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                                                                                                          [Geography] 

                                                                       ĐỊA LÝ 

                                                    Nước Việt Nam 
 
          [position]                 [shape]                     [area] 

1.  VỊ TRÍ, HÌNH THỂ, DIỆN TÍCH  
                                                            [belongs to]                                                                                                

Nước Việt Nam thuộc vùng Đông Nam Châu Á, hình thể cong như chữ S.   
                      [adjoin/border] 

Phía Bắc giáp nước Trung Hoa, phía Tây giáp nước Ai-lao (Lào) và Cam-pu-chia  
 

(Cam-bốt), phía Đông giáp Thái Bình Dương (có sách ghi là biển Đông hoặc Nam Hải)  
                                                 [Bay/Gulf]                                        [area]                                                                                                             [km] 

và phía Nam giáp vịnh Thái Lan.   Diện tích nước Việt Nam khoảng 330 ngàn cây số  
 [squared]                                                            [squared miles] 

vuông (khoảng 127 ngàn dậm vuông, chừng 4/5 diện tích tiểu bang California). 
 
 

2.  NHỮNG THÀNH PHỐ LỚN  
 

Ở miền Bắc có Hà Nội và Hải Phòng là hai thành phố lớn.  Hà Nội được  
           [tên]                                                                                                                    [vestiges,remains]                       

mệnh danh là đất “ngàn năm văn vật” vì có nhiều di tích cổ xưa.  Hiện nay, Hà Nội là     
  [capital]                                                                 [ruled by]                   [government]           [Communists] 

thủ đô của nước ta dưới sự cai trị của chính quyền cộng sản.  Hải Phòng là một  
 [port/harbor]                                           [crowded, busy] 

hải cảng quan trọng và sầm uất của miền Bắc. 
 

Ở miền Trung có thành phố Huế.  Người ta còn gọi là Cố Đô Huế vì Huế là  
[capital city]                                                                                                                                                    [scenery, landscape] 

kinh đô của các vua nhà Nguyễn ngày trước.  Huế có nhiều thắng cảnh đẹp, đặc biệt  
                                [Impesial palace]   [temples, sanctuaries, shrines, tombs]            

nhất là các cung điện, đền đài, lăng miếu của các vị vua nhà Nguyễn.  Tại miền Trung  
                                                                                                                                     [port/harbor]                                                    

còn có thành phố Đà Nẵng là một trong những hải cảng quan trọng của nước ta. 
                                                                                                                     [magnificent]        [rich]                                                     [live, dwell]                     

Ở miền Nam, Sài Gòn là thành phố tráng lệ, trù phú và đông người cư ngụ  
                                                                                                                  [one period of  time]                                 [glorify, praise] 

nhất của nước ta hiện nay.  Ngày xưa có một thời, người ta còn ca tụng Sài gòn là 
[precious stone]          [far East]                                                                                              [capital] 

hòn ngọc viễn đông.   Trước năm 1975, Sài gòn là thủ đô của miền Nam thuộc  
    [government]                 [Republic of Viet Nam]                                                               [occupy, conquer] 

chính phủ Việt Nam Cộng Hòa.   Mặc dù sau khi cưỡng chiếm miền Nam, người  
  [Communists]                                                                                                                                                        [majority] 

cộng sản đã đổi tên Sài gòn là thành phố Hồ Chí Minh, nhưng hầu hết người Việt vẫn 
 

gọi thành phố ấy là Sài gòn như xưa. 
 
 

3.  SÔNG NGÒI 
                                                                                         [tropical (torrid) zone]                                                                                [rivers, canals] 

 Nước Việt Nam thuộc miền nhiệt đới, mưa nhiều nên có rất nhiều sông rạch. 
                                                                                                                                                      [economy]            [history] 

Ở Miền Bắc:  có nhiều sông lớn, nhưng xét về kinh tế và lịch sử thì sông Hồng  
                                                       [worth mentioning]            

và sông Thái Bình là đáng kể hơn cả.  Sông Hồng là sông quan trọng nhất miền Bắc. 
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                                       [originate]                                                                                                                                       [alluvium] 

Sông Hồng bắt nguồn từ Vân Nam bên Tàu.   Nước sông có nhiều phù sa cho nên 
                                          [not clear]                   

lúc nào cũng đục ngầu màu đất đỏ, vì thế người ta đã gọi là sông Hồng, hoặc Hồng  
                                                     [sông phụ / minor river tributaries] 

Hà.   Sông Hồng có hai phụ lưu là sông Đà và sông Lô.  Nước sông Đà mang nhiều 
 [muddy soil]                                                    [unclear] 

bùn đất, quanh năm nước đục đen cho nên còn có tên là Hắc Giang, ngược lại sông 
                                                                [crystal clear] 

Lô nước lúc nào cũng trong vắt cho nên còn được gọi là Thanh Giang.  Con sông 
 

quan trọng thứ hai của miền Bắc là sông Thái Bình.  Sông Thái Bình có hai nhánh 
 

rất là đặc biệt, một là sông Thương, nước chảy 2 dòng, bên trong bên đục, hai là 
                                                                              [historical]                                                [war-winning]      [awe-inspiring] 

sông Bạch Đằng, con sông lịch sử đã để lại nhiều chiến tích oai hùng của cha ông 
 

chúng ta. 
                                                                                                                                                    [worth mentioning] 

 Ở miền Trung:  Miền Trung chỉ có hai con sông đáng kể là sông Mã và sông 
                                                                                                                                                                            [ranges, chain] 

Cả, còn những con sông khác đều rất ngắn vì bắt nguồn từ hai dãi Trường Sơn đổ 
                                                                                                                                                                                         [border line/frontier] 

ra biển.   Miền Trung còn có hai con sông lịch sử là sông Gianh, là ranh giới trong 
                                                 [divide / conflct / clash]                                                                                 

thời Trịnh Nguyễn phân tranh, và năm 1954, sông Bến Hải là ranh giới chia đôi 
 

đât nước ra làm 2 miền – Nam, Bắc. 
                                                                                                   [fields]                                      [vast, immense] 

 Ở miền Nam:  Miền Nam đồng bằng rộng lớn, bát ngát có nhiều sông rạch nên 
                 [transportation]                  [irrigation]                [rice fields]  [gardens]             [convenient] 

Việc giao thông và dẫn nước và ruộng vườn, rất thuận lợi.  Hai con sông lớn là sông 
 

Cửu Long và sông Đồng Nai. 
                                                                     [originate] 

 Sông Cửu Long bắt nguồn từ Tây Tạng, chảy qua Ai-lao và Cam Bốt.  Khi chảy 
                                                                                   [branch/tributary]  

vào miền Nam thì chia làm hai nhánh, đó là Tiền Giang và Hậu Giang. 
                                                                                                          [plateau]              [Middle Region] 

 Sông Đồng Nai bắt nguồn từ cao nguyên trung phần.  Sông Đồng Nai có nhiều 
 

nhánh trong đó có sông Sài Gòn chảy vào Sài gòn và Gia Định. 
 
 

4.  NÚI 
                                                                                              [hills, mountains]                                                    [mountain chain, ranges] 

Miền Bắc và miền Trung có  nhiều đồi núi.  Tại miền Bắc, trong dãy Hoàng Liên Sơn  
        [summit/peak] 

có ngọn Phan-si-păng cao 3.142 mét là ngọn núi cao nhất nước ta.  Còn tại miền  
 

Trung có dãy Trường Sơn nằm trải suốt chiều dài của miền Trung.   Ngược lại miền  
                                                                                                                                                                                                                           

Nam thì không có đồi núi nhiều, chỉ có núi Bà Đen ở Tây Ninh cao khoảng 900 mét 
[worth mentioning] 
là đáng kể. 
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5.  NHÂN VĂN [human culture/civilization]   
     Nghề nghiệp [occupation/what to do for living], sản phẩm [products] 
 
                                                                                                                                                                                                                    [live on] 

Nước Việt Nam có khoảng 2.200 km bờ biển, vì thế từ xưa người Việt đã sinh sống  
                                                                       [agriculture / farming]             [fishing business]                                      [agricultural/farm produce] 

bằng hai nghề chính đó là nghề nông và nghề đánh cá.  Lúa gạo là nông sản chính  
                                                                                                                                           [export, opposite = import/nhập cảng] 

của người Việt.  Hiện nay, mặc dù Việt Nam là nước xuất cảng lúa gạo đứng hàng thứ  
                     [in the world]                         [majority]         [people]                                 [lack of, not enough] 

ba trên thế giới  nhưng đa số dân chúng vẫn còn thiếu thốn không đủ ăn.  Ngoài ra                                                                                                                             
                                                                                                                                                                          [amount]                                                                                                            

người Việt còn trồng khá nhiều trà, cà phê, thuốc lá và một số lượng đáng kể về hai                                                                                                                                                                                                                                                    
                                                 [industry, manufacture]                                                                         [rubber tree] 
loại cây dùng trong kỹ nghệ là cây sơn ở miền Bắc và cây cao su ở miền Nam.  Việt  
                                              [resources]              [natural]                       [precious woods]    [coal]    [kerosene, petro leum]  [metal]                                                                                                             

Nam có nhiều tài nguyên thiên nhiên như gỗ quý, than đá, dầu hỏa, kim loại v.v…  
                                                                          [low, weak]                                                                                         [oversea]   

nhưng nền kỹ nghệ còn rất kém nên hầu như hết đều bán ra nước ngoài. 
 
 

6.  CÂU HỎI GỢI Ý: 
                                                              [belongs to] [area,region] 

1. Nước Việt Nam thuộc vùng nào? 
 

Nước Việt Nam thuộc vùng Đông Nam Châu Á. 
               [shape] 

2. Hình thể nước Việt Nam ra sao? 
 

Nước Việt Nam hình cong như chữ S. 
                                    [country]                      [adjoin, border] 

3. Những quốc gia nào tiếp giáp với nước ta? 
 

     Phía Bắc giáp nước Trung Hoa (Tàu), phía Tây giáp nước Ai-lao (Lào) và  
     Cam-pu-chia (Cam-bốt), phía Đông giáp Thái Bình Dương (có sách ghi là biển 
     Đông hoặc Nam Hải) và phía Nam giáp vịnh Thái Lan [Thailand Bay/Gulf].    

 

4. Tại sao người Việt Nam gọi Thái Bình Dương là biển Đông? 
 

Thái Bình Dương nằm ở phía Đông của nước Việt Nam cho nên người VN gọi là 
biển Đông.  
 

    Tại sao “biển Đông” trên bản đồ còn gọi là biển Nam Hải? 
    “Biển Đông” còn gọi là biển “Nam Hải”.   “Biển Nam Hải” là do người Trung Hoa  
    (Tàu) đặt ra vì  đối với Trung Hoa, biển này nằm ở phía Nam của họ.  (Nam = phía 
     Nam; Hải = biển; Nam Hải = biển ở phía Nam). 

        [area] 

5. Diện tích nước Việt Nam rộng bao nhiêu? 
Diện tích nước Việt Nam khoảng 330 ngàn cây số vuông (330,000 km2), khoảng 
127 ngàn dậm vuông (127,000 mile2), bằng khoảng 4/5 diện tích của California. 
 

6. Em hãy kể tên hai thành phố lớn nhất miền Bắc? 
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Ở miền Bắc có Hà Nội và Hải Phòng là hai thành phố lớn nhất. 
 

7. Người Việt còn gọi thành phố Huế là gì?  Tại sao? 
     Người ta còn gọi là Huế là Cố Đô Huế vì thành phố Huế rất xưa và cũ, ngày xưa là  
     kinh đô của các vua nhà Nguyễn.   Cố đô = ancient, old capital.  (Cố = xưa, cũ;  
     đô = thành phố, kinh đô, đô thị; cố đô = thành phố xưa, cũ) 

           [capital]                                                   [Republic of Vietnam] 

8. Thủ đô của nước Việt Nam Cộng Hòa tên là gì? 
Sài Gòn. 
 

9. Em hãy kể tên hai con sông chính của miền Bắc? 
 

     Sông Hồng và sông Thái Bình, 
                                                                                                           [branch/tributary] 

10.  Tiền giang và Hậu giang là hai nhánh của sông gì? 
 

     Tiền Giang và Hậu Giang là hai nhánh của sông Cửu Long.  Sông Cửu Long bắt 
     nguồn từ Tây Tạng, chảy qua Ai-lao và Cam Bốt.  Khi chảy vào miền Nam thì chia 
     làm hai nhánh, đó là Tiền Giang và Hậu Giang. 

                                                          [a branch of/tributary] 

11. Sông Sài gòn là chi nhánh của sông gì?                                 
     Sông Sài gòn là chi nhánh của sông Đồng Nai.  Sông Đồng Nai bắt nguồn từ  
     cao nguyên trung phần.  Sông Đồng Nai có nhiều nhánh trong đó có sông Sài Gòn 
     chảy vào Sài gòn và Gia Định. 

 

12.  Ngọn núi cao nhất nước ta thuộc miền nào, cao bao nhiêu? 
Ngọn núi cao nhất thuộc miền Bắc, ngọn Phan-si-păng, cao 3.142 mét. 
 

13.  Núi Bà Đen thuộc tỉnh nào? 
Núi Bà Đen thuộc tỉnh Tây Ninh, trong miền Nam.   
         [Most] 

14.  Đa số người Việt sống bằng nghề gì? 
Đa số người Việt sống bằng nghề nông và nghề đánh cá. 
 

15.  Ngoài lúa gạo, người Việt còn trồng nhiều những loại cây gì? 
    Ngoài lúa gạo, người Việt còn trồng khá nhiều trà, cà phê, thuốc lá.  Ngoài ra, người 
    Việt còn trồng cây sơn ở miền Bắc và cây cao su ở miền Nam.   
                                                                                              

 


