
      UBND QUẬN HẢI CHÂU 

TRƯỜNG THCS NGUYỄN HUỆ 

 

TIẾT 1: GIỚI THIỆU CHƯƠNG TRÌNH, PHƯƠNG PHÁP HỌC TẬP 

MÔN ĐỊA LÝ  - LỚP 7 

 

1.  Những đồ dùng HS cần chuẩn bị khi tới lớp 

- SGK Địa lý 7  

- Tập Bản đồ Thế giới và các châu lục (Khuyến khích học sinh chuẩn bị). 

- Vở ghi  

- Đồ dùng học tập như: Bút, thước, compa, máy tính, bút chì….. 

2. Phương pháp học tập bộ môn Địa lý 

- Chép bài đầy đủ: ghi lại các nội dung lý thuyết, kiến thức một cách ngắn 

gọn, rõ ràng, sạch đẹp,… 

- Dùng sơ đồ tư duy: Hệ thống lại phần kiến thức trọng tâm bằng sơ đồ. 

Đọc và tìm các ý chính, xác định từ khóa và phát triển ý trên sơ đồ.  

- Bên cạnh đó khi học Địa lý cần liên hệ (vận dụng) kiến thức đã học vào 

thực tiễn…giải thích được các sự vật, hiện tượng tự nhiên thường gặp 

trong cuộc sống. Có thể liên hệ qua cách quan sát các sự vật, hiện tượng 

tự nhiên hoặc qua sách váo, tivi, Internet… 

- Làm các phần bài tập thực hành nhằm củng cố kiến thức và kỹ năng của 

các bài học. 

- Trao đổi với thầy cô, bạn bè.  

3. Khung chương trình địa lý lớp 7 

- Chương 1: Thành phần nhân văn của môi trường  

- Chương 2: Các môi trường địa lý  

- Chương 3: Địa lý các châu lục 

4. Phần kiểm tra đánh giá 

- Kiểm tra đánh giá thường xuyên (ĐGtx) – Hệ số 1: 3cột/HS/Học kỳ (Bao 

gồm các hình thức kiểm tra: Miệng, thực hành, dự án học tập, làm bài 

tập….) 

- Kiểm tra đánh giá giữa kỳ (ĐGgk) – Hệ số 2: 1cột/HS/Học kỳ (HS làm 

bài trên viết trên giấy có thể có các câu hỏi trắc nghiệm, tự luận)  

- Kiểm tra đánh giá cuối kỳ (ĐGck) – Hệ số 3: 1cột/HS/Học kỳ (HS làm 

bài trên viết trên giấy có thể có các câu hỏi trắc nghiệm, tự luận)  



5. Phần ôn tập  

Chọn đáp án đúng nhất  

Câu 1: Dụng cụ để đo khí áp là  

A . Khí áp kế.  

B. Áp kế.  

C. Nhiệt kế.  

D . Vũ kế. 

Câu 2: Loại gió thổi thường xuyên từ đai áp cao chí tuyến về các đai áp thấp 

khoảng vĩ độ 60 độ là:  

A. Gió Đông cực.  

B. Gió Mậu dịch.  

C. Gió Tây ôn đới.  

D. Gió Tín phong.  

Câu 3: Nguồn chính cung cấp hơi nước cho khí quyển là:  

A. Sinh vật.  

B. Biển và đại dương.  

C. Ao, hồ.  

D. Sông ngòi.  

Câu 4: Trên Trái Đất gồm tất cả 7 đai khí áp cao và thấp, trong đó có:  

A . 3 đai áp cao và 4 đai áp thấp.  

B . 4 đai áp cao và 3 đai áp thấp.  

C . 2 đai áp cao và 5 đai áp thấp.  

D . 5 đai áp cao và 2 đai áp thấp.  

Câu 5: Lượng mưa trong năm tại một địa phương được tính là  

A . Tổng số lượng mưa 12 tháng.  

B . Lượng mưa trung bình của 12 tháng trong năm.  

C. Tổng lượng mưa của các tháng trong mùa mưa.  

D . Lượng mưa trung bình nhiều năm  
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