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Yêu cầu học sinh: 

I. Ghi nhớ nội dung chính của bài 31. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II. Trả lời câu hỏi trắc nghiệm. 

Chọn một đáp án đúng cho mỗi câu sau. 

Câu 1. Nơi nào trên đất nước ta có mùa mưa lệch về thu đông? 

A. Khu vực khí hậu biển Đông Việt Nam. 

B. Khu vực khí hậu Đông Trường Sơn (từ Hoành Sơn tới Mũi Dinh). 

C. Miền khí hậu phía Bắc (từ vĩ tuyến 18°B trở ra). 

D. Miền khí hậu phía Nam (Nam Bộ và Tây Nguyên). 

Câu 2. Các địa điểm Bắc Quang (Hà Giang), Hoàng Liên Sơn (Lào Cai), Huế có lượng mưa lớn 

là do 
A. ảnh hưởng của biển. 

B. nằm ở nơi địa hình chắn gió. 

C. độ ẩm không khí cao. 

D. địa hình núi cao. 

Câu 3. Tính chất nhiệt đới của khí hậu nước ta có biểu hiện: 

A. Nhiệt độ cao, số giờ nắng thấp. 

B. Nhiệt độ không khí không cao quá 210C. 

C. Lượng mưa và độ ẩm không khí thấp. 

D. Lượng bức xạ mặt trời lớn, số giờ nắng cao. 

Câu 4. Ở nước ta vào nửa đầu mùa đông, gió mùa mùa đông thổi hướng đông bắc gây ra thời 

tiết 

A. lạnh và khô. 

B. nóng và ẩm. 

C. lạnh và ẩm. 

D. nóng và khô. 

Bài 31: Đặc điểm khí hậu Việt Nam 

1. Tính chất nhiệt đới gió mùa ẩm: 

   a. Tính chất nhiệt đới 

     - Quanh năm nhận được lượng nhiệt Mặt Trời lớn. 

     - Nhiệt độ trung bình năm cao trên 21oC và tăng dần từ bắc vào nam. 
   b. Tính chất gió mùa 

     - Một năm có hai mùa gió: 

 + Mùa gió Đông Bắc (mùa đông): lạnh, khô 

 + Mùa gió Tây Nam (mùa hạ): nóng, ẩm 
    c. Tính chất ẩm 

     Gió mùa đem đến cho nước ta một lượng mưa lớn: 1500 – 2000mm/năm; độ ẩm 

     không khí cao: trên 80%. 

2. Tính chất đa dạng và thất thường: 
    a. Tính đa dạng: Khí hậu phân hoá mạnh mẽ theo không gian và thời gian. 

    b. Tính thất thường: Năm rét sớm/muộn; năm mưa lớn/khô hạn; năm bão nhiều/ít … 
 



Câu 5. Ở nước ta, nơi nào có mùa đông lạnh nhất? 

A. Vùng núi Đông Bắc. 

B. Vùng núi Tây Bắc. 

C. Vùng núi Trường Sơn Bắc. 

D. Tây Nguyên. 

Câu 6. Ranh giới giữa hai miền khí hậu Bắc và Nam là dãy núi 

A. Hoàng Liên Sơn. 

B. Trường Sơn Bắc. 

C. Bạch Mã. 

D. Trường Sơn Nam. 

Câu 7. Nơi nào trên đất nước ta có khí hậu nóng quanh năm? 

A. Khu vực khí hậu biển Đông Việt Nam. 

B. Khu vực khí hậu Đông Trường Sơn (từ Hoành Sơn tới Mũi Dinh). 

C. Miền khí hậu phía Bắc (từ vĩ tuyến 18°B trở ra). 

D. Miền khí hậu phía Nam (Nam Bộ và Tây Nguyên). 
Câu 8. Các vùng núi cao ở nước ta quanh năm mát lạnh là biểu hiện của sự phân hoá khí hậu do 

yếu tố 

A. vĩ độ địa lí. 

B. độ cao địa hình 

C. kinh độ địa lí. 

D. gió mùa. 

Câu 9. Tính chất đa dạng của khí hậu nước ta thể hiện: 

A. Nhiệt độ trung bình năm cao, lượng mưa lớn. 

B. Năm rét nhiều, năm rét ít; năm mưa lớn, năm khô hạn. 

C. Khí hậu phân hóa mạnh mẽ theo không gian và thời gian. 

D. Có bão nhiệt đới, lũ lụt, hạn hán xảy ra. 

Câu 10. Tính thất thường của khí hậu ảnh hưởng như thế nào đến sinh hoạt và sản xuất của 

người dân ? 

A. Phát triển nền nông nghiệp nhiệt đới. 

B. Đa dạng cơ cấu cây trồng. 

C. Trong nông nghiệp có thể trồng các cây có nguồn gốc cận nhiệt và ôn đới. 
D. Công tác dự báo thời tiết và xác định thời vụ gặp nhiều khó khăn. 

 

--------------------------Hết-------------------------- 


