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Giải bài tập SGK Địa lí 11 bài 9: 

Tiết 1: Tự nhiên, dân cư và tình hình phát triển 

kinh tế 

Trả lời câu hỏi Địa Lí 11 Bài 9 trang 75: Quan sát hình 9.2, hãy nêu đặc điểm chủ 

yếu về địa hình, sông ngòi và bờ biển của Nhật Bản. 

Trả lời: 

Đặc điểm: 

   - Địa hình: 80% diện tích đồi núi, chủ yếu là núi lửa; đồng bằng nhỏ hẹp nằm ven biển. 

   - Sông ngòi: ngắn, dốc, lưu lượng lớn (sông : Sina, Ixicaro...). 

   - Bờ biển: khúc khuỷu, nhiều vũng vịnh, kín gió. 

Trả lời câu hỏi Địa Lí 11 Bài 9 trang 76: Dựa vào bảng 9.1, hãy cho biết cơ cấu dân 

số theo độ tuổi của Nhật Bản đang biến động theo xu hướng nào. Nêu tác động của 

xu hướng đó đến phát triển kinh tế - xã hội. 

Trả lời: 

* Dân số có xu hướng già hóa: 

   - Nhóm tuổi 0-14: giảm nhanh. 

   - Nhóm tuổi 15 -64 tuổi và trên 65 tuổi: tăng nhanh. 

* Tác động: 

   - Dân số suy giảm, nguy cơ thiếu hụt nguồn lao động trong tương lai -→ Nhật Bản phải 

thuê lao động từ các nước khác -→ nảy sinh nhiều vấn đề xã hội. 

   - Tỉ lệ phụ thuộc tăng, chi phí phúc lợi xã hội cho người già lớn. 

Trả lời câu hỏi Địa Lí 11 Bài 9 trang 76: Các đặc điểm của người lao động có tác 

động như thế nào đến kinh tế - xã hội Nhật Bản. 

Trả lời: 

- Đặc điểm lao động Nhật Bản: người lao động cần cù, làm việc tích cực, ý thức tự giác 

và tinh thần trách nhiệm rất cao, coi trọng giáo dục. 
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=> Con người Nhật Bản là nhân tố quan trọng giúp đất nước này đã khắc phục hậu quả 

chiến tranh và những hạn chế về tự nhiên, vươn lên trở thành cường quốc kinh tế lớn trên 

thế giới. 

Trả lời câu hỏi Địa Lí 11 Bài 9 trang 77: Dựa vào bảng 9.2, hãy nhận xét về tốc độ 

phát triển kinh tế của Nhật Bản qua các giai đoạn từ 1950 – 1973. 

Trả lời: 

   - Giai đoạn 1950 – 1954: tốc độ phát triển kinh tế rất cao (18,8 %), kinh tế khôi phục 

nhanh chóng và đạt ngang mức chiến tranh. 

   - Giai đoạn 1955 -1973: duy trì tốc độ phát triển kinh tế cao (trên 10%) và tiến về ổn 

định hơn. 

Trả lời câu hỏi Địa Lí 11 Bài 9 trang 77: Dựa vào bảng 9.3, nhận xét tình hình phát 

triển của nền kinh tế Nhật Bản trong giai đoạn 1990 -2005. 

Trả lời: 

Nhận xét: 

   - Giai đoạn 1990 – 2001: tốc độ tăng trưởng kinh tế giảm nhanh (giảm 4,7%). 

   - Giai đoạn 2001 - 2005, nền kinh tế bắt đầu phục hồi trở lại (tốc độ tăng trưởng năm 

2005 là 2,5%.) 

Bài 1 trang 78 Địa Lí 11: Phân tích những thuận lợi và khó khăn của vị trí địa lí và 

điều kiện tự nhiên Nhật Bản đối với phát triển kinh tế. 

Trả lời: 

* Vị trí địa lí: Nhật Bản là một quần đảo nằm ở Đông Á, trải ra theo hướng vòng cung dài 

khoảng 3800 km trên Thái Bình Dương, với 4 đảo lớn: Hôn su, Kiu xiu, Xicôcư, 

Hôccaiđô. 

* Thuận lợi: 

   - Giao lưu với các nước trong khu vực và thế giới bằng đường biển. 

   - Nằm trong vùng Đông Á – một khu vực kinh tế sôi động. 

   - Vùng biển rộng lớn, đường bờ biển dài, thuận lợi phát triển tổng hợp kinh tế biển. 

* Khó khăn: 

https://tailieu.com/
https://www.facebook.com/KhoDeThiTaiLieuCom


 

 

Thư viện tài liệu học tập, tham khảo online lớn nhất 

 
 

Trang chủ: https://tailieu.com/ | Email: info@tailieu.com | https://www.facebook.com/KhoDeThiTaiLieuCom  

   - Thuộc vành đai lửa Thái Bình Dương nên có nhiều thiên tai (động đất, núi lửa, sóng 

thần…). 

Bài 2 trang 78 Địa Lí 11: Chứng minh rằng dân số Nhật Bản đang già hóa. 

Trả lời: 

Dân số Nhật Bản đang già hóa: 

   - Nhóm 0-14 tuổi: giảm nhanh. 

   - Nhóm 15 -64 tuổi và trên 60 tuổi tăng nhanh. 

Bài 3 trang 78 Địa Lí 11: Dựa vào bảng 9.3, vẽ biểu đồ đường thể hiện tốc độ tăng 

GDP của Nhật Bản giai đoạn 1990 – 2005. Kết hợp với bảng 9.2, so sánh tốc độ phát 

triển kinh tế Nhật Bản giai đoạn 1950 – 1973 và 1990 – 2005. 

Trả lời: 

* Vẽ biểu đồ 
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* Nhận xét: 

So sánh tốc độ phát triển kinh tế Nhật Bản giai đoạn 1950 – 1973 và 1990 – 2005. 

   - Giai đoạn 1950 -1973: tốc độ tăng trưởng kinh tế thần kì, đạt mức 2 con số (trừ giai 

đoạn 1970 - 1973). 

   - Giai đoạn 1990 -2005: tốc độ tăng trưởng kinh tế tụt dốc nhanh và không ổn định, chỉ 

còn mức 1 con số dưới 6% 
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