
CÂU HỎI BÀI 52 TRANG 156 SGK ĐỊA 7 

| GIẢI BÀI TẬP SGK ĐỊA LÍ LỚP 7 | 
 

Câu hỏi 1 

Quan sát hình 52.1, cho biết đặc điểm của khí hậu ôn đới hải dương. 

 

ĐÁP ÁN 

Quan sát hình 52.1, nhận xét: 

      + Nhiệt độ cao nhất: khoảng 18 độ C, tháng 7. 

      + Nhiệt độ thấp nhất: khoảng 8 độ C, tháng 1. 

      + Biên độ nhiệt trung bình năm: khoảng 10 độ C 
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      + Mùa mưa nhiều: tháng 10 đến tháng 1 năm sau. 

      + Mùa mưa ít hơn: tháng 2 đến tháng 9. 

      + Tổng lượng mưa: 820mm. 

=> Từ đó, rút ra đặc điểm của khí hậu ôn đới hải dương: mùa hạ mát; mùa đông không 

lạnh lắm, nhiệt độ thường trên 0 độ C; mưa quanh năm và lượng mưa tương đối lớn 

(khoảng 800 - 1000mm/năm). 

Câu hỏi 2 

Quan sát hình 52.2, cho biết đặc điểm của khí hậu ôn đới lục địa. 

 

ĐÁP ÁN 

Quan sát hình 52.2, nhận xét: 

      + Nhiệt độ cao nhất: khoảng 20 độ C, tháng 7. 

      + Nhiệt độ thấp nhất: khoảng -12 độ C, tháng 1. 



      + Biên độ nhiệt trung bình năm: khoảng 32 độ C. 

      + Mùa mưa: tháng 5 đến tháng 10. 

      + Mùa khô: tháng 11 đến tháng 4 năm sau. 

      + Tổng lượng mưa: 443mm. 

=> Từ đó, rút ra đặc điểm của khí hậu ôn đới lục địa: biên độ nhiệt trong năm lớn : mùa 

đông lạnh, nhiệt độ xuống dưới 0 độ C, ở nhiều nơi có tuyết rơi và sông ngòi có thời kì bị 

đóng băng; mưa quanh năm và lượng mưa nhỏ (từ 400 đến 600mm/năm). 

» Xem tiếp Câu hỏi bài 52 trang 157 sgk Địa 7 

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

Truy cập doctailieu.com để xem ngay các đặc điểm nổi bật của khí hậu và hướng dẫn 

giải Địa 7: Chương 10: Châu Âu , cùng đáp án các dạng bài tập SGK Địa lí lớp 7 khác. 
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