
 

 

Câu hỏi thảo luận trang 160 SGK Địa lí 10 

 Câu 1: 

Em hãy chứng minh rằng sự tiến bộ của khoa học công nghệ có thể giúp cho con người giải 

quyết tình trạng bị đe dọa khan hiếm tài nguyên khoáng sản. 

Trả lời: 

- Con người sản xuất được các vật liệu mới thay thế vật liệu trong tự nhiên hoặc thay thế các 

vật liệu được sản xuất với yêu cầu khối lượng tài nguyên lớn 

Ví dụ: con người đã chế tạo được cao su nhân tạo thay thế cho cao su tự nhiên, sản xuất các 

chất dẻo tổng hợp để thay thế các chi tiết bằng kim loại. Hiện nay, vật liệu composit do cong 

ngời sản xuất đã được sử dụng rộng rãi trong nhiều ngành kinh tế,.,., 

- Nhờ có tiến bộ của khoa học công nghệ, con người sử dụng triệt để các tài nguyên khoáng 

sản, ví dụ: ngoài việc lấy xăng, dầu, từ dầu mỏ có thể sản xuất ra rất nhiều loại sản phẩm 

khác nhau. 

- Với tiến bộ của khoa học công nghệ, con người ngày càng tìm ra được nhiều loại tài nguyên 

mới (ví dụ: việc sử dụng tài nguyên sức gió, sức nước, năng lượng mặt trời,...) 

Câu 2:  

Em hãy chỉ ra những dấu hiệu của sự suy thoái tài nguyên đất và tài nguyên sinh vật nếu bị 

khai thác không hợp lí. 

Trả lời: 

- Tài nguyên đất bị suy thoái: đất bạc màu, đất xói mòn trơ sỏi đá, đất bị ô nhiễm, đất bị ong 

hóa, đất bị sa mạc hóa,... 

- Tài nguyên sinh vật: rừng bị tàn phá, diện tích đất trống, đồi trọc tăng lên nhiều; nhiều loài 

bị tuyệt chủng hoặc đứng trước nguy cơ bị tuyệt chủng; số lượng cá thể trong mỗi loài dần ít 

đi,.... 
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