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              I) PHẦN I  (4điểm) Hãy chọn câu mà em cho là đúng . 

Câu1: Trong cuộn dây dẫn kín;xuất hiện dòng điện cảm ứng xoay chiều khi số đường sức từ xuyên qua tiết diện 

            S của cuộn dây  

       A. luôn luôn tăng .          B. luôn luôn giảm  .       C. luôn luôn không đổi .      D. luân phiên tăng,giảm . 

Câu2: Trên cùng một dây dẫn;tải đi cùng một công suất điện với cùng một hiệu điện thế .Nếu dây dẫn có tiết 

            diện tăng gấp đôi,thì công suất hao phí do tỏa nhiệt sẽ 

       A. tăng 2 lần.                  B. giảm 2 lần.      C. tăng 4 lần.      D. giảm 4 lần. 

Câu3: Một máy biến thế dùng trong phòng thí nghiệm;cần phải hạ hiệu điện thế từ 220V xuống 10V.Cuộn dây  

        sơ cấp có 4400 vòng,thì cuộn dây thứ cấp có : 

       A. 2200 vòng  .                B. 22 vòng                               C. 200 vòng .                      D. 2000 vòng. 

Câu4: Khi tia sáng truyền được từ nước sang không khí thì: 

       A. Góc khúc xạ bằng góc tới.     B. Góc khúc xạ lớn hơn góc tới. 

       C. Góc khúc xạ nhỏ hơn góc tới.     D. Góc tới tăng,góc khúc xạ giảm. 

Câu5: Ảnh của vật sáng đặt trước một thấu kính phân kì là: 

       A. Ảnh ảo, cùng chiều với vật và lớn hơn vật.         B. Ảnh ảo, cùng chiều với vật và nhỏ hơn vật. 

       C. Ảnh ảo, ngược chiều với vật và lớn hơn vật.               D. Ảnh ảo, ngược chiều với vật và nhỏ hơn vật. 

Câu6: Hãy chọn câu đúng. 

       A. Mắt cận và mắt lão; khi đeo kính cận và kính lão đều quan sát vật qua ảnh của nó. 

       B. Người mắt cận đeo kính hội tụ,người mắt lão đeo kính phân kì. 

       C. Điểm cực cận của người mắt lão thì gần mắt hơn so với mắt bình thường. 

       D. Điểm cực cận của người mắt cận thì xa mắt hơn so với mắt bình thường. 

Câu7:  Thấu kính nào dưới đây có thể dùng làm kính lúp ? 

       A. Thấu kính phân kì có tiêu cự ngắn.        B. Thấu kính phân kì có tiêu cự dài. 

       C. Thấu kính hội tụ có tiêu cự ngắn                                            D. Thấu kính hội tụ có tiêu cự dài. 

Câu8: Có một tấm lọc màu đỏ và một tấm lọc màu lục.Nếu  nhìn một tờ giấy trắng  qua cả  hai tấm lọc thì ta sẽ 

            thấy tờ giấy có : 

       A. Màu đỏ.                                B. Màu lục.                              C. Màu vàng.                     D. Màu đen. 

 

               II) PHẦN II: (1điểm) Hãy điền từ hoặc cụm từ thích hợp vào chỗ trống: 

Câu1: Hiện tượng tia sáng truyền từ ........................................................................................................................ 

           ............................................................................. .......................,được gọi là hiện tượng khúc xạ ánh sáng. 

Câu2: Tia tới qua tiêu điểm của thấu kính hội tụ thì................................................................................................ 

 

               III) PHẦN III: (5điểm) Làm các bài tập sau đây: 

Bài1:(1điểm) Hãy trình bày nguyên tắc hoạt động của máy biến thế. 

Bài2:(1điểm) Đặt một tấm kính xanh lục trên một tờ giấy trắng, rồi chiếu ánh sáng trắng vào tấm kính.Nhìn tờ 

         giấy qua tấm kính ta sẽ thấy có màu gì? Tại sao? 

Bài3:(3điểm) Trên hình vẽ bên; ∆ là trục chính của một thấu kính; AB là vật; A
/
B

/
 là ảnh của AB. 

         a)  A
/
B

/
 là ảnh thật hay ảnh ảo ? Vì sao ?      

              Thấu kính đã cho là loại thấu kính gì ? Tại sao ?                           B
/ 

         b) Bằng cách vẽ; xác định vị trí của thấu kính và các 

 tiêu điểm của nó.    B                               

         c)  Với AA
/
 = 60cm; A

/
B

/
 = 3AB.Tính khoảng ∆      

             cách từ vật đến thấu kính và tiêu cự của thấu kính  A
/ 

A 

 

 

                      -------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 


