BÀI TẬP PHẦN ĐỊA LÝ NGÀNH CÔNG NGHIỆP
PHẦN TỰ LUẬN
Câu 1:Dựa vào Lược đồ khoáng sản(Atlat Địa lý VN) và các bản đồ công
nghiệp(trang 17 Atlat Địa lý VN) hãy nhận xét về ảnh hưởng của phân bố tài
nguyên khoáng sản tới phân bố một số ngành công nghiệp trọng điểm
Trả lời
- Công nghiệp khai thác nhiên liệu phân bố ở Đông Bắc(than ở Quảng Ninh), Đông
Nam Bộ( dầu, khí ở vùng thềm lục địa)
- Công nghiệp năng lượng(thủy điện) phân bố chủ yếu ở Trung du và miền núi Bắc
Bộ, Tây Nguyên(là hai vùng tập trung lớn nguồn thủy năng của cả nước)
- Công nghiệp luyện kim phân bố tập trung ở Trung du và miền núi Bắc Bộ, là
vùng giàu khoáng sản kim loại(sắt Thái Nguyên, Yên Bái; thiếc ở Cao Bằng; chì,
kẽm ở Bắc Kạn...)
- Công nghiệp hóa chất phân bố ở Đông Nam Bộ( hóa dầu, khí dựa vào nguồn dầu,
khí) Trung du và miền núi Bắc Bộ( hóa chất, sản xuất phân bón từ các khoáng
sản: than Quảng Ninh, Apatit Lào Cai...)
Câu 2: Hãy sắp xếp các nhân tố: năng lượng, nguyên liệu, nhiên liệu, lao động,
thị trường, vốn đầu tư tương ứng vào yếu tố đầu vào, yếu tố đầu ra ảnh hưởng đến
sự phát triển và phân bố công nghiệp?
Trả lời
Yếu tố đầu vào:
- Nguyên liệu, nhiên liệu, năng lượng
- Lao động
- Cơ sở vật chất
- Tiến bộ khoa học kĩ thuật
- Đường lối chính sách nhà nước
Yếu tố đầu ra: thị trường trong nước và thi trường ngoài nước.
Các yếu tố đầu vào
+ Năng lượng nguyên
Các yếu tố đầu ra
Sự phát triển và
liệu, nhiên liệu
+ Thị trường trong nước
Phan bố công
+Lao động
+Thị trường ngoài nước
nghiệp
+Vốn đầu tư
+Cơ sở vật chất kĩ
thuật
Câu 3. Hãy nêu ý nghĩa của việc phát triển nông, lâm, ngư nghiệp đối với ngành
công nghiệp chế biến lương thực, thực phẩm.
Trả lời
- Tạo nguồn nguyên liệu để phát triển công nghiệp chế biến lương thực, thực phẩm

- Việc phát triển các vùng chuyên canh trong nông, lâm, ngư nghiệp tạo điều kiện
cho công nghiệp chế biến LTTP phát triển ổn định và có điều kiện đa dạng hóa
sản phẩm
Câu 4: Thế nào là ngành công nghiệp trọng điểm? Hãy kể một số ngành công
nghiệp trọng điểm của nước ta hiện nay.
Trả lời
Công nghiệp trọng điểm là ngành chiếm tỷ trọng cao trong giá trị sản xuất công
nghiệp , phát triển dựa trên thế mạnh về tài nguyên thiên nhiên, nguồn lao động,
nhằm đáp ứng nhu cầu trong nước và tạo nguồn hàng xuất khẩu chủ lực.
Một số ngành công nghiệp trọng điểm:
- Công nghiệp khai thác nhiên liệu
- Công nghiệp điện
- Công nghiệp cơ khí điện tử
- Công nghiệp vật liệu xây dựng
- Công nghiệp chế biến lương thực thực phẩm
- Công nghiệp dệt may.
Câu 5: Hãy chứng minh cơ cấu công nghiệp nước ta khá đa dạng
Trả lời
Cơ cấu công nghiệp nước ta khá đa dạng
- Theo thành phần kinh tế: có các cơ sở nhà nước, ngoài nhà nước, cơ sở có vốn
đầu tư nước ngoài
- Theo ngành có: công nghiệp khai thác nhiên liệu, điện, luyện kim, cơ khí điện tử,
chế biến LTTP.....
- Trong mỗi ngành có các phan ngành , trong mỗi phân ngành có nhiều ngành khác
nhau
Câu 6: Giải thích vì sao Thành phố HCM và Hà Nội là hai trung tâm công nghiệp
lớn nhất cả nước
Trả lời:
- Là hai đầu mối giao thông vận tải, là hai trung tâm thương mại lớn nhất cả nước
- Đông dân, tập trung nhiều lao động có tay nghề, có chuyên môn kĩ thuật
- Có cơ sở hạ tầng và cơ sở vật chất kĩ thuật phát triển và đồng bộ hơn các trung
tâm công nghiệp khác.
PHẦN TRẮC NGHIỆM
Hãy khoanh tròn chỉ một chữ cái trước đáp án chọn
Câu 1: Chiếm tỷ trọng lớn nhất trong giá trị sản xuất ngành công nghiệp của
nước ta hiện nay là ngành công nghiệp:
A. Điện
B. Cơ khí
C. Vật liệu xây dựng
D. Chế biến lương thực thực phẩm.
Câu 2:Nhà máy thủy điện nào phân bố ở Tây Nguyên
A. Thác Bà
B. Thác mơ

C. Trị An
D. Ya- ly
Câu 3: Ngành công nghiệp nào phân bố không gắn với vùng gần nguyên liệu
A. Chế biến lương thực thực phẩm
B. Vật liệu xây dựng
C. Cơ khí điện tử
D. Khai thác nhiên liệu
Câu 4: Một trong những điều kiện hấp dẫn để nước ta thu hút các nhà đầu tư
nước ngoài vào công nghiệp là:
A. Cơ sở vật chất kĩ thuật
B. Thị trường tiêu thu
C. Dân cư và nguồn lao động D. Sự ảnh hưởng của công nghiệp nước ta với thế giới
Câu 5:Ngành công nghiệp trọng điểm nào sau đây phát triển dựa vào ưu thế về
nguồn lao động rẻ và dồi dào:
A. Công nghiệp điện
B. Công nghiệp khai thác nhiên liệu
C. Công nghiệp sản xuất vật liệu xây dựng
D. Công nghiệp chế biến lương thực thực phẩm
....Hết ...

