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Phương pháp: 

Dựa vào hình 23.1 trong SGK 

 

BÀI 23: CON NGƯỜI VÀ THIÊN NHIÊN 

CHƯƠNG 7: CON NGƯỜI VÀ THIÊN NHIÊN 

MÔN: ĐỊA LÍ – CHÂN TRỜI SÁNG TẠO - LỚP 6 

BIÊN SOẠN: BAN CHUYÊN MÔN LOIGIAIHAY.COM 

 

1. Dựa vào hình 23.1 trong SGK, em hãy hoàn thành bảng sau: 

Ảnh hưởng của thiên nhiên 

đến sinh hoạt và sản xuất 

Ví dụ 

a. Nguồn nguyên liệu sản xuất  

b. Nơi cư trú, mặt bằng sản xuất  

c. Chứa đựng rác thải  

d. Cung cấp lưu trữ thông tin  

đ. Chống các tác nhân gây hại 

(tia cực tím,…) 

 

2. Từ thông tin của câu 1, em hãy viết một đoạn văn ngắn khoảng 10 dòng mô tả những vai trò của 

thiên nhiên đối với con người. 
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Cách giải: 

1. Ví dụ về ảnh hưởng của thiên nhiên đến sinh hoạt và sản xuất 

Ảnh hưởng của thiên nhiên đến sinh 

hoạt và sản xuất 
Ví dụ 

a. Nguồn nguyên liệu sản xuất Khoáng sản cung cấp nguyên liệu cho các 

ngành công nghiệp hoạt động. 

b. Nơi cư trú, mặt bằng sản xuất Đồng bằng là nơi có đông dân cư sinh sống. 

c. Chứa đựng rác thải Môi trường chứa đựng rác thải sinh hoạt của con 

người. 

d. Cung cấp lưu trữ thông tin Cung cấp và lưu trữ các nguồn gen của động, 

thực vật. 

đ. Chống các tác nhân gây hại 

(tia cực tím,…) 

Tầng ô-dôn giúp chống lại các tia cực tím gâ hại 

cho con người. 

2. Vai trò của thiên nhiên đối với con người 

Thiên nhiên có vai trò rất quan trọng đối với đời sống và sản xuất của con người. 

Trong đời sống hằng ngày, thiên nhiên cung cấp những điều kiện hết sức cần thiết (không khí, ánh sáng, 

nước,...) để con người có thể tồn tại. 

Thiên nhiên còn cho con người nhiều nguồn tài nguyên khác như : đất, khoáng sản, gỗ, nguồn năng 

lượng,... để sử dụng trong sản xuất, tạo ra nhiều của cải vật chất nhằm nâng cao chất lượng cuộc sống. 

Bên cạnh đó, thiên nhiên còn là nơi chứa đựng rác thải, cung cấp lưu trữ thông tin, chống lại các tác 

nhân gây hại (tia cực tím,..). 
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