
Trường THCS Nguyễn Du         Đề cương ôn tập môn Điạ 9 

 

GV: Nguyễn Thị Thu Hằng  Năm học: 2019-2020 

 

ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP ĐỊA 9 
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A. HỆ THỐNG KIẾN THỨC TRỌNG TÂM 

I. Kiến thức: 

1. Vùng Đông Nam Bộ 

- Nhận biết vị trí địa lí, giới hạn lãnh thổ và nêu ý nghĩa của chúng đối với 

việc phát triển kinh tế- xã hội 

- Trình bày được đặc điểm tự nhiên, tài nguyên thiên nhiên của vùng; những 

thuận lợi và khó khăn đối với sự phát triển kinh tế- xã hội  

- Trình bày được đặc điểm dân cư, xã hội của vùng và tác động của chúng tới 

sự phát triển kinh tế- xã hội: 

- Trình bày được đặc điểm phát triển các ngành kinh tế của vùng: 

+ Công nghiệp 

      + Nông nghiệp  

+ Dịch vụ  

- Nêu tên được các trung tâm kinh tế của vùng  

- Giải thích được thế mạnh của các ngành kinh tế của vùng. 

2. Vùng Đồng bằng sông Cửu Long 

- Nhận biết vị trí địa lí, giới hạn lãnh thổ và nêu ý nghĩa của chúng đối với 

việc phát triển kinh tế- xã hội 

- Trình bày được đặc điểm tự nhiên, tài nguyên thiên nhiên của vùng; những 

thuận lợi và khó khăn đối với sự phát triển kinh tế- xã hội  

- Trình bày được đặc điểm dân cư, xã hội của vùng và tác động của chúng tới 

sự phát triển kinh tế- xã hội: 

- Trình bày được đặc điểm phát triển các ngành kinh tế của vùng: 

+ Công nghiệp 

      + Nông nghiệp  

+ Dịch vụ  

- Nêu tên được các trung tâm kinh tế của vùng  

- Giải thích được thế mạnh của các ngành kinh tế của vùng. 

3. Phát triển tổng hợp kinh tế và bảo vệ tài nguyên môi trường biển-đảo: 

- Biết được các đảo và quần đảo lớn (tên, vị trí). 

- Phân tích được ý nghĩa kinh tế của biển, đảo đối với việc phát triển kinh tế, 

an ninh quốc phòng. 

- Trình bày được các hoạt động khai thác tài nguyên biển, đảo và phát triển 

tổng hợp kinh tế biển. 
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+ Khai thác, nuôi trồng và chế biến hải sản. 

+ Du lịch biển, đảo. 

+ Khai thác và chế biến khoáng sản biển. 

+ Phát triển giao thông vận tải biển. 

- Trình bày đặc điểm tài nguyên và môi trường biển, đảo; một số biện pháp 

bảo vệ tài nguyên biển, đảo. 

B. HỆ THỐNG CÂU HỎI 

Câu 1:  
Trình bày đặc điểm phát triển ngành công nghiệp của vùng Đông Nam Bộ. 

Vì sao sản xuất công nghiệp của vùng lại tập trung chủ  yếu tại thành phố Hồ Chí 

Minh? 

Câu 2:   

 Trình bày đặc điểm phát triển ngành nông nghiệp của vùng Đông Nam Bộ. 

Vì sao cây cao su được trồng nhiều nhất ở vùng này?  

Câu 3: 

Trình bày đặc điểm và đánh giá những thuận lợi, khó khăn về dân cư, xã hội 

của vùng Đồng bằng sông Cửu Long. 

Câu 4: 

Vùng đồng bằng sông Cửu Long có những thế mạnh gì để phát triển ngành 

thuỷ sản? Kể tên các tỉnh trọng điểm phát triển ngành thủy sản ở đồng bằng sông 

Cửu Long. 

Câu 5: 

  Chứng minh rằng nước ta có điều kiện tự nhiên thuận lợi để phát triển các 

ngành kinh tế biển. 

Câu 6: Trình bày đặc điểm phát triển các ngành kinh tế biển của nước ta.  

+ Ngành khai thác, nuôi trồng và chế biến hải sản 

+ Du lịch biển đảo. 

+ Khai thác và chế biến khoáng sản biển 

+ Giao thông vận tải biển. 

Câu 7:  Kể tên 4 ngư trường trọng điểm đánh bắt thủy sản ở nước ta. Tại sao cần 

ưu tiên phát triển khai thác hải sản xa bờ?   

Câu 8.  

Vì sao phải bảo vệ tài nguyên và môi trường biển - đảo? Phương hướng bảo 

vệ tài nguyên và môi trường biển - đảo?  

 

 

 


