
A. Phần Lịch sử 

1. Trắc nghiệm 

- Xã hội cổ đại 

- Đông Nam Á (từ những thế kỉ tiếp giáp công nguyên đến thế kỉ X) 

2. Tự luận 

* Nội dung kiến thức: 

- Xã hội cổ đại 

- Đông Nam Á (từ những thế kỉ tiếp giáp công nguyên đến thế kỉ X) 

* Câu hỏi ôn tập: 

Câu 1: Trình bày thành tựu văn hóa của Ai Cập và Lưỡng Hà. 

Câu 2: Hãy kể tên một số vật dụng hay lĩnh vực mà ngày nay chúng ta đang thừa 

hưởng từ chính phát minh của người Ai Cập và Lưỡng Hà cổ đại. Em ấn tượng 

với phát minh nào nhất? Vì sao? 

Câu 3: Trình bày thành tựu văn hóa của Trung Quốc thời cổ đại. 

Câu 4: Trình bày thành tựu văn hóa của Hy Lạp và La Mã 

Câu 5: Theo em, những thành tựu nào của văn mình Hy Lạp và La Mã cổ đại còn 

được bảo tồn và sử dụng đến ngày nay? 

B. Phần Địa lí 

I. LÍ THUYẾT 

1. Trình bày vị trí, hình dạng, kích thước của Trái Đất? 

3. Hãy cho biết khu vực giờ gốc còn được gọi là giờ gì? Khu vực giờ gốc đối diện 

kinh tuyến bao nhiêu độ? 

4. Cùng lúc Trái Đất tham gia mấy chuyển động chính? Em hãy cho biết hướng 

chuyển động và các hệ quả của từng chuyển động đó? 

5. Trình bày sự chuyển động của TĐ quanh Mặt Trời và các hệ quả? 

6. Trình bày sự chuyển động tự quay quanh trục của TĐ và các hệ quả? 
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7. Trình bày đặc điểm cấu tạo của lớp vỏ Trái Đất. Nêu vai trò của lớp vỏ Trái 

Đất đối với đời sống và hoạt động của con người?  

8. Xác định các mảng kiến tạo lớn trên TĐ? Các mảng xô vào nhau, các mảng 

tách xa nhau sẽ xảy ra hiện tượng gì? 

 9. Trình bày khái niệm, nguyên nhân, hậu quả của hiện tượng núi lửa và động 

đất? 

10. Trình bày về quá trình nội sinh, ngoại sinh và hiện tượng tạo núi? 

11. Trình bày các dạng địa hình chính trên TĐ?  

12. Khoáng sản là gì? Phân loại khoáng sản? Tại sao phải sử dụng khoáng sản tiết 

kiệm và hợp lí? 

II. THỰC HÀNH: 

- Nêu cách tính giờ của các khu vực giờ phía đông và phía tây khu vực giờ gốc? 

- Các bài tập tình huống về hệ quả của các chuyển động cảu TĐ? 

Ví dụ:  

Khi khu vực của Hà Nội là 21h ( biết Hà Nội nằm ở múi giờ số 7). Hãy cho 

biết khu vực giờ ở New York ( múi giờ số 19), Niu Đê-li (múi giờ số 5), Bắc Kinh 

(múi giờ số 8). Tokyo (múi giờ số 9) là mấy giờ? 

 

 

 

 

 

 

 

 


