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I. KIẾN THỨC TRỌNG TÂM:
- Đặc điểm địa hình nước ta
- Đặc điểm các khu vực địa hình
- Đặc điểm khí hậu Việt Nam.
- Đặc điểm sông ngòi Việt Nam
II. MỘT SỐ CÂU HỎI THAM KHẢO
A. TRẮC NGHIỆM
Câu 1: Địa hình chủ yếu trong cấu trúc địa hình của phần đất liền Việt Nam là
A. Đồi núiB. Đồng bằng C. Cao nguyênD. Đồi trung du
Câu 2: Địa hình thấp dưới 1000m chiếm khoảng bao nhiêu % của phần đất liền Việt Nam:
A. 55%B. 65%C. 75%D. 85%
Câu 3: Dãy núi cao nhất nước ta là
A. Hoàng Liên SơnB. Pu Đen Đinh
C. Pu Sam Sao
D. Trường Sơn Bắc
Câu 4: Địa hình nước ta có hai hướng chủ yếu là
A. Tây bắc-đông nam và vòng cungB. Tây bắc-đông nam và tây-đông
C. Vòng cung và tây-đôngD. Tây-đông và bắc- nam
Câu 5: Địa hình nào sau đây là địa hình nhân tạo
A. Địa hình cacxtơB. Địa hình đồng bằng
C. Địa hình đê sông, đê biểnD. Địa hình cao nguyên
Câu 6: Hướng địa hình chủ yếu của vùng núi Đông Bắc là
A. Tây bắc-đông namB. Vòng cung
C. Tây-đông D. Đông bắc-tây nam
Câu 7: Vùng núi Tây Bắc nằm giữa hai con sông:
A. Sông Hồng và sông MãB. Sông Hồng và sông Cả
C. Sông Đà và sông MãD. Sông Đà và sông Cả
Câu 8: Đặc điểm của vùng núi Trường Sơn Bắc là
A. Vùng đồi núi thấp nổi bật là các cánh cung lớn.
B. Vùng núi cao và những cao nguyên đá vôi nằm song song và kéo dài theo hướng tây bắcđông nam.
C. Vùng núi thấp có hai sường không đối xứng, sườn phía đông hẹp và dốc.
D. Vùng đồi núi và các cao nguyên badan xếp tầng rộng lớn.
Câu 9: Đồng bằng lớn nhất nước ta là
A. Đồng bằng châu thổ sông HồngB. Đồng bằng duyên hải miền Trung
C. Đồng bằng giữa núi vùng Tây BắcD. Đồng bằng châu thổ sông Cửu Long
Câu 10: Bờ biển nước ta dài bao nhiêu km?
A. 2260 kmB. 3260 km
C. 2360 km
D. 3620 km
Câu 11: Tính chất nhiệt đới của khí hậu thể hiện:
A. Nhiêt độ trung bình năm của không khí đều vượt 21oC.
B. Khí hậu chia làm hai mùa rõ rệt.
C. Một năm có hai mùa gió có tính chất trái ngược nhau.

D. Lượng mưa trung bình năm khoảng 1500-2000 mm/năm, độ ẩm không khí trung bình trên
80%.
Câu 12: Tính chất nhiệt đới gió mùa ẩm của khí hậu thể hiện:
A. Nhiêt độ trung bình năm của không khí đều vượt 21oC.
B. Khí hậu chia làm hai mùa rõ rệt, phù hợp với hai mùa gió có tính chất trái ngược nhau.
C. Lượng mưa trung bình năm khoảng 1500-2000 mm/năm, độ ẩm không khí trung bình trên
80%.
D. Tất cả các ý trên
Câu 13: Ranh giới giữa hai miền khí hậu Bắc và Nam là dãy núi:
A. Hoàng Liên SơnB. Trường Sơn Bắc
C. Bạch MãD. Trường Sơn Nam.
Câu 14: Gió Tây khô nóng hoạt động mạnh mẽ nhất ở khu vực nào của nước ta:
A. Đông BắcB. Tây Nguyên
C. Duyên hải miền TrungD. Nam Bộ
Câu 15: Gió mùa Đông Bắc hoạt động mạnh mẽ nhất ở khu vực nào của nước ta
A. Đông Bắc và đồng bằng Bắc Bộ
B. Tây Nguyên và Duyên hải Nam Trung bộ
C. Tây Bắc và Bắc Trung Bộ
D. Nam Bộ
Câu 16: Tính thất thường của khí hậu ảnh hưởng như thế nào đến sinh hoạt và sản xuất của người
dân:
A. Phát triển nền nông nghiệp nhiệt đới.
B. Đa dạng cơ cấu cây trồng.
C. Trong nông nghiệp có thể trồng các cây có nguồn gốc cận nhiệt và ôn đới.
D. Công tác dự báo thời tiết và xác định thời vụ gặp nhiều khó khăn.
Câu 17: Gió mùa mùa đông là sự hoạt động mạnh mẽ của gió có hướng
A. Tây NamB. Đông Bắc
C. Tây BắcD. Đông Nam
Câu 18: Đặc điểm thời tiết phổ biến trên cả nước vào mùa gió tây nam từ tháng 5 đến tháng 10:
A. Nóng ẩm, mưa nhiềuB. Nóng, khô, ít mưa
C. Đầu mùa lạnh khô, cuối mùa lạnh ẩm D. Lạnh và khô
B. TỰ LUẬN
1. Nêu đặc điểm chung địa hình nước ta?
Gợi ý trả lời: Đặc điểm chung địa hình Việt Nam có 3 đặc điểm chính:
 Đồi núi là bộ phận quan trọng nhất của cấu trúc địa hình Việt Nam
Đồi núi chiếm ¾ diện tích lãnh thổ nhưng chủ yếu là đồi núi thấp. Cao nhất là dãy Hoàng
Liên Sơn với đỉnh Phan-xi-păng cao 3143m
Đồng bằng chiếm ¼ lãnh thổ đất liền.
 Địa hình nước ta được tân kiến tạo nâng lên và tạo thành nhiều bậc kế tiếp nhau
Vận động tạo núi tân kiến tạo đã làm cho địa hình nước ta nâng cao và phân thành nhiều
bậc kế tiếp nhau: núi đồi, đồng bằng, thềm lục địa...
Địa hình nước ta có hai hướng chủ yếu là tây bắc- đông nam và vòng cung.
 Địa hình nước ta mang tính chất nhiệt đới gió mùa và chịu tác động mạnh mẽ của con
người.

Địa hình luôn biến đổi do tác động mạnh mẽ của môi trường nhiệt đới gió mùa và sự khai
phá của con người.
2. Địa hình nước ta hình thành và biến đổi do những nhân tố chủ yếu nào?
Gợi ý trả lời:
Địa hình nước ta do Cổ kiến tạo và Tân kiến tạo tạo dựng lên. Địa hình luôn biến đổi do tác động
mạnh mẽ của môi trường nhiệt đới gió mùa ẩm và do sự khai phá của con người.
3. Đặc điểm các khu vực đồi núi ở nước ta?
Gợi ý trả lời: Hoàn thiện nội dung qua bảng sau:
Khu vực đồi núi
Vị trí, giới hạn
Đặc điểm địa hình
Vùng núi Đông Bắc
Dãy Con Voi đến vùng đồi
Vùng đồi núi thấp với những cánh
núi ven biển Quảng Ninh
cung núi lớn
Vùng núi Tây Bắc
Nằm giữa sông Hồng và sông Những dải núi cao,những sơn
Cả
nguyên đá vôi hiểm trở hướng TBĐN
Vùng núi Trường Sơn
Phía Nam sông Cả đến dãy
Vùng núi thấp có hai sườn không
Bắc
Bạch Mã
đối xứng
Vùng núi Trường Sơn
Phía Nam dãy Bạch Mã
Vùng đồi núi và cao nguyên hùng vĩ
Nam
Vùng núi bán bình nguyên Đông Nam Bộ và vùng đồi
Là những thềm phù sa cổ, mang tính
trung du Bắc Bộ
chất chuyển tiếp giữa miền núi và
đồng bằng.
4. Nước ta có mấy miền khí hậu? Nêu đặc điểm khí hậu từng miền?
Gợi ý trả lời: Nước ta có 4 miền khí hậu trình bày giới hạn và đặc điểm 4 qua bảng sau:

Miền khí hậu
Giới hạn
Phía Bắc
Dãy Bạch Mã (vĩ tuyến 160 B)
trở ra
Phía Nam

Dãy Bạch Mã (vĩ tuyến 160 B)
trở vào

Đông
Trường Sơn
Biển Đông

Từ Hoành Sơn (vĩ tuyến 180 B)
tới Mũi Dinh (vĩ tuyến 110 B)
Vùng biển Việt Nam

Đặc điểm khí hậu
Có mùa đông lạnh, tương đối ít mưa nửa
cuối đông ẩm ướt; mùa hè nóng và mưa
nhiều.
Có khí hậu cận xích đạo, nhiệt độ quanh
năm cao với một mùa mưa và một mùa khô
tương phản sâu sắc.
Có mùa mưa lệch hẳn về thu đông
Mang tính chất gió mùa nhiệt đới hải dương

5. Trong mùa gió Đông Bắc thời tiết và khí hậu Bắc Bộ, Trung Bộ và Nam Bộ có giống nhau
không ? Vì sao?
Gợi ý trả lời:

Trong mùa gió Đông Bắc thời tiết và khí hậu cả nước không giống nhau: Miền Bắc chịu ảnh
hưởng trực tiếp của gió mùa Đông Bắc tràn xuống tạo mùa đông khô, lạnh cuối đông ẩm ướt, còn
miền Nam thời tiết khô,nóng ổn định suốt mùa. Riêng duyên hải miền Trung có mưa lớn vào
những tháng cuối năm.
7. Đặc điểm chung sông ngòi Việt Nam? Nguyên nhân ô nhiễm sông ngòi và biện pháp khắc
phục?
Gợi ý trả lời:
Đặc điểm chung sông ngòi Việt Nam
a) Nước ta có mạng lưới sông ngòi dày đặc và phân bố rộng khắp cả nước
Nước ta có 2360 con sông dài trên 10km, trong đó 93% là các sông nhỏ và ngắn. Các sông
lớn là sông Hồng và sông Mê Kông.
b) Sông ngòi nước ta chảy theo hai hướng chính tây bắc – đông nam và vòng cung
Hướng TB-ĐN: sông Hồng, sông Đà, sông Cả, sông Mã....
Hướng vòng cung: sông Lô, sông Gâm, sông Cầu....
c) Sông ngòi nước ta có hai mùa nước:mùa lũ và mùa cạn khác nhau rõ rệt lượng nước mùa lũ
chiếm 70-80% lượng nước cả năm.
d) Sông ngòi nước ta có lượng phù sa lớn. Tổng lượng phù sa 200 triệu tấn/năm. Bình quân
một mét khối nước sông có 223gam cát bùn.
7. Bài 3 ( 120) ; bài 2 ( 129)
Gợi ý trả lời: Bài 3 (120) Vẽ biểu đồ hình cột
Bài 2 (129) Vẽ biểu đồ hình tròn
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