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BÀI 6. CHUYỂN ĐỘNG TỰ QUAY QUANH TRỤC CỦA TRÁI ĐẤT 

Giải bài 9 trang 24 sách bài tập Địa lí 6 Chân trời sáng tạo 

Hãy khoanh tròn chữ cái ứng với ý đúng. 

1. Ý nào sau đây không đúng với chuyển động tự quay quanh trục của Trái Đất? 

A. Lệch về bên phải ở bán cầu Bắc. 

B. Tự quay quanh một trục tưởng tượng. 

C. Trục quay có chiều thẳng đứng. 

D. Thời gian quay một vòng là 24 giờ. 

2. Nhận định nào sau đây không đúng khi nói về chuyển động của các vật theo chiều kinh 

tuyến? 

A. Lệch về bên phảo ở bán cầu Bắc. 

B. Lệch về bên trái ở bán cầu Nam. 

C. Giữ nguyên hướng chuyển động. 

D. Lệch so với hướng ban đầu. 

3. Nguyên nhân nào sau đây làm cho mọi nơi trên Trái Đất đều lần lượt có ngày, đêm luân 

phiên nhau? 

A. Ánh sáng Mặt Trời chiếu vào một nửa Trái Đất. 

B. Trái Đất quay quanh Mặt Trời trong 365 ngày. 

C. Trục Trái Đất nghiêng trên mặt phẳng quỹ đạo. 

D. Trái Đất hình cầu và tự quay quanh trục. 

4. Bề mặt Trái Đất được chia thành 24 khu vực giờ, vậy mỗi khu vực giờ rộng bao nhiêu độ 

kinh tuyến? 

A. 10. 

B. 15. 

C. 20. 

D. 25. 
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5. Khi khu vực giờ gốc (GMT) là 12 giờ thì ở nước ta là mấy giờ? 

A. 5 giờ. 

B. 7 giờ. 

C. 12 giờ. 

D. 19 giờ. 

6. Khi Hà Nội là 12 giờ thì khu vực giờ gốc (GMT) là mấy giờ? 

A. 5 giờ. 

B. 7 giờ. 

C. 12 giờ. 

D. 19 giờ. 

7. Lực làm lệch hướng của các vật thể chuyển động theo chiều kinh tuyến có tên gọi là gì? 

A. Niu-tơn. 

B. Ác-si-mét. 

C. Cô-ri-ô-lít. 

D. Trọng lực. 

Phương pháp:  

1. Trục Trái Đất luôn nghiêng một góc 66o33’ so với mặt phẳng quỹ đạo. 

2 và 7. 

- Lực Cô-ri-ô-lít làm lệch hướng chuyển động của các vật thể đang chuyển động trên Trái Đất. 

- So với hướng chuyển động ban đầu, vật thể đang chuyển động sẽ bị lệch về bên phải ở bán 

cầu Bắc và lệch về bên trái ở bán cầu Nam. 

3. Do Trái Đất hình cầu nên luôn có một nửa được chiếu sáng là ban ngày và một nửa không 

được chiếu sáng là ban đêm; đồng thời, Trái Đất vận động tự quay quanh trục => Hiện tượng 

ngày đêm luân phiên nhau trên Trái Đất. 

4. 360 : 24 = 15. 

5.  

- Khu vực giờ gốc (GMT): múi giờ số 0; Việt Nam: múi giờ số 7. 
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- Chêch lệch giờ giữa khu vực giờ gốc (GMT) với Việt Nam: 7 giờ. 

- Khi khu vực giờ gốc (GMT) là 12 giờ thì ở nước ta là: 12 + 7 = 19 giờ. 

6. Khi Hà Nội là 12 giờ thì khu vực giờ gốc (GMT) là: 12 - 7 = 5 giờ. 

Lời giải chi tiết: 

1. C. Trục quay có chiều thẳng đứng. 

2. C. Giữ nguyên hướng chuyển động. 

3. D. Trái Đất hình cầu và tự quay quanh trục. 

4. B. 15. 

5. D. 19 giờ. 

6. C. Cô-ri-ô-lít. 


