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Bài 44-45: Kinh tế Trung và Nam Mĩ . 

A.Lý thuyết: (HS ghi vào vở) 

1. Nông nghiệp: 

a. Các hình thức sở hữu trong nông nghiệp: 

- Đại điền trang: 

   + Thuộc sở hữu của các đại điền chủ, chỉ chiếm dưới 5% số dân nhưng sở hữu 

trên 60% diện tích. 

   + Quy mô lớn, canh tác theo lối quảng canh, năng suất thấp. 

- Tiểu điển trang: 

   + Thuộc sở hữu của các hộ nông dân 

   + Quy mô nhỏ, trồng lương thực để tự túc 

- Sở hữu của tư bản nước ngoài: 

   + Thuộc sở hữu của các công ty tư bản Hoa Kì, Anh. 

   + Lập đồn điền để trồng trọt, chăn nuôi và xây dựng các cơ sở chế biến nông 

sản xuất khẩu. 

b. Các ngành nông nghiệp: 

- Ngành trồng trọt: 

   + Các loại nông sản chủ yếu : cây công nghiệp ( cà phê, bông, lạc, mía ) và cây 

ăn quả  xuất khẩu.   

   + Một số nước phát triển lương thực nhưng phần lớn các nước Trung và Nam 

Mĩ phải nhập lương thực và thực phẩm. 

   + Ngành trồng trọt mang tính độc cạnh do lệ thuộc vào nước ngoài. 

- Ngành chăn nuôi: Phát triển mạnh chăn nuôi bò thịt, bò sữa, cừu, lạc đà,… 

( Braxin, Achentina, Urugoay, Paragoay ) 

- Đánh bắt cá: Pê-ru có ngành đánh bắt cá biển với sản lượng cao trên thế giới. 

2. Công nghiệp: 

 - Các nước khu vực Anđet và eo đất Trung Mĩ phát triển mạnh ngành công 

nghiệp công nghiệp khai thác khoáng   

- Các nước trong vùng biển Caribê phát triển công nghiệp thực phẩm và sơ chế 

nông sản . 

- Một số nước công nghiệp mới, có kinh tế  phát triển mạnh nhất khu vực là : 

Braxin, Achentina, Chilê, Vênêxuêla. 

3. Vấn đề khai thác rừng A-ma-dôn 

- Vai trò của rừng A-ma-dôn: 

   + Nguồn dự trữ sinh vật qúi giá. 

   + Nguồn dự trữ nước để điều hoà khí hậu cân bằng sinh thái toàn cầu. 

   + Trong rừng có nhiều tài nguyên, khoáng sản. 

   + Nhiều tiềm năng phát triển kinh tế. 

- Hậu quả của khai thác rừng A-ma-dôn: Mất cân bằng hệ sinh thái, làm biến đổi 

khí hậu,… 

4. Khối thị trường chung Mec-cô-xua: 

   a. Tổ chức:   

- Thành lập năm 1991 gồm các nước thành viên : Braxin, Achentina, Uruguay, 

Paraguay. 
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- Hiện nay kết nạp thêm Chi –lê, Bô-li-vi-a. 

b.Mục tiêu :   

- Tháo dỡ hàng rào thuế quan 

- Tăng cường trao đổi thương mại giữa các quốc gia trong khối đã góp phần làm 

tăng sự thịnh vượng các các nước thành viên. 

 -Thoát khỏi sự lũng đoạn kinh tế của Hoa Kì. 

 

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

1-Trắc nghiệm: ( 7 điểm) Hãy chọn câu trả lời đúng nhất.   

Câu 1: Các công ty đã mua đất rộng lớn để lập đồn điền trồng trọt, chăn nuôi và 

chế biến xuất khẩu là nước: 

   A. Hoa Kì và Anh.   B. Hoa Kì và Pháp. 

   C. Anh và Pháp.   D. Pháp và Ca-na-da. 

Câu 2:  Hình thức sở hữu đất phổ biến trong nông nghiệp ở Trung và Nam Mĩ là: 

   A. Hợp tác xã.     B. Trang trại. 

   C. Điền trang.     D. Hộ gia đình. 

Câu 3: Thành phần nào chiếm nhiều diện tích đất trồng nhất ở Trung và Nam Mĩ? 

   A. Các công ti tư bản nước ngoài.   B. Các đại điền chủ. 

   C. Các hộ nông dân.   D. Các hợp tác xã. 

Câu 4: Các hình thức canh tác chủ yếu ở các nước Trung và Nam Mĩ: 

   A. Quảng canh - độc canh.   B. Thâm canh. 

   C. Du canh.   D. Quảng canh. 

Câu 5: Cây trồng chủ yêu của Cu Ba là: 

   A. Mía.   B. Cà phê. 

   C. Bông.   D. Dừa. 

Câu 6: Nước có sản lượng cá biển lớn nhất Nam Mĩ: 

   A. Cô-lôm-bi-a.     B. Chi-lê. 

   C. Xu-ri-nam.     D. Pê-ru. 

Câu 7: Trên sườn núi Trung An-đét, người ta nuôi: 

   A. bò thịt, cừu.              B. cừu, dê. 

   C. dê, bò sữa.     D. cừu, lạc đà Lama. 

Câu 8: Các nước Nam Mĩ phải nhập khẩu sản phẩm nào dưới đây? 

   A. Cà phê.       B. Bông. 

   C. Mía.       D. Lương thực. 

Câu 9: Khối thị trường chung Mec-cô-xua thành lập năm nào? 

   A. Năm 1990.     B. Năm 1991. 

   C. Năm 1995.     D. Năm 2000. 

Câu 10: Trong các nước dưới đây, nước nào không phải là thành viên của Mec-

cô-xua: 

   A. Bra-xin.  B. Ac-hen-ti-na. 

   C. Vê-nê-xu-ê-la.  D. Pa-ra-goay. 

Câu 11: Các nước ở khu vực An-đét và eo đất Trung Mĩ phát triển mạnh ngành: 

   A. Công nghiệp cơ khí chế tạo.   B. Công nghiệp lọc dầu. 

   C. Công nghiệp khai khoáng.  D. Công nghiệp thực phẩm. 
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Câu 12: Các nước công nghiệp mới ở khu vực Trung và Nam Mĩ là: 

   A. Bra-xin, Pa-na-ma, Chi-lê.   B. Chi-lê, U-ru-goay, Pa-ra-goay. 

   C. Bra-xin, Vê-nê-xu-ê-la, Pa-na-ma.   D. Bra-xin, Chi-lê, Vê-nê-xu-ê-la. 

Câu 13: Ở vùng biển Ca-ri-bê, các ngành công nghiệp chủ yếu là: 

   A. Sơ chế nông sản và chế biến thực 

phẩm.  

 B. Khai khoáng và công nghiệp chế 

biến. 

   C. Công nghiệp chế biến, luyện kim 

màu. 

 D. Công nghiệp khai thác và chế biến 

lâm sản. 

Câu 14: Mục đích chính thành lập khối thị trường chung Mec-cô-xua là: 

   A. Cạnh tranh với các nước Bắc Mĩ. 

   B. Thoát khỏi sự lũng đoạn kinh tế của Hoa Kì. 

   C. Cạnh tranh thị trường với các nước châu ÂU. 

   D. Tạo thị trường rộng lớn giữa các nước thành viên. 

 

2-Tự luận : (3 điểm)  Tại sao phải đặt vấn đề  bảo vệ rừng A-ma-zôn ? 

 

C.Vận dụng: 

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

 

 

 

 


