LICH SỬ. ĐỊA LÝ
1/ ĐẶNG, VĂN ĐỨC. Hệ thống thông tin địa lý / Đặng, Văn Đức . - Hà Nội :
Khoa học và kỹ thuật, 2009. - 272tr. : hình vẽ ; 30cm
Tóm tắt: Tổng quan về hệ thống thông tin địa lý. Mô hình và cấu trúc dữ
liệu không gian. Hệ thống tham chiếu không gian. Cơ sở dữ liệu thông tin địa
lý. Phân tích và hiển thị dữ liệu địa lý. Thông tin địa lý internet
Ký hiệu môn loại: 910
Số ĐKCB:
Kho Đọc Mở: DM.013213
2/ ĐẶNG, VĂN ĐỨC. Phương pháp dạy học Địa lí theo hướng tích cực / Đặng
Văn Đức, Nguyễn Thu Hằng . - Hà Nội : Đại học Sư phạm, 2003. - 315tr. :
minh họa ; 30cm
Tóm tắt: Một số quan điểm về đổi mới phương pháp dạy học trên thế giới
và Việt Nam. Quan điểm lấy học sinh làm trung tâm và việc áp dụng các
phương pháp tích cực vào dạy học địa lý. Ứng dụng công nghệ thông tin trong
dạy học địa lý. Phương pháp thiết kế bài học và giáo án minh họa.
Ký hiệu môn loại: 910.7
Số ĐKCB:
Kho Đọc Mở: DM.013216-13217
3/ MAI, XUÂN SAN. Rèn luyện kỹ năng địa lý cho học sinh trường phổ thông /
Mai Xuân San . - Tái bản lần thứ 3. - Hà Nội : Giáo dục, 2001. - 135tr. : hình
vẽ, bản đồ ; 30cm
Tóm tắt: Rèn luyện kĩ năng: bản đồ, lát cắt địa hình, vẽ biểu đồ và sử dụng
sách giáo khoa địa lí cho học sinh trường phổ thông
Ký hiệu môn loại: 910
Số ĐKCB:
Kho Đọc Mở: DM.013214
4/ NGUYỄN, ĐỨC VŨ. Đổi mới dạy học địa lí ở trung học cơ sở / Nguyễn Đức
Vũ chủ biên, Phạm Thị Sen . - Hà Nội : Giáo dục, 2005. - 166tr. : ảnh ; 30cm
Tóm tắt: Nêu những định hướng chung trong việc dạy học địa lí ở trung
học cơ sở; Các tổ chức hoạt động nhận thức của học sinh, phương pháp dạy học,
phương tiện dạy học, thiết kế bài dạy và kiểm tra, đánh giá trong dạy học địa lí
trung học cơ sở
Ký hiệu môn loại: 910.71
Số ĐKCB:
Kho Đọc Mở: DM.013221

5/ NGUYỄN, ĐỨC VŨ. Đổi mới phương pháp dạy học địa lí ở trung học phổ
thông / Nguyễn Đức Vũ, Phạm Thị Sen . - Hà Nội : Giáo dục, 2004. - 191tr. :
hình vẽ ; 30cm
Tóm tắt: Trình bày các vấn đề dạy học địa lí ở trường trung học phổ thông
(THPT) như: cấu trúc chương trình, các hướng cụ thể dạy học, thiết kế bài dạy
học, kiểm tra, đánh giá trong dạy học và một số mẫu ví dụ về bài soạn địa lí
THPT
Ký hiệu môn loại: 910.71
Số ĐKCB:
Kho Đọc Mở: DM.013218-13219
6/ NGUYỄN, THẾ THẬN. Tổ chức hệ thống thông tin địa lí - GIS và phần
mềm Mapinfo 4.0 / Nguyễn Thế Thận, Trần Công Yên . - Hà Nội : Nxb Xây
dựng, 2000. - 206tr. : hình vẽ, bảng ; 30cm
Tóm tắt: Khái niệm về công nghệ GIS và phần mềm công nghệ GIS. Quản
lí, xây dựng cơ sở dữ liệu và thực hiện dự án ứng dụng công nghệ GIS. Sử dụng
phần mềm Mapinfo 4.0: cài đặt, tổ chức thông tin, các thao tác trong Mapinfo ...
Ký hiệu môn loại: 910.0285
Số ĐKCB:
Kho Đọc Mở: DM.013189
7/ NGUYỄN, TRỌNG PHÚC. Một số vấn đề trong dạy học địa lý ở trường phổ
thông / Nguyễn Trọng Phúc . - Hà Nội : Đại học Quốc gia Hà Nội, 2004. 259tr. : minh họa ; 30cm. - (Thư mục: tr. 259)
Tóm tắt: Những kiến thức cơ bản trong dạy học địa lí. Vấn đề tư duy địa lí
và phương pháp phát triển tư duy địa lí - giảng dạy địa lí tự nhiên, địa lí kinh tế,
địa lí kinh tế - xã hội ở trung học phổ thông, giảng dạy địa lí địa phương ở
trường phổ thông và thiết kế bài giảng trong dạy môn địa lí
Ký hiệu môn loại: 910.76
Số ĐKCB:
Kho Đọc Mở: DM.013192-13193
8/ NGUYỄN, VĂN ÂU. Sông ngòi Việt Nam / Nguyễn Văn Âu . - Hà Nội : Đại
học Quốc gia, 1997. - 260tr. : bản đồ ; 30cm
Tóm tắt: Khái quát: quan niệm, vai trò, lịch sử nghiên cứu sông ngòi. Các
nhân tố sông ngòi. Các hệ thống và đặc trưng hình thái cơ bản của sông ngòi.
Cửa sông. Phân loại, mô hình hoá và phân vùng sông ngòi. Các hệ thống sông
quan trọng ở Việt Nam
Ký hiệu môn loại: 915.97
Số ĐKCB:
Kho Đọc Mở: DM.013199

9/ PHẠM, NGỌC TOÀN. Khí hậu Việt Nam / Phạm Ngọc Toàn, Phan Tất Đắc
. - In lần thứ 2, có sửa chữa. - Hà Nội : Khoa học và kỹ thuật, 1993. - 321tr. :
bản đồ, bảng ; 30cm
Tóm tắt: Điều kiện hình thành khí hậu: Bức xạ mặt trời, hoàn lưu gió mùa,
địa hình. Các qui luật thời tiết, mùa, khí hậu, phân hoá và biến động khí hậu.
Đặc điểm khí hậu các vùng của Việt Nam: phía Bắc, Nam, Đông Trường sơn và
Biển Đông
Ký hiệu môn loại: 915.97
Số ĐKCB:
Kho Đọc Mở: DM.013202

