019 EU chính thức có mấy quốc gia ?
A.28
B.24
C.25
D.27
Câu 6: EU là bạn hàng lớn nhất của các nước ?
A. Đang phát triển
B. Phát triển
C. Công nghiệp mới
C. Mĩ La-Tinh
Câu 7: Công đồng châu Âu được viết tắt theo tên tiếng anh là
A. EC
B. EEC
C. EU
D.WTO
Câu 8: Dựa vào tập bản đồ Địa Lí 11 và kiến thức đã học, hãy xác định nước Anh chính thức rời khỏi
Liên minh châu Âu vào năm nào ?
A.2016
B.1957
C.2019
D.2020
Câu 9: EU được thành lập không nhằm mục đích nào dưới đây ?
A. Lưu thông hàng hóa
B. Lưu thông con người
C. Lưu thông vũ khí hạt nhân
D. Lưu thông tiền vốn

Câu 10: Cho bảng số liệu :Tỉ trọng GDP, số dân của EU và một số nước trên thế giới năm 2014
Chỉ số
Các nước, khu vực

GDP

( Đơn vị:%)
Số dân

EU

23,7

7,0

Hoa Kỳ

22,2

4,4

Nhật Bản

5,9

1,8

Trung Quốc

13,7

18,8

Ấn Độ

2,6

17,8

Các nước còn lại

31,9

50,2

Dựa vào bảng số liệu về Tỉ trọng GDP, số dân của EU và một số nước trên thế giới năm 2014
hãy nhận diện biểu đồ thích hợp nhất là :
A. Biểu đồ đường
C. Biểu đồ kết hợp
B. Biểu đồ tròn
D. Biểu đồ miền

ĐÁP ÁN:
A. TỰ LUẬN:
Câu 1: EU có vị thế như thế nào trong nền kinh tế thế giới?
-Trung tâm kinh tế hàng đầu thế giới: đứng đầu thế giới về GDP, tỉ trọng xuất khẩu trong GDP
và tỉ trọng xuất khẩu của thế giới.
-Tổ chức thương mại hàng đầu thế giới: đứng đầu thế giới về thương mại; bạn hàng lớn nhất
của các nước đang phát triển.
Câu 2: Cho biết Cộng đồng châu Âu (EC) được thành lập trên cơ sở họp nhất của các tổ chức nào ?
- Công đồng Than và thép châu Âu
- Cộng đồng Nguyên tử châu Âu

- Cộng đồng kinh tế châu Âu
Câu 3: Quá trình phát triển của EU có những đặc điểm gì ?
- Số lượng các thành viên trong Eu tăng liên tục
- EU được mở rộng theo các hướng khác nhau trong không gian địa lí
Câu 4: Dựa vào tập bản đồ Địa Lí 11 và kiến thức đã học, hãy kể tên các nước gia nhập Liên minh châu
Âu vào năm 2007 là:
Rumani, Bungary Rumani, Bungary
Câu 5: Dựa vào bảng 7.1, so sánh vị thế của EU với Hoa Kỳ và Nhật Bản
-Là một trong ba trung tâm kinh tế lớn nhất thế giới
- Có GDP,tỉ trọng xuất khẩu trong GDP, và tỉ trọng xuất khẩu của thế giới đứng đầu
Câu 6: Cho biết đặc điểm của thị trường chung châu Âu?
- Đảm bảo: tự do lưu thông về hàng hóa, con người, dịch vụ và tiền vốn giữa các nước thành viên.
- Có chung một chính sách thương mại trong quan hệ buôn bán với các nước ngoài khối.
Câu 7: Trình bày biểu hiện của mối liên kết toàn diện giữa các nước trong EU.
-Một số biểu hiện liên kết của EU:
+ Tự do lưu thông về: hàng hoá, con người (di chuyển), dịch vụ, tiền vốn giữa các nước thành
viên; tạo thị trường chung thống nhất.
+Hợp tác trong sản xuất và dịch vụ: sản xuất máy bay Airbus, xây dựng đường hầm giao thông
dưới biển Măng-sơ; liên kết sâu rộng về kinh tế, xã hội và văn hoá trên cơ sở tự nguyện vì những lợi ích
chung của các bên tham gia qua xây dựng Liên kết vùng châu Âu.
Câu 8: Đồng tiền chung Ơ-rô được đưa vào sử dụng vào thời gian nào? Hiện nay có những quốc gia nào
sử dụng tiền chung Ơ-rô?
- Đồng tiền chung Ơ-rô được đưa vào sử dụng từ năm 1999.
- Đến năm 2004, đã có 13 nước thành viên EU sử dụng ơ-rô là đồng tiền chung: Bỉ, CHLB Đức, Pháp,
Phần Lan, I-ta-li-a, Hà Lan, Áo, Bồ Đào Nha, Tây Ban Nha, Luc-xăm-bua, Hy Lạp, Ai-len và Xlô-vê-ni-a.
Câu 9: Việc đưa vào sử dụng đồng tiền chung Ơ-rô có ý nghĩa như thế nào đối với sự phát triển của
EU?
- Nâng cao sức cạnh tranh của thị trường chung Châu Âu.
- Xóa bỏ những rủi ro khi chuyển đổi tiền tệ.
- Thuận lợi chuyển giao vốn trong EU.
- Đơn giản hóa công tác kế toán của các danh nghiệp đa quốc gia.

B. TRẮC NGHIỆM:
Câu hỏi

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Đáp án

A

C

C

A

D

A

A

D

C

B

Hoạt động 3: Giải đáp ý kiến, thắc mắc của học sinh
Học sinh có ý kiến thắc mắc xin liên hệ với GVBM

