
GIẢI BÀI TẬP SGK ĐỊA LÍ LỚP 8 – CÂU HỎI BÀI 34 
  

Câu 1 trang 121 

Em hãy tìm trên hình 33.1 vị trí và lưu vực chin hệ thống sông nêu trong bảng 34.1? 

Trả lời 

Dựa vào kí hiệu ở bảng chú giải để tìm vị trí và lưu vực của chin hệ thống sông nêu trong 

bảng 34.1. 

Câu 2 trang 121 

Em hãy tìm trên hình 33.1 vùng hợp lưu của ba sông trên? 

Trả lời 

Vùng hợp lưu của ba sông: sông Hồng (sông Thao), sông Lô, sông Đà nằm ở gần Việt Trì. 

Câu 3 trang 121 

Em hãy cho biết sông ngòi Trung Bộ lại có đặc điểm như vậy? Tìm trên bản đồ một số sông 

lớn ở Trung Bộ nước ta? 

Trả lời 

-    Lãnh thổ Trung Bộ kéo dài, đồi núi ăn ra sát ra biển nên sông ngòi ở đây thường ngắn và 

dốc. Khi có mưa và bão lớn, lũ các sông lên rất nhanh và đột ngột. 

-    Ở Trung Bộ, mùa mưa lệch hẳn về thu đông, nên mùa lũ tập trung vào các tháng cuối 

năm. 

-    Một số sông lớn ở Trung Bộ: sông Mã, sông Cả, sông Thu Bồn, sông Ba (Đà Nẵng). 

Câu 1 trang 123 

Em hãy cho biết đoạn sông Mê Công chảy qua nước ta có chung tên là gì, chia làm mấy 

nhán, tên của các nhánh đó, đổ nước ra biển bằng những cửa nào? 

Trả lời 

-    Sông Cửu Long. 

-    2 nhánh: sông Tiền và sông Hậu. 
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-    9 cửu: Tiểu, Đại, Ba La, Hàm Luông , Cổ Chiên, Cung Hầu, Định An, Bát Xắc, Trần Đề. 

Câu 2 trang 123 

Hãy nêu những thuận lợi khó khăn do lũ gây ra ở đồng bằng sông Cửu Long? 

Trả lời 

-    Thuận lợi: 

   + Thau chua, rửa mặn đất đồng bằng. 

   + Bồi đắp phù sa tự nhiên, mở rộng diện tích đồng bằng. 

   + Du lịch sinh thái trên kênh rạch và rừng ngập mặn. 

   + Giao thông trên kênh rạch. 

-    Khó khăn: 

   + Gây ngập lụt diện rộng và kéo dài. 

   + Phá hoại nhà cửa, vườn tược, mùa màng. 

   + Gây ra dịch bệnh do ô nhiễm môi trường. 

   + Làm chết người, gia súc. 

 


