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I. LÝ THUYẾT 
 HS chủ động học làm đề cương, ôn tập theo hướng dẫn của GV bộ môn. Rèn 
luyện các kỹ  năng trình bày, phân tích, giải thích và so sánh. 
 
Câu 1. Nêu vị trí địa lý và phạm vi lãnh thổ (vùng đất, vùng biển, vùng trời) nước ta. 
Câu 2. Phân tích   nghĩa về tự nhiên, kinh tế, văn hóa - xã hội và quốc phòng của vị trí 
địa lý nước ta. 
Câu 3. Đặc điểm chung của địa hình nước ta. 
Câu 4. - So sánh đặc điểm địa hình giữa vùng núi Đông Bắc và vùng núi Tây Bắc 
  - So sánh đặc điểm địa hình giữa vùng núi Trường Sơn Bắc và vùng núi 
Trường Sơn Nam. 
  - So sánh đặc điểm địa hình đồng bằng sông Hồng và đồng bằng sông Cửu 
Long. 
Câu 5. Phân tích thế mạnh và hạn chế của thiên nhiên khu vực đồi núi và đồng bằng 
đối với sự phát triển kinh tế - xã hội nước ta. 
Câu 6. Nêu ảnh hưởng của biển Đông đối với thiên nhiên nước ta (khí hậu, địa hình, 
hệ sinh thái, tài nguyên thiên nhiên, thiên tai) 
Câu 7. Nguyên nhân và biểu hiện tính chất nhiệt đới, ẩm của khí hậu nước ta.  
  Trình bày hoạt động của gió mùa và hệ quả của nó đối với sự phân chia mùa 
khác nhau giữa các khu vực. 
Câu 8. Tính chất nhiệt đới ẩm gió mùa được thể hiện như thế nào qua các thành phần 
địa hình, sông ngòi, đất, sinh vật. 
Câu 9. Ảnh hưởng của thiên nhiên nhiệt đới ẩm gió mùa tới hoạt động sản xuất và đời 
sống. 
Câu 10. Nêu nguyên nhân và biểu hiện của sự phân hóa thiên nhiên theo chiều Bắc – 
Nam, Đông – Tây và theo độ cao. 



Câu 11. Nêu đặc điểm của các miền địa l ý tự nhiên. Những thuận lợi và khó khăn 
trong sử dụng tự nhiên của mỗi miền. 
Câu 12. Nêu hiện trạng và biện pháp bảo vệ tài nguyên sinh vật và đất. 
Câu 13. Nêu quy luật và biện pháp phòng chống một số thiên tai ở nước ta. 
  
 Chú ý một số câu hỏi có hướng mở nhằm nâng cao yêu cầu vận dụng kiến thức 
vào thực tiễn, gắn với thời sự quê hương đất nước để học sinh được bày tỏ chính kiến 
của mình về các vấn đề kinh tế, chính trị, xã hội 
 
II. THỰC HÀNH HS luyện tập  
 - Phân tích các bảng số liệu (nhiệt độ, lượng mưa, biến động diện tích rừng, …) 
 - Vẽ biều đồ: đường (nhiệt độ, tốc độ tăng trưởng GDP theo giai đoạn, …), cột 
(lượng mưa, …), kết hợp (khí hậu, biến động diện tích rừng và độ che phủ rừng, …), 
tròn … 
 


