
GIẢI BÀI TẬP SGK ĐỊA LÍ LỚP 8 – CÂU HỎI BÀI 10 
  

Câu 1 trang 34 

Dựa vào hình 10.2, em hãy: 

-    Nêu đặc điểm vị trí địa lí của khu vực Nam Á. 

-    Kể các miền địa hình từ bắc xuống nam. 

Trả lời 

-    Đặc điểm vị trí địa lí của khu vực Nam Á: là bộ phận nằm giữa ở rìa phía nam của lục địa. 

Phía tây giáp biển A-rap, phía đông giáp vịnh Ben-gan, phía nam giáp Ấn Độ Dương, phía 

Bắc là hệ thống núi Hi-ma-lay-a hùng vĩ. 

-    Các miền địa hình chính từ bắc xuống nam: 

  + Phía Bắc: hệ thống núi Hi-ma-lay-a hùng vĩ chạy theo hướng tây bác – đông nam dài gần 

2600km, bề rộng trung bình từ 320 – 400 km. 

  + Nằm giữa: đồng bằng Ấn – Hằng rộng bằng phẳng, chạy từ bở biển A-rap đến bờ vịnh 

Ben-gan dài hơn 3000km, bề rộng từ 250km đến 350km. 

  + Phía nam: sơn nguyên Đê- can tương đối thấp và bằng phẳng. Hai rìa phía tây và phía 

đông của sơn nguyên là các dãy Gát Tây và Gát Đông. 

Xem thêm: Bài 1 trang 36 SGK Địa lý 8 

Câu 2 trang 34 

Quán sát hình 10.2 kết hợp với kiến thức đã học, em hãy cho biết khu vực Nam Á chủ yếu 

nằm trong đới khí hậu nào? 

Trả lời 

 Khu vực Nam Á chủ yếu trong đới khí hậu nhiệt đới khí hậu nhiệt đới gió mùa. 

Câu 3 trang 34 

Dựa vào hình 10.2, em có nhận xét gì về sự phân bố mưa bố mưa ở khu vực Nam Á? 

Trả lời 

Sự phân bố lượng mưa ở khu vực Nam Á không đều: 

https://doctailieu.com/tra-loi-cau-hoi-thao-luan-bai-10-sgk-dia-li-8
https://doctailieu.com/tra-loi-cau-hoi-thao-luan-bai-10-sgk-dia-li-8


-    Nơi mưa nhiều nhất:sườn đông nam Hi-ma-lay-a, vùng châu thổ sông Hằng và ven biển 

phía tây của bán đảo Ấn Độ, đặc biệt ở Se-ra-pun-di vùng đông Bắc Ấn Độ có lượng mưa từ 

11000-12000mm/năm. 

-    Những vùng mưa ít: vùng nội địa thuộc sơn nguyên Đê-can, vùng Tây Bắc bán đảo Ấn 

Độ, vùng hạ lưu sông Ấn. 

 


