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BÀI 15: THỰC HÀNH PHÂN TÍCH BIỂU ĐỒ NHIỆT ĐỘ VÀ LƯỢNG MƯA 

Giải bài 1 trang 49 SBT Địa lí 6 Chân trời sáng tạo 

Cho đoạn văn sau: 

Các mùa khí hậu và thời tiết ở nước ta 

Nước ta có khí hậu nhiệt đới gió mùa một năm có hai mùa khí hậu: 

- Từ tháng 11 đến tháng 4, chịu ảnh hưởng của gió Đông Bắc, thời tiết các địa phương trong 

cả nước khác nhau. Miền Bắc nhiệt độ trung bình nhiều tháng xuống thấp dưới 20 độ C, có tiết 

trời se lạnh và khô hanh vào đầu đông, cuối đông có mưa phùn ẩm ướt, miền Nam và Tây 

Nguyên có thời tiết nóng khô. 

- Từ tháng 5 đến tháng 10, gió Tây Nam hoạt động chủ yếu, nhiệt độ cả nước đều cao, nhiệt độ 

trung bình các tháng thường trên 25 độ C, thời gian này có mưa nhiều, chiếm 80% lượng mưa 

cả năm. 

Đọc kĩ đoạn văn trên, trả lời các câu hỏi dưới đây: 

1. Những loại gió nào ảnh hưởng đến sự phân chia mùa khí hậu ở nước ta? 

2. Những tháng cuối năm, thời tiết ở miền Bắc khác thời tiết ở miền Nam như thế nào? 

3. Mô tả thời tiết nước ta trong thời gian mùa hạ. 

Phương pháp: 

Đọc kĩ đoạn văn "Các mùa khí hậu và thời tiết nước ta" để trả lời các câu hỏi. 

Giải chi tiết: 

1. Những loại gió ảnh hưởng đến sự phân chia mùa khí hậu ở nước ta: gió Đông Bắc và gió 

Tây Nam. 

2. Những tháng cuối năm 

- Thời tiết ở miền Bắc: nhiệt độ trung bình nhiều tháng xuống thấp dưới 20 độ C, có tiết trời se 

lạnh và khô hanh vào đầu đông, cuối đông có mưa phùn ẩm ướt. 

- Thời tiết miền Nam: nóng khô. 

3. Thời tiết nước ta trong thời gian mùa hạ: nhiệt độ cao, mưa nhiều. 


