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Trường THPT Y Jút - Môn Địa lí - Lớp 12 

Tiết PPCT 1,2. 

Tuần dạy 1,2.  

 
 

BÀI 2. VỊ TRÍ ĐỊA LÍ VÀ PHẠM VI LÃNH THỔ 

 

I. Mục tiêu bài học. 

  - Xác định được vị trí địa lí, giới hạn, phạm vi lãnh thổ Việt Nam trên bản đồ 

  - Phân tích được ảnh hưởng của vị trí địa lí, phạm vi lãnh thổ đối với tự nhiên, kt-xh và quốc 

phòng. 

  - Xác định được hệ tọa độ địa lí. 

1. Phẩm chất chủ yếu: Yêu nước, trách nhiệm sẵn sàng tham gia xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. 

2. Năng lực chung: năng lực tự chủ, tự học, giao tiếp, hợp tác, giải quyết vấn đề 

3. Năng lực địa lí: nhận thức khoa học địa lí, tìm hiểu địa lí sử dụng bản đồ, bảng số liệu, át 

lát, vận dụng kiến thức 

 

 

 

Nội dung chính 

 

+ HS xác định được vị trí địa lí nước ta 

trên bản đồ? 

+ Nước ta tiếp giáp với nước nào trên đất 

liền và trên biển? 

 

 

 

 

 

. 

-  HS kể tên một số cửa khẩu quan trọng 

ở trên đất liền? 

 

 

 

 

 

 

 

- Đường biên giới trên đất liền nước ta 

dài bao nhiêu km ? (giáp TQ..., gíap 

Lào..., gíap CPC....?) 

1. Vị trí địa lí. 

- Nước ta nằm ở rìa phía đông của bán đảo Đông 

Dương, gần TT của khu vực ĐNA. 

- Hệ tọa độ địa lí:(trên đất liền) 

   . Điểm cực B - 23
0
23

' 
B xã Lũng Cú - Đồng 

Văn - Hà Giang 

   . Điểm cực N - 8
0
34

' 
B xã Đất Mũi - Ngọc Hiển 

- Cà Mau 

   . Điểm cực T - 102
0
09

' 
Đ xã Sín Thầu - Mường 

Nhé - Điện Biên 

   . Điểm cực Đ - 109
0
24

' 
Đ xã Vạn Thanh - Vạn 

Ninh - Khánh Hoà 

- Ở ngoài khơi, các đảo kéo dài hơn. 

- Đại bộ phận nước ta nằm trọn trong khu vực 

giờ thứ 7 ( giờ GMT). KT 105
0
Đ 

  

 

 

2. Phạm vi lãnh thổ. 

a. Vùng đất. 

- Tổng diện tích là: 331 212km². 

- Có 4600km đường biên giới trên đất liền. 

- Đường bờ biển dài 3260km. 
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- Nước ta có chung BĐ với mấy nước? 

- Vùng biển nước ta gồm mấy bộ phận? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- HS đọc sgk, hiểu biết và quan sát bản 

đồ, kiến thức đã học trả lời các câu hỏi 

sau: 

+ Vị trí địa lí VN có ý nghĩa đối với tự 

nhiên như thế nào? 

+ Vị trí địa lí VN có ý nghĩa đối với nền 

kt, vh,xh và quốc phòng ntn? 

 

+ Vì sao VN không có khí hậu nhiệt đới 

khô hạn như một số nước có cùng vĩ độ? 

+ Kể tên một số cảng biển, sân bay quan 

trọng của VN? 

 

- Có hơn 4000 hòn đảo lớn nhỏ trên biển Đông, 

có 2 quần đảo lớn: Trường Sa, Hoàng Sa. 

b. Vùng biển. 

- Nội thủy: là vùng nước tiếp giáp với đất liền, ở 

phía trong đường cơ sở. 

- Lãnh hải là vùng biển thuộc chủ quyền quốc gia 

trên biển, rộng 12 hải lí. 

- Tiếp giáp lãnh hải là vùng được quy định nhằm 

đảm bảo cho việc thực hiện chủ quyền của nước 

ven biển, rộng 12 hải lí. 

- Đặc quyền kinh tế rộng 200 hải lí (tính từ 

đường cơ sở). 

- Thềm lục địa là phần ngầm dưới biển và lòng 

đất dưới đáy biển thuộc phần lục địa kéo dài, mở 

rộng ra ngoài lãnh hải cho đến bờ ngoài của rìa 

lục địa, có độ sâu khoảng 200m. 

- diện tích trên biển khoảng >1triệu km² ở biển 

Đông. 

c. Vùng trời.- Là khoảng không gian bao trùm 

lên trên lãnh thổ nước ta. 

 

3. Ý nghĩa của vị trí địa lí Việt Nam. 

a. Ý nghĩa tự nhiên. 

- Nó quy định đặc điểm cơ bản của thiên nhiên 

VN là mang tính chất nhiệt đới ẩm gió mùa. 

- Nằm ở vị trí tiếp giáp giữa lục địa và đại dương 

trên vành đai sinh khoáng châu Á -TBD, trên 

đường di lưu và di cư của nhiều loài đ-tv => có 

nhiều tài nguyên khoáng sản và tài nguyên sinh 

vật vô cùng quý giá. 

- Sự đa dạng của tự nhiên: từ B-> N, T-> Đ… 

- Có nhiều thiên tai trên thế giới: bão, lũ, lụt… 

b. Ý nghĩa kinh tế, văn hóa – xã hội và quốc 

phòng. 

* Về kinh tế:  

+ VN nằm trên ngã tư đường hằng hải và hàng 

không quốc tế quan trọng => giao lưu với các 

nước trong khu vực và thế giới. 

+ Nước ta còn là cửa ngõ ra biển cho các nước 

Lào, TL, CPC, TQ. 

+ Phát triển nền kt đa dạng, kt mở, hội nhập vào 

thế giới… 

* Về văn hóa – xã hội: vị trí cho phép nước ta 

chung sống hòa bình, hợp tác hữu nghị và cùng 
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phát triển với các nước, đặc biệt với các nước 

láng giềng và các nước trong khu vực ĐNA. 

* Quốc phòng: biển Đông với nước ta là một 

chiến lược có ý nghĩa sống còn trong công cuộc 

xây dựng, phát triển kt và bảo vệ đất nc. 

  

 

 

Bài tập: Nếu là nhà đầu tư vào Việt Nam em thấy được vai trò của vị trí địa lí VN ntn? 

            Câu hỏi trắc nghiệm: 

Câu 1. Đường biên giới trên đất liền giưã nước ta với nước nào dài nhất? 

a. Trung Quốc                                             b. Lào                      

c. Campuchia                                             d. Thái Lan 

Câu 2. Lãnh thổ nước ta bao gồm: 

a. vùng đất liền, vùng hải đảo, vùng trời                          

b. vùng đất, vùng biển, hải đảo 

c. vùng đất, vùng biển, vùng trời                                      

d. vùng trời, vùng đất, hải đảo: 

Câu 3. Tỉnh nào sau đây vừa giáp Trung Quốc vừa giáp với Lào 

a. Điện Biên                                              b. Cao Bằng              

c. Hà Giang                                              d. Lạng Sơn: 

Câu 4.Tỉnh nào sau đây không giáp với Lào 

a. Cao Bằng                                            b. Nghệ An             

c. Hà Tĩnh                                               d. Quảng Bình 

Câu 5.  Tỉnh nào sau đây vừa giáp Campuchia vừa giáp với Lào 

a. Kon Tum                                             b. Nghệ An           

c. Hà Tĩnh                                              d. Quảng Bình 

 

Đáp án. Câu 1.             Câu 2.        Câu 3.                  Câu 4.  

 


