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NỘI DUNG ÔN TẬP KIỂM TRA GIỮA HỌC KÌ I 

MÔN: ĐỊA LÍ 11 

NĂM HỌC: 2021 – 2022 

A. LÝ THUYẾT 

Bài 1: Sự tương phản về trình độ phát triển kinh tế - xã hội giữa các nhóm nước. 

Cuộc cách mạng khoa học và công nghệ hiện đại. 

I. SỰ PHÂN CHIA THÀNH CÁC NHÓM NƯỚC 

- Các nước phát triển có: GDP/người cao, FDI nhiều, HDI cao. 

- Các nước đang phát triển có: GDP/người thấp, nợ nước ngoài nhiều và HDI thấp. 

- Trong nhóm nước đang phát triển, một số nước và vùng lãnh thổ đã trải qua quá trình công 

nghiệp hóa và đạt được trình độ phát triển nhất định về công nghiệp gọi chung là các nước 

công nghiệp mới (NICs).  

II. SỰ TƯƠNG PHẢN VỀ TRÌNH ĐỘ PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI CỦA CÁC 

NHÓM NƯỚC 

1. GDP/người có sự chênh lệch lớn giữa hai nhóm nước 

- Các nước phát triển có GDP/người cao gấp nhiều lần GDP/người của các nước đang phát 

triển. 

2. Cơ cấu GDP phân theo khu vực kinh tế có sự khác biệt 

Năm 2004: 

a. Các nước phát triển 

- Khu vực I chiếm tỉ lệ thấp (2%). 

- Khu vực III chiếm tỉ lệ cao (71%). 

b. Các nước đang phát triển 

- Khu vực I chiếm tỉ lệ tương đối lớn (25%). 

- Khu vực III mới đạt 43%. 

3. Các nhóm nước có sự khác biệt về các chỉ số xã hội 

- Các nước phát triển cao hơn các nước đang phát triển về: 

+ Tuổi thọ trung bình. 

+ Chỉ số HDI. 

Bài 2: XU HƯỚNG TOÀN CẦU HÓA, KHU VỰC KINH TẾ 

I.Xu hướng toàn cầu hoá 
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- Toàn cầu hóa là quá trình liên kết các quốc gia trên thế giới về nhiều mặt, từ kinh tế đến 

văn hóa, khoa học,… Toàn cầu hóa kinh tế có tác động mạnh mẽ đến mọi mặt của nền kinh 

tế - xã hội thế giới. 

1. Toàn cầu hóa kinh tế 

Toàn cầu hóa kinh tế có những biểu hiện sau: 

a. Thương mại thế giới phát triển mạnh 

b. Đầu tư nước ngoài tăng nhanh 

c. Thị trường tài chính quốc tế mở rộng 

d. Các công ti xuyên quốc gia có vai trò ngày càng lớn 

2. Hệ quả của việc toàn cầu hóa kinh tế 

a. Tích cực 

- Thúc đẩy sản xuất phát triển và tăng trưởng kinh tế toàn cầu. 

- Đẩy nhanh đầu tư, tăng cường sự hợp tác quốc tế. 

b. Tiêu cực 

- Gia tăng nhanh chóng khoảng cách giàu nghèo trong từng quốc gia và giữa các quốc gia 

trên thế giới. 

II. Xu hướng khu vực hóa kinh tế 

1. Các tổ chức liên kết kinh tế khu vực 

- Nguyên nhân hình thành: có nét tương đồng về địa lí, văn hóa, xã hội; chung mục tiêu và 

lợi ích phát triển; sự phát triển không đều và sức ép cạnh tranh trong các khu vực trên thế 

giới. 

- Khu vực hóa là quá trình diễn ra những liên kết về nhiều mặt giữa các quốc gia nằm trong 

một khu vực địa lí, nhằm tối ưu hóa những lợi ích chung trong nội bộ khu vực và tối đa hóa 

sức cạnh tranh đối với các đối tác bên ngoài khu vực. 

- Một số tổ chức liên kết kinh tế khu vực: NAFTA, EU, ASEAN, APEC, MERCOSUR,… 

2. Hệ quả của khu vực hóa kinh tế 

a. Tích cực 

- Thúc đẩy sự tăng trưởng và phát triển kinh tế, tăng cường tự do hóa thương mại, mở rộng 

thị trường, đẩy nhanh quá trình toàn cầu hóa kinh tế thế giới. 

b. Thách thức 

- Đảm bảo tự chủ về kinh tế, quyền lực quốc gia,… 

Bài 3: MÔT SỐ VẤN ĐỀ MANG TÍNH TOÀN CẦU 

I. DÂN SỐ 



3 

 

1. Già hóa dân số 

- Dân số thế giới đang có xu hướng già đi. 

- Biểu hiện: 

+ Tỉ lệ người dưới 15 tuổi ngày càng thấp, tỉ lệ người trên 65 tuổi ngày càng cao. 

+ Tuổi thọ của dân số thế giới ngày càng tăng. 

- Các nước phát triển có dân số già hơn. 

- Hậu quả: 

+ Thiếu lao động. 

+ Chi phí lớn cho phúc lợi người già. 

II. MÔI TRƯỜNG 

1. Biến đổi khí hậu toàn cầu và suy giảm tầng ôzôn 

- Trái Đất đang nóng dần lên: nhiệt độ Trái Đất tăng 0,60C trong vòng 100 năm qua. 

=> Do lượng CO2 tăng đáng kể trong khí quyển gây ra hiệu ứng nhà kính. 

- Mưa axit. 

=> Khí thải do các hoạt động công nghiệp và sinh hoạt. 

- Tầng ôzôn mỏng dần và lỗ thủng tầng ôzôn ngày càng rộng ra. 

=> Khí thải CFCs. 

2. Ô nhiễm nguồn nước ngọt, biển và đại dương 

- Do chất thải công nghiệp và chất thải sinh hoạt chưa được xử lí đưa trực tiếp vào sông, hồ, 

biển. 

- Do các sự cố đắm tàu, rửa tàu, tràn dầu,… 

3. Suy giảm đa dạng sinh vật 

- Do sự khai thác quá mức của con người. 

- Nhiều loài sinh vật bị tuyệt chủng hoặc đang đứng trước nguy cơ tuyệt chủng. 

- Hậu quả: mất đi nhiều loài sinh vật, các gen di truyền, nguồn thực phẩm, nguồn thuốc 

chữa bệnh, nguồn nguyên liệu cho nhiều ngành sản xuất,… 

III. MỘT SỐ VẤN ĐỀ KHÁC 

- Xung đột sắc tộc, xung đột tôn giáo và nạn khủng bố. 

- Hoạt động kinh tế ngầm (buôn lậu vũ khí, rửa tiền,…), tội phạm liên quan đến sản xuất, 

vận chuyển, buôn bán ma túy. 
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=> Đang đe dọa trực tiếp tới hòa bình và ổn định trên thế giới, cần có sự hợp tác tích cực 

giữa các quốc gia và toàn thể cộng đồng quốc tế. 

Bài 5 – Tiết 1: MỘT SỐ VẤN ĐỀ CHÂU PHI 

I. MỘT SỐ VẤN ĐỀ VỀ TỰ NHIÊN 

- Phần lớn lãnh thổ châu Phi có khí hậu khô nóng với cảnh quan hoang mạc, bán hoang mạc 

và xavan. 

- Khoáng sản và rừng đang bị khai thác quá mức làm cạn kiệt tài nguyên, hủy hoại môi 

trường. 

- Biện pháp: 

+ Khai thác, sử dụng hợp lí tài nguyên thiên nhiên. 

+ Áp dụng các biện pháp thủy lợi. 

+ Trồng rừng. 

II. MỘT SỐ VẤN ĐỀ VỀ DÂN CƯ VÀ XÃ HỘI 

- Châu Phi dẫn đầu thế giới về tỉ suất sinh thô, tỉ suất tử thô và tỉ suất gia tăng dân số tự 

nhiên. 

- Tuổi thọ trung bình của người dân châu Phi rất thấp, chỉ đạt 52 tuổi. 

- Trình độ dân trí thấp, nhiều hủ tục chưa được xóa bỏ, xung đột sắc tộc, đói nghèo, bệnh tật 

đã và đang đe dọa cuộc sống của nhiều người dân châu Phi. 

III. MỘT SỐ VẤN ĐỀ VỀ KINH TẾ 

- Nền kinh tế hiện nay của châu Phi còn rất nghèo nàn, lạc hậu: 

+ Châu Phi chỉ đóng góp 1,9% GDP toàn cầu (2004). 

+ Đa số các nước châu Phi có mức tăng trưởng kinh tế thấp. 

- Gần đây, nền kinh tế của châu Phi hiện đang phát triển theo chiều hướng tích cực, tốc độ 

tăng trưởng GDP tương đối cao. 

Bài 5 – Tiết 2: MỘT SỐ VẤN ĐỀ CỦA MĨ LATINH 

I. MỘT SỐ VẤN ĐỀ VỀ TỰ NHIÊN, DÂN CƯ VÀ XÃ HỘI 

1. Tự nhiên 

- Cảnh quan chủ yếu là rừng xích đạo và nhiệt đới ẩm, xavan và xavan rừng. 

- Khoáng sản đa dạng chủ yếu là kim loại màu, kim loại quý hiếm và nhiên liệu => Thuận 

lợi phát triển công nghiệp. 

- Tài nguyên đất, khí hậu => Thuận lợi phát triển rừng, chăn nuôi đại gia súc, trồng cây 

công nghiệp và cây ăn quả nhiệt đới. 
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- Tài nguyên thiên nhiên giàu có nhưng đại bộ phận dân cư không được hưởng nguồn lợi 

này. 

2. Dân cư – xã hội 

- Tỉ lệ dân nghèo cao. 

- Sự chênh lệch giàu nghèo rất lớn. 

- Hiện tượng đô thị hóa tự phát diễn ra trầm trọng: thị dân chiếm 75% dân số, nhưng 1/3 

trong số đó sống trong điều kiện khó khăn. 

II. MỘT SỐ VẤN ĐỀ VỀ KINH TẾ 

1. Thực trạng 

- Tốc độ phát triển kinh tế không đều, thiếu ổn định. 

- Phần lớn các nước có tổng số nợ khá cao. 

- Tình hình chính trị thiếu ổn định. 

- Đầu tư nước ngoài giảm mạnh, phụ thuộc vào tư bản nước ngoài. 

2. Nguyên nhân 

- Duy trì cơ cấu xã hội phong kiến lâu dài. 

- Các thế lực bảo thủ của Thiên chúa giáo. 

- Đường lối phát triển kinh tế chưa đúng đắn. 

3. Giải pháp 

- Củng cố bộ máy nhà nước 

- Phát triển giáo dục 

- Cải cách kinh tế, tiến hành công nghiệp hóa đất nước. 

- Mở rộng giao lưu buôn bán với nước ngoài. 

=> Tình hình kinh tế đã có những chuyển biến tích cực. 

               Bài 5 -Tiết 3: MỘT SÔ VẤN ĐỀ CỦA KHU VỰC TÂY NAM Á,TRUNG Á 

I. ĐẶC ĐIỂM CỦA KHU VỰC TÂY NAM Á VÀ KHU VỰC TRUNG Á 

Đặc điểm nổi bật Tây Nam Á Trung Á 

Diện tích  7 triệu km2 5,6 triệu km2 

 

Vị trí địa lí 

Nằm ở tây nam của châu Á; 

nơi tiếp giáp giữa 3 châu lục 

Á-Âu-Phi, án ngữ trên đường 

hàng hải quốc tế Á-Âu. 

Nằm ở trung tâm châu Á, án ngữ 

trên con đường tơ lụa. 

Ý nghĩa  Vị trí chiến lược về kinh tế, 

giao thông và quân sự. 

Vị trí chiến lược về kinh tế và 

quân sự. 

Điều kiện Khí hậu Khí hậu khô hạn Khí hậu lục địa sâu sắc 
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tự nhiên 

và tài 

nguyên 

thiên 

nhiên 

 

Cảnh 

quan 

Hoang mạc, bán hoang mạc. Thảo nguyên khô và hoang mạc. 

Khoáng 

sản 

Dầu mỏ, khí tự nhiên,… tập 

trung ở vùng vịnh Pec-xich. 

Dầu mỏ, khí tự nhiên, than đá, 

thủy điện, sắt, đồng,… 

 

 

 

Đặc điểm xã hội 

 

- Thời cổ đại đã xuất hiện 

nhiều quốc gia có nền văn 

minh rực rỡ. 

- Cái nôi của nhiều tôn giáo 

lớn. 

- Phần lớn dân cư theo đạo 

Hồi, nhưng bị chia rẽ bởi 

nhiều giáo phái khác nhau. 

- Đa dân tộc, mật độ dân số thấp. 

- Tỉ lệ dân theo đạo Hồi cao (trừ 

Mông Cổ). 

- Tiếp thu nhiều giá trị văn hóa 

của cả phương Đông và phương 

Tây. 

II. MỘT SỐ VẤN ĐỀ CỦA KHU VỰC TÂY NAM Á VÀ KHU VỰC TRUNG Á 

1. Vai trò cung cấp dầu mỏ 

- Tây Nam Á và Trung Á đều có trữ lượng dầu mỏ lớn. 

- Tây Nam Á chiếm trên 50% trữ lượng dầu mỏ và có khả năng cung cấp lượng dầu mỏ lớn 

cho thị trường thế giới. 

- Nguồn dầu mỏ và vị trí địa chính trị quan trọng là nguyên nhân sâu xa gây nên tình trạng 

mất ổn định về chính trị ở khu vực này. 

2. Xung đột sắc tộc, xung đột tôn giáo và nạn khủng bố 

- Xung đột giữa người Ả-rập và người Do Thái. 

- Các cuộc đấu tranh giành đất đai, nguồn nước, tài nguyên. 

- Sự hoạt động của các tổ chức chính trị, tôn giáo cực đoan; sự can thiệp của các thế lực bên 

ngoài và những lực lượng khủng bố. 

- Gây nên: 

+ Sự mất ổn định của khu vực. 

+ Gia tăng tình trạng đói nghèo. 

B. KĨ NĂNG 

- Học sinh ôn tập một số kĩ năng Địa lí: nhận xét bảng số liệu, tính toán – xử lí số liệu (mật 

độ dân số, thu nhập bình quân đầu người,…), nhận dạng biểu đồ và vẽ biểu đồ. 

- Một số dạng biểu đồ cần chú ý: biểu đồ cột, biểu đồ đường, biểu đồ tròn. Biểu đồ đảm bảo 

tính khoa học, trực quan, thẩm mỹ, đầy đủ nội dung (tên biểu đồ, số kiệu, kí hiệu, chú giải, 

đơn vị trên các trục, khoảng cách giữa các năm). 

CÁC EM ÔN TẬP CHẮC KIẾN THỨC LÝ THUYẾT ĐỂ LÀM TỐT HAI PHẦN 

TRẮC NGHIỆM VÀ TỰ LUẬN 

 


