
 

 

Câu hỏi thảo luận trang 120 SGK Địa lí 10 

Câu 1 

Em hãy cho biết sự khác biệt của sản xuất công nghiệp so với đặc điểm của sản xuất nông 

nghiệp? 

Lời giải: 

- Sản xuất công nghiệp bao gồm hai giai đoạn: giai đoạn tác động vào đối tượng lao động để 

tạo ra nguyên liệu và giai đoạn chế biến nguyên liệu thành tư liệu sản xuất hay sản phẩm tiêu 

dùng trong xã hội. 

- Sản xuất công nghiệp có tính chất tập trung cao độ. 

- Sản xuất công nghiệp bao gồm nhiều ngành phức tạp, được phân công tỉ mỉ và có sự phối 

hợp giữa nhiều ngành để tạo ra sản phẩm cuối cùng. 

Câu 2 

Hãy phân tích và cho ví dụ về ảnh hưởng của từng nhân tố đối với sự phân bố công nghiệp? 

Lời giải: 

- Vị trí địa lí: Có tác động rất lớn đến việc lựa chọn các nhà máy, các khu công nghiệp, khu 

chế xuất ở trên thế giới và Việt Nam. 

 - Khoáng sản: Cùng với trữ lượng và chất lượng khoáng sản thì sự kết hợp các loại khoáng 

sản trên lãnh thổ sẽ chi phối quy mô, cơ cấu và tổ chức các xí nghiệp công nghiệp. Ví dụ: 

ngành công nghiệp khai thác than ở nước ta tập trung ở Quảng Ninh, nơi chiếm 94% sản 

lượng than của cả nước. Hay các nhà máy xi măng của nước ta đều được xây dựng ở những 

nơi có nguồn đá vôi phong phú như Hoàng Thạch (Hải Dương), Bỉm Sơn (Thanh Hóa), Hà 

Tiên I (Kiên Giang)... 

 - Nguồn nước: Là điều kiện quan trọng cho việc phân bố các xí nghiệp của nhiều ngành công 

nghiệp (luyện kim đen và màu), dệt, nhuộm, giấy, chế biến thực phẩm,... 

 - Khí hậu: Tính chất đa dạng và phức tạp của khí hậu kết hợp với nguồn tài nguyên sinh vật 

làm xuất hiện nhiều cây trồng, vật nuôi phong phú, cơ sở để phát triển ngành công nghiệp chế 

biến thực phẩm. 

 - Các nhân tố khác: Đất đai - địa chất công trình ảnh hưởng đến xây dựng các nhà - Dân cư 

và nguồn lao động: Nơi có nguồn lao động dồi dào cho phép phát triển và phân bố các ngành 

công nghiệp cần nhiều lao động như dệt may, giày da, công nghiệp thực phẩm. Đây là những 

ngành không đòi hỏi trình độ công nghệ và chuyên môn cao. Nơi có đội ngũ lao động kĩ thuật 

cao, công nhân lành nghề gắn với các ngành công nghiệp hiện đại, đòi hỏi hàm lượng công 

nghệ và "chất xám" cao trong sản phẩm như kĩ thuật điện, điện tử tin học, cơ khí chính xác... 
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 - Dân cư và nguồn lao đông: Nơi có nguồn lao động dôi dào cho phép phát triển và phân bố 

các ngành công nghiệp cần nhiều lao động như dệt may, giày 1 da, công nghiệp thực phẩm. 

Đây là những ngành không đòi hỏi trình độ công nghê và chuyên môn cao. Noi có đội ngũ 

lao động kĩ thuật cao, cổng nhân lành nghề gắn vói các ngành công nghiệp hiện đại, đòi hỏi 

hàm lượng công nghệ và "chất xám" cao trong sản phẩm như kĩ thuật điện, điện tử 1 tin học, 

cơ khí chính xác... 

 - Tiến bộ khoa học kĩ thuật: 

   + Làm cho việc khai thác, sử dụng tài nguyên và phân bố hợp lí các ngành công nghiệp. Ví 

dụ: phương pháp hóa than ngay trong lòng đất cho phép thay đổi hẳn điều kiện lao động, 

đồng thời khai thác những mỏ than sâu trong lòng đất mà trước đây chưa thể khai thác được. 

   + Làm thay đổi quy luật phân bố các xí nghiệp công nghiệp. Ví dụ, trước dãy các xí nghiệp 

luyện kim thường gắn với mỏ than và quặng sắt, nhưng hiện nay nhờ phương pháp điện luyện 

hay lò thổi ôxi mà sự phân bố đã thay đổi. 

 - Thị trường: Có tác động mạnh mẽ tới quá trình lựa chọn vị trí xí nghiệp, hướng chuyên 

môn hóa sản xuất. Ví dụ. nhờ chiến lược thị trường có hiệu quả mà hiện nay các ngành dệt 

may, chế biến thực phẩm thủy, hải sản, da giày... có vị trí nhất định ở cả thị trường trong 

nước và quốc tế (Hoa Kì, EU,...). 

 


