
http://viengach.wordpress.com 

 

PHÒNG GD&ðT PHÙ CÁT            ðỀ KIỂM TRA HỌC KÌ II - Năm học 2010 - 2011  
               Môn: VẬT LÍ     Lớp:  9 
              Thời gian làm bài:  45 phút (Không kể thời gian phát ñề) 
                           Ngày kiểm tra:   10/05/2011 
                                                                  -------------------------------------- 
                    I) PHẦN I  (4ñiểm) Hãy chọn câu mà em cho là ñúng . 
Câu1: Khi truyền tải ñiện năng ñi xa, hao phí là ñáng kể khi ñiện năng chuyển hóa thành các dạng năng lượng nào 
sau 
           ñây:  
     A. Hóa năng                 B. Năng lượng ánh sáng .                C. Nhiệt năng    D. Năng lượng từ trường 
Câu2: Một máy biến thế có số vòng dây của cuộn sơ cấp là 2200 vòng và cuộn thứ cấp là 100 vòng.Nếu ñặt vào hai  
           ñầu cuộn dây sơ cấp một hiệu ñiện thế 220V thì hiệu ñiện thế giữa hai ñầu cuộn dây thứ cấp là: 
    A. 4840V                          B. 1000V                                      C. 100V                                  D. 10V 
Câu3: Trong khung dây của máy phát ñiện xuất hiện dòng ñiện xoay chiều vì: 
    A. Khung dây bị hai cực nam châm luân phiên hút ñẩy.  
    B. Số ñường sức từ xuyên qua tiết diện S của cuộn dây luân phiên tăng, giảm.    
    C. Một cạnh của khung dây bị nam châm hút, cạnh kia bị ñẩy. 
    D. ðường sức từ của nam châm luôn luôn song song với tiết diện S của cuộn dây. 
Câu4: Tia sáng truyền từ môi trường trong suốt này sang môi trường trong suốt khác mà không bị gãy khúc khi: 
    A. Góc tới gần bằng 90o               B. Góc tới bằng 0o                 C. Góc tới bằng 45O           D. Góc tới bằng 30O   

Câu5: Trên một kính lúp có ghi 5x.Tiêu cự của kính lúp là: 
     A. 5cm                                        B. 125cm                               C. 25cm                                    D. 12,5cm 
Câu6: Cách làm nào dưới ñây tạo ra sự trộn các ánh sáng màu? 
     A.Chiếu một chùm sáng trắng qua tấm lọc màu ñỏ và sau ñó qua tấm lọc màu lam. 
     B. Chiếu một chùm sáng ñỏ và một chùm sáng lam vào tấm bảng màu lục. 
     C. Chiếu một chùm sáng ñỏ qua tấm lọc màu ñỏ và sau ñó qua tấm lọc màu lục. 
     D. Chiếu một chùm sáng ñỏ và một chùm sáng lục vào một chỗ trên tấm bìa màu trắng. 
Câu7: Dưới ánh sáng ñỏ và dưới ánh sáng lục, ta thấy một vật có màu ñen. Vậy, dưới ánh sáng trắng, vật ñó có thể 
là  
           màu nào trong các màu sau ñây:  
    A. Da cam                                 B. Lục                                      C. Trắng                                           D. ðỏ  
Câu8: ðặt vật trước thấu kính;nằm trong khoảng tiêu cự và vuông góc với trục chính của thấu kính thì ảnh tạo bởi 
thấu 
            kính là: 
    A. Ảnh ảo, ngược chiều với vật.       B. Ảnh ảo, cùng chiều với vật. 
    C. Ảnh thật, ngược chiều với vật.                                                               D. Ảnh thật, cùng chiều với vật. 
                        II. PHẦN II: (1ñiểm) Hãy ñiền từ hoặc cụm từ thích hợp vào chỗ trống: 
Câu9: Dùng ñĩa CD, ta có thể thu ñược nhiều chùm sáng màu khác nhau 
khi................................................................ 
Câu10: Thể thủy tinh của mắt ñóng vai trò như ........................trong máy ảnh. Phim trong máy ảnh ñóng vai trò như  
                ............................................................. trong con mắt. 
                        III. PHẦN III: (5ñiểm) Làm các bài tập sau:                  
Bài1:(1ñiểm)  
  a) Chiếu một chùm sáng trắng qua tấm lọc màu ñỏ ta sẽ thu ñược ánh sáng màu gì sau tấm lọc? Vì sao? 
  b) Chiếu một chùm sáng trắng qua tấm lọc màu ñỏ có thể coi như một cách phân tích ánh sáng trắng thành ánh 
sáng 
      màu ñược không? Vì sao? 
Bài2:(4ñiểm) Trên hình vẽ D là trục chính của một thấu kính, AB là vật, A/B/ là ảnh của vật AB qua thấu kính. 
  a) A/B/ là ảnh thật hay ảnh ảo? Vì sao? 
      Thấu kính ñã cho là thấu kính gì? Tại sao? B 
  b) Bằng cách vẽ xác ñịnh vị trí của thấu kính và các tiêu ñiểm. 
  c) Nếu vật cách thấu kính 30cm, ảnh cách thấu kính 10cm,thì                 B/ 

      tiêu cự của thấu kính là bao nhiêu?              D  
  d) Nếu vật AB di chuyển lại gần hay ra xa thấu kính thì ñộ lớn                       A                       A/  
      của ảnh thay ñổi như thế nào? Tại sao?     

--------------------//-------------------- 


