
GIẢI BÀI TẬP SGK ĐỊA LÍ LỚP 8 – CÂU HỎI BÀI 28 
  

Câu 1 trang 101 

Hãy tìm trên hình 28.1 đỉnh Phan-xi-păng và đỉnh Ngọc Linh (2598m)? 

Trả lời 

Dựa vào kí hiệu và kênh chữ trên hình 28.1 để tìm đỉnh Phan-xi-păng trên dãy hoàng Liên 

Sơn, đỉnh NGọc Linh trên dãy Trường Sơn Nam. 

Câu 2 trang 101 

Em hãy tìm trên hình 28.1 một số nhánh núi, khối núi lớn ngăn cách và phá vỡ tính liên tục 

của dải đồng bằng ven biển nước ta? 

Trả lời 

Một số nhánh núi, khối núi lớn ngăn cách và phá vỡ tính liên tục của dải đồng bằng ven biển 

nước ta: Hoàng Sơn, Bạch Mã, một số nhánh núi từ dãy Trường Sơn Nam đâm ra biển, nơi 

có đèo Mù Công, dèo Cả… 

Câu 1 trang 102 

Em hãy tìm trên hình 28.1 các vùng núi cao, các cao nguyên bad an, các đồng bằng trẻ, phạm 

vị thềm lục địa. Nhận xét về sự phân bố và hướng nghiêng của chúng? 

Trả lời 

-    Vùng núi cao: Hoàng Liên Sơn. 

-    Các cao nguyên ba dan: Đắk Lắk , Play Ku, Kon Tum, Lâm Viên, Mơ Nông, Di Linh. 

-    Các đồng bằng trẻ: đồng bằng sông Hồng, đồng bằng sông Cửu Long, đông bằng Duyên 

hải miền Trung. 

-    Phạm vi thềm lục đia: mở rộng ở Bắc Bộ và Nam Bộ, thu hẹo ở miền Trung. 

-    Nhận xét: địa hình núi ở nước ta có hai hương chủ yến ở phía tây bác – đông nam và vòng 

cung. Núi, cao nguyên phân bố chủ yến ở phía tây lãnh thổ, đồng bằng phân bố chủ yếu ở 

phía đông. 

Câu 2 trang 102 

Em hãy cho biết tên một số hang động nổi tiếng ở nước ta? 
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Trả lời 

Một số hang động nổi tiếng ở nước ta: Phong Nha (Quảng Bình), Tam Thanh (Lạng Sơn), 

Tam Cốc – Bích Động (Ninh Bình)… 

Câu 3 trang 102 

Em hãy cho biết khi rừng bị chặt phá thì mưa lũ gây ra hiện tượng gì? Bảo vệ rừng có những 

lợi ích gì? 

Trả lời 

-    Khi rừng bị chặt phá thì mưa lũ sẽ gây ra hiện tượng: xói mòn đất, đất trượt, núi lở, lũ 

bùn, lũ đá. 

-    Lợi ích của việc bảo vệ rừng: bảo vệ đất, chống xói mòn, hạn chế lũ lụt, bảo vệ sự đa 

dạng sinh vật… 

 


