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A.  Kiến thức 

 Chủ đề 1: Địa lý dân cư Việt Nam 

- Vì sao nước ta có nền văn hóa phong phú, giàu bản sắc dân tộc? 

- Các dân tộc ít người ở nước ta phân bố chủ yếu ở đâu? 

- Dân cư nước ta phân bố như thế nào giữa thành thị và nông thôn? 

- Lực lượng lao động nước ta tập trung nhiều ở vùng nào? 

- Vì sao tỉ lệ gia tăng tự nhiên của dân số nước ta giảm nhưng quy mô dân số 

vẫn tăng? 

- Vì sao nước ta có lực lượng lao động nước ta dồi dào? 

- Vì sao giải quyết việc làm đang là vấn đề xã hội gay gắt ở nước ta hiện nay? 

- Vì sao số người ngoài độ tuổi lao động nước ta đang tăng? 

 Chủ đề 2: Ngành nông nghiệp 

- Trình bày khái quát các nhân tố ảnh hưởng đến sự phát triển và phân bố 

ngành nông nghiệp ở nước ta?  

- Trình bày tình hình phát triển và phân bố ngành trồng trồng cây lương thực 

ở nước ta? Nước ta có thế mạnh gì về tự nhiên để phát triển mạnh ngành trồng 

cây lương thực?  

- Giải thích vì sao hiện nay ở nước ta đang đẩy mạnh việc trồng cây công 

nghiệp?  

- Trình bày tình hình phát triển và phân bố ngành chăn nuôi ở nước ta. 

 Chủ đề 3: Ngành công nghiệp 

- Trình bày khái quát các nhân tố ảnh hưởng đến sự phát triển và phân bố 

ngành công nghiệp ở nước ta?  

- Trình bày và giải thích về tình hình phát triển và phân bố các ngành CN 

trọng điểm ở nước ta? (Ngành công nghiệp khai thác nhiên liệu, công nghiệp 

điện, công nghiệp chế biến lương thực thực phẩm, công nghiệp dệt may).  

- Vì sao những ngành công nghiệp trên trở thành ngành công nghiệp trọng 

điểm của nước ta?  

B. Kỹ năng: 

- Thực hành vẽ biểu đồ hình tròn và đường biểu diễn  

+ Xử lý số liệu. 

+ Vẽ biểu đồ. 

+ Nhận xét và giải thích. 

 
 


