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Câu hỏi trang 61 

Quan sát lược đồ hình 19.1, cho biết các hoang mạc trên thế giới thường phân bố ở đâu? 

 

ĐÁP ÁN 

Các hoang mạc trên thế giới thường phân bố ở khu vực chí tuyến, các khu vực nằm sâu 

trong nội địa xa ảnh hưởng của biển hoặc là các nơi có dòng biển lạnh chảy qua 

Câu hỏi trang 62 

a/ Qua các hình 19.2 và 19.3, nêu đặc điểm chung của khí hậu hoang mạc và so sánh sự 

khác nhau về chế độ nhiệt của hoang mạc ở đới nóng và đới ôn hòa. 
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b/ Mô tả hoang mạc qua các qua các hình ảnh dưới đây 

 

ĐÁP ÁN 

a/  

- Đặc điểm chung của khí hậu hoang mạc: lượng mưa rất ít, biên độ nhiệt năm rất lớn. 

- So sánh sự khác nhau về chế độ nhiệt của hoang mạc ở đới nóng và đới ôn hòa. 

      + Hoang mạc ở đới nóng: biên độ nhiệt năm cao, nhưng có mùa đông ấm áp (nhiệt độ 

trung bình trên 10⁰C), mùa hạ rất nóng (trên 36⁰C). 



      + Hoang mạc đới ôn hòa: biên độ nhiệt năm rất cao, nhưng có mùa hạ không quá 

nóng (khoảng 20⁰C) và mùa đông rất lanh (đến -24⁰C). 

b/  

- Hình 19.4, hoang mạc Xa – ha - ra ở châu Phi nhìn như một biển cát mênh mông với 

những đụn cát di động. Một số nơi là ốc đảo với các cây chà là có dáng như cây dừa. 

- Hình 19.5, hoang mạc A – ri – dô – na ở Bắc Mĩ: là vùng đất sỏi đá với các cây bụi gai 

và các cây xương rồng nến khổng lồ cao đến 5m, mọc rải rác. 

» Xem tiếp Bài 1 trang 63 SGK Địa 7 

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

Mời các em tham khảo hướng dẫn giải Địa 7: Chương 3: Môi trường hoang mạc. Hoạt 

động kinh tế của con người ở hoang mạc cùng đáp án các dạng bài tập SGK Địa lí lớp 7 

khác tại doctailieu.com 
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