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Đề bài 

Đoạn văn sau đây mô tả cuộc sống trong ngôi nhà băng của người I-nuc (E-xki-mô). Cho 

biết người I-nuc đã thích nghi với mùa đông giá lạnh như thế nào? 

“Cuộc sống trong ngôi nhà băng thật chẳng tiện nghi chút nào nhưng con người 

vẫn phải sống cho qua mùa đông giá lạnh từ - 30⁰C đến - 40⁰C. Nhà băng là nơi cư trú 

tốt nhất cho người I-nuc, các chú chó và lương thực của họ. Nhờ có ngọn đèn mỡ hải cẩu 

thắp liên tục, nhiệt độ trong nhà luôn duy trì từ 0oC đến 2⁰C. Vào nhà, người ta phải cởi 

bỏ bộ quần áo khoác ngoài bằng da và lông thú đã lạnh cứng lại, để tránh băng tan làm 

ướt người. Cơ thể cần luôn khô ráo, điều đáng sợ nhất trong ngôi nhà là sự hỗn tạp của 

hơi người, mùi thịt cá tươi, mùi lông chó, mùi mỡ hải cẩu cháy và mùi bếp núc. Trên trần 

chỉ có một lỗ thông hơi nhỏ cho cả ngôi nhà đông đúc, lối ra vào đã bị đống quần áo nút 

kín lại” 
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HƯỚNG DẪN GIẢI 

- Về nhà ở: ngôi nhà băng chật chội luôn được sưởi ấm bằng ngọn đèn mỡ hải cẩu và chỉ 

có một lỗ thông hơi nhỏ. 

- Về cách chống lạnh: mặc quần áo da và lông thú, luôn giữ cơ thể khô ráo. 

---------------------------------------------------------- 

Để biết cách mà người I-nuc đã thích nghi với mùa đông giá lạnh, mời các em tham 

khảo hướng dẫn giải Địa 7: Chương 4: Môi trường đới lạnh. Hoạt động kinh tế của con 

người ở đới lạnh cùng đáp án các dạng bài tập SGK Địa lí lớp 7 khác tại doctailieu.com 
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