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ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP ĐỊA LÍ KHỐI 10
§Þa lÝ c¸c ngµnh c«ng nghiÖp
*C«ng nghiÖp n¨ng lưîng
. Vai trß
- N¨ng l-îng lµ ngµnh kinh tÕ quan träng vµ c¬ b¶n cña mçi quèc gia bëi bÊt k× ngµnh s¶n xuÊt
hiÖn ®¹i nµo còng cÇn ph¶i cã mét c¬ së n¨ng lưîng nhÊt ®Þnh.
- N¨ng lưîng lµ tiÒn ®Ò cña tiÕn bé khoa häc kÜ thuËt.
*CN luyện kim
LuyÖn kim ®en
LuyÖn kim mµu
- Cung cÊp nguyªn liÖu cho ngµnh
Lµm nguyªn liÖu cho ngµnh c«ng
chÕ t¹o m¸y vµ gia c«ng kim lo¹i.
nghiÖp chÕ t¹o m¸y («t«, m¸y bay, kÜ
Vai
- HÇu hÕt c¸c ngµnh kinh tÕ ®Òu sö
thuËt ®iÖn, ®iÖn tö).
trß
dông c¸c s¶n phÈm cña ngµnh luyÖn Lµm ®å trang søc.
kim ®en

§Æc
®iÓm

- Sö dông mét khèi lîng lín nguyªn
nhiªn liÖu vµ chÊt trî dung
- Quy tr×nh s¶n xuÊt rÊt phøc t¹p

800 triÖu tÊn/n¨m chiÕm 90% s¶n lS¶n
îng kim lo¹i thÕ giíi.
lưîng

S¶n xuÊt bao gåm 2 giai ®o¹n:
- Giai ®o¹n 1: Lµm giµu quÆng
- Giai ®o¹n 2: ChÕ biÕn tinh quÆng ®Ó
s¶n xuÊt ra kim lo¹i
Hµng n¨m s¶n xuÊt kho¶ng 25 triÖu
tÊn nh«m, 15 triÖu tÊn ®ång. 1,1 triÖu
tÊn Niken, 7 triÖu tÊn kÏm
T¹i c¸c nưíc ph¸t triÓn vµ mét sè nưíc cã nhiÒu má kim lo¹i mµu nh: Hoa
K×, LB Nga, Trung Quèc ...

- T¹i c¸c nưíc ph¸t triÓn hoÆc nh÷ng
Ph©n
nưíc cã nhiÒu quÆng s¾t vµ than nh:
bè
Trung Quèc, NhËt B¶n, Hoa K×...
*. Ngµnh c«ng nghiÖp c¬ khÝ
Vai trß: lµ “ qu¶ tim cña c«ng nghiÖp nÆng” .
- S¶n xuÊt c«ng cô, thiÕt bÞ cho tÊt c¶ c¸c ngµnh kinh tÕ, n©ng cao n¨ng xuÊt lao ®éng
- S¶n xuÊt c¸c s¶n phÈm phôc vô sinh ho¹t cña con ngưêi, n©ng cao chÊt lîng cuéc
sèng.
. C¸c ngµnh c«ng nghiÖp c¬ khÝ
- C¬ khÝ thiÕt bÞ toµn bé
- C¬ khÝ m¸y c«ng cô
- C¬ khÝ hµng tiªu dïng
- C¬ khÝ chÝnh x¸c
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*. C«ng nghiÖp ®iÖn tö - tin häc
Vai trß cña ngµnh ®iÖn tö tin häc:
§iÖn tö - tin häc tuy míi ra ®êi song lµ ngµnh mòi nhän cña nhiÒu nưíc, lµ thưíc ®o
tr×nh ®é ph¸t triÓn kinh tÕ - kÜ thuËt cña c¸c nưíc, thóc ®Èy c¸c ngµnh kinh tÕ kh¸c
ph¸t triÓn, gãp phÇn n©ng cao chÊt lîng cuéc sèng...
- ¦u ®iÓm: Tèn Ýt nguyªn liÖu, Ýt g©y « nhiÔm m«I trưêng.
Ph©n lo¹i
+ M¸y tÝnh: phÇn mÒm, thiÕt bÞ c«ng nghÖ...
+ ThiÕt bÞ ®iÖn tö: linh kiÖn ®iÖn tö, tô ®iÖn, c¸c vi m¹ch...
+ §iÖn tö tiªu dïng: ti vi mµu, c¸t sÐt, ®Çu ®Üa...
+ ThiÕt bÞ viÔn th«ng: ®iÖn tho¹i, m¸y Fax...
* C¸c níc s¶n xuÊt nhiÒu: Hoa K×, NhËt B¶n, EU, Trung Quèc...
*C«ng nghiÖp ho¸ chÊt
.Vai trß
- T¹o ra nhiÒu s¶n phÈm míi kh«ng cã trong tù nhiªn.
- S¶n phÈm ®îc sö dông réng r·i trong s¶n xuÊt vµ ®êi sèng.
- TËn dông phÕ liÖu cña c¸c ngµnh kh¸c ®Ó t¹o ra s¶n phÈm míi.
. C¸c ph©n ngµnh chÝnh
- Ho¸ chÊt c¬ b¶n
- Ho¸ tæng hîp h÷u c¬
- Ho¸ dÇu
*. C«ng nghiÖp s¶n xuÊt hµng tiªu dïng
§Æc ®iÓm
- Sö dông nguån nguyªn liÖu tõ n«ng nghiÖp (®ay, cãi, cao su...), l©m nghiÖp (gç), ng
nghiÖp (ngäc trai, ®åi måi...).
- CÇn nguån lao ®éng dåi dµo, thÞ trêng tiªu thô réng.
- Vèn ®Çu t Ýt, quay vßng vèn nhanh.
- Qui tr×nh s¶n xuÊt ®¬n gi¶n, kh«ng ®ßi hái tr×nh ®é khoa häc kÜ thuËt cao.
C¬ cÊu ngµnh:
DÖt may; Da giÇy; Nhùa; Sµnh - sø - thuû tinh.
* C¸c níc ph¸t triÓn ngµnh s¶n xuÊt hµng tiªu dïng: Trung Quèc, Hoa K×, NhËt B¶n...
*C«ng nghiÖp thùc phÈm
1. Vai trß:
+ §¸p øng nhu cÇu cña con ngêi vÒ ¨n uèng.
+ Lµm t¨ng gi¸ trÞ cña s¶n phÈm n«ng nghiÖp, t¹o kh¶ n¨ng xuÊt khÈu, c¶i thiÖn ®êi
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sèng.
2. C¬ cÊu ngµnh gåm:
+ ChÕ biÕn c¸c s¶n phÈm trång trät: xay s¸t, ®êng, b¸nh kÑo, rîu bia, thuèc l¸...
+ ChÕ biÕn c¸c s¶n phÈm ch¨n nu«i: s÷a, b¬, thÞt hép...
+ ChÕ biÕn thuû h¶i s¶n: muèi, níc m¾m, thuû s¶n ®«ng l¹nh.
Mét sè h×nh thøc chñ yÕucña tæ chøc l·nh thæ c«ng nghiÖp
Vai trß cña tæ chøc l·nh thæ c«ng nghiÖp :Thóc ®Èy qu¸ tr×nh c«ng nghiÖp ho¸, hiÖn ®¹i ho¸ ®Êt
nưíc..
1.§iÓm c«ng nghiÖp
2.Khu c«ng nghiÖp tËp trung
N»m gÇn nguån nguyªn, nhiªn liÖu.
Khu vùc cã ranh giíi râ rµng,
VÞ trÝ
gÇn c¸c c¶ng biÓn, quèc lé, s©n
bay...
Quy m« nhá chØ gåm 1 hoÆc 2 xÝ nghiÖp.
Quy m« kh¸ lín, gåm nhiÒu xÝ
Quy m«
nghiÖp c«ng nghiÖp vµ xÝ
nghiÖp dÞch vô hç trî s¶n xuÊt.
Mèi quan
C¸c xÝ nghiÖp cã kh¶ n¨ng hîp
Kh«ng cã mèi liªn hÖ vÒ mÆt kÜ thuËt s¶n
hÖ gi÷a c¸c
t¸c s¶n xuÊt cao.
xuÊt, kinh tÕ víi c¸c xÝ nghiÖp kh¸c.
xÝ nghiÖp
3. Trung t©m c«ng nghiÖp
- G¾n víi c¸c ®« thÞ võa vµ nhá cã vÞ trÝ ®Þa lÝ thuËn lîi.
- Gåm nhiÒu khu c«ng nghiÖp, ®iÓm c«ng nghiÖp vµ nhiÒu xÝ nghiÖp c«ng nghiÖp cã
mèi liªn hÖ chÆt chÏ vÒ s¶n xuÊt kÜ thuËt, c«ng nghÖ.
- Cã c¸c xÝ nghiÖp nßng cèt
- Cã c¸c xÝ nghiÖp bæ trî vµ phôc vô
4. Vïng c«ng nghiÖp
- Lµ h×nh thøc cao nhÊt cña tæ chøc l·nh thæ c«ng nghiÖp.
- Gåm nhiÒu xÝ nghiÖp, côm c«ng nghiÖp, khu c«ng nghiÖp, trung t©m c«ng nghiÖp cã
mèi liªn hÖ chÆt chÏ víi nhau.
- Cã mét vµi ngµnh c«ng nghiÖp chñ yÕu t¹o nªn híng chuyªn m«n ho¸ cña vïng.
- Cã c¸c ngµnh phôc vô vµ bæ trî.
Kĩ năng thùc hµnh: VÏ biÓu ®å
*Khi vẽ biểu đồ cột ta phải chú ý các điểm sau:
- Khoảng cách giữa các cột phải tỉ lệ với thời gian - Ghi giá trị lên đầu mỗi cột
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- Không nối các đầu cột lại với nhau để thà nh một đường
- Không là m dấu không liên tục để nối đầu cột với trục giá trị( trục hoà nh)
*Biểu đồ đường biễu diễn : (Đồ thị )
Nhằm biễu diễn so sánh các đại lượng ,nhưng các đại lượng nà y diễn ra theo thời gian. Biểu đồ
đường thiên về việc thể hiện sự thay đổi, đặc biệt là tốc độ thay đổi
Vẽ biểu đồ đường ta phải lưu ý các điểm sau :
- Phải chia khoảng cách thời gian thật chính xác .
- Ghi giá trị và o từng thời điểm .
- Trên một hệ toạ độ ta có thể vẽ được rất nhiều đường biễu diễn nếu các đại lượng có cùng đơn
vị, nếu khác đơn vị ta chỉ có thể vẽ tối đa 2 đường với hai trục tung cho hai loại đơn vị. Nếu nhiều
đại lượng khác đơn vị ta phải biến các đơn vị đó về cùng 1 loại bằng cách chọn năm đầu tiên là
100% rồi tính % của các năm tiếp theo . Ta sẽ có cùng đơn vị là % .

VD :- Dùa vµo b¶ng sè liÖu trang 133 s¸ch gi¸o khoa, h·y vÏ biÓu ®å thÓ hiÖn s¶n lưîng than, dÇu
má cña thÕ giíi qua c¸c n¨m
HS dùa vµo b¶ng sè liÖu vµ biÓu ®å, cho biÕt:
+ §©y lµ c¸c s¶n phÈm cña nghµnh c«ng nghiÖp nµo?
+ NhËn xÐt ®å thÞ biÓu diÔn cña tõng s¶n phÈm (t¨ng, gi¶m vµ tèc ®é t¨ng, gi¶m qua c¸c n¨m nh thÕ
nµo)
+ Gi¶i thÝch nguyªn nh©n
1. Xö lÝ b¶ng sè liÖu
§¬n vÞ: (%)

Than
DÇu má
§iÖn
ThÐp

1950
100
100
100
100

2. VÏ biÓu ®å

1960
143
201
238
183

1970
161
447
513
314

1980
207
586
853
361

1990
186
637
1224
407

2003
291
746
1536
460
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DÇu má
§iÖn
ThÐp

2003

BiÓu ®å thÓ hiÖn tèc ®é t¨ng tr-ëng c¸c s¶n phÈm than, dÇu má, ®iÖn, thÐp trªn
thÕ giíi thêi k× 1950 - 2003

N¨m

3. NhËn xÐt vµ gi¶i thÝch
- §©y lµ s¶n phÈm cña c¸c ngµnh c«ng nghiÖp quan träng: N¨ng lîng vµ luyÖn kim
- Than lµ n¨ng lîng truyÒn thèng. Trong vßng 50 n¨m, nhÞp ®é t¨ng trëng kh¸ ®Òu. Thêi k× 1980 1990, tèc ®é t¨ng trëng cã ch÷ng l¹i do ®· t×m ®îc nguån n¨ng lîng kh¸c thay thÕ (dÇu khÝ, h¹t
nh©n). Vµo cuèi nh÷ng n¨m 1990, ngµnh khai th¸c than l¹i ph¸t triÓn do ®©y lµ lo¹i nhiªn liÖu cã
tr÷ lîng lín, do ph¸t triÓn m¹nh c«ng nghiÖp ho¸ häc
- DÇu má: tuy ph¸t triÓn muén h¬n c«ng nghiÖp than nhng do nh÷ng u ®iÓm (kh¶ n¨ng sinh nhiÖt
lín, kh«ng cã tro, dÔ n¹p nhiªn liÖu, nguyªn liÖu cho c¸c ngµnh c«ng nghiÖp.....) nªn tèc ®é t¨ng trëng kh¸ nhanh, trung b×nh n¨m lµ 14%.
- §iÖn lµ ngµnh c«ng nghiÖp n¨ng lîng trÎ, ph¸t triÓn g¾n liÒn víi tiÕn bé khoa häc - kÜ thuËt nªn
tèc ®é ph¸t triÓn rÊt nhanh, trung b×nh n¨m lµ 29%, ®Æc biÖt tõ thËp kØ 80 trë l¹i ®©y, tèc ®é t¨ng trëng rÊt cao, lªn tíi 1224% n¨m 1990 vµ 1535% n¨m 2003 so víi n¨m 1950.
- ThÐp lµ s¶n phÈm cña ngµnh c«ng nghiÖp luyÖn kim ®en, ®îc sö dông réng r·i trong c¸c ngµnh
c«ng nghiÖp, nhÊt lµ c«ng nghiÖp chÕ t¹o c¬ khÝ, trong x©y dùng vµ trong ®êi sèng. Tèc ®é t¨ng trëng cña thÐp tõ 1950 ®Õn nay kh¸ ®Òu, trung b×nh n¨m gÇn 9%, cô thÓ lµ n¨m 1950 s¶n lîng thÐp lµ
189 triÖu tÊn, n¨m 1960 t¨ng lªn 346 triÖu tÊn (183%), n¨m 1970 t¨ng lªn 594 triÖu tÊn (314%),
®Õn n¨m 2003 tèc ®é t¨ng trëng ®¹t 460% (870 triÖu tÊn).
§Þa lÝ dÞch vô
Bµi: Vai trß, c¸c nh©n tè ¶nh hưëng vµ ®Æc ®iÓm ph©n bè c¸c ngµnh dÞch vô
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* DÞch vô gåm nhiÒu nhãm ngµnh ®ang ngµy cµng thu hót nhiÒu lao ®éng vµ ®em l¹i nguån thu
nhËp lín cho nÒn kinh tÕ. Sù ph¸t triÓn vµ ph©n bè cña ngµnh dÞch vô chÞu t¸c ®éng cña nhiÒu nh©n
tè kh¸c nhau.
I. C¬ cÊu vµ vai trß cña c¸c ngµnh dÞch vô.
(C¬ cÊu ngµnh dÞch vô rÊt phøc t¹p, nh÷ng ngµnh kh«ng thuéc khu vùc I vµ khu vùc II. Kh¸c víi
ngµnh c«ng nghiÖp vµ n«ng nghiÖp, ngµnh dÞch vô kh«ng trùc tiÕp s¶n xuÊt ra cña c¶i vËt chÊt mµ
chØ tham gia vµo qu¸ tr×nh s¶n xuÊt, lµm t¨ng gi¸ trÞ hµng ho¸.
1. C¬ cÊu ngµnh
- DÞch vô kinh doanh gåm: vËn t¶i, th«ng tin liªn l¹c, tµi chÝnh, b¶o hiÓm kinh doanh bÊt ®éng s¶n,
dÞch vô nghÒ nghiÖp.
- DÞch vô tiªu dïng gåm: C¸c ho¹t ®éng b¸n bu«n, b¸n lÎ, du lÞch, c¸c dÞch vô c¸ nh©n nh y tÕ, gi¸o
dôc...
- DÞch vô c«ng céng gåm c¸c dÞch vô hµnh chÝnh c«ng, c¸c ho¹t ®éng ®oµn thÓ.
2. Vai trß
- Thóc ®Èy c¸c ngµnh s¶n xuÊt vËt chÊt ph¸t triÓn, chuyÓn dÞch c¬ cÊu kinh tÕ.
- N©ng cao chÊt lîng cuéc sèng, t¨ng thu nhËp cho con ngêi.
- Khai th¸c hiÖu qu¶ c¸c tµi nguyªn thiªn nhiªn, di s¶n v¨n ho¸ lÞch sö vµ nguån lao ®éng.
II §Æc ®iÓm ph©n bè.c¸c ngµnh dÞch vô trªn thÕ giíi
- C¸c nưíc ph¸t triÓn ngµnh dÞch vô chiÕm tØ träng cao. C¸c nưíc ®ang ph¸t triÓn tØ träng dÞch vô
thÊp.
- C¸c thµnh phè cùc lín lµ c¸c trung t©m dÞch vô lín, cã vai trß quan träng trong nÒn kinh tÕ thÕ
giíi. VÝ dô: Niu-I-ooc, Lu©n §«n, T«ky«...
- Mçi thµnh phè chuyªn m«n ho¸ vÒ mét sè lo¹i dÞch vô.
*Ảnh hưëng cña c¸c nh©n tè tíi sù ph¸t triÓn vµ ph©n bè ngµnh dÞch vô. Cho vÝ dô.
- Tr×nh ®é ph¸t triÓn kinh tÕ vµ n¨ng suÊt lao ®éng x· héi: §Çu t bæ sung lao ®éng cho ngµnh dÞch
vô.
VÝ dô: Ngµnh c«ng nghiÖp vµ n«ng nghiÖp cã tr×nh ®é cao sÏ gi¶i phãng lao ®éng ®Ó chuyÓn sang
dÞch vô.
- Sè d©n, c¬ cÊu d©n sè, søc mua cña d©n c: ¶nh hëng tíi nhÞp ®é ph¸t triÓn vµ c¬ cÊu ngµnh dÞch
vô.
VÝ dô: C¬ cÊu d©n sè giµ sÏ xuÊt hiÖn c¸c dÞch vô ch¨m sãc ngêi giµ. D©n cã thu nhËp cao, søc mua
lín, ngµnh dÞch vô t¨ng trëng nhanh.
- Ph©n bè d©n c: quyÕt ®Þnh m¹ng líi dÞch vô.
VÝ dô: N¬i cã mËt ®é d©n cao (thµnh phè, thÞ x·) sÏ cã nhiÒu c¬ së vµ lo¹i h×nh dÞch vô h¬n nh÷ng
khu vùc tha d©n.
- TruyÒn thèng v¨n ho¸, phong tôc tËp qu¸n ¶nh hëng tíi tæ chøc dÞch vô.
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VÝ dô: C¸c dÞch vô phôc vô tÕt nguyªn ®¸n ë ViÖt Nam nh gãi b¸nh chng, gãi giß, b¸n hoa t¬i....
- Sù ph©n bè c¸c tµi nguyªn du lÞch: H×nh thµnh c¸c ®iÓm du lÞch.
VÝ dô: H¹ Long, Cè §« HuÕ... lµ nh÷ng ®iÓm du lÞch hÊp dÉn ë nưíc ta
Bµi: Vai trß, ®Æc ®iÓm vµ c¸c nh©n tè ¶nh hưëng ®Õn sù ph¸t triÓn vµ ph©n bè ngµnh giao
th«ng vËn t¶i
Trong sè c¸c ngµnh dÞch vô th× giao th«ng vËn t¶i lµ ngµnh rÊt quan träng kh«ng thÓ thiÕu ®îc
trong c¸c ho¹t ®éng s¶n xuÊt vµ ®êi sèng x· héi.
. I. Vai trß vµ ®Æc ®iÓm ngµnh giao th«ng vËn t¶i
1. Vai trß
- Tham gia vµo qu¸ tr×nh s¶n xuÊt.
- Thùc hiÖn mèi giao lu kinh tÕ gi÷a c¸c vïng vµ c¸c níc.
- Phôc vô nhu cÇu ®i l¹i cña con ngêi.
- T¨ng cêng søc m¹nh quèc phßng
2. §Æc ®iÓm
- S¶n phÈm lµ sù chuyªn chë ngêi vµ hµng ho¸.
- ChØ tiªu ®¸nh gi¸ GTVT :
+ Khèi lîng vËn chuyÓn: tÊn vµ ngêi.
+ Khèi lîng lu©n chuyÓn: ngêi.km vµ tÊn.km.
Sè lưîng hµnh kh¸ch vËn chuyÓn
Chuyªn
chë ngêi

Cù li vËn chuyÓn trung b×nh

Ngµnh
giao
th«ng
vËn t¶i

Sè lưîng hµng hãa vËn chuyÓn
Chuyªn
chë vËt tư,
nguyªn
liÖu, hµng
hãa

3.

Sè ưlîng hµnh kh¸ch lu©n chuyÓn

Sè lưîng hµng hãa lu©n chuyÓn
Cù li vËn chuyÓn trung b×nh
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Nh©n tè
§iÒu kiÖn tù
nhiªn

§iÒu kiÖn
kinh tÕ - x·
héi

VÞ trÝ ®Þa lÝ
§Þa h×nh
KhÝ hËu
S«ng ngßi
Sù ph¸t triÓn vµ ph©n bè
cña c¸c ngµnh kinh tÕ
Tr×nh ®é KHKT
Quan hÖ gi÷a n¬i s¶n xuÊt
vµ n¬i tiªu thô
Ph©n bè d©n c

Ảnh hưëng tíi sù ph¸t triÓn vµ ph©n bè
GTVT
Lo¹i h×nh vËn t¶i
X©y dùng c¸c c«ng tr×nh, híng vËn chuyÓn
Ho¹t ®éng
VËn t¶i ®êng thuû, chi phÝ cÇu ®êng
Sù ph¸t triÓn vµ ph©n bè GTVT
MËt ®é vµ lo¹i h×nh GTVT
Híng vËn chuyÓn
VËn t¶i hµnh kh¸ch vµ hµng hãa

ĐÞa lÝ c¸c ngµnh giao th«ng vËn t¶i
VËn t¶i ®ưêng s¾t
VËn t¶i «t«
- VËn chuyÓn hµng nÆng trªn nh÷ng
- TiÖn lîi, c¬ ®éng, cã kh¶ n¨ng
tuyÕn ®êng xa.
thÝch nghi cao víi mäi ®Þa h×nh.
¦u ®iÓm
- Tèc ®é nhanh, æn ®Þnh, gi¸ rÎ.
- §Æc biÖt cã hiÖu qu¶ víi c¸c cù
li ng¾n vµ trung b×nh.
- ChØ ho¹t ®éng trªn nh÷ng tuyÕn ®êng - G©y « nhiÔm m«i trêng.
ray cè ®Þnh.
- G©y ¸ch t¾c giao th«ng vµ nhiÒu
Nhîc ®iÓm
- Chi phÝ lín ®Ó x©y dùng ®êng ray, nhµ tai n¹n giao th«ng.
ga vµ cÇn nhiÒu nh©n viªn.
- Søc kÐo cã sù thay ®æi tõ ®Çu m¸y
- §· chÕ t¹o ®îc nhiÒu lo¹i «t«,
ch¹y b»ng h¬i níc  ®Çu m¸y diezen
®Æc biÖt lµ «t« dïng Ýt nhiªn liÖu,
 ®Çu m¸y ch¹y ®iÖn  tµu ch¹y trªn Ýt g©y « nhiÔm m«i trêng.
®iÖm tõ.
- ThÕ giíi cã 700 triÖu «t« trong
T×nh h×nh
- Tríc ®©y ®êng ray khæ réng 0,6m nay ®ã 4/5 lµ xe du lÞch.
ph¸t triÓn
lµ 1,6m.
- Tæng chiÒu dµi ®êng s¾t cña thÕ giíi
lµ 1,2 triÖu km.
- Tèc ®é cña tµu ®· ®¹t tíi 500km/h
Vận tải đường ống
- ¦u ®iÓm: cã hiÖu qu¶ cao khi vËn chuyÓn dÇu vµ khÝ ®èt, gi¸ rÎ, kh«ng tèn ®Êt x©y dùng.
- Nhîc ®iÓm: Phô thuéc vµo ®Þa h×nh, kh«ng vËn chuyÓn c¸c vËt chÊt r¾n.
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- T×nh h×nh ph¸t triÓn vµ ph©n bè:
+ ChiÒu dµi ®êng èng t¨ng nhanh: Riªng Hoa K× cã 320.000km ®êng èng dÉn dÇu vµ 2 triÖu km ®êng èng dÉn khÝ thiªn nhiªn.
+ Nh÷ng níc, khu vùc ph¸t triÓn vËn t¶i ®êng èng: Trung §«ng, Hoa K×, Liªn Bang Nga, Trung
Quèc.
VËn t¶i ®êng èng ë níc ta ®ang ph¸t triÓn kh¸ nhanh cïng víi sù ph¸t triÓn cña ngµnh dÇu khÝ. Mét
sè tuyÕn ®êng èng quan träng cña níc ta lµ: TuyÕn ®êng èng dÉn khÝ ®ång hµnh tõ má B¹ch Hæ vÒ
Thñ §øc; TuyÕn ®êng èng vËn chuyÓn khÝ tõ má Lan §á vµ Lan T©y vÒ trung t©m ph©n phèi khÝ
Phó MÜ; TuyÕn ®êng èng vËn chuyÓn s¶n phÈm tõ c¶ng x¨ng dÇu B·i Ch¸y (Qu¶ng Ninh) tíi c¸c
tØnh ®ång b»ng s«ng Hång...
§ưêng s«ng, hå
§Æc ®iÓm:
- Sù ph©n bè m¹ng líi ®êng s«ng, hå phô thuéc vµo:
+ C¸c lu vùc s«ng lín, hå lín.
+ C¸c c¬ së kinh tÕ ph©n bè däc theo c¸c dßng s«ng.
*¦u ®iÓm: Gi¸ rÎ, chë ®îc hµng nÆng, cång kÒnh, kh«ng yªu cÇu vËn chuyÓn nhanh.
*Nhîc ®iÓm: Phô thuéc vµo dßng ch¶y.
Thực hà nh kênh đà o Pa-na-ma và kênh Xuy-ê
 V× sao kªnh ®µo Pa-na-ma ph¶i x©y dùng ©u tµu?
 Do sù chªnh lÖch vÒ mùc nưíc cña ®¹i d¬ng Th¸i B×nh Dư¬ng vµ §¹i T©y Dư¬ng nªn Hoa K×
®· x©y dùng c¸c ©u tµu ®Ó ®iÒu chØnh mùc nưíc ë tõng ®o¹n kªnh sao cho cã ®é cao ngang
b»ng nhau. VÝ dô khi tµu ®i tõ §¹i T©y Dư¬ng vµo ©u tµu Gattun th× tµu ®îc mãc vµo c¸c sîi
c¸p kÐo b»ng thÐp ®Ó gi÷ nã ®øng yªn, sau ®ã ©u tµu ®îc b¬m nưíc vµo cho ngang b»ng víi
mùc níc cña hå Gattun, khi ®ã tµu ®i qua cöa cèng. Cø nh vËy mùc nưíc lu«n ®îc ®iÒu
chØnh cho ngang b»ng nhau gi÷a c¸c ©u tµu ®Ó tµu di chuyÓn cho ®Õn khi tíi ®¹i d¬ng bªn
kia. Qu¸ tr×nh di chuyÓn trªn kªnh ®µo, tµu kh«ng më m¸y mµ di chuyÓn nhê hÖ thèng m¸y
mãc hai bªn bê kªnh).
Kho¶ng c¸ch ®îc rót ng¾n khi qua kªnh ®µo Xuy-ª
TuyÕn
§¬n vÞ h¶i lÝ

§¬n vÞ %

Mum-bai ¤-®et-xa

7620

64,5

Giª-noa Mi-na-al A-hma-®i

6364

57,5

Mi-naal Rot-tec-®am Ahma-®i

6372

53,4
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Mi-na-al-hma-®i Bantimo

3358

27,9

Ba-lik-pa-pan Rot-tec-®am

2778

23

*Lîi Ých cña kªnh Xuy-ª: Gi¶m cíc phÝ vËn chuyÓn, t¨ng kh¶ n¨ng c¹nh tranh cña hµng ho¸. Tr¸nh
®îc ¶nh h-ëng cña thiªn tai trong qu¸ tr×nh vËn chuyÓn. §em l¹i nguån thu lín cho Ai cËp th«ng
qua thuÕ h¶i quan. Thóc ®Èy giao l-u kinh tÕ gi÷a Ch©u ¢u, Ch©u Phi vµ ch©u ¸....
- Nh÷ng tæn thÊt kinh tÕ ®èi víi Ai CËp khi kªnh ®µo bÞ ®ãng cöa lµ: mÊt ®i kho¶n thu lín tõ thuÕ
h¶i quan, h¹n chÕ sù giao lu kinh tÕ gi÷a Ai cËp víi c¸c níc trªn thÕ giíi....
- Khi kªnh ®µo bÞ ®ãng cöa c¸c nưíc ven §Þa Trung H¶i vµ biÓn §en ph¶i chi phÝ vËn chuyÓn hµng
ho¸ t¨ng lªn, kh¶ n¨ng c¹nh tranh hµng ho¸ gi¶m m¹nh. Rñi ro trong qu¸ tr×nh vËn chuyÓn t¨ng do
thiªn tai g©y ra...
*Lîi Ých cña kªnh Pa-na-ma: Kªnh ®µo Pa-na-ma lµ con ®êng ng¾n nhÊt nèi Th¸i B×nh D¬ng vµ §¹i
T©y D¬ng, gi¶m cíc phÝ vËn chuyÓn, t¨ng kh¶ n¨ng c¹nh tranh cña hµng ho¸. §Èy m¹nh giao lu
gi÷a c¸c vïng thuéc ch©u ¸- Th¸i B×nh D¬ng víi Hoa K×, thóc ®Èy kinh tÕ ph¸t triÓn .
- Ph¶i mÊt rÊt nhiÒu thêi gian ®Êu tranh Pa-na-ma míi ®îc Hoa K× trao tr¶ quyÒn së h÷u kªnh ®µo.
Kªnh ®µo Pa-na-ma ®em l¹i lîi Ých to lín cho nÒn kinh tÕ Pa-na-ma....
§Þa lÝ ngµnh th«ng tin liªn l¹c
Sù ph¸t triÓn m¹nh mÏ cña ngµnh th«ng tin liªn l¹c kh«ng chØ cã ý nghÜa quan träng ®èi víi c¸c
nưíc ph¸t triÓn mµ cßn ®Æc biÖt quan träng ®èi víi c¸c nưíc ®ang ph¸t triÓn trong qu¸ tr×nh héi
nhËp kinh tÕ thÕ giíi.
*Vai trß cña ngµnh th«ng tin liªn l¹c
- §¶m nhiÖm sù vËn chuyÓn c¸c tin tøc mét c¸ch nhanh chãng vµ kÞp thêi
-T¹o mèi giao lu kinh tÕ gi÷a c¸c ®Þa ph¬ng vµ c¸c níc, thóc ®Èy qu¸ tr×nh toµn cÇu ho¸.
- Lµm thay ®æi c¸ch thøc tæ chøc kinh tÕ.
- N©ng cao chÊt lîng cuéc sèng.
- Th«ng tin liªn l¹c lµ thíc ®o cña nÒn v¨n minh.
*Tình hình phát triển và phân bố
C¸c dÞch vô
N¨m ra ®êi
Chøc n¨ng
viÔn th«ng
§iÖn b¸o
1844
TruyÒn th«ng tin kh«ng cã lêi tho¹i.
TruyÒn tÝn hiÖu ©m thanh.
§iÖn tho¹i
1876
TruyÒn d÷ liÖu m¸y tÝnh.
TruyÒn tin nh¾n vµ sè liÖu trùc tiÕp gi÷a c¸c thuª
Telex vµ Fax
1958
bao. ThiÕt bÞ truyÒn v¨n b¶n vµ h×nh ¶nh ®å ho¹.
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Radio 1895
TruyÒn ©m thanh, h×nh ¶nh.
Tivi 1936
1989 nèi m¹ng TruyÒn ©m thanh, h×nh ¶nh, v¨n b¶n.
toµn cÇu
Lu gi÷ th«ng tin.

§Þa lÝ ngµnh thư¬ng m¹i
Thư¬ng m¹i ®ang vư¬n lªn trë thµnh ngµnh chÝnh trong c¬ cÊu nÒn kinh tÕ cña nhiÒu nưíc trªn
thÕ giíi. Ph¸t triÓn thư¬ng m¹i, më réng thÞ trưêng lu«n lµ ®éng lùc thóc ®Èy nÒn kinh tÕ cña mçi
quèc gia trªn thÕ giíi.
. Kh¸i niÖm vÒ thÞ trưêng
- ThÞ trưêng lµ n¬i gÆp gì gi÷a ngưêi b¸n vµ ngưêi mua.
- §Ó ®o gi¸ trÞ cña hµng ho¸vµ dÞch vô, cÇn cã vËt ngang gi¸. VËt ngang gi¸ hiÖn ®¹i lµ tiÒn
- ThÞ trưêng ho¹t ®éng theo quy luËt cung vµ cÇu. Quy luËt cung vµ cÇu lµm cho gi¸ c¶ trªn thÞ trêng thưêng xuyªn bÞ biÕn ®éng.
Hµng ho¸ trªn thÞ trưQuan hÖ cung §ưîc lîi
Gi¸ c¶
BÞ thiÖt
cÇu
êng
Cung > CÇu

RÎ

Thõa

Ngêi tiªu dïng

Nhµ s¶n xuÊt

Cung < CÇu

§¾t

ThiÕu

Nhµ s¶n xuÊt

Ngêi tiªu
dïng

Cung = CÇu

Ph¶i
ch¨ng

§ñ

Nhµ s¶n xuÊt ngêi tiªu
dïng

- Vai trß cña ngµnh néi thư¬ng: T¹o ra thÞ trêng thèng nhÊt trong nưíc, thóc ®Èy ph©n c«ng lao
®éng theo l·nh thæ.
- VÝ dô: §ång b»ng s«ng Hång lµ vïng cung cÊp c¸c s¶n phÈm lóa, g¹o, ng«, khoai, rau vô
®«ng........... lµ vïng tiªu thô c¸c s¶n phÈm cµ phª cña T©y Nguyªn, cao su cña §«ng Nam bé, thuû
s¶n cña §ång b»ng s«ng Cöu Long..............
*- Vai trß cña ngo¹i thư¬ng: G¾n thÞ trêng trong nưíc víi thÞ trêng thÕ giíi, lµm t¨ng cưêng quan
hÖ kinh tÕ thÕ giíi, thóc ®Èy ph©n c«ng lao ®éng quèc tÕ.
- §Èy m¹nh ho¹t ®éng xuÊt nhËp khÈu, lµ ®éng lùc thóc ®Èy nÒn kinh tÕ trong nưíc.
+ Ho¹t ®éng xuÊt nhËp khÈu t¹o ®Çu ra cho s¶n phÈm, t¨ng hiÖu qu¶ kinh tÕ cña nhiÒu ngµnh
s¶n xuÊt, tÝch luü vèn (m¸y mãc, thiÕt bÞ s¶n xuÊt, nguyªn, nhiªn liÖu,...).
+ Ho¹t ®éng nhËp khÈu (m¸y mãc, thiÕt bÞ s¶n xuÊt, nguyªn, nhiªn liÖu), t¹o ®iÒu kiÖn thóc
®Èy s¶n xuÊt trong níc ph¸t triÓn. NhËp khÈu hµng ho¸, thóc ®Èy c¸c c¬ së s¶n xuÊt trong níc n©ng
cao chÊt lîng vµ søc c¹nh tranh cña s¶n phÈm víi hµng nhËp khÈu.
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+ Ho¹t ®éng xuÊt nhËp khÈu t¹o viÖc lµm, t¨ng thu nhËp vµ n©ng cao chÊt lîng cuéc sèng cho ngêi
d©n.
Néi thư¬ng
T¹o ra thÞ trêng thèng nhÊt trong níc.
Thóc ®Èy ph©n c«ng lao ®éng quèc tÕ.
Thóc ®Èy ph©n c«ng lao ®éng theo l·nh thæ.
Ngo¹i thư¬ng
§Èy m¹nh quan hÖ kinh tÕ quèc tÕ.
NhËp siªu

Gi¸ trÞ xuÊt khÈu > gi¸ trÞ nhËp khÈu.

XuÊt siªu

Gi¸ trÞ nhËp khÈu > gi¸ trÞ xuÊt khÈu.

M«i trưêng vµ tµi nguyªn thiªn nhiªn
*Kh¸i niÖm: M«i trưêng lµ kh«ng gian bao quanh Tr¸i §Êt, cã quan hÖ trùc tiÕp ®Õn sù
tån t¹i vµ ph¸t triÓn cña x· héi loµi ngêi
* Ph©n lo¹i m«i trêng
M«i trêng ®îc chia thµnh 3 lo¹i:
- M«i trưêng tù nhiªn.
- M«i trưêng x· héi.
- M«i trưêng nh©n t¹o.
*. Chøc n¨ng cña m«i trưêng
- Lµ kh«ng gian sèng cña con ngưêi.
- Cung cÊp tµi nguyªn cho cuéc sèng vµ s¶n xuÊt cña con ngưêi.
- Lµ n¬i chøa ®ùng c¸c chÊt phÕ th¶i do con ngưêi t¹o ra.
*Vai trß cña m«i trưêng tù nhiªn.
- Quan ®iÓm duy vËt ®Þa lÝ (quan ®iÓm sai lÇm). M«i trêng tù nhiªn lµ nh©n tè quyÕt ®Þnh
sù ph¸t triÓn cña x· héi.
- Quan ®iÓm ®óng: M«i trêng tù nhiªn cã ¶nh hëng lín tíi sù ph¸t triÓn cña x· héi loµi
ngêi nhng kh«ng cã vai trß quyÕt ®Þnh. Vai trß quyÕt ®Þnh sù ph¸t triÓn cña x· héi loµi
ngêi lµ ph¬ng thøc s¶n xuÊt
Tµi nguyªn thiªn nhiªn
Kh¸i niÖm:
Lµ c¸c thµnh phÇn cña tù nhiªn mµ ë tr×nh ®é nhÊt ®Þnh cña lùc lîng s¶n xuÊt chóng ®îc
sö dông hoÆc cã thÓ ®îc sö dông lµm ph¬ng tiÖn s¶n xuÊt vµ lµm ®èi tîng tiªu dïng
Ph©n lo¹i:
Cã nhiÒu c¸ch ph©n lo¹i tµi nguyªn:
- Theo thuéc tÝnh tù nhiªn.
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- Theo c«ng dông kinh tÕ.
- Theo kh¶ n¨ng cã thÓ bÞ hao kiÖt trong qu¸ tr×nh sö dông cña con ngêi:
+ TNTN cã thÓ bÞ hao kiÖt.
+ TNTN kh«ng bÞ hao kiÖt.
M«i trưêng vµ sù ph¸t triÓn bÒn v÷ng
*Sù tån t¹i vµ ph¸t triÓn cña x· héi loµi ngưêi kh«ng thÓ t¸ch khái m«i trêng song chÝnh con ngêi
víi sù ph¸t triÓn kinh tÕ - x· héi ®· g©y søc Ðp lín ®èi víi m«i trưêng.
(Kho¸ng s¶n bÞ c¹n kiÖt; §Êt bÞ tho¸i ho¸; KhÝ quyÓn nhiÔm bÈn, thñng tÇng «z«n; Níc s¹ch bÞ
thiÕu trÇm träng; §a d¹ng sinh häc bÞ suy gi¶m, nhiÒu loµi ®éng thùc vËt quÝ cã nguy c¬ tuyÖt
chñng. -> C¹n kiÖt tµi nguyªn g©y khã kh¨n cho ph¸t triÓn kinh tÕ - x· héi. CÇn ph¶i khai th¸c ®i
®«i víi b¶o vÖ tµi nguyªn sao cho sù ph¸t triÓn h«m nay kh«ng lµm h¹n chÕ sù ph¸t triÓn cña ngµy
mai).
Sö dông hîp lÝ tµi nguyªn, b¶o vÖ m«i trêng lµ ®iÒu kiÖn ®Ó ph¸t triÓn
- Kh¸i niÖm ph¸t triÓn bÒn v÷ng: B¶o ®¶m cho con ngêi cã ®êi sèng vËt chÊt, tinh thÇn
ngµy cµng cao, trong m«i trêng sèng lµnh m¹nh
- Loµi ngêi ®ang ®øng tríc thö th¸ch lín lµ:
+ Tµi nguyªn thiªn nhiªn ®ang bÞ c¹n kiÖt
+ M«i trêng ngµy cµng bÞ « nhiÔm vµ suy tho¸i
=> V× vËy chóng ta cÇn ph¶i sö dông hîp lÝ tµi nguyªn ®ång thêi ph¶i b¶o vÖ m«i trêng
®Ó ®¶m b¶o cho sù ph¸t triÓn bÒn v÷ng vµ l©u dµi trªn Tr¸i §Êt
- BiÖn ph¸p:
+ ChÊm døt ch¹y ®ua vò trang, chÊm døt chiÕn tranh.
+ Gióp c¸c nưíc ph¸t triÓn tho¸t khái c¶nh nghÌo ®ãi.
+ øng dông c¸c tiÕn bé KHKT ®Ó kiÓm so¸t m«i trêng.
+ Sö dông hîp lÝ tµi nguyªn.
+ Thùc hiÖn c¸c c«ng íc quèc tÕ vÒ m«i trêng, luËt m«i trêng
VÊn ®Ò m«i trưêng vµ ph¸t triÓn ë c¸c nưíc ph¸t triÓn vµ ®ang ph¸t triÓn
C¸c nưíc ph¸t triÓn
C¸c nưíc ®ang ph¸t triÓn
- ¤ nhiÔm khÝ quyÓn; - Tµi nguyªn kho¸ng s¶n bÞ khai th¸c qu¸ møc
thñng tÇng «z«n, ma - Kh¸i th¸c kh«ng ®i ®«i víi phôc håi rõng.
axit.
- §Êt bÞ hoang m¹c ho¸ nhanh.
BiÓu hiÖn
- ¤ nhiÔm nguån n- ThiÕu níc ngät
íc, c¹n kiÖt tµi
nguyªn kho¸ng s¶n.
Nguyªn
- Do qu¸ tr×nh c«ng
- Do bïng næ d©n sè.
nh©n
nghiÖp ho¸, hiÖn ®¹i - Kinh tÕ ph¸t triÓn chËm nªn thiÕu vèn trong viÖc
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ho¸ vµ ®« thÞ ho¸
diÔn ra nhanh chãng.

Hưíng
gi¶i
quyÕt

®Çu t c«ng nghÖ chèng « nhiÔm m«i trêng.
- C¸c níc ph¸t triÓn chuyÓn c¸c c¬ së s¶n xuÊt g©y
« nhiÔm m«i trêng sang c¸c níc ®ang ph¸t triÓn.

- Khai th¸c vµ sö dông hîp lý tµi nguyªn thiªn nhiªn.
- Gi¶m tØ lÖ gia t¨ng d©n sè ë c¸c níc ®ang ph¸t triÓn, chèng ®ãi nghÌo.
- Ph¸t triÓn c«ng nghÖ s¹ch trong s¶n xuÊt vµ ®êi sèng.
- CÇn phèi hîp gi¶i quyÕt vÊn ®Ò m«i trêng vµ ph¸t triÓn bÒn v÷ng gi÷a c¸c
níc trªn thÕ giíi.

KÕt luËn: M«i trưêng ®ang bÞ « nhiÔm ë møc b¸o ®éng, tµi nguyªn thiªn nhiªn suy gi¶m,
v× vËy vÊn ®Ò b¶o vÖ m«i trêng vµ ph¸t triÓn bÒn v÷ng mang tÝnh toµn cÇu. Tuy nhiªn,
nguyªn nh©n tµi nguyªn m«i trêng ë mçi nhãm níc kh¸c cÇn ph¶i cã nh÷ng biÖn ph¸p
phï hîp víi mçi quèc gia.

