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Câu 1 trang 4 

 - Dựa vào hình 1.1, em cho biết: 

-    Điểm cực Bắc và cực Nam phần đất liền của châu Á nằm trên những vĩ độ địa lí nào? 

-    Châu Á tiếp giáp với các đạ dương và các châu lục nào? 

-    Chiều dài từ điểm cực Bắc đến điểm cực Nam, chiều rộng từ bờ Tây sang bờ Đông nơi 

lãnh thổ rộng nhất là bao nhiêu kilomet? 

Trả lời: 

- Điểm cực Bắc phần đất liền của châu Á là mũi Sê-li-u-xkin- nằm trên vĩ độ 77o44B. 

- Điểm cực Nam phần đất liền của châu Á là mũi Pi-ai nằm ở phía Nam bán đảo Ma-lắc-ca ở 

vĩ độ 1o16B. 

- Châu Á tiếp giáp với các đại dương: Bắc Băng Dương, Thái Bình Dương, Ấn Độ Dương. 

- Châu Á tiếp giáp với các châu lục: châu Âu, châu Phi. 

- Chiều dài từ đểm cực Bắc đến điểm cực Nam là 8500km. Chiều rộng từ bời Tây sang bờ 

Đông nơi lãnh thổ mở rộng nhất 9200km. 
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- Dựa vào hình 1.2, em hãy: 

-    Tìm và đọc các tên dãy núi chính: Hi-ma-lay-a, côn – Luân, Thiên Sơn, An – tai … và các 

sơn nguyên chính: Trung Xi – bia, Tây tạng, A-ráp, I-ran, Đê-can… 

-    Tìm và đọc tên các đồng ruộng bậc nhất: Tu-ran, Lưỡng Hà, Ấn – Hằng, Tay Xi-bia, Hoa 

Bắc, Hoa Trung… 

-    Xác định các hướng núi chính. 

Trả lời: 

-    Dựa và kí hiệu và kênh chữ trên hình 1.2 để tìm và đọc tên các dãy núi chính (Hi-ma-lay-

a, Côn Luân, Thiên Sơn, Thiên Sơn, An – tai…), các sơn nguyên chính ( Trung Xi-bia, Tây 

tạng, A-ráp, I-ran, Đê-can…), các đồng bằng rộng nhất (Tu-ran, Lưỡng Hà, Ấn – Hằng, Tây 

Xi-bia, Hoa Bắc, Hoa Trung…). 
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-    Các hướng núi chính: đông – tây hoặc đông – tây (các dãy núi vùng Trung Á, Đông – Á); 

bắc am hoặc gần bắc – nam (cascc dãy núi vùng Đông Á, Nam Á, Bắc Á, Đông Nam Á); tây 

bắc – đông nam (các dãy núi ở Tây Nam Á, Đông Nam Á). 
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- Dựa vào hình 1.2, em hãy cho biết: 

-    Ở châu Á có những khoáng sản nào chủ yếu nào? 

-    Dầu mỏ và khí đốt tập trung nhiều nhất ở khu vực nào? 

Trả lời: 

-    Các khoáng sản chủ yếu ở châu Á: dầu mỏ, khí đốt, than, sắt, crom, đồng, thiếc, man – 

gan … 

-    Dầu mỏ và khí đốt của châu Á tập trung nhiều nhất ở khu vực: Tây Nam Á, Đông Nam Á. 


