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Phương pháp: 

Dựa vào hình 20.3 và kiến thức đã học về các đới thiên nhiên trên thế giới. 

 

Hình 20.3. Các đới thiên nhiên trên thế giới 

BÀI 20: SINH VẬT VÀ SỰ PHÂN BỐ CÁC ĐỚI THIÊN NHIÊN. RỪNG NHIỆT ĐỚI 

CHƯƠNG 6: ĐẤT VÀ SINH VẬT TRÊN TRÁI ĐẤT 

MÔN: ĐỊA LÍ – CHÂN TRỜI SÁNG TẠO - LỚP 6 

 BIÊN SOẠN: BAN CHUYÊN MÔN LOIGIAIHAY.COM 

 

Dựa vào hình 20.3 và bảng thông tin trong SGK, em hãy nêu một số đặc điểm của các đới thiên nhiên trên 

thế giới và kể tên các châu lục thuộc đới thiên nhiên đó. 

Đới thiên nhiên Đặc điểm Châu lục 

Đới nóng   

Đới ôn hòa   

Đới lạnh   
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Cách giải: 

Đới thiên nhiên Đặc điểm Châu lục 

Đới nóng 

- Trải dài giữa 2 chí tuyến thành một vành đai liên 

tục bao quanh Trái Đất. 

- Nhiệt độ cao. 

- Động, thực vật phong phú, đa dạng. 

- Châu Mỹ 

- Châu Phi 

- Châu Á 

- Châu Đại Dương 

Đới ôn hòa 

- Nằm giữa hai chí tuyến đến vòng cực. 

- Khí hậu trung gian giữa đới nóng và đới lạnh, thời 

tiết thay đổi thất thường. 

- Thiên nhiên thay đổi theo 4 mùa. 

- Thảm thực vật thay đổi từ tây sang đông, động vật 

ít hơn đới nóng. 

- Châu Mỹ 

- Châu Phi 

- Châu Á 

- Châu Âu 

- Châu Đại Dương 

Đới lạnh 

- Nằm từ vòng cực về phía 2 cực. 

- Khí hậu khắc nghiệt, nhiệt độ trung bình và lượng 

mưa thấp. 

- Thực vật kém phát triển, động vật là các loài thú có 

lông và mỡ dày. 

- Châu Mỹ 

- Châu Á 

- Châu Âu 

- Châu Nam Cực 

Loigiaihay.com 

 

 


