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I/ HỆ THỐNG KIẾN THỨC CƠ BẢN: 

1/ Các đới khí hậu trên Trái Đất 
 Biết được 5 đới khí hậu chính trên Trái Đất 

 Trình bày được giới hạn và đặc điểm của từng đới. 
2/ Thời tiết và khí hậu: 

 Nêu được sự khác nhau giữa thời tiết và khí hậu. 

 Biết nhiệt độ của không khí ; nêu được các nhân tố ảnh hưởng đến sự thay đổi của 

nhiệt độ không khí. 
3/ Sông và hồ: 

 Trình bày được khái niệm sông, lưu vực sông,hệ thống sông, lưu lượng nước; nêu được 

mối quan hệ giữa nguồn cấp nước và chế độ nước sông. 

 Trình bày được khái niệm hồ; phân loại hồ căn cứ vào nguồn gốc, tính chất của nước. 

4/ Biển và đại dương: 

 Biết được độ muối của nước biển và đại dương ; nguyên nhân làm cho độ muối của các 

biển và đại dương không giống nhau. 

 Trình bày được ba hình thức vận động của nước biển và đại dương là: sóng, thủy triều và 

dòng biển. Nêu được nguyên nhân sinh ra sóng biển , thủy triều và dòng biển. 

 Trình bày được hướng chuyển động của các dòng biển nóng và lạnh trong đại dương thế 

giới.Nêu được ảnh hưởng của dòng biển đến nhiệt độ, lượng mưa của các vùng bờ tiếp 

cận với chúng. 
5/ Đất, Các nhân tố hình thành đất: 

 Trình bày được khái niệm lớp đất , hai thành phần chính của đất. 

 Trình bày được một số nhân tố hình thành đất. 

 

II/ HỆ THỐNG CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP: 
1/ LÝ THUYẾT: 

Câu 1: Hãy trình bày đặc điểm tự nhiên của các đới khí hậu: Khí hậu nhiệt đới, khí hậu ôn đới, 

khí hậu hàn đới. 

Câu 2: Hãy trình bày khái niệm: sông, lưu vực sông,hệ thống sông, lưu lượng nước của sông. 

Câu 3: Phân biệt hồ và sông? Hãy phân loại hồ dựa vào tính chất và nguồn gốc? Cho ví dụ về 

các loại hồ? 

Câu 4: Vì sao độ muối của các biển và đại dương khác nhau? Cho ví dụ? 

Câu 5: Biển và đại dương có mấy vận động chính? Hãy trình bày và nêu nguyên nhân hình 

thành các vận động đó? 

Câu 6: Hãy cho biết hướng chuyển động của các dòng biển nóng và lạnh trong đại dương thế 

giới? Ảnh hưởng của dòng biển đến nhiệt độ, lượng mưa của các vùng bờ tiếp cận với chúng 

như thế nào? 

               

              II/ BAØI TAÄP : 
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 Bài tập 1: Dựa vào hình bên, hãy xác định vị trí và nêu đặc điểm của các đới khí hậu trên Trái Đất? 

                                                    
Bài tập 2: Hãy điền tên các bộ phận của hệ thống 
             sông vào mũi tên của hình bên. 

 

 

 

 

 

Bài tập 3: So sánh nhiệt độ của các địa điểm A, B, C, D, cùng nằm trên vĩ độ 600 B.  

a. Từ so sánh trên, nêu ảnh hưởng của các dòng biển nóng và lạnh đến khí hậu những vùng 

ven biển mà chúng đi qua.  
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