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PHẦN I. TRẮC NGHIỆM (3 điểm)

Chọn và khoanh vào chữ cái đầu câu mà em cho là đúng nhất!

Câu 1. Thước nhựa sau khi được cọ xát bằng mảnh vải khô sẽ có khả năng hút các

vụn giấy nhỏ. Vậy khi đưa mảnh vải khô lại gần các mẩu giấy vụn, mảnh vải sẽ hút

hay đẩy chúng?Tại sao?

A. Đẩy, vì mảnh vải cũng bị nhiễm điện sau khi cọ xát

B. Hút, vì mảnh vải cũng bị nhiễm điện sau khi cọ xát

C. Hút, vì các vụn giấy bị nhiễm điện

D. Đẩy, vì vụn giấy bị nhiễm điện

Câu 2. Thước nhựa sau khi được cọ xát bằng mảnh vải khô sẽ có khả năng hút các

vụn giấy nhỏ. Vậy khi đưa mảnh vải khô lại gần các mẩu giấy vụn, mảnh vải sẽ hút

hay đẩy chúng? Tại sao?

A. Đẩy, vì mảnh vải cũng bị nhiễm điện sau khi cọ xát

B. Hút, vì mảnh vải cũng bị nhiễm điện sau khi cọ xát

C. Hút, vì các vụn giấy bị nhiễm điện

D. Đẩy, vì vụn giấy bị nhiễm điện

Câu 3.Một nguyên tử trung hòa về điện khi:

A. Tổng điện tích âm của các electron có trị số tuyệt đối bằng điện tích dương của hạt

nhân
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B. Tổng điện tích dương của các electron có trị số tuyệt đối bằng điện tích âm của hạt

nhân

C. Tổng điện tích dương của các electron có trị số tuyệt đối lớn hơn điện tích dương

của hạt nhân

D. Tổng điện tích dương của các electron có trị số tuyệt đối nhỏ hơn điện tích dương

của hạt nhân

Câu 4. Khi cọ xát thanh thủy tinh vào lụa thì

A. Thanh thủy tinh mất bớt electron

B. Thanh thủy tinh nhận thêm electron

C. Thanh thủy tinh nhiễm điện âm

D. Lụa nhiễm điện dương

Câu 5. Khi cọ xát thanh thủy tinh vào lụa thì

A. Thanh thủy tinh mất bớt electron

thủy tinh nhận thêm electron

C. Thanh thủy tinh nhiễm điện âm

D. Lụa nhiễm điện dương

Câu 6. Một đèn pin đang sáng nếu ta tháo pin ra và đảo chiều một cục pin thì hiện

tượng gì sẽ xảy ra?

A. Đèn vẫn sáng

B. Đèn không sáng

C. Đèn sẽ bị cháy

D. Đèn sáng mờ

PHẦN II. TỰ LUẬN (7 điểm)

Bài 1. (2 điểm) Hãy giải thích vì sao vào mùa đông, khi ta cởi áo len hay dạ ta

thường nghe tiếng nổ lép bép, trong bóng tối còn có thể thấy các đốm sáng li ti, áo

thường dính vào cơ thể khi kéo lên?

Bài 2. (2 điểm) Tại sao khi sơn, người ta thường nhiễm điện trái dấu cho sơn và vật

cần sơn?

Bài 3. (3 điểm) Cho mạch điện như hình vẽ sau. Nêu tên các bộ phận của mạch điện.

Cần đóng khóa K vào vị trí nào (1, 2, 3) để:
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a) Cả ba đèn sáng

b) Chỉ một đèn sáng

c) Có 2 đèn sáng

Trong mỗi trường hợp chỉ rõ chiều dòng điện trong mạch.

----------HẾT---------
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PHẦN I. TRẮC NGHIỆM (3 điểm)

Chọn và khoanh vào chữ cái đầu câu mà em cho là đúng nhất!

Câu 1. Dùng một sợi dây đồng nối liền hai cực của một cục pin còn đang sử dụng.

Cục pin sẽ nóng dần lên. Điều này là do tác dụng nào của dòng điện?

A. Tác dụng từ

B. Tác dụng nhiệt

C. Tác dụng hóa học

D. Tác dụng sinh lí

Câu 2. Trong các quá trình sau, quá trình nào không ứng dụng tác dụng hóa học của

dòng điện:

A. Sơn tĩnh điện

B. Mạ kim loại

C. Sạc pin

D. Nạp điện cho bình ắc – qui

Câu 3. Người ta dùng dây nhựa để bọc lõi đồng trong sợi dây điện là để:

A. Cách điện

B. Dẫn điện

C. Bảo vệ lõi đồng không bị đứt

D. Cả A và C đều đúng

Câu 4. Chọn câu phát biểu sai

A. Trong kim loại tồn tại các ion dương
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B. Trong kim loại tồn tại các ion âm

C. Trong kim loại có chứa các điện tử tự do

D. Kim loại được cấu tạo từ các nguyên tử

Câu 5. Đang có dòng điện chạy trong vật nào dưới đây?

A. Một mảnh nilông đã được cọ xát

B. Chiếc pin tròn được đặt tách riêng trên bàn

C. Đồng hồ dùng pin đang chạy

D. Đường dây điện trong gia đình khi không sử dụng bất cứ một thiết bị điện nào

Câu 6. Một đèn pin đang sáng nếu ta tháo pin ra và đảo chiều một cục pin thì hiện

tượng gì sẽ xảy ra?

A. Đèn vẫn sáng

B. Đèn không sáng

C. Đèn sẽ bị cháy

D. Đèn sáng mờ

PHẦN II. TỰ LUẬN (7 điểm)

Bài 1. (2 điểm) Em hãy so sánh sự giống và khác nhau giữa pin và acquy.

Bài 2. (3 điểm) Trong 1mm3 vật dẫn điện có 30 tỉ electron tự do. Hãy tìm số electron

tự do trong:

a) 0,25m3 vật dẫn điện.

b) Một sợi dây hình trụ làm bằng vật liệu ấy, có đường kính 0,5mm và chiều dài 4m.

Bài 3. (2 điểm) Vẽ sơ đồ mạch điện gồm: nguồn điện (2 pin); khóa đóng, 2 bóng đèn

nối tiếp và dây dẫn. Dùng mũi tên chỉ chiều dòng điện trong sơ đồ mạch.

----------HẾT---------
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PHẦN I. TRẮC NGHIỆM (4 điểm)

Chọn và khoanh vào chữ cái đầu câu mà em cho là đúng nhất!

Câu 1. Trong một đoạn dây điện, phần nào của dây là chất dẫn điện:

A. Phần vỏ nhựa của dây

B. Phần đầu của đoạn dây

C. Phần cuối của đoạn dây

D. Phần lõi của dây

Câu 2. Các thiết bị nào sau đây hoạt động không cần nguồn điện:

A. Bàn ủi điện

B. Nồi cơm điện

C. Bếp củi

D. Bếp điện

Câu 3. Những đồ dùng nào sau đây sử dụng nguồn điện là ắc – qui:

A. Đồng hồ treo tường

B. Ôtô

C. Nồi cơm điện

D. Quạt trần

Câu 4. Khi cọ xát thước nhựa với mảnh vải khô

A. Điện tích âm di chuyển từ thước nhựa sang mảnh vải

B. Điện tích âm di chuyển từ mảnh vải sang thước nhựa

C. Điện tích dương di chuyển từ thước nhựa sang mảnh vải

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

…

TRƯỜNG THCS …

ĐỀ KHẢO SÁT GIỮA HỌC KỲ II
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(Đề kiểm tra này gồm: 03 trang)
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D. Điện tích dương di chuyển từ mảnh vải sang thước nhựa

Câu 5. Trong cấu tạo nguên tử, hạt nhân và electron có điện tích:

A. Cùng loại

B. Như nhau

C. Khác loại

D. Bằng nhau

Câu 6. Tại sao khi lau kính bằng các khăn vải khô ta thấy không sạch bụi

A. Vì khăn vải khô làm kính bị trầy xước

B. Vì khăn vải khô không dính được các hạ bụi

C. Vì khăn vải khô làm kính bị nhiễm điện nên sẽ hút các hạt bụi và các bụi vải

D. Cả ba câu đều sai

Câu 7. Chuông điện hoạt động dựa trên tác dụng nào của dòng điện?

A. Tác dụng phát sáng

B. Tác dụng nhiệt

C. Tác dụng từ

D. Tác dụng hóa học

Câu 8. Dòng điện đi qua dung dịch muối đồng làm cho thỏi than nối với……được

phủ một lớp đồng. Điều này chứng tỏ dòng điện có tác dụng…

A. Cực dương, tác dụng hóa học

B. Cực âm, tác dụng nhiệt

C. Cực âm, tác dụng hóa học

D. Cực dương, tác dụng từ

PHẦN II. TỰ LUẬN (6 điểm)

Bài 1. (2 điểm) Nêu các nguyên nhân có thể làm cho một mạch điện không có điện

và cách khắc phục?

Bài 2. (1 điểm) Trong các vật nhiễm điện cũng có các điện tích chuyển động, tại sao

không tạo ra dòng điện?

Bài 3. (3 điểm) Cho mạch điện có sơ đồ.
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Hỏi phải đóng ngắt các công tắc như thế nào để:

a) Chỉ có Đ1 sáng.

b) Chỉ có Đ2 sáng.

c) Cả hai Đ1 và Đ2 đều sáng.

----------HẾT---------



VietJack.com Facebook: Học Cùng VietJack

Học trực tuyến: khoahoc.vietjack.com Youtube: Học Cùng VietJack

PHẦN I. TRẮC NGHIỆM (4 điểm)

Chọn và khoanh vào chữ cái đầu câu mà em cho là đúng nhất!

Câu 1: Chọn câu sắp xếp các chất theo khả năng dẫn điện tốt tăng dần

A. Nước thường dùng, đồng, thủy ngân

B. Nước thường dùng, than chì, vàng

C. Thủy ngân, các dung dịch muối, sắt

D. Bạc, các dung dịch axit, than chì

Câu 2: Khi sửa điện trong nhà, ba Lan thường đứng trên ghế gỗ hoặc ghế nhựa. Làm

như vậy để:

A. Không tiếp xúc với mặt đất

B. Tránh bị điện giật

C. Không cho dòng điện đi qua người

D. Cả ba câu đều đúng.

Câu 3:Một nguyên tử trung hòa về điện khi:

A. Tổng điện tích âm của các electron có trị số tuyệt đối bằng điện tích dương của hạt

nhân

B. Tổng điện tích dương của các electron có trị số tuyệt đối bằng điện tích âm của hạt

nhân

C. Tổng điện tích dương của các electron có trị số tuyệt đối lớn hơn điện tích dương

của hạt nhân

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

…

TRƯỜNG THCS …

ĐỀ KHẢO SÁT GIỮA HỌC KỲ II

NĂM HỌC 2021 - 2022

MÔN: VẬT LÍ 7

Thời gian làm bài: 45 phút

(không kể thời gian giao đề)

(Đề kiểm tra này gồm: 03 trang)
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D. Tổng điện tích dương của các electron có trị số tuyệt đối nhỏ hơn điện tích dương

của hạt nhân

Câu 4: Trong nguyên tử:

A. Các electron mang điện âm chuyển động quanh hạt nhân

B. Các electron mang điện dương chuyển động quanh hạt nhân

C. Các electron mang điện âm đứng yên xung quanh hạt nhân

D. Các electron mang điện dương đứng yên xung quanh hạt nhân

Câu 5: Quy ước nào sau đây là đúng

A. Chiều dòng điện là chiều đi từ cực âm của nguồn điện qua vật dẫn tới cực dương

của nguồn điện

B. Chiều dòng điện là chiều đi từ cực dương của nguồn qua vật dẫn tới cực âm của

nguồn điện

C. Cực dương của nguồn điện là cực xuất phát của các electron khi mắc nguồn với

dụng cụ tiêu thụ điện thành mạch kín

D. Cực âm của nguồn điện là cực đến của các electron khi mắc nguồn với dụng cụ

tiêu thụ điện thành mạch kín

Câu 6: Băng kép hoạt động dựa trên tác dụng gì của dòng điện?

A. Tác dụng phát sáng

B. Tác dụng nhiệt

C. Tác dụng từ

D. Tác dụng hóa học

Câu 7: Cầu chì có tác dụng gì trong mạch điện ở nhà?

A. Ngắt mạch điện khi có sự cố chập điện

B. Trang trí cho đẹp các bảng điện

C. Bảo vệ an toàn cho các thiết bị điện

D. Câu A và C đúng

Câu 8: Trong những trường hợp sau đây găng tay của ai dùng để cách điện:

A. Bác sĩ đang phẫu thuật cho một bệnh nhân

B. Các chú thợ điện đang sửa điện ở trên cột điện

C. Các cô lao công quét đường
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D. Các cô chú phòng thí nghiệm hóa học

PHẦN II. TỰ LUẬN (6 điểm)

Bài 1: (2 điểm) Vì sao người ta dùng nhựa để làm vỏ bọc cho dây điện trong nhà?

Bài 2: (2 điểm) Khi có dòng điện chạy qua một bóng đèn điện, bóng đèn sẽ phát sáng

đồng thời nóng lên. Như vậy hai tác dụng của dòng điện cùng phát huy một lúc. Hỏi

trong hai tác dụng trên tác dụng nào là quan trọng hơn? Vì sao?

Bài 3: (2 điểm) Vẽ sơ đồ mạch điện gồm: 3 pin, 1 khoá K, 1 đèn. Biểu diễn chiều

dòng điện trong mạch điện trên.

----------HẾT---------
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PHẦN I. TRẮC NGHIỆM (5 điểm)

Chọn và khoanh vào chữ cái đầu câu mà em cho là đúng nhất!

Câu 1: Thiết bị nào sau đây là nguồn điện?

A. Quạt máy

B. Acquy

C. Bếp lửa

D. Đèn pin

Câu 2: M là vật nhiễm điện nhưng chưa biết rõ nhiễm điện tích (+) hay nhiễm điện

tích (-). Khi đưa vật M tới gần vật N thì thấy hai vật đẩy nhau. Hỏi vật N đang ở

trong trạng thái nào dưới đây?

A. Nhiễm điện tích (+)

B. Nhiễm điện tích (-)

C. Nhiễm điện tích (+) hoặc (-)

D. Không nhiễm điện.

Câu 3: Khi có dòng điện chạy qua cuộn dây dẫn quấn quanh lõi sắt non thì cuộn dây

này có thể hút:

A. Các vụn nhôm.

B. Các vụn đồng.

C. Các vụn sắt.

D. Các vụn giấy.

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

…

TRƯỜNG THCS …

ĐỀ KHẢO SÁT GIỮA HỌC KỲ II

NĂM HỌC 2021 - 2022

MÔN: VẬT LÍ 7

Thời gian làm bài: 45 phút

(không kể thời gian giao đề)

(Đề kiểm tra này gồm: 03 trang)

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

ĐỀ SỐ 5
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Câu 4: Trong các sơ đồ dưới đây sơ đồ nào có mũi tên chỉ đúng chiều quy ước của

dòng điện?

Câu 5: Hai đầu dây trong bóng đèn bút thử điện:

A. Nối trực tiếp với nhau

B. Rời xa nhau

C. Bắt chéo nhau

D. Chạm vào nhau

Câu 6: Dòng điện có tác dụng phát sáng khi chạy qua bộ phận hay dụng cụ điện nào

dưới đây khi chúng đang hoạt động bình thường?

A. Ruột ấm điện.

B. Bóng đèn ngủ.

C. Công tắc

D. Đèn báo của tivi

Câu 7: Một thanh kim loại chưa bị nhiễm điện được cọ xát và sau đó trở thành vật

mang điện tích dương. Thanh kim loại khi đó ở vào tình trạng nào trong các tình

trạng sau?

A. Nhận thêm electrôn.

B. Mất bớt electrôn.

C. Mất bớt điện tích âm.

D. Nhận thêm điện tích dương

Câu 8: Trong các thí nghiệm về sự nhiếm điện do cọ xát, vai trò (tác dụng) của các

vụn giấy, quả cầu nhựa xốp, bút thử điện là:

A. Xác định xem các vụn giấy, quả cầu nhựa xốp có bị hút hoặc đẩy không

B. Xác định xem bóng đèn bút thử điện có sáng lên hay không

C. Những vật “thử”, qua biểu hiện của chúng mà ta xác định được một vật có nhiếm

điện hay không
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D. Tạo ra hiện tượng hút hoặc đẩy, sáng hay không sáng

Câu 9: Trong một số ngành sản xuất, nhiều khi người ta thấy có các tia lửa phóng ra

giữa dây kéo ròng rọc. Giải thích vì sao?

A. Ròng rọc và dây kéo bị nhiễm điện do cọ xát

B. Ròng rọc và dây kéo bị nóng lên do cọ xát

C. Nhiệt độ trong phòng khi ấy tăng lên

D. Do cọ xát mạnh

Câu 10: Dòng điện đang chạy trong vật nào dưới đây?

A. Một mảnh nilon đã được cọ xát

B. Máy tính bỏ túi đang hoạt động

C. Chiếc pin tròn đặt trên bàn

D. Dòng điện trong gia đình khi không sử dụng bất kì một thiết bị điện nào

PHẦN II. TỰ LUẬN (5 điểm).

Bài 1: (2 điểm) Tại sao ở các xe chở xăng dầu thường có một đoạn dây xích thả

xuống mặt đường?

Bài 2: (3 điểm) a) Trong các phân xưởng dệt, người ta thường treo các tấm kim loại

nhiễm điện ở trên cao. Việc làm này có tác dụng gì?

b) Hãy nêu phương pháp mạ vàng cho một chiếc huy hiệu bằng kim loại. Phải chọn

dung dịch nào? Điện cực dương là chất gì? Điện cực âm là vật gì?

----------HẾT---------
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PHẦN I. TRẮC NGHIỆM (5 điểm)

Chọn và khoanh vào chữ cái đầu câu mà em cho là đúng nhất!

Câu 1: Phát biểu nào dưới đây là sai?

A. Mỗi nguyên tử có một hạt nhân mang điện tích dương, quay xung quanh các

electron mang điện tích âm

B. Bình thường nguyên tử trung hòa về điện

C. Trong kim loại không có êlectron tự do

D. Trong kim loại có êlectron tự do

Câu 2: Ba kim loại thường dùng để làm vật dẫn điện là:

A. Đồng, nhôm, sắt

B. Chì, vônfram, kẽm

C. Thiếc, vàng, nhôm

D. Đồng, vônfram, thép

Câu 3: Chọn câu đúng

A. Nếu vật A tích điện dương, vật B tích điện âm thì A và B đẩy nhau

B. Nếu vật A tích điện âm, vật B tích điện dương thì A và B đẩy nhau

C. Nếu vật A tích điện dương, vật B tích điện âm thì A và B hút nhau

D. Nếu vật A tích điện dương, vật B tích điện dương thì A và B hút nhau

Câu 4: Những ngày hanh khô, khi chải tóc khô bằng lược nhựa thì nhiều sợi tóc bị

lược nhựa hút kéo thẳng ra vì:

A. Lược nhựa chuyển động thẳng kéo sợi tóc thẳng ra

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

…

TRƯỜNG THCS …

ĐỀ KHẢO SÁT GIỮA HỌC KỲ II

NĂM HỌC 2021 - 2022

MÔN: VẬT LÍ 7

Thời gian làm bài: 45 phút

(không kể thời gian giao đề)

(Đề kiểm tra này gồm: 03 trang)

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

ĐỀ SỐ 6
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B. Các sợi tóc trơn hơn và bị cuốn thẳng ra

C. Tóc đang rối, bị chải thì thẳng ra

D. Khi cọ xát với tóc lược nhựa bị nhiễm điện nên khó hút và kéo làm cho sợ tóc

thẳng .

Câu 5: Cách nào sau đây có thể làm thước nhựa nhiễm điện?

A. Đưa thước nhựa chạm vào cực dương của nguồn điện

B. Hơ nóng thước nhựa

C. Cọ xát thước nhựa vào vải khô

D. Phơi thước nhựa ở ngoài nắng

Câu 6: Khi xem xét một nguồn điện như pin hay acquy, điều mà ta cần quan tâm

nhất là:

A. Kích thước lớn hay nhỏ, hình thức có đẹp không

B. Giá tiền là bao nhiêu

C. Mới hay cũ

D. Khả năng cung cấp cho các thiết bị sử dụng điện một dòng điện mạnh hay yếu và

trong thời gian bao lâu

Câu 7: Trong nguyên tử hạt có thể dịch chuyển từ nguyên tử này sang nguyên tử

khác, từ vật này sang vật khác là:

A. Hạt nhân

B. Hạt nhân và êlectron

C. Êlectron

D. Không có loại hạt nào

Câu 8: Xe chạy một thời gian dài. Sau khi xuống xe, sờ vào thành xe, đôi lúc ta thấy

như bị điện giật. Nguyên nhân là do:

A. Bộ phận điện của xe bị hư hỏng

B. Thành xe cọ xát vào không khí nên xe bị nhiễm điện

C. Do một số vật dụng bằng điện gần đó đang hoạt động

D. Do ngoài trời sắp có cơn dông

Câu 9: Cọ xát mảnh pôliêtilen bằng miếng len rồi đưa miếng len này lại gần mảnh

pôliêtilen thì chúng hút nhau. Phát biểu nào dưới đây sai?
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A. Điện tích trong hai mảnh nói trên là khác loại

B. Mảnh pôliêtilen nhiễm điện âm, mảnh len nhiễm điện dương

C. Một số electron đã từ mảnh len dịch chuyển sang mảnh pôliêtilen

D. Mảnh pôliêtilen nhiễm điện, còn mảnh len không nhiễm điện

Câu 10: Vật bị nhiễm điện không có khả năng hút các vật nào dưới đây?

A. ống nhôm treo bằng sợi chỉ

B. ống giấy treo bằng sợi chỉ

C. vật nhiễm điện trái dấu với nó

D. vật nhiễm điện cùng dấu với nó

PHẦN II. TỰ LUẬN (5 điểm)

Bài 1: (1,5 điểm) Xe chạy một thời gian dài. Sau khi xuống xe, sờ vào thành xe, đôi

lúc ta thấy như bị điện giật. Vì sao?

Bài 2: (1,5 điểm) Tại sao khi ta cầm một thanh kim loại vào tay, rồi cọ xát nó vào len

dạ thì không thấy nó nhiễm điện?

Bài 3: (2 điểm) Điền từ còn thiếu vào chỗ trống

Vật ………. là vật cho dòng điện đi qua. Vật ………. là vật không cho dòng điện đi

qua. Dòng điện trong kim loại là dòng chuyển hướng của các ………. tự do. Bên

ngoài nguồn điện, các electron chuyển động trong dây dẫn từ cực ……….sang

cực ……….của nguồn. Khi đó có dòng điện đi từ cực ……….sang cực ……….của

nguồn.

----------HẾT---------
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Chọn và khoanh vào chữ cái đầu câu mà em cho là đúng nhất!

Câu 1: Vật nào dưới đây là vật dẫn điện?

A. Thanh gỗ khô

B. Một đoạn ruột bút chì

C. Một đoạn dây nhựa

D. Thanh thủy tinh

Câu 2: Các vật nào sau đây là vật cách điện?

A. Thủy tinh, cao su, gỗ

B. Sắt, đồng, nhôm

C. Nước muối, nước chanh

D. Vàng, bạc

Câu 3: Chiều dòng điện được quy ước là chiều:

A. Từ cực dương qua dây dẫn và dụng cụ điện tới cực âm của nguồn.

B. Chuyển dời có hướng của các điện tích.

C. Dịch chuyển của các electron.

D. Từ cực âm qua dây dẫn và dụng cụ điện tới cực dương của nguồn.

Câu 4: Có thể làm nhiễm điện cho một vật bằng cách

A. Cọ xát vật

B. Nhúng vật vào nước đá

C. Cho chạm vào nam châm

D. Nung nóng vật

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

…

TRƯỜNG THCS …

ĐỀ KHẢO SÁT GIỮA HỌC KỲ II
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Thời gian làm bài: 45 phút

(không kể thời gian giao đề)

(Đề kiểm tra này gồm: 05 trang)
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Câu 5: Vật chất được cấu tạo bởi các nguyên tử. Nguyên tử gồm:

A. Hạt nhân ở giữa mang điện tích âm.

B. Hạt nhân không mang điện tích.

C. Hạt nhân mang điện tích dương, các electron mang điện tích âm quay xung quanh

hạt nhân.

D. Hạt nhân ở giữa mang điện tích dương, lớp vỏ không mang điện.

Câu 6: Có 4 vật a, b, c, d đã nhiễm điện. Nếu vật a hút b, b hút c, c đẩy d thì:

A. vật b và c có điện tích cùng dấu

B. vật b và d có điện tích cùng dấu

C. vật a và c có điện tích cùng dấu

D. vật a và d có điện tích trái dấu

Câu 7: Dòng điện là:

A. Dòng các điện tích dương chuyển động hỗn loạn.

B. Dòng các điện tích âm chuyển động hỗn loạn.

C. Dòng các điện tích dịch chuyển có hướng.

D. Dòng các nguyên tử chuyển động có hướng.

Câu 8: Thiết bị nào sau đây là nguồn điện?

A. Quạt máy

B. Acquy

C. Bếp lửa

D. Đèn pin

Câu 9: Tác dụng nhiệt của dòng điện trong các dụng cụ nào dưới đây là có lợi?

A. Nồi cơm điện

B. Quạt điện

C. Máy thu hình (tivi)

D. Máy bơm nước

Câu 10: Nếu ta chạm vào dây điện trần (không có lớp cách điện) dòng điện sẽ truyền

qua cơ thể gây co giật, bỏng thậm chí có thể gây chết người là do:

A. Tác dụng sinh lí của dòng điện

B. Tác dụng hóa học của dòng điện
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C. Tác dụng từ của dòng điện

D. Tác dụng nhiệt của dòng điện

Câu 11: Khi cho dòng điện đi qua máy sấy tóc, dòng điện đã gây ra các tác dụng nào?

A. Từ và hóa học

B. Quang và hóa học

C. Từ và nhiệt

D. Từ và quang

Câu 12: Trong y học, tác dụng sinh lý của dòng điện được sử dụng trong:

A. Chạy điện khi châm cứu.

B. Chụp X – quang

C. Đo điện não đồ

D. Đo huyết áp

Câu 13: Thanh thủy tinh tích điện dương khi cọ xát vào lụa, mảnh pôliêtilen tích điện

âm khi cọ xát vào len. Đưa mảnh lụa và mảnh len lại gần nhau thì:

A. Không hút, không đẩy nhau

B. Hút lẫn nhau

C. Vừa hút vừa đẩy nhau

D. Đẩy nhau

Câu 14: Có 2 quả cầu cùng kích thước, nhiễm điện loại khác nhau. Giữa chúng có tác

dụng gì?

A. Hút nhau

B. Đẩy nhau

C. Có lúc đẩy có lúc hút nhau

D. Không có lực tác dụng

Chọn từ thích hợp điền vào chỗ trống

Câu 15: Chọn từ thích hợp điền vào chỗ trống

Các electron tự do trong dây dẫn bị cực dương của pin……, cực âm của pin ……

A. Đẩy, hút

B. Đẩy, đẩy

C. Hút, đẩy
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D. Hút, hút

Câu 16: Dòng điện có tác dụng phát sáng khi chạy qua bộ phận hay dụng cụ điện

nào dưới đây khi chúng họat động bình thường?

A. Bóng đèn bút thử điện

B. Quạt điện

C. Công tắc

D. Cuộn dây dẫn có lõi sắt non

Câu 17:Một vật trung hòa (vật chưa nhiễm điện) bị mất bớt electron sẽ trở thành:

A. Vật trung hòa

B. Vật nhiễm điện dương (+)

C. Vật nhiễm điện âm (-)

D. Không xác định được vật nhiễm điện (+) hay (-)

Câu 18: Chọn câu phát biểu sai

Việc kí hiệu các bộ phận của mạch điện có ý nghĩa:

A. Đơn giản hóa các bộ phận của mạch điện

B. Giúp cho ta dễ dàng khi vẽ sơ đồ mạch điện

C. Làm cho sơ đồ mạch điện đơn giản hơn nhiều so với mạch điện thực tế

D. Giúp các điện tích nhận ra đúng đường di chuyển

Câu 19: Thí nghiệm về sự nhiễm điện do cọ xát thực hiện dễ thành công vào ngày

A. Trời nắng

B. Hanh khô, rất ít hơi nước trong không khí

C. Gió mạnh

D. Không mưa, không nắng

Câu 20: Phát biểu nào dưới đây là sai?

A. Mạch điện kín là mạch gồm các thiết bị điện nối kín hai đầu với nhau

B. Mạch điện kín là mạch nối liền các thiết bị với hai cực của nguồn điện

C. Muốn mắc một mạch điện kín thì phải có nguồn điện và các thiết bị dùng điện có

dây nối

D. Mỗi nguồn điện đều có hai cực, dòng điện chạy trong mạch kín nối liền các thiết

bị điện với hai cực nguồn điện.
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----------HẾT---------



VietJack.com Facebook: Học Cùng VietJack

Học trực tuyến: khoahoc.vietjack.com Youtube: Học Cùng VietJack

Chọn và khoanh vào chữ cái đầu câu mà em cho là đúng nhất!

Câu 1: Trong một số ngành sản xuất, nhiều khi người ta thấy có các tia lửa phóng ra

giữa dây kéo ròng rọc. Giải thích vì sao?

A. Ròng rọc và dây kéo bị nhiễm điện do cọ xát

B. Ròng rọc và dây kéo bị nóng lên do cọ xát

C. Nhiệt độ trong phòng khi ấy tăng lên

D. Do cọ xát mạnh

Câu 2. Cọ xát thanh thủy tinh bằng miếng lụa, cọ xát mảnh pôliêtilen bằng miếng len.

Đưa thanh thủy tinh lại gần mảnh pôliêtilen thì:

A. Thanh thủy tinh hút mảnh pôliêtilen

B. Chúng đẩy nhau

C. Chúng hút nhau

D. Chúng vừa hút vừa đẩy

Câu 3. Chọn câu trả lời sai

Nguyên tử có cấu tạo như thế nào?

A. Nguyên tử có một hạt nhân và các hạt electron

B. Hạt nhân mang điện tích dương, nằm ở tâm nguyên tử; các electron mang điện tích

âm quay xung quanh hạt nhân

C. Tổng các điện tích âm của các electron có trị số tuyệt đối bằng điện tích dương của

hạt nhân, bình thường nguyên tử trung hòa về điện

D. Nguyên tử có thể có nhiều hạt nhân và nhiều hạt electron

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

…

TRƯỜNG THCS …

ĐỀ KHẢO SÁT GIỮA HỌC KỲ II
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Câu 4. Có 4 vật a, b,c và d đã nhiễm điện. Nếu vật a hút b, b hút c, c đẩy d thì:

A. Vật b và c có điện tích cùng dấu

B. Vật a và c có điện tích cùng dấu

C. Vật b và d có điện tích cùng dấu

D. Vật a và d có điện tích trái dấu

Câu 5. Chọn câu trả lời sai

Đèn điện sáng, quạt điện quay, các thiết bị điện hoạt động khi:

A. Có dòng điện chạy qua chúng

B. Có các hạt mang điện chạy qua

C. Có dòng các electron chạy qua

D. Chúng bị nhiễm điện

Câu 6. Dòng điện là:

A. Dòng các điện tích chuyển động có hướng

B. Dòng các điện tích dương hoặc điện tích âm chuyển động có hướng

C. Dòng các điện tích dương và điện tích âm chuyển động có hướng

D. Các câu trên đều đúng

Câu 7. Vật dẫn điện là vật:

A. Có khả năng cho dòng điện đi qua

B. Có khả năng cho các hạt mang điện tích dương chuyển động qua

C. Có khả năng cho các hạt mang điện tích âm chuyển động qua

D. Các câu A, B, C đều đúng

Câu 8. Chọn câu phát biểu sai

Sơ đồ mạch điện có tác dụng

A. Giúp các thợ điện dựa vào đó để mắc mạch điện đúng như yêu cầu

B. Giúp ta dễ dàng trong việc kiểm tra, sửa chữa các mạch điện

C. Mô tả đơn giản mạch điện trong thực tế

D. Giúp các điện tích dịch chuyển đúng trong mạch

Câu 9. Giải thích về hoạt động của cầu chì

A. Dựa vào tác dụng nhiệt của dòng điện

B. Nhiệt độ nóng chảy của chì thấp
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C. Dòng điện chạy qua gây tác dụng nhiệt làm dây chì nóng lên. Dòng điện mạnh đến

mức nào đó làm cho dây chì đạt tới nhiệt độ nóng chảy (327oC) thì dây chì đứt; dòng

điện bị ngắt.

D. Dây chì mềm nên dòng điện mạnh thì bị đứt

Câu 10. Hãy viết đầy đủ câu dưới đây:

Hai vùng của nam châm có tính chất từ mạnh nhất được gọi là hai …………

A. Cực dương và âm

B. Cực bắc và nam

C. Cực từ, quy ước gọi là cực bắc từ và cực nam từ

D. Đầu nam châm

Câu 11. Khi đi qua cơ thể người, dòng điện có thể:

A. Gây ra các vết bỏng

B. Làm tim ngừng đập

C. Thần kinh bị tê liệt

D. Cả A, B và C

Câu 12. Khi cho dòng điện chạy qua cuộn dây dẫn quấn xung quanh một lõi sắt thì

cuộn dây dẫn này có thể hút các vật nào dưới đây?

A. Các vụn giấy

B. Các vụn sắt

C. Các vụn đồng

D. Các vụn nhôm

Câu 13. Cọ xát thanh thủy tinh bằng miếng lụa rồi đưa miếng lụa lại gần thanh thủy

tinh thì chúng hút nhau. Vậy miếng lụa nhiễm điện gì?

A. Dương

B. Không nhiễm điện

C. Âm vì thủy tinh nhiễm điện dương

D. Vừa điện dương, vừa điện âm

Câu 14. Dòng điện đang chạy trong vật nào dưới đây?

A. Một mảnh nilon đã được cọ xát

B. Máy tính bỏ túi đang hoạt động
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C. Chiếc pin tròn đặt trên bàn

D. Dòng điện trong gia đình khi không sử dụng bất kì một thiết bị điện nào

Câu 15. Các vật nào sau đây là vật cách điện:

A. Thủy tinh, cao su, gỗ

B. Sắt, đồng, nhôm

C. Nước muối, nước chanh

D. Vàng, bạc

Câu 16. Phát biểu nào sau đây là đúng nhất?

A. Dòng điện trong kim loại là dòng các điện tích dịch chuyển có hướng

B. Dòng điện trong kim loại là dòng các electron tự do dịch chuyển có hướng

C. Dòng điện trong kim loại là dòng các điện tích dương dịch chuyển có hướng

D. Dòng điện trong kim loại là dòng các điện tích âm dịch chuyển có hướng

Câu 17. Hãy viết đầy đủ câu kết luận dưới đây.

Khi có dòng điện chạy qua các vật dẫn thì các vật dẫn bị ……………

A. Đốt nóng và phát sáng

B. Mềm ra và cong đi

C. Nóng lên

D. Đổi màu

Câu 18. Nam châm điện có thể hút:

A. Các vụn giấy

B. Các vụn sắt

C. Các vụn nhôm

D. Các vụn nhựa xốp

Câu 19. Một bóng đèn được mắc vào một nguồn điện nhưng bóng đèn không sáng.

Những điều nào sau đây là nguyên nhân?

A. Nguồn điện hết điện hoặc bị hỏng

B. Dây tóc bóng đèn đã bị đứt

C. Chưa đóng công tắc của mạch

D. Bất kì điều nào ở A, B, C

Câu 20. Vật nào dưới đây có thể gây ra tác dụng từ?
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A. Mảnh nilon được cọ xát mạnh

B. Sợi dây cao su có hai đầu nối với hai cực của pin

C. Một cuộn dây dẫn có dòng điện chạy qua

D. Một pin còn mới đặt riêng trên bàn

----------HẾT---------
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Bài 1. (3 điểm) Vẽ sơ đồ mạch điện đơn giản gồm 2 nguồn điện (pin), 1 bóng đèn, 1

công tắc đóng và vẽ chiều dòng điện trong mạch?

Bài 2. (2 điểm) Hãy giải thích tại sao trên các cánh quạt điện trong gia đình thường

bám bụi?

Bài 3. (2 điểm) Nguyên tử có cấu tạo như thế nào?

Bài 4. (3 điểm) Kể tên các tác dụng của dòng điện một chiều? Cho ví dụ ứng dụng

các tác dụng vào cuộc sống?

----------HẾT---------

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

…
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Bài 1. (2 điểm) Không khí có phải là môi trường cách điện không? Tại sao đứng gần

dây điện có thể nguy hiểm mặc dù ta chưa chạm vào dây?

Bài 2. (2 điểm) Trong 1mm3 vật dẫn điện có 30 tỉ electron tự do. Hãy tìm số electron

tự do trong 0,25m3 vật dẫn điện?

Bài 3. (3 điểm) Dùng một thanh thủy tinh đã được nhiễm điện đưa đến gần quả cầu

kim loại treo trên giá. Ta thấy ban đầu quả cầu bị hút về thanh thủy tinh, sau khi quả

cầu chạm vào thanh thủy tinh thì nó lại bị đẩy ra. Em hãy giải thích tại sao?

Bài 4. (3 điểm) Tại sao ở các xe chở xăng dầu thường có một đoạn dây xích thả

xuống mặt đường?

----------HẾT---------

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

…

TRƯỜNG THCS …
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(Đề kiểm tra này gồm: 01 trang)
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Bài 1. (2 điểm) a)Chất dẫn điện là gì? Cho ví dụ.

b) Chất cách điện là gì? Cho ví dụ

Bài 2. (3 điểm) Khi chạm một đầu bút thử điện vào một trong hai lỗ của ổ lấy điện,

đèn của bút thử điện chỉ sáng khi tay ta chạm vào núm kim loại ở đầu bên kia của bút,

vì sao?

Bài 3. (3 điểm) Dòng điện là gì? Trong kim loại bản chất dòng điện là gì? Chiều

dòng điện được quy ước như thế nào?

Bài 4. (2 điểm) Ở các xe đạp, có gắn thêm đi-na-mô, khi bánh xe quay, đi-na-mô

quay theo và phát ra dòng điện làm sáng các bóng đèn. Tuy nhiên, ở một số xe nếu

quan sát kĩ ta chỉ thấy có một sợi dây được nối từ đi-na-mô đến bóng đèn. Vì sao vậy?

----------HẾT---------

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
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Bài 1. (3 điểm) Tính chất tỏa nhiệt của vật dẫn khi có dòng điện đi qua là có lợi hay

có hại? Em hãy nêu các ví dụ để chứng minh lập luận của em.

Bài 2. (2 điểm) Các electron đi qua một dây dẫn dài 12cm trong 10 phút. Hãy tính

vận tốc của electron ra mm/s?

Bài 3. (2 điểm) Ở các máy chiếu (projector) thường phải gắn thêm quạt, vì sao?

Bài 4. (3 điểm) Cầu chì hoạt động dựa trên nguyên tắc nào? Em hãy quan sát trong

thực tế, cầu hì thường được mắc ở đâu? Trên các thiết bị, làm thế nào nhận ra vị trí

của cầu chì?

----------HẾT---------
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