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1. Những khái niệm địa lý cơ bản 

1.1. Địa lý học, đối tƣợng và nhiệm vụ nghiên cứu của địa lý học 

1.2. Hệ thống khoa học địa lý 

1.3. Phƣơng pháp nghiên cứu  

 

PHẦN ĐỊA LÝ TỰ NHIÊN 

 

2. Chuyển động của Trái Đất và những hệ quả về mặt địa lý 

2.1. Chuyển động của Trái Đất quanh trục và những hệ quả về mặt địa lý 

2.2. Chuyển động của Trái Đất quanh Mặt Trời và những hệ quả về mặt địa lý 

3. Các lớp vỏ thành phần của Trái Đất 

3.1. Khí quyển 

 3.1.1. Thành phần, cấu tạo và vai trò của khí quyển 

 3.1.2. Sự phân bố nhiệt độ không khí 

 3.1.3. Sự phân bố của khí áp và gió 

 3.1.4. Nƣớc trong khí quyển 

 4.1.7. Thời tiết và khí hậu, các vòng đai và các kiểu khí hậu 

3.2. Thuỷ quyển 

 3.2.1. Nƣớc biển và đại dƣơng 

 3.2.2. Nƣớc lục địa 

3.3. Thạch quyển và địa hình bề mặt 

 3.3.1. Các nhân tố thành tạo địa hình 

 3.3.2. Phân loại địa hình bề mặt Trái Đất 

3.4. Thổ nhưỡng quyển 

 3.4.1. Các nhân tố và các quá trình hình thành thổ nhƣỡng 

 3.4.2. Sự phân bố các loại đất chính trên thế giới 

3.5. Sinh quyển 

 3.5.1. Các nhân tố sinh thái của sinh vật 

 3.5.2. Sự phân bố thực vật và động vật trên Trái Đất 
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4. Các qui luật địa lý chung của Trái Đất 

4.1. Qui luật về tính hoàn chỉnh của lớp vỏ địa lý 

4.2. Qui luật tuần hoàn của vật chất và năng lƣợng trong lớp vỏ địa lý 

4.3. Qui luật về tính nhịp điệu của các hiện tƣợng trong lớp vỏ địa lý 

4.4. Qui luật địa đới và phi địa đới 

 

PHẦN ĐỊA LÝ NHÂN VĂN 

 

5. Địa lý dân cƣ  

5.1. Động lực và cấu trúc dân số 

5.2. Bùng nổ dân số và các giải pháp 

5.3. Sự phân bố dân cƣ 

5.4. Đô thị hóa 

6. Địa lý công nghiệp 

6.1. Các yếu tố ảnh hƣởng 

6.2. Tổ chức lãnh thổ công nghiệp 

7. Địa lý nông nghiệp 

7.1. Các yếu tố ảnh hƣởng 

7.2. Tổ chức lãnh thổ nông nghiệp 

8. Môi trƣờng địa lý 

8.1. Quan hệ giữa môi trƣờng địa lý và nền sản xuất xã hội 

8.2. Bảo vệ môi trƣờng và phát triển bền vững 
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