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I/ LÝ THUYẾT: 

Câu 1: Hãy kể tên các hành tinh quay xung quanh Mặt trời, Trái Đất nằm ở vị trí 

thứ mấy theo thứ tự xa dần Mặt Trời? 

Câu 2: Trình bày các khái niệm sau: Kinh tuyến, vĩ tuyến, kinh tuyến gốc, vĩ tuyến 

gốc, kinh tuyến Đông, kinh tuyến Tây, vĩ tuyến Bắc, vĩ tuyến Nam. 

Câu 3: Tỉ lệ bàn đồ là gì? Có mấy loại tỉ lệ bản đồ? Tỉ lệ bản đồ cho chúng ta biết 

điều gì?  

Câu 4:  Kí hiệu bản đồ là gì? Có mấy loại kí hiệu bản đồ? Tại sao khi sử dụng bản 

đồ trước tiên chúng ta phải xem bảng chú giải? 

II. BÀI TẬP: 

Bài tập 1: 

 Hãy sắp xếp các đối tượng địa lí sau thành 3 loại kí hiệu: Điểm, đường, diện 

tích 

- Vùng trồng cây công nghiệp, vùng đầm lầy,  ranh giới quốc gia, đuờng ô tô, 

cảng biển, vùng trồng lúa, nhà máy thuỷ điện, sân bay, than, sắt. 

Kí hiệu điểm Kí hiệu đường Kí hiệu diện tích 

 

 

 

  

 

Bài tập 2:  

- Bản đồ A có tỉ lệ 1: 2 000 000 cho biết 2 cm trên bản đồ ứng với bao nhiêu m, km 

ở ngoài thực tế?  

- Bản đồ B có tỉ lệ 1: 1 000 000 cho biết 12 cm trên bản đồ ứng với bao nhiêu m, 

km ở ngoài thực tế?  
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Bài tập 3: Dựa vào hình vẽ dưới đây: vẽ kinh tuyến gốc, vĩ tuyến gốc và ghi nửa 

cầu Bắc (NCB), nửa cầu Nam(NCN); nửa cầu Tây (NCT), nửa cầu Đông (NCĐ) ở 

hình a. 

-  Vẽ kinh tuyến Tây, kinh tuyến Đông, và ghi nửa cầu Bắc (NCB), nửa cầu 

Nam(NCN)   ở hình b 
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Bài tập 4: Xác định toạ độ địa lí điểm C trong hình vẽ dưới đây 

-  Xác định điểm D trên hình vẽ biết tọa độ địa lí là:                        
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