
 202

PHẦN ĐỊA LÝ 

CHỦ ĐỀ NỘI DUNG CHỦ ĐỀ 

I – BẢN ĐỒ  Kiến thức 
- Nêu được định nghĩa đơn giản về bản đồ.  

- Biết một số yếu tố của bản đồ. 
 

- Nêu được trình tự các bước sử dụng bản đồ ở mức độ đơn giản. 

 Kĩ năng 

- Đọc bản đồ ở mức độ đơn giản. 

  

- Tên, phương hướng, tỉ lệ và 
kí hiệu bản đồ. 

- Đọc tên bản đồ, xem bảng 
chú giải, tìm đối tượng địa lí 
trên bản đồ. 
- Nhận biết vị trí và một số đặc 
điểm của đối tượng địa lí trên 
bản đồ ; dựa vào màu sắc, kí 
hiệu phân biệt độ cao, nhận 
biết núi, cao nguyên, đồng 
bằng, vùng biển.  

II – THIÊN NHIÊN VÀ 
HOẠT ĐỘNG SẢN 
XUẤT CỦA CON 
NGƯỜI Ở MIỀN NÚI 
VÀ VÙNG TRUNG DU 

1. Thiên nhiên 

 

 

 

 

Kiến thức 

 - Nêu được một số đặc điểm tiêu biểu về địa hình, khí hậu của dãy 
Hoàng Liên Sơn, Trung du Bắc Bộ, Tây Nguyên. 

 - Mô tả sơ lược được sông ở vùng núi, rừng rậm nhiệt đới, rừng rụng 
lá mùa khô. 

- Nêu được vai trò của rừng đối với đời sống và sản xuất, sự cần thiết 
phải bảo vệ rừng. 
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 Kĩ năng 

- Chỉ được dãy Hoàng Liên Sơn, các cao nguyên ở Tây Nguyên trên 
bản đồ (lược đồ) tự nhiên Việt Nam. 

- Sử dụng được bảng số liệu để nêu đặc điểm khí hậu ở mức độ đơn giản. 

- Chỉ trên bản đồ (lược đồ) và kể tên một số con sông bắt nguồn từ 
Tây Nguyên. 

 

2. Dân cư 

 

Kiến thức 

- Nhớ được tên một số dân tộc ít người.  

- Biết được ở miền núi dân cư thưa thớt. 

- Mô tả sơ lược về nhà sàn, trang phục của một số dân tộc ít người. 

Kĩ năng 

- Sử dụng được tranh ảnh để mô tả nhà sàn và trang phục của một số 
dân tộc. 

 

- Thái, Mông, Dao, Gia-rai,  
Ê-đê, Ba-na,... 

 

3. Hoạt động  
sản xuất 

 

 

 

 
 

Kiến thức 

- Nêu được một số hoạt động sản xuất chủ yếu của người dân ở Hoàng 
Liên Sơn, Trung du Bắc Bộ, Tây Nguyên.  

- Nhận biết được khó khăn của giao thông ở miền núi. 

Kĩ năng 

- Sử dụng tranh, ảnh, bảng số liệu để nhận biết một số đặc điểm về 
hoạt động sản xuất của người dân. 

 

- Hoạt động trồng trọt, chăn 
nuôi ; làm nghề thủ công ; khai 
thác khoáng sản, khai thác sức 
nước và lâm sản. 
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4. Thành phố Kiến thức 

- Nêu được một số đặc điểm chủ yếu của thành phố Đà Lạt. 

Kĩ năng 

- Chỉ được thành phố Đà Lạt trên bản đồ (lược đồ). 

 

III – THIÊN NHIÊN 
VÀ HOẠT ĐỘNG 
SẢN XUẤT CỦA 
CON NGƯỜI Ở MIỀN 
ĐỒNG BẰNG 

1. Thiên nhiên 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kiến thức 

- Nêu được một số đặc điểm tiêu biểu về địa hình, khí hậu, đất đai, 
sông ngòi của đồng bằng Bắc Bộ, đồng bằng Nam Bộ, dải đồng bằng 
Duyên hải miền Trung. 

- Mô tả sơ lược sông ở đồng bằng. 

Kĩ năng 

- Nhận biết được vị trí của đồng bằng Bắc Bộ, đồng bằng Nam Bộ, dải 
đồng bằng Duyên hải miền Trung trên bản đồ (lược đồ). 

- Chỉ một số sông chính trên bản đồ (lược đồ). 

- Nhận xét ở mức độ đơn giản bảng số liệu nhiệt độ của Hà Nội.  

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

- Sông Hồng, sông Thái Bình, 
sông Tiền, sông Hậu. 
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2. Dân cư 

 

Kiến thức 

- Nhớ được tên một số dân tộc sống ở đồng bằng. 

- Biết đồng bằng là nơi dân cư đông đúc. 

- Mô tả sơ lược nhà ở, trang phục của một số dân tộc. 

 Kĩ năng 

- Sử dụng tranh ảnh để mô tả nhà ở và trang phục của một số dân tộc. 

 

- Kinh, Khmer, Hoa, Chăm,... 

 

3. Hoạt động 
sản xuất 

 

Kiến thức 

- Nêu được một số hoạt động sản xuất chủ yếu của người dân ở  
đồng bằng Bắc Bộ, đồng bằng Nam Bộ, dải đồng bằngDuyên hải  
miền Trung. 

 

 

 

 

 

 

Kĩ năng 

- Sử dụng tranh, ảnh, bảng số liệu, biểu đồ để nhận biết một số hoạt 
động sản xuất của người dân. 

- Chỉ được một số tuyến đường giao thông chính của vùng trên bản đồ 
treo tường. 

 

- ồng bằng Bắc Bộ : trồng 
lúa, rau xứ lạnh ; nuôi nhiều 
lợn và gia cầm ; làm nhiều 
nghề thủ công, ...  

- Đồng bằng Nam Bộ : trồng 
nhiều lúa, cây ăn quả ; nuôi 
trồng và chế biến thuỷ sản ; chế 
biến lương thực, ... 

- Dải đồng bằngDuyên hải 
miền Trung : trồng lúa, mía, 
lạc,... ; làm muối ; nuôi, đánh 
bắt và chế biến thuỷ sản ;  
du lịch. 
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4. Thành phố Kiến thức 

- Nêu được một số đặc điểm chủ yếu của các thành phố : Hà Nội,  
Hải Phòng, Thành phố Hồ Chí Minh, Cần Thơ, Huế, Đà Nẵng. 

Kĩ năng 

- Chỉ được thủ đô Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, Hải Phòng,  
Cần Thơ, Huế, Đà Nẵng trên bản đồ (lược đồ). 

 

IV – VÙNG BIỂN 
VIỆT NAM ; CÁC 
ĐẢO, QUẦN ĐẢO 

 

 

 

 

 

Kiến thức 

- Biết sơ lược về vùng biển, đảo và quần đảo của nước ta. 

- Kể được tên một số hoạt động khai thác nguồn lợi chính của 
biển, đảo. 

Kĩ năng 

- Nhận biết được vị trí của Biển Đông, các vịnh, quần đảo, đảo lớn của 
Việt Nam trên bản đồ (lược đồ). 

 

 

- Hải sản, dầu khí, du lịch, 

cảng biển,... 

 

- Vịnh Bắc Bộ, vịnh Thái Lan ; 
quần đảo Hoàng Sa, Trường Sa 

; đảo Cái Bầu, Cát Bà, Côn 
Đảo, Phú Quốc,... 
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