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

Giải bài 3 trang 50 SBT Địa lí 6 Chân trời sáng tạo 

Cho bảng số liệu sau: 

 

Dựa vào bảng 15.1 để điền các thông tin vào bảng dưới đây: 

Địa điểm Hà Nội 
Thành phố Hồ 

Chí Minh 

Nhiệt độ trung bình năm (oC)   

Tổng lượng mưa hàng năm (mm)   

Nhiệt độ trung bình tháng nóng nhất là bao 

nhiêu oC? 
  

Nhiệt độ chênh lệch giữa tháng có nhiệt độ cao 

nhất và thấp nhất là bao nhiêu oC? 
  

Lượng mưa tháng cao nhất là bao nhiêu mm?   

Lượng mưa tháng thấp nhất là bao nhiêu mm?   

Hãy nhận xét nhiệt độ và lượng mưa của Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh có điểm nào giống 

nhau? Điểm nào khác nhau? 
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Phương pháp: 

- Nhiệt độ trung bình năm = Tổng nhiệt độ 12 tháng trong năm/12. 

- Tổng lượng mưa hàng năm = Tổng lượng mưa 12 tháng trong năm. 

- Nhiệt độ chênh lệch giữa tháng cao nhất và tháng thấp nhất = Nhiệt độ tháng cao nhất - Nhiệt 

độ tháng thấp nhất. 

Giải chi tiết: 

Địa điểm Hà Nội 
Thành phố Hồ 

Chí Minh 

Nhiệt độ trung bình năm (oC) 26,0 26,9 

Tổng lượng mưa hàng năm (mm) 1700 1984 

Nhiệt độ trung bình tháng nóng nhất là bao 

nhiêu oC? 
27,1 29 

Nhiệt độ chênh lệch giữa tháng có nhiệt độ 

cao nhất và thấp nhất là bao nhiêu oC? 
2,3 3,4 

Lượng mưa tháng cao nhất là bao nhiêu mm? 208 338 

Lượng mưa tháng thấp nhất là bao nhiêu mm? 71 3 

=> Điểm giống và khác nhau giữa nhiệt độ và lượng mưa của Hà Nội và Thành phố Hồ Chí 

Minh: 

Giống nhau: 

- Tất cả các tháng đều có nhiệt độ cao trên 20oC. 

- Nhiệt độ trung bình năm đều cao (trên 26oC). 

- Tổng lượng mưa hàng năm đều lớn (trên 1700 mm). 

- Nhiệt độ tháng nóng nhất đều trên 27oC. 

- Chênh lệch nhiệt độ giữa tháng nóng nhất và tháng lạnh nhất không lớn. 

Khác nhau: 

- Lượng mưa ở Hà Nội chênh lệch không nhiều giữa các tháng. 
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- Lượng mưa ở Thành phố Hồ Chí Minh phân thành 2 mùa rõ rệt: mùa mưa (mưa nhiều từ 

tháng 5 đến tháng 10), mùa khô (mưa ít vào tháng 11 đến tháng 4 năm sau). 

 


