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I. HỆ THỐNG KIẾN THỨC CƠ BẢN: 

Nội dung ôn tập từ bài 47 đến bài 59 

1. Chƣơng VIII: Châu Nam Cực 

- Biết được vị trí địa lí, giới hạn, phạm vi lãnh thổ của Châu Nam Cực. 

- Trình bày và giải thích được các đặc điểm tự nhiên của Châu Nam Cực: địa hình, khí 

hậu, động - thực vật, khoáng sản. 

2. Chƣơng IX: Châu Đại Dƣơng 

- Biết được vị trí địa lí, giới hạn, phạm vi của Châu Đại Dương. 

- Trình bày và giải thích được một số đặc điểm tự nhiên của các đảo và quần đảo, lục 

địa Ô-xtrây-li-a. 

- Trình bày và giải thích được một số đặc điểm dân cư Ô-xtrây-li-a. 

- Trình bày và giải thích được một số đặc điểm kinh tế Châu Đại Dương. 

3. Chƣơng X: Châu Âu – Thiên nhiên và Kinh tế các khu vực Châu Âu 

- Biết được vị trí địa lí, giới hạn của Châu Âu trên bản đồ. 

- Trình bày và giải thích được một số đặc điểm tự nhiên cơ bản của châu Âu: địa hình, 

khí hậu, thảm thực vật, sông ngòi… 

- Nêu và giải thích sự khác nhau giữa các môi trường ôn đới hải dương, ôn đới lục địa, 

môi trường địa trung hải, môi trường núi cao. 

- Trình bày và giải thích được một số đặc điểm về dân cư - xã hội, kinh tế của châu 

Âu. 

- Trình bày và giải thích được những đặc điểm nổi bật về tự nhiên, dân cư, kinh tế của 

các khu vực châu Âu. 

4. Kĩ năng: 

- Sử dụng các bản đồ, lược đồ tự nhiên, khí hậu Châu Âu để trình bày và giải thích đặc 

điểm tự nhiên của châu Âu. 

- Dựa vào bản đồ dân cư và đô thị châu Âu, bản đồ kinh tế châu Âu để trình bày và 

giải thích đặc điểm sự phân bố dân cư và tình hình phát triển kinh tế châu Âu. 

- Phân tích biểu đồ nhiệt độ và lượng mưa của một số trạm ở châu Âu để thấy rõ đặc 

điểm khí hậu của các môi trường tự nhiên. 

II. HỆ THỐNG CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP: 

1. Lý thuyết: 

Câu 1: Nêu vị trí địa lí và trình bày đặc điểm tự nhiên của Châu Nam Cực? Vì sao 

châu Nam Cực là một hoang mạc nhưng vùng ven bờ và trên các đảo vẫn có nhiều 

chim và động vật sinh sống? 

Câu 2: Tại sao đại bộ phận diện tích lục địa Ô-xtrây-li-a có khí hậu khô hạn? 

Câu 3: Nguyên nhân nào khiến cho các đảo và quần đảo của châu Đại Dương được 

gọi là “thiên đàng xanh”của Thái Bình Dương? 

Câu 4: Trình bày đặc điểm dân cư của Châu Đại Dương? So sánh sự khác biệt về kinh 

tế của các nước châu Đại Dương? 

Câu 5: Trình bày sự phân bố các địa hình chính của Châu Âu? Đặc điểm môi trường 

ôn đới hải dương, ôn đới lục địa, địa trung hải. So sánh sự khác nhau giữa khí hậu ôn 

đới hải dương và khí hậu ôn đới lục địa. 

Câu 6: Trình bày sự đa dạng về ngôn ngữ, văn hóa và tôn giáo ở Châu Âu. Dựa vào 

hình 54.2 sgk trang161, hãy chứng minh: châu Âu là một châu lục có dân số già. 
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Câu 7: Trình bày tình hình phát triển của ngành nông nghiệp, công nghiệp và dịch vụ 

của châu Âu? Nguyên nhân nào nông nghiệp ở châu Âu lại đạt hiệu quả cao? 

 Câu 8: So sánh đặc điểm kinh tế của các khu vực Châu Âu. Khu vực nào của châu Âu 

có nền KT phát triển mạnh nhất? Vì sao? 

2. Bài tập: 
Bài tập 1: Dựa vào hai hình dưới đây, hãy giải thích vì sao ở phía Tây Âu có khí hậu 

ấm áp và mưa nhiều hơn ở phía Đông Âu? 

Lƣợc đồ tự nhiên châu Âu                                  Lƣợc đồ khí hậu châu Âu 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bài tập 2: Phân tích các biểu đồ sau: 

a. Hãy cho biết nhiệt độ trung bình tháng 1 và tháng 7? Sự chênh lệch nhiệt độ 

giữa tháng 1 và 7. Nhận xét về chế độ nhiệt. 

b. Hãy cho biết các tháng mưa ít và mưa nhiều rơi vào tháng nào? Lượng mưa bao 

nhiêu mm? Nhận xét chung về chế độ mưa. 

c. Xác định kiểu khí hậu ở từng trạm và sắp xếp các biểu đồ A, B, C tương ứng 

với lát cắt thảm thực vật D,E,F 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


