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GHI CHÚ

Bài 11. La Mã cổ đại (1 tiết)
Hoạt động 1:

MỤC I: ĐIỀU KIỆN TỰ NHIÊN

HS đọc nội dung mục 1
+ Bán đảo Y-ta-li-a có hàng nghìn km đường bờ biển, lại nằm ở trung
trang 58 và quan sát hình
tâm Địa Trung Hải, rất thuận lợi cho giao thương và các hoạt động hàng
11.1 để thực hiện yêu cầu :
Điều kiện hải cảng, hải đảo hải.
tác động như thế nào đến sự
Từ đây, người La Mã có thể buôn bán khắp vùng xung quanh, dễ dàng
phát triển của La Mã?
chinh phục những vùng lãnh thổ mới và quản lí hiệu quả.
Hoạt động 2:

MỤC II. TỔ CHỨC NHÀ NƯỚC LA MÃ CỔ ĐẠI

HS đọc nội dung mục 2
trang 59-60 và quan sát
hình 11.2 và 11.3 để thực
hiện các yêu cầu trong bài.

-Ban đầu, La Mã thiết lập hình thức nhà nước cộng hoà không có vua, cai
trị dựa trên luật pháp và mọi chức vụ phải được bầu ra. Tuy nhiên, thực
chất quyền lực nằm trong tay 300 thành viên của Viện Nguyên lão.

Hoạt động 3:

MỤC III. NHỮNG THÀNH TỰU VĂN HÓA TIÊU BIỂU

HS đọc nội dung mục 3
trang 60-61 và quan sát
hình 11.4, 11.5, 11.6, 11.7
để thực hiện các yêu cầu
trong bài

- Chữ viết và chữ số: + Chữ La tinh.
+ Chữ số La Mã.
-Kiến trúc: Mái vòm
-Kĩ thuật: Xi măng, bê tông, xây dựng đường sá, cầu cống.

-Từ năm 27 TCN, dưới thời Ốc-ta-vi-út, La Mã chuyển sang hình thức
nhà nước đế chế. Cơ cấu nhà nước vẫn duy trì như thời Cộng hòa nhưng
hoàng đế thâu tóm tất cả quyền lực. Viện nguyên lão chỉ còn hình thức.

Hoạt động 3: trả lời câu hỏi:
-

Điều kiện hải cảng, hải đảo tác động như thế nào đến sự phát triển của La Mã cổ đại?
Trình bày tổ chức của nhà nước đế chế La Mã?
Em hãy kể tên một số thành tựu cơ bản của văn minh La Mã thời cổ đại?

PHẦN ĐỊA LÍ
Bài 10. Quá trình nội sinh và ngoại sinh. Các dạng địa hình chính. Khoáng sản (2 tiết)
I. Quá trình nội sinh và ngoại sinh
Đọc thông tin mục 1 và quan sát hình 10.1 trong SGK, em hãy cho biết:
 Thế nào là nội sinh, ngoại sinh?
 Bề mặt địa hình thay đổi như thế nào ở mỗi hình a, b, c?
 Hình nào là kết quả của quá trình ngoại sinh và hình nào là kết quả của quá trình nội
sinh?
II. Các dạng địa hình chính:
Dựa vào hình 10.2 và bảng 10.1 và thông tin trong bài, em hãy:
 Kể tên các dạng địa hình chính.
 Một số đặc điểm của dạng địa hình núi?
 Cho biết sự khác nhau giữa núi và đồi, giữa cao nguyên và đồng bằng?

