
ĐỀ CƢƠNG ÔN TẬP KIỂM TRA GIỮA HKI 

MÔN ĐỊA LÝ 7. Năm học: 2020-2021 

A. KIẾN THỨC – KỸ NĂNG 

CHỦ ĐỀ 1: THÀNH PHẦN NHÂN VĂN CỦA MÔI TRƢỜNG 

* Trình bày được quá trình phát triển và tình hình gia tăng dân số thế giới, nguyên 

nhân, hậu quả 

* Nhận biết được sự khác biệt giữa các chủng tộc Mongoloit, Negroit, Oropeoit về 

hình thái bên ngoài của cơ thể (màu da, tóc, mắt, mũi) nơi sinh sống chủ yếu của mỗi 

chủng tộc 

* Trình bày và giải thích ở mức độ đơn giản sự phân bố dân cư không đồng đều trên 

thế giới. 

* So sánh được sự khác nhau giữa quần cư nông thôn và quần cư đô thị về hoạt 

động kinh tế, mật độ dân số, lối sống. 

* Biêt sơ lược quá trình đô thị hóa và sự hình thành các siêu thị trên thế giới. 

* Biết một số siêu đô thị trên thế giới 

* Đọc và hiểu cách xây dựng tháp dân số 

* Đọc biểu đồ gia tăng dân số thế giới 

* Xác định trên bản đồ, lược đồ các siêu đô thị trên thế giới, vị trí một số siêu đô thị  

* Rèn kĩ năng đọc bản đồ dân số. Nhận biết sự khác nhau của 3 chủng tộc chính 

trên thế giới qua tranh ảnh 

PHẦN HAI       CÁC MÔI TRƢỜNG ĐỊA LÍ 

Chƣơng I. MÔI TRƢỜNG ĐỚI NÓNG. 

HOẠT ĐỘNG KINH TẾ CỦA CON NGƢỜI Ở ĐỚI NÓNG 

*Biết vị trí đới nóng trên bản đồ tự nhiên thế giới và các kiểu môi trường trong đới 

nóng  

*Trình bày và giải thích ở mức độ đơn giản một số đặc điểm tự nhiên cơ bản của 

môi trường xích đạo ẩm, nhiệt đới, nhiệt đới gió mùa. 

* Đọc được biểu đồ nhiệt độ và lượng mưa của môi trường xích đạo ẩm, nhiệt đới, 

nhiệt đới gió mùa và sơ đồ lát cắt rừng rậm xích đạo xanh quanh năm. 

*Nhận biết được môi trường xích đạo ẩm, nhiệt đới, nhiệt đới gió mùa qua đoạn 

văn, ảnh   

* Phân tích được mối quan hệ dân số với tài nguyên, môi trường ở đới nóng 

* Luyện tập cách đọc , phân tích biểu đồ và sơ đồ về các mối quan hệ . 

* Bước đầu luyện tập cách phân  tích số liệu thống kê. 

* Rèn luyện các kĩ năng đã học , củng cố và nâng cao thêm một bước các kĩ năng 

nhận biết các môi trường của đới nóng qua ảnh địa lí , qua biểu đồ nhiệt độ và lượng 

mưa. 

Chƣơng II: MÔI TRƢỜNG ĐỚI ÔN HOÀ. 

HOẠT ĐỘNG KINH TẾ CỦA CON NGƢỜI Ở ĐỚI ÔN HOÀ. 

 

* Biết vị trí của đới ôn hòa trên bản đồ tự nhiên thế giới 



* Trình bày và giải thích ở mức độ đơn giản về 2 đặc điểm tự nhiên của môi trường 

đới ôn hòa 

* Xác định trên bản đồ, lược đồ vị trí của đới ôn hòa, các kiểu môi trường ở đới ôn 

hòa 

* HS biết được hiện trạng ô nhiễm không khí  và ô nhiễm môi trường nước . Nguyên 

nhân và hậu quả 

* Quan sát tranh ảnh nhận xét và trình bày về ô nhiễm môi trường ở đới ôn hòa . 

* Các kiểu khí hậu của đới ôn hoà v à nhận biết được qua biểu đồ nhiệt độ và lượng 

mưa. 

* Nhận biết các kiểu môi trường ở đới ôn hòa (ôn đới hải dương, ôn đới lục địa, địa 

trung hải....) qua tranh ảnh và biểu đồ khí hậu. 

 

B. HỆ THỐNG CÂU HỎI CỤ THỂ 

Câu 1. Tháp tuổi cho ta biết những gì? Hình dạng tháp tuổi dân số già và dân số trẻ đáy tháp 

và thân tháp như thế nào? 

Câu 2. Bùng nổ dân số thể giới xảy ra khi nào? Nêu nguyên nhân, hậu quả và phương pháp 

giải quyết? 

Câu 3. Dân cư trên thế giới thường sinh sống chủ yếu ở những khi vực nào? Tại sao? 

Câu 4. Căn cứ vào đâu mà người ta chia dân cư trên thế giới ra thành các chủng tộc? Các 

chủng tộc này sinh sống chủ yếu ở đâu? 

Câu 5. Nêu sự khác biệt cơ bản giữa quần cư đô thị và quần cư nông thôn? 

Câu 6.  Môi trường đới nóng phân bố chủ yếu trong giới hạn của các vĩ tuyến nào? Nêu tên 

các kiểu môi trường của đới nóng? Môi trường xích đạo ẩm có những đặc điểm gì? 

Câu 7. Nêu đặc điểm của khí hậu nhiệt đới. Giải thích tại sao đất ở vùng nhiệt đới có màu đỏ 

vàng? Tại sao diện tích xavan và nửa hoang mạc ở vùng nhiệt đới đang ngày càng mở rộng? 

Câu 8. Nêu đặc điểm nổi bật của khí hậu nhiệt đới gió mùa. Trình bày sự đa dạng của môi 

trường nhiệt đới gió mùa. 

Câu 9. Việt Nam thuộc kiểu môi trường nào ở đới nóng? Tại sao? 

Câu 10. Tính chất trung gian của khí hậu và thất thường của thời tiết ở đới ôn hòa thể hiện 

như thế nào? Trình bày sự phân hóa của môi trường đới ôn hòa. 

Câu 11. Hãy nêu nguyên nhân, hậu quả của ô nhiễm không khí, nước ở đới ôn hòa. 

Câu 12. Xem lại cách phân tích biểu đồ nhiệt độ và lượng mưa để nhận biết các kiểu môi 

trường ở đới nóng, ôn hòa. Xem lại bài thực hành số 4/ SGK trang 41 và bài thực hành số 

1/SGK trang 59. 


