ĐÁP ÁN PHÁN ÔN TÁP TUÁN 1-6
Tuần 1,2
1/ Làm bài tập 2 phần “Câu hỏi và bài tập” trang 112 sách giáo khoa
2/ Làm bài tập 2 phần “Câu hỏi và bài tập” trang 115 sách giáo khoa
1/ Vai trò quan trọng của các luồng nhập cư đến sự hình thành cộng đồng dân cư
châu Mĩ:
Lịch sử nhập cư ở châu Mĩ và các luồng nhập cư đã tạo nên thành phần chủng tộc đa
dạng ở châu Mĩ.
Trước thế kỉ XV, dân cư của châu Mĩ chủ yếu là chủng tộc Môn-gô-lô-it gồm người
Anh-điêng và người E-xki-mô. Từ thế kỉ XV đến nay, châu Mĩ có đầy đủ các chủng tộc
chính trên thế giới, tạo nên một cộng đồng dân cư đa dạng về chủng tộc, ngôn ngữ, văn
hóa, kinh tế
2/ Trình bày sự phân hóa khí hậu Bắc Mĩ. Giải thích sự phân hóa đó
- Theo chiều bắc – nam: Bắc Mĩ có 3 kiểu khí hậu khác nhau : hàn đới, ôn đới và nhiệt
đới.
- Theo chiều tây - đông: lấy kinh tuyến 100° Tây làm ranh giới, thấy rất rõ sự phân hoá
khí hậu. Phía tây kinh tuyến này, ngoài khí hậu ôn đới, nhiệt đới, cận nhiệt đới còn có khí
hậu núi cao, khí hậu hoang mạc và nửa hoang mạc. Phía đông của kinh tuyến hình thành
một dải khí hậu cận nhiệt đới ven vịnh Mê-hi-cô.
- Nguyên nhân :
+ Do Bắc Mĩ trải dài nhiều vĩ độ, từ vòng cực Bắc đến vĩ độ 15°B, nên đã tạo ra sự
phân hoá bắc - nam.
+ Do yếu tố địa hình và vị trí gần hay xa biển đã tạo ra sự phân hoá tây – đông:

Hệ thống Cooc-đi-e đồ sộ kéo dài theo hướng bắc - nam đã ngăn cản sự di chuyển của
các khối khí từ biển vào, làm cho các cao nguyên, bồn địa và sườn đông Cooc-đi-e có
lượng mưa rất ít, hình thành khí hậu hoang mạc và nửa hoang mạc. Đồng thời các dãy núi
cao cũng làm thay đổi nhiệt độ và lượng mưa khi lên cao.

Tuần 3, 4
1/ Trình bày sự thay đổi trong phân bố dân cư của Bắc Mĩ
2/ Dựa vào tập bản đồ trang 19, trình bày sự phân bố nông nghiệp ở Bắc Mĩ.
3/ So sánh đặc điểm địa hình của Nam Mĩ và Bắc Mĩ
1/ Sự thay đổi trong phân bố dân cư của Bắc Mĩ
Sự thay đổi trong phân bố dân cư của Bắc Mĩ trong những năm gần đây là sự xuất hiện
của các thành phố mới ở miền nam và duyên hải Thái Bình Dương, với các ngành công
nghiệp năng động, kĩ thuật cao.
Các trung tâm công nghiệp phía nam Hồ Lớn và duyên hải Đại Tây Dương có sự thay
đổi về cơ câu các ngành công nghiệp: giảm bớt hoạt động của các ngành công nghiệp
truyền thống; tập trung đầu tư, phát triển các ngành công nghiệp đòi hỏi kĩ thuật cao, phát
triển các ngành dịch vụ.
2/ Dựa vào tập bản đồ trang 19, trình bày sự phân bố nông nghiệp ở Bắc Mĩ.
Phân bố sản xuất nông nghiệp ở Bắc Mĩ có sự phân hóa từ bắc xuống nam và từ tây
sang đông:
- Phân bố từ bắc xuống nam:
+ Lúa mì: tập trung nhiều ở Ca-na-đa, Bắc Hoa Kì
+ Ngô, lúa mì, chăn nuôi bò sữa: phía nam
+ Cây công nghiệp nhiệt đới, cây ăn quả: ven vịnh Mê-hi-cô

- Phân bố từ tây sang đông:
+ Vùng núi và cao nguyên phía tây: chăn nuôi gia súc, cây ăn quả cận nhiệt (nho, cam,
chanh,…), cây công nghiệp nhiệt đới để xuất khẩu (cà phê, dừa,…)
+ Phía đông: nuôi lợn; trồng ngô, lúa mì, đậu tương
3/ So sánh đặc điểm địa hình của Nam Mĩ và Bắc Mĩ
 Giống nhau: Phía tây là núi cao đồ sộ, ở giữa là đồng bằng, phía đông có sơn
nguyên; đều trải dài theo phương kinh tuyến.
 Khác nhau:

Lục địa

BẮC MĨ

NAM MĨ

Các khu vực địa hình

Phía tây

Ở giữa

Hệ thống Cooc-đi-e thấp

Hệ thống An-đet cao hơn, hẹp

hơn và rộng hơn An-đet

hơn Cooc-đi-e

- Cao trung bình 3000-

- Cao trung bình 3000-5000m,

4000m

nhiều đỉnh >6000m

- Chiếm gần ½ lục địa

-Tỉ lệ diện tích không đáng kể

Bắc Mĩ

so với Cooc-đi-e

Đồng bằng cao ở phía bắc

Là chuỗi đồng bằng thấp, nối

và tây bắc, thấp dần về

liền nhau (Ô-ri-nô-cô, A-ma-

phía nam và đông nam

dôn, La-pla-ta), trừ đồng bằng
Pam-pa cao lên thành cao
nguyên

Phía đông

Dãy núi già A-pa-lat

Chỉ có các cao nguyên

TUẦN 5, 6
1/ Quan sát hình 41.1, 41.2 trang 126, 128 sách giáo khoa, em hãy cho biết:
a) Sự phân bố các kiểu khí hậu ở Trung và Nam Mĩ có mối quan hệ như thế nào với sự
phân bố địa hình?
b) Giải thích vì sao dải đất duyên hải phía tây An-đet lại có hoang mạc?
2/ Quá trình đô thị hóa ở Trung và Nam Mĩ khác với ở Bắc Mĩ như thế nào?
3/ Tại sao phải đặt vấn đề bảo vệ rừng A-ma-dôn?
1/ a) Trung và Nam Mĩ có các kiểu khí hậu :
- Khí hậu xích đạo.
- Khí hậu cận xích đạo.
- Khí hậu nhiệt đới: nhiệt đới khô và nhiệt đới ẩm.
- Khí hậu núi cao.
- Khí hậu cận nhiệt đới: cận nhiệt đới địa trung hải, cận nhiệt đới lục địa và cận nhiệt
đới hải dương.
- Khí hậu ôn đới: ôn đới hải dương, ôn đới lục địa.
 Các kiểu khí hậu có mối quan hệ với sự phân bố địa hình : Do ảnh hưởng của
dãy An-đét đã làm cho khí hậu phía tây An-đet (dãy An-đet) khác biệt với khí hậu
phía đông An-đét (đồng bằng trung tâm và cao nguyên phía đông).
- Phía tây của An-đét có khí hậu núi cao, khí hậu nhiệt đới khô, cận nhiêt đới địa trung
hải, ôn đới hải dương.

- Phía đông của An-đét có khí hậu cận xích đạo, khí hậu nhiệt đới ẩm, cận nhiệt hải
dương và ôn đới lục địa.
b) Dải đất duyên hải phía tây An-đet lại có hoang mạc do: ảnh hưởng của dòng biển
lạnh Pê-ru chạy sát bờ phía tây, hơi nước từ biển vào gặp lạnh bị ngưng đọng thành
sương mù. Khi vào trong đất liền, không khí đã mất hơi nước, trở nên khô, không gây
mưa, tạo điều kiện cho hoang mạc hình thành (hoang mạc A-ta-ca-ma)
2/ Sự khác nhau của quá trình đô thị hóa ở Trung và Nam Mĩ và Bắc Mĩ:
- Ở Bắc Mĩ: đô thị hoá gắn liền với quá trình công nghiệp hoá.
- Ở Trung và Nam Mĩ: đô thị hoá tự phát, diễn ra với tốc độ nhanh trong khi kinh tế
còn chậm phát triển, không gắn liền với quá trình công nghiệp hoá nên gây nhiều hậu quả
như việc làm, ô nhiễm môi trường đô thị,…
3/ Phải đặt vấn đề bảo vệ rừng A-ma-dôn vì:
A-ma-dôn đang được coi là lá phổi xanh của thế giới, một vùng dự trữ sinh học quý giá,
có tiềm năng để phát triển kinh tế, đặc biệt là tài nguyên khoáng sản với trữ lượng lớn.
Ngày nay, việc khai thác rừng để lấy gỗ, lấy đất canh tác; khai thác giao thông nhằm
mục đích khai thác khoáng sản và phát triển các vùng đô thị mới tạo điều kiện thuận lợi
cho giao thông và vận chuyển trong khu vực nhưng để lại hậu quả nghiệm trọng là làm
cho môi trường rừng A-ma-dôn bị hủy hoại dần, ảnh hưởng tới khí hậu khu vực và toàn
cầu.

