Hướng dẫn ôn tập theo sơ đồ tóm tắt
Môn:Địa lí 12
I.CHỦ ĐỀ ĐỊA LÝ TỰ NHIÊN VIỆT NAM
A-Vị trí địa lý và PVLT
-Lịch sử hình thành : Đặc điểm 3 giai đoạn
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- a. Địa hình đồi núi chiêm phần lớn diện tích nhưng chủ yếu là đồi
núi thấp .
- b. Cấu trúc địa hình nước ta khá đa dạng - c. Địa hình vùng nhiệt đới ẩm gió mùa : xâm thực, bồi tụ .
- d. Địa hình chịu tác động mạnh mẽ của con người
- Các khu vực địa hình : đồi núi - đồng bằng .
-Ảnh hưởng tích cực - hạn chế của địa hình đồi núi - đồng bằng .

1. Khái quát về Biển Đông :
2. Ảnh hưởng của Biển Đông đến thiên nhiên Việt Nam :
Thuận lợi
Khó khăn
-Khí hậu
Thiên tai :
-Địa hình và hệ sinh thái ven biển
bão, sạt lỡ, cát bay
-Tài nguyên thiên nhiên vùng biển : KS, hải sản

1 Khí hậu nhiệt đới gió mùa ẩm
2. Các thành phần tự nhiên khác

nhiệt
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-a. Tính chất nhiệt đới
-b. Lượng mưa, độ ẩm lớn
-c. Gió mùa
-a. Địa hình
-b. Sông ngòi
-c. Đất
-d. Sinh vật

3. Ảnh hưởng thiên nhiên nhiệt đới ẩm GM : -đến SX nông nghiệp
-đến hoạt động SX, đời sống
1. Thiên nhiên phân hóa theo Bắc – Nam :
a) Phần lãnh thổ phía Bắc
b) Phần lãnh thổ phía Nam
2. Thiên nhiên phân hoá theo Đông - Tây
a) Vùng biển và thềm lục địa
b) Vùng đồng bằng ven biển
c) Vùng đồi núi
3. Thiên nhiên phân hóa theo độ cao
a) Đai nhiệt đới gió mùa
b) Đai cận nhiệt đới gió mùa trên núi
c) Đai ôn đới gió mùa trên núi
4. Các miền tự nhiên
a) Miền Bắc – Đông Bắc Bắc bộ
b) Miền Tây Bắc và Bắc Trung bộ
c) Miền Nam Trung bộ và Nam bộ
-Sử dụng và bảo vệ tài nguyên sinh vật
-Sử dụng và bảo vệ tài nguyên đất

II.CHỦ ĐỀ ĐỊA LÝ DÂN CƯ, KT NGÀNH VÀ KT VÙNG
1. ĐẶC ĐIỂM DÂN SỐ
-Đông dân, có nhiều thành phần dân tộc

a.
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-Dân số còn tăng nhanh, cơ cấu dân số trẻ
-Phân bố dân cư chưa hợp lí
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3. ĐÔ THỊ HÓA
-Đặc điểm
-Mạng lưới đô thị

Chiến lược phát triển dân số hợp lí
và sử dụng có hiệu quả nguồn lao
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Ảnh hưởng của đô thị hóa đến
kinh tế nước ta

-Chuyển dịch cơ cấu kinh tế:
+chuyển dịch cơ cấu ngành,cơ cấu thành phần kinh tế,cơ cấu lảnh thổ kinh

tế

LÝ
CÁC
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-Địa lý các ngành kinh tế :
+ Một số vấn đề phát triển và phân bố nông nghiệp (đặc điểm nền nông nghiệp, vấn
đề phát triển nông nghiệp, vấn đề phát triển ngành thủy sản và lâm nghiệp, tổ chức
lãnh thổ nông nghiệp).
+ Một số vấn đề phát triển và phân bố công nghiệp (cơ cấu ngành công nghiệp, vấn
đề phát triển một số ngành công nghiệp trọng điểm, vấn đề tổ chức lãnh thổ công
nghiệp).
+ Một số vấn đề phát triển và phân bố các ngành dịch vụ (giao thông vận tải và thông
tin liên lạc, thương mại, du lịch).
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- Vấn đề khai thác thế mạnh ở trung du và miền núi Bắc bộ ( KQC, Khai thác, CB
khoáng sản, Thủy điện, Trồng, CB cây CN, cây dl, rau quả cận nhiệt và ôn đới, chăn nuôi đại
gia súc, kinh tế biển ) .

- Vấn đề chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo ngành ở đồng bằng sông Hồng (KQC, các
thế mạnh chủ yếu của vùng, các hạn chế chủ yếu của vùng, vấn đề chuyển dịch cơ cấu
KT theo ngành và các định hướng) .
- Vấn đề phát triển kinh tế - xã hội ở Bắc Trung bộ (KQC, hình thành cơ cấu nonglâm-ngư, hình thành cơ cấu công nghiệp và phát triển CSHT GTVT) .
- Vấn đề phát triển kinh tế - xã hội ở duyên hải Nam Trung bộ (KQC, phát triển tổng
hợp kinh tế biển, phát triển công nghiệp và CSHT) .
- Vấn đề khai thác thế mạnh ở Tây nguyên (KQC, phát triển cây CNLN, khai thác và
CB lâm sản, khai thác thủy năng kết hợp thủy lợi) .
- Vấn đề khai thác lãnh thổ theo chiều sâu ở Đông Nam bộ (KQC, các thế mạnh và
hạn chế của vùng, khai thác LT theo chiều sâu ).
- Vấn đề sử dụng hợp lý và cải tạo tự nhiên đồng bằng sông Cửu Long (các bộ phận
hợp thành lãnh thổ, các thế mạnh, hạn chế chủ yếu, vấn đề sử dụng hợp lý và cải tạo)
- Vấn đề phát triển kinh tế, an ninh quốc phòng ở biển Đông và các đảo, quần đảo
(vùng biển và thềm LĐ có nhiều tài nguyên; các đảo, quần đảo có ý nghĩa chiến lược
trong PTKT và bảo vệ an ninh vùng biển; khai thác tổng hợp các tnguye6n vùng biển
và hải đảo) .

- Các vùng kinh tế trọng điểm :Phạm vi lảnh thổ,vai trò,đặc điểm chính,thực trạng
phát triển của các vùng kinh tế trọng điểm phía Bắc,miền Trung và phía Nam
_Địa lí địa phương:vị trí địa lí,phạm vi lảnh thổ và sự phân chia hành chính cua tinh
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