ĐỊA LÝ 8- tuần 35 Năm học: 2020-2021
CHỦ ĐỀ: CÁC MIỀN ĐỊA LÍ TỰ NHIÊN
NỘI DỤNG 1: Miền bắc và đông bắc Bắc Bộ
1. Vị trí địa lí và phạm vi lãnh thổ:
Khu đồi núi tả ngạn sông Hồng và khu đồng bằng Bắc Bộ.
2. Tính chất nhiệt đới bị giảm sút mạnh mẽ, mùa đông lạnh nhất cả nước
- Mùa đông lạnh giá, mưa phùn, gió bấc, lượng mưa nhỏ, mùa đông đến sớm và
kết thúc muộn.
- Mùa hạ nóng ẩm, nưa nhiều.
3. Địa hình phần lớn là đồi núi thấp với nhiều cánh cung núi mở rộng về phía Bắc
và quy tụ ở Tam Đảo.
- Địa hình đồi núi thấp nhưng cũng khá đa dạng, đặc biệt là dạng địa hình Catxtơ
độc đáo và 4 cánh cung lớn.
- Có các cánh đồng nhỏ nằm giữa núi: Cao Bằng, Lạng Sơn, Tuyên Quang…
4. Tài nguyên phon phú, đa dạng và nhiều cảnh quan đẹp nổi tiếng:
- Là miền giàu khoáng sản nhất nước ta: Than đá (Quảng Ninh), Apatit(Lào Cai),
Sắt (Thái Nguyên), …..
- Nguồn năng lượng: Thủy điện, khí đốt, tha bùn… đang được khai thác.
- Có nhiều cảnh quan đẹp, nổi tiếng: Vịnh Hạ Long...
NỘI DUNG 2: Miền tây bắc và bắc trung bộ
1. Vị trí, phạm vi lãnh thổ
- Nằm ở hữu ngạn sông Hồng
2. Địa hìnhcao nhất Việt Nam:
+ Các dãy núi chạy theo hướng Tây Bắc - Đông Nam
+ Dãy Hoàng Liên Sơn: Là dãy núi cao và đồ sộ nhất VN
+ Duyên hải Bắc Trung Bộ các dãy núi lan sát biển.
3. Khí hậu đặc biệt do tác động của địa hình:
- Mùa đông đến muộn và kết thúc sớm.
+ Miền núi thường chỉ kéo dài trong 3 tháng (tháng 12,1,2).
+ Nhiệt độ cũng thường cao hơn so những nơi có cùng độ cao ở miền Bắc và
Đông Bắc Bắc Bộ từ 2-30C.
- Mùa hạ có gió Tây Nam khi vượt qua dãy Trường Sơn bị biến tính trở nên khô nóng
(gió Lào)
4. Tài nguyên phong phú đang được điều tra, khai thác:
- Sông ngòi có giá trị lớn về thủy điện.

- Khoáng sản: Có hàng trăm mỏ và điểm quặng: Đất hiếm, Crômit, Thiếc, sắt,Ti tan, đá
quý, đá vôi.
NỘI DUNG 3: Miền nam trung bộ và nam bộ
1. Vị trí địa lí, phạm vi lãnh thổ:
- Gồm toàn bộ phần phía Nam từ Đà Nẵng đến Cà Mau.
2. Khí hậu
- Duyên hải Nam Trung Bộ mùa mưa ngắn, mưa vào các tháng cuối năm.
- Tây Nguyên và Nam Bộ mưa từ tháng 5-10
3) Trường Sơn nam hùng vĩ và đồng bằng nam bộ rộng lớn:
a. Trường Sơn nam:
- Là khu vực núi cao và cao nguyên rộng lớn, hùng vĩ.
b. Đồng bằng Nam Bộ:
- Hình thành và phát triển trên một miền sụt võng lớn được phù sa của các sông bồi dắp Là vùng đồng bằng rộng lớn, chiếm >1/2 diện tích đất phù sa của cả nước.
4. Tài nguyên phong phúvà tập trung, dễ khai thác:
a) Khí hậu -Đất đai:
-K/h: Có mùa khô gay gắt nhưng nhìn chung khí hậu-đất đai thuận lợi cho sx nông - lâm
nghiệp và nuôi trồng thủy sản với quy mô lớn.
b) Tài nguyên rừng:
- Phong phú, nhiều kiểu loại sinh thái. Rừng phân bố rộng rãi từ miền núi Trường Sơn,
Tây Nguyên tới các đồng bằng ven biển.
- Diện tích rừng chiếm gần 60% diện tích rừng cả nước: Có nhiều sinh vật quý hiếm.
c) Tài nguyên biển:
- Đa dạng và có giá trị lớn.

- Bờ biển NTBộ có nhiều vịnh nước sâu, kín để xây dựng các hải cảng.

BÀI TẬP RÈN LUYỆN KĨ NĂNG VẼ BIỂU ĐỒ
Câu 1. Cho bảng số liệu sau:
Nhiệt độ các tháng tại trạm khí tượng Hà Nội năm 2019( đơn vị: 0c)
Tháng
Nhiệt
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a. Vẽ biểu đồ đường thể hiện biến động nhiệt độ trong năm của trạm khí tượng Hà Nội
b. Nhận xét sự biến động nhiệt độ trong năm của trạm khí tượng Hà Nội.
Câu 2. Lập bảng so sánh ba miền tự nhiên Việt Nam theo mẫu sau:
Miền

Miền Bắc và
Đông Bắc Bắc Bộ

Yếu tố
Địa chất – Địa hình
Khí hậu- Thủy văn
Đất – Sinh vật
Bảo về môi trường.

Miền Tây Bắc và
Bắc Trung Bộ

Miền Nam Trung Bộ
và Nam Bộ

Câu 3: Cho bảng số liệu:
Lưu lượng nước theo các tháng trong năm trên lưu vực sông Hồng (Trạm Sơn Tây)
Tháng
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Lưu

1318 1100 914 1071 1893 4692 7986 9246 6690 4122 2813 1746

lượng(m3/s)

a, Vẽ biểu đồ cột thể hiện lưu lượng nước theo các tháng trong năm trên lưu vực sông
Hồng (Trạm Sơn Tây).
b, Nhận xét.
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