ĐÁP ÁN PHẦN ÔN TẬP TỪ TUẦN
1-6
TUẦN 1,2
HS đọc tập bản bản đồ
TUẦN 3,4
Câu 1: nhiệt độ trung bình của Hà Nội ngày hôm đó là: 22 (độ c)
20+24+22/3=22 (độ c)
Câu 2: Mặt đất nóng nhất vào lúc 13 giờ mà không phải lúc 12 giờ là vì:
Các tia bức xạ mặt trời khi đi qua khí quyển chúng chưa trực tiếp làm cho
không khí nóng lên mà phải đợi mặt đất hấp thụ lượng nhiệt của măt
trời rồi bức xạ vào không khí. Lúc đó, không khí mới nóng lên. Điều đó
giải thích tại sao không khí trên mặt đất không nóng nhất vào lúc 12 giờ
trưa mà lại nóng nhất vào lúc 13 giờ.
Câu 3: Tổng lượng mưa trong năm ở Thành phố Hồ Chí Minh: 1.930,9
mm.
- Tổng lượng mưa trong các tháng mùa mưa (tháng 5, 6, 7, 8, 9, 10) ở
Thành phố Hồ Chí Minh: 1.687,3 mm.
- Tổng lượng mưa trong các tháng mùa khô (tháng 11, 12, 1, 2, 3, 4) ở
Thành phố Hồ Chí Minh: 243,6 mm.
TUẦN 5,6
Câu 1:
Trên Trái Đất có 5 đới khí hậu.
+ Một đới nóng .
+ 2 đới lạnh .
+ 2 đới ôn hoà .
- Đặc điểm của các đới khí hậu:

Đới nóng

Giới hạn vị
trí

Góc chiếu
Mặt Trời

Đặc
điểm
khí
hậu

Nhiệt
độ

0

Từ 23 27'B →
23027'N

Quanh năm lớn.

Đới ôn hòa

Đới lạnh

- Từ 23027'B ->
66033'B

66033'B -> cực Bắc

0

66033'N -> cực
Nam

Góc chiếu sáng
trong năm chênh
lệch.

Quanh năm nhỏ .

- Từ 23 27'N ->
66033'N

Trung bình.

Quanh năm lạnh
giá.

Nóng quanh năm.

Gió

Tín phong

Tây ôn đới

Đông cực

Lượng
mưa

1000 mm – 2000 m
m

500 mm – 1000 m
m.

Dưới 500 mm.

- Việt Nam nằm ở đới khí hậu nhiệt đới (đới nóng)
Câu 2: - Khí áp được phân bố trên Trái Đất thành các đai khí áp thấp và
khí áp cao từ Xích đạo về cực.
+ Các đai khí áp thấp nằm ở khoảng vĩ độ 00 và khoảng 600 Bắc và Nam.
+ Các đai khí áp cao nằm ở khoảng vĩ độ 300 Bắc và Nam và 900 Bắc và
Nam.

