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A. HỆ THỐNG KIẾN THỨC TRỌNG TÂM 

* Học sinh cần ôn tập kỹ các nội dung kiến thức về các đặc điểm cơ bản của tự 

nhiên Việt Nam và biết giải thích các đặc điểm tự nhiên đó. 

1. Địa hình Việt Nam: 

Trình bày và giải thích được đặc điểm chung của địa hình VN. 

Nêu được vị trí, đặc điểm cơ bản của khu vực đồi núi, đồng bằng, bờ biển và 

thềm lục địa. 

2. Khí hậu Việt Nam: 

Trình bày và giải thích được đặc điểm chung của khí hậu Việt Nam. 

Trình bày được những nét đặc trưng về khí hậu và thời tiết của hai mùa; sự khác 

biệt về khí hậu, thời tiết của các miền. 

Nêu được những thuận lợi và khó khăn do khí hậu mang lại đối với đời sống và 

sản xuất ở Việt Nam.  

3. Sông ngòi Việt Nam: 

Trình bày được đặc điểm chung của sông ngòi Việt Nam. Nêu được những 

thuận lợi và khó khăn của sông ngòi đối với đời sống, sản xuất và sự cần thiết phải 

bảo vệ nguồn nước sông. 

4.  Các miền địa lý tự nhiên  

- Biết được vị trí và phạm vi lãnh thổ của miền  

- Nêu và giải thích được một số đặc điểm nổi bật về địa lí tự nhiên của miền 

- Biết những khó khăn do thiên nhiên gây ra và vấn đề khai thác tài nguyên, bảo 
vệ môi trường của miền. 

 

B. CÂU HỎI CỤ THỂ: 

Câu 1:  

 Trình bày đặc điểm chung của địa hình Việt Nam? Em hãy kể tên 1 số dãy 

núi hướng vòng cung và hướng TB – ĐN ở nước ta? 

Câu 2:  

 Nêu vị trí, đặc điểm cơ bản của các khu vực địa hình ở nước ta?    

Câu 3:   

 Trình bày và giải thích tính chất nhiệt đới gió mùa ẩm của khí hậu Việt 

Nam? Nêu được những thuận lợi và khó khăn do khí hậu mang lại đối với đời 

sống, sản xuất ở Việt Nam?  
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Câu 4:  

 Trình bày những nét đặc trưng về khí hậu và thời tiết của 2 mùa gió ở nước 

ta? Liên hệ thực tế ở địa phương. 

Câu 5:  

 Trình bày đặc điểm chung của sông ngòi Việt Nam? Em hãy cho biết những 

thuận lợi và khó khăn của sông ngòi đối với đời sống và sản xuất?  

Câu 6:   

 Em hãy chứng minh: “Sông ngòi là hàm số của khí hậu” 

 


