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Chuẩn kiến thức kĩ năng cần kiểm tra

*Biết:
- Biết được Đông Nam Bộ là vùng kinh tế rất năng
Vị trí địa lí và
động và nguyên nhân dẫn đến sự phát triển kinh tế
giới hạn lãnh thổ
năng động ấy.
- Biết được dịch vụ trong vùng là lĩnh vực kinh tế
phát triển mạnh và đa dạng, sử dụng hợp lí các nguồn
Điều kiện tự nhiên và tài nguyên, xã hội và góp phần thúc đẩy sản xuất và
tài nguyên thiên nhiên giải quyết việc làm.
* Hiểu:
- Hiểu được Đông Nam Bộ là vùng có cơ cấu kinh tế
tiến bộ nhất trong cả nước, hiểu được những hạn chế
của vùng, từ đó suy nghĩ những biện pháp khắc phục.
Đặc điểm dân cư,
- Tp.HCM, Biên Hòa, Vũng Tàu cũng như vùng kinh
xã hội
tế trọng điểm phía Nam có vai trò quan trọng đối với
vùng và cả nước.
* Vận dụng:
Tình hình phát triển - Củng cố kiến thức về những thuận lợi và khó khăn
trong quá trình phát triển kinh tế - xã hội của vùng
kinh tế
Đông Nam Bộ, từ đó làm phong phú hơn vai trò của
vùng kinh tế trọng điểm phía Nam.
- Rèn luyện kĩ năng chọn biểu đồ thích hợp.
Các trung tâm kinh tế * Vận dụng cao:
- Rèn luyện kĩ năng xử lí và phân tích số liệu thống
và vùng kinh tế
trọng điiểm phía Nam kê về một số ngành công nghiệp trọng điểm.
- Hoàn thiện phương pháp kết hợp kênh hình, kênh
chữ và liên hệ với thực tiễn.

Số câu hỏi theo mức độ
nhận thức
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* Biết:
- Biết được Đồng bằng sông Cửu Long là vùng trọng
Vị trí địa lí và giới
điểm sản xuất lương thực, thực phẩm lớn nhất nước.
hạn lãnh thổ
- Vị trí thuận lợi, tài nguyên đất, khí hậu, nước phong
phú đa dạng.
- Biết được vùng còn nhiều khó khăn cả về tự nhiên
lẫn điều kiện dân cư.
Điều kiện tự nhiên và * Hiểu:
tài nguyên thiên nhiên - Hiểu được đồng bằng sông Cửu Long là vùng trọng
điểm nước ta về sản xuất lương thực và thực phẩm,
đồng thời cũng là vùng xuất khẩu nông sản hàng đầu
của cả nước.
Đặc điểm dân cư, xã - Hiểu được tầm quan trọng của các thành phố Cần
Vùng Đồng bằng
hội
Thơ, Mỹ Tho, Long Xuyên, Cà Mau.
sông Cửu Long
- Hiểu một cách đầy đủ hơn về thế mạnh thủy sản
của vùng đồng bằng sông Cửu Long.
* Vận dụng:
Tình hình phát triển - Củng cố và phát triển kĩ năng: xử lí số liệu thống
kê, vẽ và phân tích biểu đồ.
kinh tế
- Xác lập mối quan hệ giữa các điều kiện tự nhiên
với phát triển sản xuất của các ngành thủy sản của
vùng đồng bằng sông Cửu Long.
- Vận dụng kênh hình, kênh chữ để giải thích một số
vấn đề bức xúc ở đồng bằng sông Cửu Long.
Các trung tâm kinh tế * Vận dụng cao:
- Rèn luyện kĩ năng kết hợp lược đồ và sơ đồ để khai
thác kiến thức.
* Biết:
- Biết được nước ta có một vùng biển rộng lớn trong
Phát triển tổng hợp
đó có nhiều đảo và quần đảo.
kinh tế và bảo vệ
Biển và đảo Việt Nam - Biết được các ngành kinh tế biển.
tài nguyên, môi
- Trình bày được tiềm năng phát triển ngành khai
trường biển – đảo
thác khoáng sản, đặc biệt là dần khí, ngành giao
thông vận tải biển.

1

1

- Biết những giải pháp và có ý thức trong bảo vệ môi
trường vùng biển.
* Hiểu:
- Hiểu được tầm quan trọng trong phát triển tổng hợp
Phát triển tổng hợp
kinh tế biển, cũng như xu hướng phát triển các ngành
kinh tế biển
kinh tế biển trong tương lai.
- Có ý thức bảo vệ tài nguyên và môi trường biển.
* Vận dụng:
- Củng cố kĩ năng đọc và phân tích bản đồ, lược đồ.
- Có kĩ năng xây dựng sơ đồ trong quá trình học tập
để biểu hiện mối quan hệ giữa các đối tượng địa lí.
* Vận dụng cao:
- Xác định được trên bản đồ, sơ đồ giới hạn từng bộ
Bảo vệ tài nguyên và
phận của vùng biển nước ta, một số đảo, quần đảo
môi trường biển – đảo
lớn của nước ta. Những thuận lợi và khó khăn khi
phát triển kinh tế biển.
- Phát triển kĩ năng phân tích tổng hợp kiến thức về
phát triển tổng hợp kinh tế biển.
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