NỘI DUNG ÔN TẬP KIỂM TRA LẠI
MÔN: ĐỊA LÍ 6 – NH: 2020 – 2021
** Cấu trúc đề KT lại gồm 6 điểm lí thuyết – 4 điểm thực hành theo khung điểm 4, 3, 2, 1:
biết, hiểu, vận dụng, vận dụng cao
A. LÝ THUYẾT
Câu 1: Khí áp là gì? Sự phân bố các đai khí áp trên bề mặt Trái đất?
Trả lời:
- Khí áp là sức nén của không khí lên bề mạt Trái Đất.
- Khí áp được phân bố thành các đai áp cao và áp thấp từ xích đạo về cực. Trên Trái Đất
có 7 đai khí áp: 4 đai áp cao, 3 đai áp thấp.
Câu 2: Gió là gì? Sự hình thành các hoàn lưu khí quyển?
Trả lời:
- Gió là sự chuyển động của không khí từ nơi áp cao về nơi áp thấp.
- Sự hình thành các hoàn lưu khí quyển do: sự chuyển động của không khí giữa các đai khí
áp cao và áp thấp, tạo thành các hệ thống gió thổi vòng tròn.
Câu 3: Mô tả đặc điểm của gió Tín phong và gió Tây ôn đới?
Trả lời:
- Gió tín phong là gió thổi từ áp cao chí tuyến về áp thấp xích đạo. Hướng đông bắc ở bán
cầu bắc, đông nam ở bán cầu nam
- Gió tây ôn đới là gió thổi từ áp cao chí tuyến về áp thấp ôn đới. Hướng tây nam ở bán
cầu bắc, tây bắc ở bán cầu nam.
- Hai loại gió này đã tạo thành hai hoàn lưu khí quyển quan trọng nhất trên bề mặt Trái
Đất.
Câu 4: Hơi nước có ảnh hưởng đến khả năng chứa hơi nước trong không khí như thế nào?
Trả lời:
Nhiệt độ có ảnh hưởng lớn đến khả năng chứa hơi nước trong không khí. Nhiệt độ không
khó càng cao, lượng hơi nước chứa được càng nhiều.
Câu 5: Thế nào là thời tiết và khí hậu?
Trả lời:

- Thời tiết là tất cả các hiện tượng khi tượng (nắng, mưa, gió…) diễn ra trong thời gian
ngắn tại một địa phương,
- Khí hậu là sự lặp đi lặp lại tình hình thời tiết tại một địa phương trong thời gian dài và đã
trở thành quy luật.
Câu 6: Thế nào là hệ thống sông và lưu vực sông?
Trả lời:
- Hệ thống sông bao gồm sông chính, phụ lưu và chi lưu.
- Lưu vực sông là diện tích đất đai cung cấp nước thường xuyên cho mỗi con sông.
Câu 7: Sông và hồ khác nhau như thế nào?
Trả lời:
- Sông là dòng chảy thường xuyên và tương đối ổn định trên bề mặt lục địa. Nguồn nước
của sông do nước mưa, nước ngầm, băng tuyết tan cung cấp.
- Hồ là khoảng nước đọng tương đối rộng và sâu trong đất liền. Hồ có nhiều nguồn gốc
khác nhau: hồ vết tích của các sông cũ, hồ miệng núi lửa, hồ nhân tạo..
B. BÀI TẬP THỰC HÀNH
- Bài tập 1/63 SGK: Tính lượng mưa.
- Bài 21 TRANG 65: Thực hành (câu 1)
- Nhìn hình vẽ trả lời câu hỏi: VD hình 58/67 SGK.

