DẠY HỌC TRỰC TUYẾN TUẦN LỄ 17/2 – 27/2

MÔN: ĐỊA LÍ – KHỐI 7

CHỦ ĐỀ: TÌM HIỂU KINH TẾ KHU VỰC BẮC MĨ
A. Nội dung chính của chủ đề bài học.
I/ Nông nghiệp tiên tiến:
1. Đặc điểm phát triển:
- NN phát triển nhờ vào điều kiện tự nhiên thuận lợi, khoa học kĩ thuật tiên
tiến.
- Sản xuất nông nghiệp hàng hoá, sản xuất theo quy mô lớn.
- Sản xuất nông nghiệp Hoa Kì và Canada chiếm vị trí hàng đầu thế giới.
- Nông nghiệp phụ thuộc vào hoạt động thương mại và tài chính.
2. Phân bố:
Sự phân bố nông nghiệp Bắc Mĩ không đều.
=> Nguyên nhân: Do sự phân hoá tự nhiên nên nông nghiệp Bắc Mĩ phân hoá rõ rệt
từ Bắc - Nam, từ Tây - Đông.
II/ Công nghiệp chiếm vị hàng đầu thế giới:
- Các nước Bắc Mĩ có nền công nghiệp phát triển.
- Một số ngành quan trọng: luyện kim, cơ khí, hoá chất, hoá dầu, ôtô… 
công nghiệp chế biến chiếm ưu thế.
- Gần đây, nhiều ngành công nghiệp mũi nhọn như điện tử, hàng không vũ trụ
… được chú trọng phát triển.
III/ Dịch vụ:
- Chiếm tỉ trọng cao trong nền kinh tế.
- Các ngành chủ yếu: tài chính, ngân hàng, bưu chính viễn thông, vận tải….
IV/ Hiệp định mậu dịch tự do Bắc Mĩ (NAFTA):
Hoa Kì, Canada và Mêhicô đã thông qua hiệp định mậu dịch tự do Bắc Mĩ thành
một khối kinh tế có:
- Tài nguyên phong phú.
- Nguồn lực dồi dào.
- Công nghệ hiện đại.
 Nhằm khai thác hiệu quả các nguồn lực của khu vưc và cạnh tranh có hiệu quả
trên thị trường thế giới.
B. Bài tập ôn luyện:
TÌM HIỂU VÙNG CÔNG NGHIỆP TRUYỀN THỐNG Ở ĐÔNG BẮC HOA
KÌ VÀ VÙNG CÔNG NGHIỆP “VÀNH ĐAI MẶT TRỜI”
(Hướng dẫn HS tìm hiểu sự dịch chuyển các ngành công nghiệp ở Hoa Kì)

Câu 1: Tên các đô thị và ngành công nghiệp.
- HS căn cứ hình 37.1 và hình 39.1 hoàn thành bảng học tập sau:
Khu vực
Tên đô thị lớn
Ngành công nghiệp
Các ngành truyền thống:
Niu
Iooc,
Oasintơn,
Vùng Đông Bắc
luyện kim đen, co khí, dệt,
Sicago…
Hoa Kì
hoá chất…
Lot
An-giơ-let,
Xan Các ngành hiện đại: điện tử,
Vành đai mặt trời
Phran-xi-co, Hiu-Xtơn…
lọc dầu, hàng không vũ trụ….
- HS căn cứ những kiến thức đã học giải thích vì sao các ngành truyền thống ở vùng
Đông Bắc bị sa sút? (Sự lớn mạnh của Nhật Bản, Châu Âu, bất ổn định trong giá cả
thị trường).
Câu 2: Sự phát triển của vành đai công nghiệp mới.
- HS quan sát hình 40.1 lược đồ không gian công nghiệp Hoa Kì kết hợp với kiến
thức đã học trả lời các câu hỏi:
- Hướng chuyển vốn và lao động ở Hoa Kì? (Chuyển từ vùng Đông Bắc sang
vành đai mặt trời).
- Tại sao lại có sự chuyển vốn và lao động như đã nói? (Do sự phát triển mạnh
công nghiệp ở phía Nam trong giai đoạn hiện nay).
- Những thuận lợi của vùng công nghiệp “vành đai mặt trời”? (Chú ý các luồng
nhập nguyên liệu từ Trung và Nam Mĩ, thị trường đông dân, lao động rẻ, mở
rộng giao lưu kinh tế ở cả 2 bên đại dương).
C. Đề kiểm tra cuối chủ đề:
Dựa vào kiến thức đã học và hướng dẫn thực hành, HS hãy hoàn thành bài viết
Tìm hiểu về sự dịch chuyển các ngành công nghiệp ở Hoa Kì (nêu rõ hiện trạng, xu
hướng dịch chuyển và nguyên nhân tác động đến sự chuyển dịch đó).
(Yêu cầu làm bài nghiêm túc ra giấy đôi, nộp lại cho GVBM khi đi học lại, mỗi
học sinh một bài và tuyệt đối không làm bài giống nhau. Nếu phạm quy sẽ xử lí
đúng theo quy định.)

