
CÂU HỎI BÀI 58 TRANG 175 SGK ĐỊA 7 

| GIẢI BÀI TẬP SGK ĐỊA LÍ LỚP 7 | 

Câu hỏi 1 trang 175 

Quan sát hình 58.1, nêu tên một số dãy núi của khu vực Nam Âu. 

 

ĐÁP ÁN 

Một số dãy núi của khu vực Nam Âu: Pi-rê-nê, An-pơ, An-pơ Đi-na-rich. 

Câu hỏi 2 trang 175 

Phân tích hình 58.2 , nêu đặc điểm về nhiệt độ và lượng mưa của khí hậu khu vực Nam 

Âu. Kể tên một số sản phẩm nông nghiệp độc đáo ở các vùng có kiểu khí hậu này. 

https://doctailieu.com/giai-cau-hoi-bai-58-tr-175-sgk-dia-7
https://doctailieu.com/giai-cau-hoi-bai-58-tr-175-sgk-dia-7


 

ĐÁP ÁN 

- Phân tích hình 58.2, nêu đặc điểm về nhiệt độ và lượng mưa của khí hậu khu vực Nam 

Âu: 

      + Nhiệt độ: cao nhất khoảng 25oC (tháng 7), thấp nhất khoảng 10oC (tháng 1), biên 

độ nhiệt trung bình năm 15oC 

      + Lượng mưa: mưa nhiều vào mùa thu - đông (Tháng 10 đến tháng 3 năm sau), mùa 

hạ mưa ít. 

- Một số sản phẩm nông nghiệp độc đáo ở các vùng có kiểu khí hậu này: chăn nuôi cừu, 

dê; trồng cây ăn quả nhiệt đới (cam, chanh), ô liu,... 

Câu hỏi trang 176 

Nêu một số địa điểm và hoạt động du lịch nổi tiếng ở các nước Nam Âu. 

ĐÁP ÁN 

Một số địa điểm và hoạt động du lịch nổi tiếng ở các nước Nam Âu: tham quan Phố Vơ-

ni-dơ, tháp nghiêng Pi-da (I-ta-li-a) hoặc tắm các bãi biển đẹp của vùng Địa Trung Hải. 

» Xem tiếp Bài 1 trang 177 SGK Địa 7 

http://doctailieu.com/giai-bai-1-tr-177-sgk-dia-7


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

Truy cập doctailieu.com để xem khái quát khu vực Nam Âu cùng hướng dẫn giải Địa 

7: Chương 10: Châu Âu hoặc đáp án các dạng bài tập SGK Địa lí lớp 7  khác 
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