
 

ĐỀ TÀI 
XÂY DỰNG VÀ SỬ DỤNG SƠ ĐỒ TRONG DẠY 

HỌC MÔN ĐỊA LÍ Ở TRƯƠNG THPT 
 
 
I.ĐẶT VẤN ĐỀ: 
1.Cơ sở lí luận và thực tiễn:  

Đổi mới phương pháp dạy học là một quá trình phức 
tạp vì nó đòi hỏi phải tác động đến nhiều yếu tố khác 
nhau,phải đổi mới một cách toàn diện đồng bộ các bộ phận 
cấu thành của quá trình dạy học.Trong phạm vi bài này qua 
kinh nghiệm thực tế giảng dạy và khả năng cho phép tôi chỉ 
trình bày một vấn đề về sử dụng phương tiện dạy học góp 
phần đổi mới phương pháp đó là. Sử dụng sơ đồ làm 
phương tiện trong dạy học môn địa lí ở trương THPT. 
 Từ thực tiễn của việc đổi mới chương trình và sách 
giáo khoa Địa lí THPT và qua giảng dạy tôi thấy có nhiều 
bài giảng có thể xây dựng và sử dụng sơ đồ thì khả năng 
hiệu quả trong tiết dạy sẽ được nâng cao,học sinh hứng thú 
và tích cực chủ động tích cực hơn. 
2.Gía trị sử dụng. 

Qua kinh nghiệm của bản thân giáo viên có thể ứng 
dụng làm tài liệu tham khảo để thực hiện phương pháp sử 
dụng sơ đồ trong giảng dạy môn địa lí. 

Có thể dùng cho học sinh thông qua sử dụng sơ đồ để 
có phương pháp học tập tốt hơn và tích cực,hiệu quả hơn. 
3.Phạm vi ứng dụng. 
 - Áp dụng được cho nhiều bài học địa lí trong chương 
trình SGK phân ban 



 - Giới hạn trong việc tạo kỉ năng xây dựng và sử dụng 
sơ đồ trong quá trình dạy học 
II.NỘI DUNG  

XÂY DỰNG VÀ SỬ DỤNG SƠ ĐỒ TRONG DẠY 
HỌC MÔN ĐỊA LÍ 
1.Các loại sơ đồ 
Như đã được học và nghiên cứu trong môn địa lí ,có 3 loại 
sơ đồ cơ bản sau 
- Sơ đồ cấu trúc là loại sơ đồ thể hiện các thành phần và 
 mối quan hệ giữa chúng của sự vật và  hiện tượng đia 
lí.Loại sơ đồ này có thể xây dựng ở trong nhiều bài dạy của 
chương trình môn học. 
- Khi hình thành khái niệm chung phức tạp có tính trừu 
tượng cao,đặc biệt là khái niệm về cơ cấu các ngành.Với 
các khái niệm như cơ cấu ngành công nghiệp,nông 
nghiệp,giao thông vận tải...vv 
- Giáo viên cần phải xây dựng và sử dụng sơ đồ cấu trúc để 
hình thành khái niệm chung sẽ có hiệu quả hơn.Vì qua 
phân tích sơ đồ học sinh hiểu ngay được cơ cấu ngành bao 
gồm những ngành nào chúng liên quan với nhau ra sao và 
giữa các ngành có vị trí như thế nào trong sơ đồ. 
Ví dụ sơ đồ "CƠ CẤU NGÀNH CẤU NGÀNH CÔNG 
NGHIỆP NẶNG" qua phân tích học sinh dễ dàng phát hiện 
ra những dấu hiệu bản chất chất của khái niệm. 
SƠ ĐỒ 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
SƠ ĐỒ ĐỊA ĐỒ HỌC :Là sơ đồ dùng chỉ mối liên hệ 
không gian tương quan về vị trí địa lí  
Ví dụ khi dạy bài :CƠ CẤU NGÀNH CÔNG NGHIỆP Ở 
ĐỊA LÍ 12 PHẦN C.ngành công nghiệp của nước ta có sự 
phân hoá về mặt lãnh thổ 

- Ở miền Bắc đồng bằng sông Hồng và vùng phủ cận ta 
có thể xây dựng sơ đồ sau 

Sơ đồ 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ngành chế tạo máy 

Ngành luyện 
kim 

Ngành chế biến 
lâm sản 

Ngành hoá chất 

Ngành năng 
lượng 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sử dụng loại sơ đồ này cần gắn với bản đồ công nghiệp 
Việt Nam để chỉ địa danh trên bản đồ các hướng của chúng 
đồng thời nêu các ngành công nghiệp chính của mỗi địa 
danh. 

- SƠ ĐỒ LÔGÍC:Thể hiện mối liên hệ về nội dung bên 
trong của các sự vật hiện tượng địa lí .Trong loại sơ đồ 
này các mối liên hệ nhân quả được thể hiện rõ 
ràng.Nhược điểm của sơ đồ lôgíc là không nói được 
sự phân bố vì vậy khi sử dụng loại sơ đồ này cần gắn 
với bản đồ phù hợp với nội dung bài dạy đây là loại sơ 

Thái Nguyên 

Hà Nội 
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Ninh-
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Phòng Sơn La-Hoà Bình 

Đáp Cầu-Bắc 
Giang 

Việt Trì-Lâm Thao 

Nam Định- 
Ninh Bình- 
Thanh Hoá 



đồ mạng có điểm nút và mối liên hệ nhân quả .Sau đây 
là một ví dụ trong nhiều sơ đồ dạng này 

 
SƠ ĐỒ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.Yêu cầu của việc xây dựng sơ đồ. 
-Đảm bảo tính khoa học  
-Đảm bảo tính sư phạm,tư tưởng. 
-Đảm bảo tính mĩ thuật 
3.Cách xây dựng sơ đồ. 
-Giáo viên cần nghiên cứu nội dung,chương trình giảng 
dạy,lựa chọn ra những bài,những phần có khả năng áp dụng 
phương pháp sở đồ cho hiệu quả nhất .Tiếp theo giáo viên 

Lương thực 

CHẤT LƯỢNG 
CUỘC SỐNG 

GIA TĂNG DÂN 
SỐ NHANH 

Tài nguyên 
môi  trường... 

Y tế ,giáo dục 

Việc làm 

Nhà ở 



phân tích nội dung bài dạy tìm ra những khái niệm có bản, 
khái niệm gốc cần truyền đạt để hình thành xây dựng sơ đồ. 
-Trong dạy học địa lí ở THPT ta có thể xây dựng các kiểu 
sơ đồ sau: 
+Sơ đồ dùng để chứng minh hay giải thích dùng để phản 
ánh nội dung bài giảng một cách trực quan ,khái quát và dẽ 
tiếp thu. 
+Sơ đồ tổng hợp dùng dể ôn tập khái quát hoá tổng kết một 
chương hay một phần kiến thức. 
+Sơ đồ dùng để kiểm tra đánh giá năng lực tiếp thu hiểu 
biết của học sinh đồng thời giúp giáo viên điều chỉnh nội 
dung cần truyền đạt. 
4.Cách sử dụng sơ đồ. 
-Giáo viên dựa vào các sơ đồ để soạn ra các tình huống dạy 
học cũng như các thao tác và phương pháp dạy:Lúc này sơ 
đồ chính là mục đích,phương tiện truyền đạt của giáo viên 
và lĩnh hội kiến thức của học sinh. 
-Trong khi sử dụng giáo viên phải hình thành rõ mạch 
chính và các mach nhánh của sơ đồ,mối quan hệ nhân 
quả,mối quan hệ tác động hoặc sự liên kết các đơn vị kiến 
thức trên sơ đồ. 

* CÁC VÍ DỤ MINH HỌA 
 

VÍ DỤ 1: Sử dụng sơ đồ trong việc kiểm tra kiến 
thức cũ của học sinh vào đầu giờ học 
-Để kiểm tra kiến thức “Bài 9-Nhật Bản-Tiết 2-Kinh tế” 
của học sinh, giáo viên sử dụng sơ đồ và kèm theo câu hỏi: 
Hãy điền vào sơ đồ sau, sản phẩm của các ngành công 
nghiệp Nhật Bản? 



-Sơ đồ: 

VÍ DỤ 2: Sử dung sơ đồ trong việc giảng bài mới 
-Trên cơ sở sơ đồ-Phân bố dân cư Trung Quốc, giáo viên 
yêu cầu học sinh phân tích, kết hợp với hình 10.4-Phân bố 
dân cư Trung Quốc-> Trình bày sự phân bố dân cư chênh 
lệch giữa các vùng, giữa thành thị và nông thôn ở Trung 
Quốc? 
-Sơ đồ: 

 



-Giáo viên vừa hướng dẫn học sinh khám phá các mối quan 
hệ song song với việc hoàn thành sơ đồ ( vừa dạy vừa vẽ ) -
> đây là cách dạy học có sự tham gia tích cực của học sinh. 
=> Ví dụ tương tự cho bài 2: Xu hướng toàn cầu hoá, khu 
vực hóa. 

VÍ DỤ 3: Sử dụng sơ đồ để thể hiện toàn bộ kiến 
thức học sinh đã lĩnh hội 
-Sau khi hướng dẫn học sinh tìm tòi, khám phá các kiến 
thức cần nắm trong mục II: Điều kiện tự nhiên “Bài 10-
Trung Quốc-Tiết 1-Tự nhiên và dân cư”; giáo viên thể hiện 
các kiến thức cần thiết bằng sơ đồ sau: 
-Sơ đồ: 

 
 
III.KẾT LUẬN : 
Xuất phất từ yêu cầu bộ môn .Cần đổi mới toàn diện 
thông qua việc phát huy có hiều quả phương pháp và 
phương tiện dạy học gắn với đặc trưng bộ môn .Việc 
nâng cao chất lượng dạy học thì người thầy giữ vai trò 



tổ chức hướng dẫn sử dụng phương tiện dạy học phù 
hợp-học sinh tích cực chủ động tìm tòi khám phá kiến 
thức,rèn luyện kỉ năng là cả một quá trình . 
 Tuy nhiên trong phạm vi đề tài này và năng lực 
của bản thân có hạn ,qua kinh nghiệm thực tế giảng dạy 
tôi chỉ nêu một vấn đề cụ thể ,có thể góp một phần nhỏ 
vào đổi mới PPDH thông qua xây dựng và sử dụng sơ 
đồ.Trong quá trình áp dụng chắc chắn sẽ không tránh 
khỏi nhiều thiếu sót.Rất mong các ý kiến đóng góp trao 
đổi của đồng nghiệp ,phụ huynh và đặc biệt là học sinh 
để hoàn thiện hơn. 
 Xin chân thành cảm ơn. 
 
 
 
       Tháng 5 năm 2012 
        Người viết  
        

NGUYỄN THẾ NGỌC  
TỔ ; ĐỊA LÍ 
 


