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                                 Bµi 5:   Vò trô. HÖ mÆt trêi vµ Tr¸i ®Êt. 

                         HÖ qu¶ chuyÓn ®éng tù quay quanh trôc cña Tr¸i ®Êt. 

I. Môc tiªu bµi häc: 

- Hiểu được ®îc vò trô v« cïng réng lín. HÖ mÆt trêi, trong ®ã cã Tr¸i ®Êt lµ 1 bé phËn 
rÊt nhá bÐ trong vò trô. 
- HiÓu kh¸i qu¸t vÒ HÖ mÆt trêi, Tr¸i ®Êt trong HÖ mÆt trêi. 
- Gi¶i thÝch ®îc c¸c hiÖn tîng: Sù lu©n phiªn ngµy ®ªm, giê trªn tr¸i ®Êt, lÖch híng 
chuyÓn ®éng cña c¸c vËt thÓ trªn bÒ mÆt tr¸i ®Êt. 
 

                                       Néi dung chÝnh 

 
 
 
 
          
 
- V× sao trªn Trái đất có ngày vµ 

®ªm? 
 
- V× sao ngµy ®ªm kÕ tiÕp kh«ng 
ngõng trªn tr¸i ®Êt.? 
 
 
 
 
 
- Ph©n biÖt gi÷a giê ®Þa ph¬ng vµ 
giê quèc tÕ?  
 
 
 
- V× sao ngêi ta ph¶i chia ra c¸c kv 
giê vµ thèng nhÊt c¸ch tÝnh giê trªn 
ThÕ giíi? 
 
- Trªn tr¸i ®Êt cã bao nhiªu mói giê? 
c¸ch ®¸nh sè c¸c mói giê, VN ë mói 
giê sè mÊy? 
 
- V× sao ranh giíi c¸c mói giê kh«ng 
hoµn toµn th¼ng theo kinh tuyÕn? 
- V× sao ph¶i cã ®êng ®æi ngµy quèc 
tÕ? 
 
 

I. Kh¸i qu¸t vÒ Vò trô, HÖ mÆt trêi, Tr¸i ®Êt 

trong HÖ mÆt trêi: 

(Giảm tải - học sinh tự học) 
 
 
II. HÖ qu¶ chuyÓn ®éng tù quay quanh trôc cña 

tr¸i ®Êt: 

1. Sù lu©n phiªn ngµy - ®ªm: 

 Do tr¸i ®Êt cã h×nh cÇu vµ tù quay quanh trôc nªn 
cã hiÖn tîng lu©n phiªn ngµy ®ªm. 
  
 
 
 
 
2. Giê trªn tr¸i ®Êt vµ ®êng chuyÓn ngµy quèc tÕ: 

 
 
 
- Giê ®Þa ph¬ng: ( giê mÆt trêi ): C¸c ®Þa ®iÓm 
thuéc c¸c kinh tuyÕn kh¸c nhau sÏ cã giê kh¸c 
nhau. 
- Giê quèc tÕ: Giê ë mói giê sè 0 ®îc lÊy lµm giê 
quèc tÕ ( hay giê GMT ). 
- Tr¸i ®Êt h×nh khèi cÇu vµ tù quay tõ T - § nªn 
cïng 1 thêi ®iÓm cã giê kh¸c nhau nªn ph¶i thèng 
nhÊt. 
- 24 mói giê ( mçi mói réng 15 ®é kinh tuyÕn ) VN 
thuéc mói giê sè 7. 
- Ranh giíi c¸c mói giê thêng ®îc qui ®Þnh theo 
biªn giíi quèc gia ( LBNga 10 mói ). 
- Theo c¸ch tÝnh giê mói, trªn tr¸i ®Êt lóc nµo còng 
cã 1 mói giê mµ ë ®ã cã 2 ngµy lÞch kh¸c nhau. V× 
vËy ph¶i chän 1 kinh tuyÕn  lµm mèc ®Ó ®æi ngµy: 



 
 
 
 
 
       
  
- Cho biÕt ë b¸n cÇu b¾c c¸c vËt 
chuyÓn ®éng bÞ lÖch sang phÝa nµo, ë 
b¸n cÇu nam c¸c vËt chuyÓn ®éng bÞ 
lÖch sang phÝa nµo so víi híng 
chuyÓn ®éng ban ®Çu? 
- Gi¶i thÝch v× sao l¹i cã sù lÖch 
híng ®ã? 
- Lùc lµm lÖch híng c¸c chuyÓn 
®éng cã tªn lµ g×? 
 Nã cã t¸c ®éng tíi C§ cña c¸c vËt 
thÓ nµo trªn tr¸i ®Êt? 
  

Kinh tuyÕn 1800 qua gi÷a mói giê sè 12 ë TBD 
lµm ®êng chuyÓn ngµy quèc tÕ. NÕu ®i tõ T - § 
qua kinh tuyÕn 1800 th× lïi l¹i 1 ngµy lÞch cßn nÕu 
®i tõ § - T qua kinh tuyÕn 1800 th× t¨ng thªm 
1ngµy lÞch. 
                           
3. Sù lÖch híng chuyÓn ®éng cña c¸c vËt thÓ: 

  
 
- Lùc lµm lÖch híng lµ lùc C«ri«lÝt. 
- BiÓu hiÖn:  
+ Nöa cÇu b¾c: lÖch vÒ bªn ph¶i. 
+ Nöa cÇu nam: lÖch vÒ bªn tr¸i. 
- Nguyªn nh©n: Tr¸i ®Êt tù quay theo híng ngîc 
chiÒu kim ®ång hå víi vËn tèc dµi kh¸c nhau ë c¸c 
vÜ ®é. 
- Lùc C«ri«lÝt t¸c ®éng ®Õn sù chuyÓn ®éng cña 
khèi khÝ, dßng biÓn, dßng s«ng, ®êng ®¹n bay 
trªn bÒ mÆt ®Êt... 
 
 

  

Trắc nghiệm: 
Câu 1. Khoảng cách giữa các múi giờ rộng 
a. 50 kinh tuyến                               b. 100 vĩ tuyến 
c. 150 kinh tuyến                               d.150 vĩ tuyến 
 
Câu 2. Đi từ Tây sang Đông qua kinh tuyến 1800 thì 
a. + 1 ngày lịch                                     b. - 1 ngày lịch 
c. +,- 1 ngày lịch                                    d. không đổi 
 
Câu 3.  Đi từ Đông sang Tây qua kinh tuyến 1800 thì 
a. + 1 ngày lịch                                     b. - 1 ngày lịch 
c. +,- 1 ngày lịch                                   d. không đổi 
 
Câu 4. Lùc C«ri«lÝt.mang tên nhà toán học Côriôlit là người quốc gia nào 

a. Người Mĩ                                            b. Người Pháp 
c. Người Anh                                          d. Người Nga 
 
Đáp án. Câu 1. c              Câu 2. b             Câu 3.a                        Câu 4. 
Tự luận: 
Trình bày hệ quả chuyển động xung quanh mặt trời của Trái Đất  và giải thích? 
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                    Bµi 6: HÖ qu¶ chuyÓn ®éng xung quanh mÆt trêi cña Tr¸i ®Êt. 
I. Môc tiªu bµi häc: 

 Gi¶i thÝch ®îc c¸c hÖ qu¶ chuyÓn ®éng cña Tr¸i ®Êt xung quanh mÆt trêi: chuyÓn ®éng 
biÓu kiÕn h»ng n¨m cña mÆt trêi, c¸c mïa, ngµy ®ªm dµi ng¾n tuú theo mïa. 
 
 

 Néi dung chÝnh 

H§1:  
  - ThÕ nµo lµ chuyÓn ®éng biÓu kiÕn cña 
mÆt trêi trong 1 n¨m? 
- C©u hái môc I-sgk: X¸c ®Þnh trªn tr¸i ®Êt 
khu vùc nµo cã hiÖn tîng mÆt trêi lªn thiªn 
®Ønh mçi n¨m 2 lÇn? n¬i nµo chØ 1 lÇn? kv 
nµo kh«ng cã hiÖn tîng mÆt trêi lªn thiªn 
®Ønh? T¹i sao? 
 Trong vßng 1 n¨m c¸c ®Þa ®iÓm ë néi chÝ 
tuyÕn ®Òu cã 2 lÇn mÆt trêi lªn thiªn ®Ønh ( 
tia n¾ng mÆt trêi t¹o gãc nhËp x¹ b»ng 90o 
lóc 12 giê tra ). 
 
 
 
H§2: 
- V× sao cã hiÖn tîng mïa trªn tr¸i ®Êt? 
- X¸c ®Þnh trªn h×nh 6.2: 
+ VÞ trÝ vµ kho¶ng thêi gian cña c¸c mïa: 
xu©n, h¹, thu, ®«ng. 
+ VÞ trÝ c¸c ngµy: xu©n ph©n, h¹ chÝ, thu 
ph©n, ®«ng chÝ. 
 
 
 
 
 
H§3:  
- Thêi gian nµo, nh÷ng mïa nµo nöa cÇu b¾c 
cã ngµy dµi h¬n ®ªm, nöa cÇu nam cã ngµy 
ng¾n h¬n ®ªm? v× sao. 
 
-  Thêi gian nµo, nh÷ng mïa nµo nöa cÇu 
b¾c cã ngµy ng¾n h¬n ®ªm, nöa cÇu nam cã 
ngµy dµi h¬n ®ªm? v× sao 
 
. 

I. ChuyÓn ®éng biÓu kiÕn h»ng n¨m cña 

mÆt trêi: 

- ChuyÓn ®éng gi¶ cña mÆt trêi h»ng n¨m 
gi÷a 2 chÝ tuyÕn. 
- Nguyªn nh©n: Trôc tr¸i ®Êt nghiªng kh«ng 
®æi ph¬ng khi chuyÓn ®éng quanh mÆt trêi. 
 
 
 
 
 
 
 
II. C¸c mïa trong n¨m: 

- Mïa: Lµ kho¶ng thêi gian trong 1 n¨m cã 
nh÷ng ®Æc ®iÓm riªng vÒ thêi tiÕt vµ khÝ 
hËu. 
- Cã 4 mïa: Xu©n, h¹, thu, ®«ng ë b¸n cÇu 
nam, 4 mïa diÔn ra ngîc l¹i víi b¸n cÇu 
b¾c. 
- Nguyªn nh©n: Do trôc tr¸i ®Êt nghiªng vµ 
kh«ng ®æi ph¬ng nªn b¸n cÇu nam vµ b¸n 
cÇu b¾c lÇn lît ng¶ vÒ phÝa mÆt trêi khi tr¸i 
®Êt chuyÓn ®éng trªn quÜ ®¹o. 
 
III. Ngµy ®ªm dµi ng¾n theo mïa: 

- Do trôc tr¸i ®Êt nghiªng vµ kh«ng ®æi 
híng trong khi chuyÓn ®éng quanh mÆt  

trêi nªn tuú vÞ trÝ tr¸i ®Êt trªn quü ®¹o mµ 
ngµy ®ªm dµi ng¾n theo mïa. 
- Mïa xu©n vµ h¹ cã ngµy dµi ®ªm ng¾n, 
mïa thu vÇ ®«ng cã ngµy ng¾n ®ªm dµi.  
 
 
 
 
 



- HiÖn tîng ngµy ®ªm dµi ng¾n kh¸c nhau 
cã thay ®æi nh thÕ nµo theo vÜ ®é? v× sao? 
 
- VÞ trÝ ®êng ph©n chia s¸ng tèi so víi 2 
cùc b¾c vµ nam. 
 
- So s¸nh diÖn tÝch ®îc chiÕu s¸ng víi diÖn 
tÝch trong bãng tèi cña 1 nöa cÇu trong cïng 
1 thêi ®iÓm ( 22/6 hoÆc 22/12 ) 
 
 
- Vµo nh÷ng ngµy nµo kh¾p n¬i trªn tr¸i ®Êt 
cã ngµy b»ng ®ªm? 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
- 21/3 vµ 23/9: ngµy dµi b»ng ®ªm. 
- ë xÝch ®¹o: ®é dµi ngµy ®ªm b»ng nhau. 
Cµng xa xÝch ®¹o vÒ 2 cùc ®é dµi ngµy ®ªm 
cµng chªnh lÖch. 
- Tõ 2 vßng cùc vÒ 2 cùc cã hiÖn tîng ngµy 
hoÆc ®ªm dµi 24 giê. T¹i 2 cùc sè ngµy hoÆc 
®ªm dµi 24 gêi kÐo dµi 6 th¸ng. 
  

 

Trắc nghiệm: 

Câu 1. Có sự luân phiên ngày đêm trên Trái đất là do 
a. Trái đất có hình khối cầu 
b. Trái đất tự quay quanh trục 
c. Tia sáng mặt Trời là những tia song song 
d. Trái đất có hình khối trụ 
 
Câu 2. Có 2 ngày mà mọi địa điểm trên Trái Đất có ngày và đêm dài bằng 
nhau 
a. 22/3 và 23/9                                          b. 22/6 và 22/12 
c. 23/9 và 22/12                                        d. 21/3 và 23/9 
 
Câu 3. Có 2 ngày nào trong năm mà Mặt Trời mọc chính Đông hoặc chính 
Tây 
a. 22/9 và 22/12                                        b. 21/3 và 22/6 
c. 23/9 và 22/12                                         d. 21/3 và 23/9 
 
Câu 4. Ở vĩ độ 66033 ngày 22 tháng 6 thời gian ngày dài nhất là 
a. 24 giờ 00 phút                                      b. 21 giờ 9 phút 
c. 18 giờ 50 phút                                       d. 16 giờ 8 phút 
 
Đáp án; Câu 1. b                Câu 2. a                Câu 3. d          Câu 4. a  
Tự luận:  
Giaỉ thích câu ca dao "Đêm tháng năm chưa nằm đã sáng 
                                    Ngày tháng mười chưa cười đã tối" 
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            Bµi 7:  

                          CẤU TRÚC CỦA TRÁI ĐẤT. THẠCH QUYỂN.  
                                 THUYẾT KIẾN TẠO MẢNG 
I. Môc tiªu bµi häc: 

- M« t¶ ®îc cÊu tróc cña tr¸i ®Êt vµ tr×nh bµy ®îc ®Æc ®iÓm cña mçi líp bªn trong tr¸i 
®Êt. BiÕt kh¸i niÖm th¹ch quyÓn, ph©n biÖt ®îc vá tr¸i ®Êt vµ th¹ch quyÓn. 
- Tr×nh bµy ®îc néi dung c¬ b¶n cña thuyÕt kiÕn t¹o m¶ng. 
 

Ho¹t ®éng cña GV & HS Néi dung chÝnh 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

- HS quan s¸t, nhËn xÐt vÒ sù ¨n khíp 
cu¶ bê §«ng c¸c lôc ®Þa B¾c MÜ, Nam 
MÜ víi bê T©y lôc ®Þa Phi trªn b¶n ®å tù 
nhiªn ThÕ giíi. 
- HS quan s¸t c¸c H 7.3, 7.4, kÕt hîp 
®äc néi dung sgk ®Ó nhËn xÐt, pt, gi¶i 
thÝch ®îc néi dung cña thuyÕt kiÕn t¹o 
m¶ng theo nh÷ng gîi ý sau: 
+ Tªn cña 7 m¶ng kiÕn t¹o lín trªn tr¸i 
®Êt. 
+ Nªu 1 sè ®Æc ®iÓm cña c¸c m¶ng kiÕn 
t¹o? ( cÊu t¹o, sù di chuyÓn... ) 
+ Tr×nh bµy 1 sè c¸ch tiÕp xóc cña c¸c 
m¶ng kiÕn t¹o, nªu kq cña mçi c¸ch 
tiÕp xóc. 
+ Nªu nguyªn nh©n cña sù chuyÓn dÞch 
c¸c m¶ng kiÕn t¹o. 
- HS tr×nh bµy, GV chuÈn kiÕn thøc. 
 
 
 
 
 
 
 
 

I. CÊu tróc cña tr¸i ®Êt: 

(Gỉam tải - hs tự học) 
 
 
 
 
 
II. ThuyÕt kiÕn t¹o m¶ng: 

 
 
 
 
 
 
Néi dung chÝnh cña thuyÕt kiÕn t¹o m¶ng: 
- Th¹ch quyÓn ®îc cÊu t¹o bëi c¸c m¶ng kiÕn 
t¹o. 
+ C¸c m¶ng kiÕn t¹o kh«ng ®øng yªn mµ dÞch 
chuyÓn. 
+ Nguyªn nh©n chuyÓn dÞch cña c¸c m¶ng kiÕn 
t¹o: 
 Do ho¹t ®éng cña c¸c dßng ®èi lu vËt chÊt 
qu¸nh dÎo vµ cã nhiÖt ®é cao trong tÇng man ti 
trªn. 
+ Ranh giíi, chç tiÕp xóc gi÷a c¸c m¶ng kiÕn 
t¹o lµ vïng bÊt æn, thêng x¶y c¸c hiÖn tîng 
kiÕn t¹o, ®éng ®Êt, nói löa...  



 
 
 
 
  

  

Trắc nghiệm: 

Câu 1. Mảng kiến tạo nào không có lục địa? 
a. Mảng Thái Bình Dương 
b. Mảng Bắc Mĩ 
c. Mảng Nam Mĩ 
d. Mảng Nam Cực 
 
Câu 2. Hiện nay các mảng kiến tạo 
a. Di chuyển tách xa                      b. Di chuyển gần nhau 
c. Đứng yên                                   d. Di chuyển gần nhau và tách xa 
 
Câu 3. Thuyết kiến tạo mảng được xây dựng trên cơ sở thuyết trôi lục địa 
của nhà khoa học  
a. A vêghenê (Đức)                            b. Laplat (Pháp) 
c. Căng (Pháp)                                   d. Ôt - tô xi mit  (Nga) 
 
Câu 4. Thuyết "Trôi lục địa" dựa trên sự giống nhau về hình thái đất đá, một 
số động thực vật giữa 
a. Hai bờ Đại Tây Dương và Thái Bình Dương 
b. Lục địa Châu Phi và Châu Á 
c. Nam Mĩ và Châu Phi 
d. Châu Âu và Châu Phi 
 
Đáp án. Câu 1. a           Câu 2. d                      Câu 3. a           Câu 4. c 
 
Tự luận: 
Trình bày nội dung chính của thuyết kiến tạo mảng? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


