
 
 

Trường THPT Nguyễn Du    NỘI DUNG ÔN THI HỌC SINH GIỎI CẤP TRƯỜNG                                                                                                                           
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NỘI DUNG ÔN THI HỌC SINH GIỎI CẤP TRƯỜNG KHỐI 10 

                              (Chương trình Địa lí 9 học kì 2) 

A. Lý thuyết 

Bài 31: Vùng Đông Nam Bộ 

 + Vị trí địa lí và giới hạn lãnh thổ. 

 + Điều kiện tự nhiên và tài nguyên thiên nhiên. 

Bài 32: Vùng Đông Nam Bộ (tiếp theo)   

 + Ngành công nghiệp. 

 + Ngành nông nghiệp. 

Bài 36: Vùng Đồng bằng sông Cửu Long (tiếp theo) 

 + Nông nghiệp. 

 + Công nghiệp. 

 + Dịch vụ. 

Bài 39: Phát triển tổng hợp kinh tế và bảo vệ tài nguyên, môi trường biển - đảo (Tiết 

2) 

 + Phát triển tổng hợp giao thông vận tải biển. 

 + Sự giảm sút tài nguyên và ô nhiễm môi trường biển – đảo. 

 + Các phương hướng chính để bảo vệ tài nguyên và môi trường biển. 

B. Thực hành 

- Kỹ năng nhận xét, phân tích bảng số liệu liên quan tới nội dung của các bài trên. 

(Lưu ý: Các vấn đề thắc mắc xin gửi ý kiến về giáo viên trong tổ bộ môn, trân 

trọng cảm ơn các em!) 

  

Duyệt của BGH                                          Người lập nội dung 

 

                                     Nhóm Địa lí 
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NỘI DUNG ÔN THI HỌC SINH GIỎI CẤP TRƯỜNG KHỐI 11 

                              (Chương trình Địa lí 10 học kì 2) 

A. Lý thuyết 

Bài 32: Địa lí các ngành công nghiệp (t1) 

       + Công nghiệp năng lượng 

Bài 35: Vai trò, các nhân tố ảnh hưởng và đặc điểm phân bố ngành dịch vụ 

       + Cơ cấu và vai trò của ngành dịch vụ. 

       + Phân tích các nhân tố ảnh hưởng tới sự phát triển và phân bố ngành dịch vụ. 

Bài 40:  Địa lí ngành thương mại 

        + Thị trường. 

        + Ngành thương mại. 

Bài 41:  Môi trường và tài nguyên thiên nhiên 

         +  Môi trường. 

         + Tài nguyên thiên nhiên. 

B. Thực hành 

 - Kỹ năng vẽ và nhận xét biểu đồ, bảng số liệu liên quan tới nội dung của các bài 

trên. 

(Lưu ý: Các vấn đề thắc mắc xin gửi ý kiến về giáo viên trong tổ bộ môn, trân 

trọng cảm ơn các em!) 

 

 Duyệt của BGH                                            Người lập nội dung 

 

        Nhóm Địa lí                       
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NỘI DUNG ÔN THI HỌC SINH GIỎI CẤP TRƯỜNG KHỐI 12 

(Chương trình Địa lí 11 học kì 2) 

A. Lý thuyết 

Bài 09: Nhật Bản (t1) 

    + Điều kiện tự nhiên. 

    + Dân cư. 

Bài 09: Nhật Bản (t2) 

     + Ngành công nghiệp. 

     + Ngành nông nghiệp. 

     + Ngành dịch vụ. 

Bài 10: Trung quốc ( T1) 

     + Vị trí Địa lý và lãnh thổ. 

     + Điều kiện tự nhiên. 

     + Dân cư và xã hội ( Dân cư). 

Bài 11:  Đông Nam Á ( T1)          

 + Tự nhiên. 

     + Dân cư-xã hội. 

B. Thực hành 

- Kỹ năng vẽ, nhận xét biểu đồ, bảng số liệu  liên quan tới nội dung của các bài trên. 

(Lưu ý: Các vấn đề thắc mắc xin gửi ý kiến về giáo viên trong tổ bộ môn, trân 

trọng cảm ơn các em!) 

     Duyệt của BGH                                   Người lập nội dung      

          

Nhóm Địa lí                       


