
 

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc 

 

ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN 

 

1. Tên học phần: ÐỊA LÝ TỰ NHIÊN CÁC CHÂU 1  

                           (Physical Geography of Continents 1)  

- Mã số học phần: SG323 

- Số tín chỉ học phần: 2 tín chỉ  

- Số tiết học phần: 30 tiết lý thuyết và 60 tiết tự học. 

2. Đơn vị phụ trách học phần: 

- Bộ môn: Sư Phạm Địa lí 

- Khoa: Sư Phạm 

3. Điều kiện:  

- Điều kiện tiên quyết: SG317 

- Điều kiện song hành: SG324 

4. Mục tiêu của học phần:  

 

Mục 

tiêu 
Nội dung mục tiêu 

CĐR 

CTĐT 

4.1 

Kiến thức về địa lí tự nhiên, xã hội của các châu Phi, Á, Âu phù 

hợp để giải thích hoặc chứng minh trong thực tế, kiến thức được 

giảng dạy ở bậc phổ thông và các bậc học cao hơn. 

 

2.1.2.b, 

4.2 

Kỹ năng xử lý thông tin địa lý như: bản đồ, sơ đồ, biểu đồ, bảng 

số liệu về tự nhiên, xã hội của châu Phi, Á, Âu phục vụ cho 

công tác học tập, nghiên cứu và giảng dạy Địa lý phổ thông và 

các bậc học cao hơn. 

2.2.1.a; 

 

4.3 Kỹ năng làm việc nhóm, phản biện và giải quyết vấn đề. 2.2.2.b 

4.4 

- Tuân thủ nghiêm túc các quy định về chuyên cần, tích cực 

tham gia đóng góp cho bài học. 

- Thái độ cầu thị, hợp tác giúp đỡ bạn bè. 

2.3a, 

 

      2.3b 

 

 

 

 

 



 

5. Chuẩn đầu ra của học phần:  

CĐR 

HP 
Nội dung chuẩn đầu ra 

Mục 

tiêu 

CĐR 

CTĐT 

Kiến thức   

CO1 

Vận dụng được những kiến thức về môi trường địa lí tự 

nhiên và xã hội của châu Phi, Á, Âu để phục vụ cho công 

tác học tập, nghiên cứu và giảng dạy Địa lý phổ thông. 

4.1 2.1.2.b, 

Kỹ năng   

CO2 

Chọn lọc, xử lý các thông tin và khai thác được các loại 

bản đồ, sơ đồ về môi trường địa lí tự nhiên và xã hội của 

châu Phi, Á, Âu để phục vụ cho công tác học tập, nghiên 

cứu và giảng dạy Địa lý phổ thông. 

4.1 2.2.1.a 

 

CO3 

Tạo lập nhóm, xác định được rõ ràng nhiệm vụ và đánh 

giá được mức độ hoàn thành công việc của bản thân và 

của từng thành viên trong nhóm. 

 4.3 2.2.2.b 

Thái độ/Mức độ tự chủ và trách nhiệm   

CO4 

Tuân thủ nghiêm túc các quy định về chuyên cần, tích cực 

tham gia đóng góp cho bài học, cho nhóm trong quá trình 

học tập. 

4.4 2.3a 

CO5 Cầu thị, hợp tác và giúp đỡ bạn bè trong quá trình học tập. 4.4 2.3b 

6. Mô tả tóm tắt nội dung học phần: 

Học phần này trang bị cho sinh viên những kiến thức về các Châu lục; qua đó sinh viên 

nắm những những vấn đề cơ bản, đặc biệt là về tự nhiên: kiến tạo lục địa, địa hình, khí hậu, 

sông ngòi, hệ sinh vật… của các Châu để vận dụng vào việc giảng dạy, nghiên cứu. 

7. Cấu trúc nội dung học phần: 

7.1. Lý thuyết 

 Nội dung Số tiết CĐR HP 

Chương 1. Mở đầu về địa lí các châu 6 

CO1, CO2 
1.1. Khái niệm châu lục, lục địa  

1.2. Cựu lục địa, tân lục địa  

1.3. Lịch sử tên gọi các châu  

1.4. Lịch sử khám phá ra các châu lục  

Chương 2. Địa lí Châu Phi 8  

2.1. Địa lí tự nhiên 4 

CO1, CO2, 

CO3, CO4, 

CO5 

2.1.1. Giới thiệu khái quát về châu Phi.  

2.1.2. Lịch sử kiến tạo  

2.1.3. Địa hình  

2.1.4. Khí hậu  

2.1.5. Sông ngòi, hồ  

2.1.6. Sinh vật  

2.1.7. Khoáng sản  

2.1.8. Các miền cảnh quan tự nhiên  



 

 Nội dung Số tiết CĐR HP 

2.2. Địa lí nhân văn, chính trị xã hội 4 

2.2.1. Dân số, thành phần dân cư, chủng tộc, phân bố 

dan cư 

 

2.2.2. Châu phi chiếc nôi của loài người  

2.2.3. Các vương quốc cổ xưa, một số nền văn minh 

tiêu biểu của châu Phi 

 

2.2.4. Châu Phi thời kỳ chiếm hữu nô lệ và thuộc địa  

2.2.5. Châu Phi thời kỳ độc lập  

2.2.6. Con người văn hóa, tôn giáo, ngôn ngữ của châu 

Phi 

 

Chương 3. Địa lí châu Á 8 

 

 

 

 

 

 

 

 

CO1, CO2, 

CO3, CO4, 

CO5 

3.1. Địa lí tự nhiên 4 

3.1.1. Giới thiệu khái quát về châu Á  

3.1.2. Lịch sử kiến tạo  

3.1.3. Địa hình  

3.1.4. Khí hậu  

3.1.5. Sông ngòi, hồ  

3.1.6. Sinh vật  

3.1.7. Khoáng sản  

3.1.8. Các miền cảnh quan tự nhiên  

3.2. Địa lí nhân văn, chính trị xã hội 4 

3.2.1. Dân số, thành phần dân cư, chủng tộc, phân bố 

dân cư 

 

3.2.2. Các vương quốc cổ xưa, một số nền văn minh 

tiêu biểu của châu Á 

 

3.2.3. Châu Á thời kỳ thuộc địa  

3.2.4. Châu Á thời kỳ độc lập  

3.2.5. Con người văn hóa, tôn giáo, ngôn ngữ của châu 

Á 

 

Chương 4. Địa lí châu Âu 8 

CO1, CO2, 

CO3, CO4, 

CO5 

3.1. Địa lí tự nhiên 4 

4.1.1. Giới thiệu khái quát về châu Âu  

4.1.2. Lịch sử kiến tạo  

4.1.3. Địa hình  

4.1.4. Khí hậu  

4.1.5. Sông ngòi, hồ  

4.1.6. Sinh vật  

4.1.7. Khoáng sản  

4.1.8. Các miền cảnh quan tự nhiên  

4.2. Địa lí nhân văn, chính trị xã hội 4 

4.2.1. Dân số, thành phần dân cư, chủng tộc, phân bố 

dân cư 

 

4.2.2. Các vương quốc cổ xưa, một số nền văn minh 

tiêu biểu của châu Âu 

 

4.2.3. Bản đồ chính trị châu Âu trước hai cuộc chiến 

tranh thế giới 

 



 

 Nội dung Số tiết CĐR HP 

4.2.4. Bản đồ chính trị châu Âu hiện nay  

4.2.5 Con người văn hóa, tôn giáo, ngôn ngữ của châu 

Âu 

 

8. Phương pháp giảng dạy: 

- Phương pháp thuyết trình 

- PP đàm thoại gợi mở 

- PP làm việc nhóm 

- PP Nêu và giải quyết vấn đề 

- PP tình huống 

- PP sử dụng phương tiện trực quan 

9. Nhiệm vụ của sinh viên: 

Sinh viên phải thực hiện các nhiệm vụ như sau: 

- Tham dự tối thiểu 80% số tiết học lý thuyết. 

- Tham dự báo cáo nhóm, cá nhân. 

- Tham dự thi kết thúc học phần. 

- Chủ động tổ chức thực hiện giờ tự học. 

10. Đánh giá kết quả học tập của sinh viên: 

10.1. Cách đánh giá 

Sinh viên được đánh giá tích lũy học phần như sau: 

TT Điểm thành phần Quy định Trọng số CĐR HP 

1 Điểm chuyên cần Số tiết tham dự từ 80%/tổng số 

tiết trở lên. 

10% CO5 

2 Điểm bài tập và 

thực hành 

Hoàn thành tất cả các bài tập và 

bài thực hành đúng yêu cầu. 

30% CO1, CO2, 

CO3, CO4, 

CO5 

3 Điểm thi kết thúc 

học phần 

Thi kết hợp trắc nghiệm + Tự luận 60% CO1, CO2, 

CO3 

10.2. Cách tính điểm 

- Điểm đánh giá thành phần và điểm thi kết thúc học phần được chấm theo thang điểm 

10 (từ 0 đến 10), làm tròn đến một chữ số thập phân.  

- Điểm học phần là tổng điểm của tất cả các điểm đánh giá thành phần của học phần 

nhân với trọng số tương ứng. Điểm học phần theo thang điểm 10 làm tròn đến một 

chữ số thập phân, sau đó được quy đổi sang điểm chữ và điểm số theo thang điểm 4 

theo quy định về công tác học vụ của Trường.  

11. Tài liệu giảng dạy:  

Thông tin về tài liệu Số đăng ký cá biệt 

[1] Nguyễn Phi Hạnh, Địa lí tự nhiên các lục địa - tập 1 (Lục 

địa Phi, Á,  Âu), NXB Giáo dục Việt Nam, Hà Nội, 2007 

MOL.045716 

MOL.077355 

[2] Nguyễn Phi Hạnh, Địa lí tự nhiên các lục địa - tập 2 (Lục 

địa Bắc Mỹ, Nam Mỹ, Australia và các đảo châu Nam Cực), 

NXB Giáo dục Việt Nam, Hà Nội, 2010 

MOL.077354 



 

Thông tin về tài liệu Số đăng ký cá biệt 

[3] Nguyễn Đình Giang, Giáo trình thực hành địa lí các châu 

lục, NXB ĐH Sư phạm Hà Nội, 2003  

MOL.027565 

MOL.027566 

MOL.027567 

MON.111224 

MON.111236 

12. Hướng dẫn sinh viên tự học: 

Tuần Nội dung 

Lý 

thuyết 

(tiết) 

Thực 

hành 

(tiết) 

Nhiệm vụ của sinh viên 

1-3 Chương 1: Mở đầu 

về địa lí các châu 

- Khái niệm châu 

lục, lục địa 

- Cựu lục địa, tân 

lục địa 

- Lịch sử khám phá 

ra các châu lục 

- Lịch sử tên gọi các 

châu 

12 0 -Nghiên cứu trước: 

+ Ôn lại nội dung về tự nhiên, lịch sử 

hình thành trái đất, bản đồ đã học ở 

học phần Khoa học trái đất (SG317), 

Bản đồ học 

+ Tra cứu nội dung về khái niệm lục 

địa, châu lục, lịch sử tên gọi, lịch sử 

phát kiến các châu lục trong các tài 

liệu [1], [2], [3] 

-Làm các bài tập thực hành trong tài 

liệu [3] 

4-7 Chương 2: Địa lí 

châu Phi 

- Địa lí tự nhiên 

- Địa lí nhân văn, 

chính trị xã hội 

 

16 5 -Nghiên cứu trước: 

+ Ôn lại nội dung về tự nhiên, lịch sử 

hình thành trái đất, bản đồ đã học ở 

học phần Khoa học trái đất (SG317), 

Bản đồ học 

+Tra cứu nội dung về lịch sử phát 

triển lục địa, tự nhiên, các miền địa lí 

cảnh qua, văn hóa xã hội, các nền văn 

minh ở châu Phi trong các tài liêu [1], 

[3] 

+ Tra cứu thêm thông tin về tự nhiên, 

văn hóa, kinh tế, xã hội trên các trang 

web, trên CD Encarta 

-Làm các bài tập thực hành trong tài 

liệu [3] 

8-11 Chương 3: Địa lí 

châu Á 

 

- Địa lí tự nhiên 

- Địa lí nhân văn, 

chính trị xã hội 

 

16 ... - Nghiên cứu trước: 

+ Ôn lại nội dung về tự nhiên, lịch sử 

hình thành trái đất, bản đồ đã học ở 

học phần Khoa học trái đất (SG317), 

Bản đồ học 

+Tra cứu nội dung về lịch sử phát 

triển lục địa, tự nhiên, các miền địa lí 

cảnh qua, văn hóa xã hội, các nền văn 

minh ở châu Á trong các tài liêu [1], 

[3] 




