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CHẤT LƯỢNG ÔN THI TỐT NGHIỆP THPT MÔN ĐỊA LÍ  

                                                   Bài và ảnh: Phạm Thị Duyên – Giáo viên Địa lí 

     Địa lý là 1 trong 8 môn thi tốt nghiệp THPT quốc gia. Với khả năng tư duy logic, 

nhạy bén, khả năng vận dụng tốt, các em hoàn toàn có thể "chinh phục" môn Địa lí. 

Bởi vì trong xu thế đổi mới kiểm tra đánh giá hiện nay, đề thi tốt nghiệp THPT môn 

Địa lí thường chú ý nhiều đến mức độ vận dụng và rèn luyện kỹ năng. 

1. Thực trạng dạy và học môn Địa lí 

     Theo khảo sát thực tế từ kỳ thi khảo sát của trường tổ chức ngày 30-31/05/2020 tỷ 

lệ học sinh đạt điểm trung bình trở lên môn Địa lí của trường đạt khoảng 50%.     Địa 

lí là một môn thi được đa số học sinh lựa chọn trong kỳ thi tốt nghiệp THPT nhưng 

rất nhiều em còn chủ quan, không chịu khó học, hoặc chỉ học đối phó dẫn đến mất 

gốc, học kém. Vậy nguyên nhân nào dẫn đến thực trạng này? 

2. Nguyên nhân 

- Về phía học sinh: 

+ Nhiều học sinh học không vào nên có tâm lý sợ học, chỉ học đối phó trên lớp, về 

nhà không chịu học.  

+ Về chương trình sách giáo khoa: Chương trình SGK nhiều kiến thức. Mặt khác học 

sinh phải học quá nhiều môn do vậy thời gian dành cho môn học này càng bị san sẻ. 

- Về phía giáo viên: Giáo viên tuy có nhiều cố gắng trong việc vận dụng PPGD theo 

hướng tích cực hóa các hoạt động của học sinh nhưng sức học của học sinh còn hạn 

chế nên chất lượng, hiệu quả dạy và học của bộ môn chưa thực sự đạt được như mong 

muốn.  

3. Một số giải pháp ôn thi tốt nghiệp THPT môn Địa lí 

a. Đối với giáo viên 

- Khi tiến hành ôn tập cần tổ chức lớp theo các mức độ kiến thức. 

- Loại bỏ phương pháp dạy học đọc - chép, chiếu - chép, học thuộc lòng. 

- Tăng cường hướng dẫn học sinh khai thác các kênh kiến thức ngoài sách giáo khoa 

như atlat, biểu đồ… 

- Cuối đợt ôn tập cho học sinh làm các đề thi thử. 

b. Đối với học sinh 

- Trong quá trình học cần sơ đồ hóa kiến thức cơ bản, thường xuyên hệ thống và phát 

triển kiến thức từ khái quát đến chi tiết theo hình xương cá (hoặc sơ đồ tư duy). 



- Không được chủ quan, ỷ lại vào atlat, biểu đồ, bảng số liệu. 

 

 

- Biết kết hợp kiến thức địa lí giáo khoa và thực tiễn mang tính thời sự để giải quyết 

các tình huống cụ thể nhằm khắc sâu hơn những kỹ năng chứng minh, phân tích, giải 

thích các hiện tượng, sự vật địa lí.  

- Biết so sánh, phân tích các mối quan hệ địa lí: giữa tự nhiên với tự nhiên, tự nhiên 

với kinh tế - xã hội, giữa các yếu tố kinh tế - xã hội với nhau. 

     Nói chung, để công tác ôn thi tốt nghiệp THPT môn Địa lí thiết thực, đạt hiệu quả, 

góp phần nâng cao chất lượng bộ môn không thể thiếu các yếu tố: thứ nhất là sự quan 

tâm, quản lý chặt chẽ của nhà trường, gia đình; thứ hai là sự hướng dẫn nhiệt tình, 

phù hợp đối tượng học sinh của giáo viên và thứ ba đóng vai trò quyết định, đó chính 

là nỗ lực học tập của chính bản thân học sinh. 

     Trên đây là ý kiến của tác giả về thực trạng, nguyên nhân và một số giải pháp giúp 

việc ôn thi môn Địa lí có chất lượng cao hơn. Các em học sinh bước vào kì thi với 

tâm thế tự tin và đạt được số điểm như mong muốn. 

 

 


