Trường Thpt Bà Điểm

Bài 25 : TỔ CHỨC LÃNH THỔ NÔNG NGHIỆP
1. Các nhân tố tác động tới tổ chức lãnh thổ nông nghiệp ở nước ta :
Sự phân hóa lãnh thổ nông nghiệp chịu tác động của nhiều nhân tố : tự nhiên, kinh tế –
xã hội, kĩ thuật, lịch sử …
+ Điều kiện tự nhiên và tài nguyên thiên nhiên : tạo nền chung cho sự phân hóa lãnh thổ
nông nghiệp.
+ Các nhân tố KT – XH, kĩ thuật, lịch sử… có tác động nhau trên nền chung ấy.
+ Trong nền kinh tế tự cấp, tự túc, sản xuất nhỏ : sự phân hóa lãnh thổ nông nghiệp bị chi
phối chủ yếu bởi các điều kiện tự nhiên.
+ Nền nông nghiệp hàng hóa : các nhân tố kinh tế – xã hội tác động mạnh.
2. Các vùng nông nghiệp ở nước ta : NƯỚC TA CÓ 7 VÙNG NÔNG NGHIỆP
( Xem bảng 25.1 trang 107 – SGK ) KẾT HỢP ATLAT ĐỊA LÝ VIỆT NAM
3. Những thay đổi trong tổ chức lãnh thổ nông nghiệp ở nước ta :
a. Tổ chức lãnh thổ nông nghiệp của nước ta trong những năm qua thay đổi theo hai xu
hướng chính :
- Tăng cường chuyên môn hóa sản xuất, phát triển các vùng chuyên canh quy mô lớn ( Tây
Nguyên, Đông Nam Bộ, Đồng bằng sông Cửu Long ).
- Đẩy mạnh đa dạng hóa nông nghiệp, đa dạng hóa kinh tế nông thôn  khai thác hợp lí hơn
sự đa dạng, phong phú của điều kiện tự nhiên, sử dụng tốt hơn nguồn lao động, tạo thêm việc
làm và nông sản hàng hóa, giảm thiểu rủi ro khi thị trường nông sản có biến động  tăng
cường sự phân hóa lãnh thổ nông nghiệp.
b. Kinh tế trang trại có bước phát triển mới, thúc đẩy sản xuất nông lâm nghiệp và thuỷ
sản theo hướng sản xuất hàng hố :
- Kinh tế trang trại nước ta phát triển từ kinh tế hộ gia đình.
- Số lượng trang trại trong những năm gần nay có xu hướng tăng nhanh.
- Kinh tế trang trại từng bước đưa nông nghiệp nước ta thóat khỏi tình trạng tự cấp, tự túc lên
sản xuất hàng hóa.
TRẮC NGHIỆM BÀI 25. TỔ CHỨC LÃNH THỔ NÔNG NGHIỆP
Câu 1: Vùng có năng suất lúa cao nhất cả nước là
A. Đồng bằng sông Hồng.
B. Đồng bằng sông Cửu Long.
C. Duyên hải Nam Trung Bộ.
D. Trung du miền núi Bắc Bộ.
Câu 2: Vùng nông nghiệp nào dưới đây có hướng chuyên môn hoá là cây thực phẩm, các loại rau cao cấp,
cây ăn quả?
A. Trung du miền núi Bắc Bộ.
B. Đồng bằng sông Hồng.
C. Đồng bằng sông Cửu Long.
D. Đông Nam Bộ.
Câu 3: Vùng sản xuất lương thực lớn nhất nước ta là
A. Đồng bằng sông Hồng.
B. Bắc Trung Bộ.
C. Đồng bằng sông Cửu Long.
D. Duyên hải Nam Trung Bộ.
Câu 4: Hướng chuyên môn hoá các cây trồng: lạc, mía, thuốc lá, cà phê, cao su; chăn nuôi trâu, bò lấy
thịt; nuôi thuỷ sản nước mặn, nước lợ là của vùng nông nghiệp
A. đồng bằng sông Hồng.
B. Bắc Trung Bộ.
C. Đông Nam Bộ.
D. duyên hải Nam Trung Bộ.

Câu 5: Sản phẩm chuyên môn hóa của vùng Tây Nguyên chủ yếu là
A. bò sữa.
B. cây công nghiệp ngắn ngày
C. cây công nghiệp dài ngày.
D. gia cầm
Câu 6: Vùng có số lượng trang trại nhiều nhất của nước ta hiện nay là
A. Trung du và miền núi Bắc Bộ.
B. Tây Nguyên.
C. Đông Nam Bộ.
D. Đồng bằng sông Cửu Long.
Câu 7: Yếu tố chính tạo ra sự khác biệt trong cơ cấu sản phẩm nông nghiệp giữa Trung du và miền
núi Bắc Bộ, Tây Nguyên là
A. trình độ thâm canh
B. điều kiện về địa hình.
C. đặc điểm về đất đai và khí hậu.
D. truyền thống sản xuất của dân cư.
Câu 8: Đây là điểm khác nhau trong điều kiện sinh thái nông nghiệp giữa Đồng bằng sông Hồng và
Đồng bằng sông Cửu Long
A. địa hình.
B. đất đai.
C. khí hậu.
D. nguồn nước.
Câu 9: Việc hình thành các vùng chuyên canh ở Tây Nguyên, Đông Nam Bộ, Đồng bằng sông Cửu
Long thể hiện xu hướng
A. tăng cường tình trạng độc canh.
B. tăng cường chuyên môn hoá sản xuất.
C. đẩy mạnh đa dạng hoá nông nghiệp.
D. tăng cường sự phân hoá lãnh thổ sản xuất.
Câu 10: Đa dạng hoá nông nghiệp sẽ có tác động
A. tạo nguồn hàng tập trung cho xuất khẩu.
B. giảm bớt tình trạng độc canh.
C. giảm thiểu rủi ro trước biến động của thị trường.
D. tạo điều kiện cho nông nghiệp hàng hoá phát triển.
Câu 11: Lúa, đay, cói, mía, vịt, thuỷ sản, cây ăn quả là sản phẩm chuyên môn hoá của vùng
A. Đồng bằng sông Hồng.
B. Duyên hải miền Trung.
C. Đông Nam Bộ.
D. Đồng bằng sông Cửu Long.
Câu 12: Đây là đặc điểm sinh thái nông nghiệp của vùng Duyên hải Nam Trung Bộ
A. đồng bằng hẹp, vùng đồi trước núi, khí hậu có mùa đông lạnh vừa.
B. đồng bằng hẹp, đất cát pha, có nhiều vùng biển để nuôi trồng thuỷ sản.
C. đồng bằng lớn, nhiều đất phèn đất mặn, khí hậu có hai mùa mưa, khô đối lập.
D. đồng bằng lớn, đất lúa nước, sông ngòi nhiều, khí hậu có mùa đông lạnh.
Câu 13: Việc tăng cường chuyên môn hoá và đẩy mạnh đa dạng hoá nông nghiệp đều có chung một
tác động là
A. cho phép khai thác tốt hơn các điều kiện tự nhiên và tài nguyên thiên nhiên.
B. giảm thiểu rủi ro nếu thị trường nông sản có biến động bất lợi.
C. sử dụng tốt hơn nguồn lao động, tạo thêm nhiều việc làm.
D. đưa nông nghiệp từng bước trở thành nền nông nghiệp sản xuất hàng hoá.
Câu 14: Việc hình thành các vùng chuyên canh cây công nghiệp gắn với công nghiệp chế biến sẽ có
tác động
A. tạo thêm nhiều nguồn hàng xuất khẩu có giá trị.
B. dễ thực hiện cơ giới hoá, hoá học hoá, thuỷ lợi hoá.
C. nâng cao chất lượng và hạ giá thành sản phẩm.
D. khai thác tốt tiềm năng về đất đai, khí hậu của mỗi vùng.
Câu 15: Sản phẩm nông nghiệp có mức độ tập trung rất cao và đang tăng mạnh ở ĐBSCL
A. lợn.
B. gia cầm.
C. dừa.
D. thuỷ sản.
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