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Giải bài 2 trang 69 SBT Địa lí 6 – Chân trời sáng tạo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Phương pháp: 

Dựa vào hộp nội dung trang 70 và 71 SBT. 

BÀI 21: THỰC HÀNH TÌM HIỂU MÔI TRƯỜNG TỰ NHIÊN QUA TÀI LIỆU 

VÀ THAM QUAN ĐỊA PHƯƠNG 

CHƯƠNG 6: ĐẤT VÀ SINH VẬT TRÊN TRÁI ĐẤT 

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

BIÊN SOẠN: BAN CHUYÊN MÔN LOIGIAIHAY.COM 

 

Tìm hiểu môi trường tự nhiên qua tài liệu và tham quan địa phương (tìm hiểu về tài nguyên rừng). 

Dựa vào hộp nội dung trang 70 và 71, em hãy điền thông tin vào chỗ trống sau: 

- Diện tích rừng từ 1945 - 2015 có xu hướng: 

- Tỉ lệ che phủ rừng có xu hướng: 

- Vùng có diện tích rừng bị che phủ nhiều nhất thời kì 1995 - 2009: 

- So sáng tổng diện tích rừng trồng và rừng tự nhiên tính đến năm 2018: 

- Tỉ lệ che phủ rừng toàn quốc năm 2020 so với năm 2005: 
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Cách giải: 

- Diện tích rừng từ 1945 - 2015 có xu hướng: giảm. 

- Tỉ lệ che phủ rừng có xu hướng: giảm. 

- Vùng có diện tích rừng bị che phủ nhiều nhất thời kì 1995 - 2009: Tây Nguyên. 

- So sánh tổng diện tích rừng trồng và rừng tự nhiên tính đến năm 2018: 

+ Tổng diện tích rừng tự nhiên: 10 255 525 ha. 

+ Tổng diện tích rừng tự nhiên: 4 235 770 ha. 

=> Diện tích rừng tự nhiên gấp khoảng 2,4 lần diện tích rừng trồng. 

- Tỉ lệ che phủ rừng toàn quốc năm 2020 so với năm 2005: đã có xu hướng tăng. Năm 2020 tỉ lệ che phủ rừng 

toàn quốc là 42%, tăng 4,3% so với năm 2005. 
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