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Yêu cầu học sinh: 

I. Ghi nhớ nội dung chính của bài 28. 

 

Bài 26: Đặc điểm địa hình Việt Nam 

Địa hình nước ta đa dạng: đồi núi, đồng bằng, bờ biển, thềm lục địa ... 

1. Đồi núi là bộ phận quan trọng nhất của cấu trúc địa hình Việt Nam  

* Đồi núi : 

- Chiếm 3/4 diện tích phần đất liền. 

- Độ cao : chủ yếu là đồi núi thấp. 

- Phân bố: từ miền Tây Bắc tới miền Đông Nam Bộ. 

* Đồng bằng: 

- Chiếm ¼ diện tích phần đất liền. 

- Hai đồng bằng lớn: đồng bằng Bắc Bộ, đồng ng Nam Bộ. 

- Đồng bằng ven biển Trung Bộ bị núi chia cắt. 

2. Địa hình nước ta được Tân kiến tạo nâng lên và tạo thành nhiều bậc kế tiếp nhau 

- Do Tân kiến tạo tác động với cường độ không đều, địa hình phân bậc, thấp dần từ nội 

địa ra biển, trùng với hướng tây bắc – đông nam. 

- Địa hình núi có hai hướng chính:  

+ Hướng Tây Bắc – Đông Nam 

+ Hướng vòng cung (cánh cung) 

3. Địa hình nước ta mang tính chất nhiệt đới gió mùa và chịu tác động mạnh mẽ 

của con người 

- Địa hình nước ta luôn bị biến đổi mạnh mẽ do tác động mạnh mẽ của môi trường nhiệt 

đới gió mùa ẩm và do sự khai phá của con người. 

- Đã xuất hiện ngày càng nhiều các địa hình nhân tạo trên đất nước ta. 

 

II. Trả lời câu hỏi trắc nghiệm. 

Chọn một đáp án đúng cho mỗi câu sau. 

Câu 1: Địa hình nước ta thấp dần theo hướng 

A. Đông Bắc – Tây Nam. 

B. Tây Bắc – Đông Nam. 

C. Đông Nam – Tây Bắc. 

D. Tây Nam – Đông Bắc. 

Câu 2: Căn cứ Atlat Địa lí Việt Nam trang 6-7, trang 14, núi Ngọc Linh (2598m) thuộc dãy 

A. Trường Sơn Bắc. 

B. Trường Sơn Nam. 

C. Hoàng Liên Sơn. 

D. Tất cả đều sai. 

Câu 3: Vận động tạo núi Hi-ma-lay-a không khiến cho địa hình nước ta 

A. được nâng cao và phân thành nhiều bậc kế tiếp nhau. 

B. thấp dần từ nội địa ra biển, 

C. núi non, sông ngòi trẻ lại. 

D. có nhiều công trình nhân tạo. 



Câu 4: Căn cứ Atlat Địa lí Việt Nam, dãy núi  nào sau đây có hướng vòng cung và nằm ở phía 

Đông Bắc nước ta ? 

A. Hoàng Liên Sơn. 

B. Trường Sơn Bắc. 

C. Pu Đen Đinh. 

D. Ngân Sơn. 

Câu 5: Ở nước ta, phần đất liền có địa hình thấp dưới 1000m chiếm bao nhiêu phần trăm diện 

tích lãnh thổ? 

A. 65%. B. 75%. C. 85%. D. 95%. 

Câu 6: Đỉnh núi Phan-xi-păng có độ cao 

A. 3443 m. B. 3143 m. C. 3114 m. D. 3413 m.  

Câu 7: Đỉnh núi Phan-xi-păng thuộc dãy núi 

A. Hoàng Liên Sơn. 
B. Con Voi. 

C. Trường Sơn Nam. 
D. Trường Sơn Bắc. 

Câu 8: Địa hình núi nước ta có hai hướng chủ yếu là 

A. Vòng cung và Tây - Đông. 

B. Tây Bắc - Đông Nam và Tây - Đông. 

C. Tây Bắc - Đông Nam và vòng cung. 

D. Tây - Đông và Bắc - Nam 

Câu 9: Khí hậu nóng ẩm, mưa nhiều đã tạo nên địa hình đặc trưng của vùng núi đá vôi ở nước 

ta là 

A. Địa hình cacxtơ. 

B. Địa hình đồng bằng. 

C. Địa hình bán bình nguyên. 

D. Địa hình cao nguyên. 

Câu 10: Địa hình nào sau đây là địa hình nhân tạo? 

A. Địa hình núi đá vôi. 

B. Địa hình đồng bằng phù sa mới. 

C. Địa hình đê sông, đê biển. 

D. Địa hình cao nguyên badan. 

 

III. Đọc trước bài 29 sách giáo khoa. 

 
--------------------------Hết-------------------------- 


