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Nội dung bài viết 

1. Vị trí địa lý ảnh hưởng như thế nào đến tự nhiên nước ta? 

Vị trí địa lý ảnh hưởng như thế nào đến tự nhiên nước ta? 

A. Quy định khí hậu nước ta là khí hậu nhiệt đới ẩm gió mùa. 

B. Quy định thiên nhiên nước ta mang tính chất nhiệt đới ẩm gió mùa. 

C. Là địa hình của vùng nhiệt đới ẩm gió mùa.  

D. Làm cho sinh vật phong phú, đa dạng. 

Đáp án đúng: B 

Kiến thức tham khảo 

- Vị trí nội chí tuyến. 

- Vị trí gần trung tâm khu vực Đông Nam Á. 

- Vị trí cầu nối giữa đất liền và biển, giữa các nước Đông Nam Á đất liền và Đông 
Nam Á hải đảo. 

- Vị trí tiếp xúc của các luồng gió mùa và các luồng sinh vật. 

⇒ Ý nghĩa của vị trí địa lí nước ta 

- Về mặt tự nhiên: 

+ Quy định đặc điểm cơ bản của thiên nhiên nước ta là mang tính chất nhiệt đới gió 
mùa ẩm. 

+ Nước ta nằm ở vị trí tiếp giáp giữa lục địa và đại dương, liền kề với vành đai sinh 
khoáng Thái Bình Dương và vành đai sinh khoáng Địa Trung Hải, trên đường di lưu 
và di cư của nhiều loài động, thực vật nên có tài nguyên khoáng sản và tài nguyên 
sinh vật vô cùng phong phú. 

+ Vị trí và hình thể đã tạo nên sự phân hóa đa dạng của tự nhiên giữa miền Bắc với 
miền Nam, giữa miền núi với đồng bằng, ven biển, hải đảo, hình thành các vùng tự 
nhiên khác nhau. 

+ Nước ta nằm trong vùng có nhiều thiên tai: bão, lũ lụt, hạn hán,... 
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- Về mặt kinh tế - xã hội: 

+ Tạo điều kiện giao lưu thuận lợi với các nước trong và ngoài khu vực. 

+ Thuận lợi cho nước ta chung sống hòa bình, hợp tác hữu nghị và cùng phát triển 
với các nước láng giềng và các nước trong khu vực Đông Nam Á. 


