ĐÁP ÁN BÁI TÁP TUÁN 7,8.
Bài 29. Đặc điểm các khu vực địa hình
Câu 1: Quan sát lược đồ trang 30,31 tập bản đồ địa lí 8 cho biết địa hình nước ta chia làm mấy
khu vực? đó là những khu vực nào?
Trả lời: Địa hình nước ta chia làm 3 khu vực. 1. Khu vực đồi núi
2. Khu vực đồng bằng
3. Biển và thềm lục địa
Câu 2: Quan sát lược đồ địa lí tự nhiên Việt Nam (tập bản đồ địa lí trang 30,31) kể tên hai đồng
bằng lớn ở nước ta và nói rõ hai đồng bằng được bồi đắp bởi những hệ thống sông nào?
Trả lời: Hai đồng bằng lớn của nước ta là đồng bằng Bắc Bộ và đb Nam Bộ.
Đb Bắc Bộ bồi đắp bởi sông Hồng,sông Thái Bình,....
Đb Nam Bộ bồi đắp bởi sông Tiền, sông Hậu....
Bài 30. Thực hành - ĐỌC BẢN ĐỒ ĐỊA HÌNH VIỆT NAM
Câu 1: Quan sát lược đồ trang 30, 31 tập bản đồ địa lí 8 em hãy kể tên các đỉnh núi trên 2000m.
Các đỉnh núi này chủ yếu phân bố ở đâu?
Trả lời: - Vùng núi tây bắc: Pusilung, Pu Huổi Long, Phu Luông, Phanxipang...
- Vùng núi đông bắc: Kiều Liêu Ti, Tây Côn Lĩnh, Pu Tha Ca,
- Trường Sơn Nam: Ngọc Linh, Ngọc Krinh, ......
Câu 2: Tính độ dài từ Hà Nội vào TP HCM theo tỉ lệ trong tập bản đồ địa lí 8?
Trả lời: Độ dài từ Hà Nội vào TPHCM 2200km.
Bài 31: Đặc điểm khí hậu Việt Nam
Câu 1: Nước ta có mấy miền khí hậu?
Trả lời: Nước ta có 4 miền khí hậu (miền khí hậu phía Bắc, miền khí hậu phía Nam, khu vực
Đông Trường Sơn, khí hậu biển Đông Việt Nam.
Câu 2: Vì sao khí hậu nước ta đa dạng và thất thường?

Trả lời: Tính đa dạng của khí hậu nước ta do sự đa dạng của địa hình nhất là độ cao và hướng
của các dãy núi lớn đã góp phần quan trọng hình thành nhiều vùng khí hậu, nhiều kiểu khí hậu
khác nhau.
Tính thất thường : khí hậu nước ta biến động mạnh vì hằng năm nước ta đón 9-10 cơn bão từ
biển Đông đổ bộ vào, cung với đó là các nhiễu loạn khí tượng toàn cầu EN Nino,LA Nina đã tác
động mạnh đến khí hậu nước ta.
Bài 32: Các mùa khí hậu và thời tiết ở nước ta
Câu 1: Theo em mùa thu và mùa xuân thể hiện rõ nét nhất ở miền nào nước ta?
Trả lời: Mùa thu và mùa xuân thể hiện rõ nét nhất ở miền Bắc. Vì miền Bắc có mùa đông thể
hiện rõ nhất, nên thời kì chuyển tiếp giữa 2 mùa thu-xuân cũng thể hiện rõ nét.
Câu 2: Em hãy nêu những thuận lợi và khó khăn của khí hậu và thời tiết nước ta?
Trả lời: Khí hậu nhiệt đới gió mùa ẩm là môi trường thuận lợi cho sinh vật phát triển, cây cối
quanh năm ra hoa kết quả. Là cơ sở tự nhiên giúp nền nông nghiệp nhiệt đới nước ta vươn lên
phát triển mạnh mẽ theo hướng sản xuất lớn chuyên canh và đa canh.
Khó khăn: khí hậu lắm thiên tai bất trắc, thời tiết diễn biến phức tạp....

