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PHẦN I: TRẮC NGHIỆM (3 điểm)  

Chọn chữ cái đứng trước câu trả lời mà em cho là đúng nhất. Mỗi câu trả lời 

đúng được 0,5 điểm. 

Câu 1. Âm phản xạ là: 

A. âm dội lại khi gặp vật chắn 

B. âm đi xuyên qua vật chắn 

C. âm đi vòng qua vật chắn 

D. cả 3 loại trên 

Câu 2. Nếu nhìn vào gương, thấy ảnh nhỏ hơn vật thì đó là: 

A. gương phẳng 

B. gương cầu lồi 

C. gương cầu lõm 

D. B hoặc C 

Câu 3. Khi có nguyệt thực 

A. Trái Đất bị Mặt Trăng che khuất. 

B. Mặt Trăng bị Trái Đất che khuất. 

C. Mặt Trăng không phản xạ ánh sáng nữa. 

D. Mặt Trời ngừng không chiếu sáng đến Mặt Trăng nữa. 

Câu 4. Yếu tố quyết định tạo bóng nửa tối là: 

A. Ánh sáng không mạnh lắm          

B. Nguồn sáng to 

C. Màn chắn ở xa nguồn          

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

… 
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D. Màn chắn ở gần nguồn. 

Câu 5. Ảnh của một vật qua gương phẳng là: 

A. Ảnh ảo, lớn bằng vật và đối xứng qua gương. 

B. Ảnh ảo, lớn hơn vật, đối xứng ngược qua gương. 

C. Ảnh ảo, lớn bằng vật, đối xứng với vật. 

D. Ảnh ảo, lớn bằng vật không đối xứng với vật. 

Câu 6. Những nhạc cụ nào sau đây phát ra âm thanh là nhờ các cột không khí dao 

động trong nhạc cụ đó? 

A. Sáo. 

B. Kèn hơi. 

C. Khèn. 

D. Cả 3 nhạc cụ trên. 

PHẦN II: TỰ LUẬN (7 điểm)  

Bài 1. (1,5 điểm) Chọn các từ thích hợp điền vào chỗ trống. 

Khi một vật ………………., các lớp không khí xung quanh vật dao động theo. 

Các dao động này truyền đến tai làm cho …………………. Dao động, sau đó 

nhờ các dây thần kinh truyền tín hiệu lên ………………, khiến ta cảm nhận được 

âm thanh. 

Bài 2. (2,5 điểm) Một cái cọc cắm thẳng đứng trên mặt đất cao 0,5m. Khi chùm 

tia sáng Mặt Trời là chùm sáng song song chiếu xuống mặt đất, hợp với mặt đất 

một góc 450 thì bóng cái cọc trên mặt đất dài bao nhiêu? 

Bài 3. (3 điểm) Khi tiến hành thí nghiệm, các học sinh ghi được các kết quả vào 

bảng sau: 
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a. Em hãy sắp xếp tần số dao động của các vật theo thứ tự giảm dần. 

b. Cho biết những âm thanh nào mà ta có thể nghe được? Tại sao? 

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

Chọn chữ cái đứng trước câu trả lời mà em cho là đúng nhất. Mỗi câu trả lời 

đúng được 0,5 điểm. 

Câu 1. Hãy xác định dao động nào có tần số lớn nhất. 

A. Vật dao động có tần số 100 Hz 

B. Trong một giây vật dao động được 70 dao động 

C. Vật dao động có tần số 200Hz 

D. Trong một phút vật dao động 1500 dao động. 

Câu 2. Bóp tay vào con chút chít đồ chơi thấy có tiếng kêu . Âm thanh đó gây bởi 

dao động của bộ phận nào? 

A. Bàn tay 

B. Bộ phận “lưỡi gà ” của con chút chít 

C. Vỏ con chút chít 

D. Không khí ở bên trong con chút chít 

Câu 3. Một ngọn nến cao 10 cm đặt trước gương phẳng, ảnh của ngọn nến cao: 

A. 5 cm. 

B. 10 cm 

C. 15 cm 

D. 20 cm 

Câu 4. Thế nào là bóng tối? 

A. Là vùng không nhận được ánh sáng từ nguồn sáng truyền tới. 
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B. Là vùng chỉ nhận được một phần ánh sáng từ nguồn sáng truyền tới. 

C. Là vùng nhận được ánh sáng từ nguồn sáng truyền tới. 

D. là vùng có lúc nhận, có lúc không nhận được ánh sáng truyền tới 

Câu 5. Chọn phát biểu sai trong các phát biểu dưới đây: 

Vật cản sáng là vật 

A. Cho ánh sáng truyền qua 

B. Cản đường truyền ánh sáng 

C. Không cho ánh sáng truyền qua 

D. Đặt trước mắt người quan sát 

Câu 6. Nguyên nhân nào dẫn đến hiện tượng nhật thực? 

A. Mặt Trời ngừng phát ra ánh sáng. 

B. Mặt Trời bỗng nhiên biến mất. 

C. Mặt Trời bị Mặt Trăng che khuất nên ánh sáng Mặt Trời không đến được mặt đất. 

D. Người quan sát đứng ở nửa sau Trái Đất, không được Mặt Trời chiếu sáng. 

PHẦN II: TỰ LUẬN (7 điểm)  

Bài 1. (2 điểm) Vào một ngày trời nắng, cùng một lúc người ta quan sát thấy 

bóng của một cái cọc và bóng của một cột điện có độ dài lần lượt là 0,8m và 5m. 

Em hãy dùng hình vẽ để xác định độ cao của cột điện. Biết cọc thẳng đứng có độ 

cao là 1m. 

Bài 2. (2 điểm) Hãy giải thích tại sao chúng ta có thể phát ra tiếng nói, tiếng hát 

bằng miệng? 

Bài 3. (3 điểm) Một vật thực hiện được 15 dao động trong một giây. Khi nó dao 

động như thế ta có nghe được âm thanh của nó không? Muốn nghe được âm thanh 

của nó thì cần phải làm cho nó thực hiện ít nhất bao nhiêu dao động trong một 

giây? 

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

Chọn chữ cái đứng trước câu trả lời mà em cho là đúng nhất. Mỗi câu trả lời 

đúng được 0,5 điểm. 

Câu 1. Một vật nặng buộc chặt vào dây mảnh treo vào một điểm cố định được gọi 

là con lắc. Một con lắc thực hiện được 20 dao động trong 10 giây. Tần số dao động 

của con lắc là: 

A. 2 Hz 

B. 2s 

C. 0,5 Hz 

D. 0,5s 

Câu 2. Người nghệ sĩ gõ vào các thanh trúc trên đàn Tơ-rưng, ta nghe thấy âm 

thanh phát ra, bộ phận nào đã dao động phát ra âm thanh? 

A. Thanh gõ 

B. Lớp không khí xung quanh thanh gõ. 

C. Các ống trúc 

D. Các thanh đỡ của đàn. 

Câu 3. Một ngọn nến đặt vuông góc trước một gương phẳng và cách mặt gương 

16cm. Ảnh của ngọn nến cách gương: 

A. 14 cm 

B. 16 cm 

C. 8 cm 

D. 20cm 

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

… 

TRƯỜNG THCS … 
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Câu 4. Tại sao trong lớp học, người ta lắp nhiều bóng đèn ở các vị trí khác nhau 

mà không dùng một bóng đèn lớn? Câu giải thích nào sau đây là đúng? 

A. Để cho lớp học đẹp hơn. 

B. Chỉ để tăng cường độ sáng cho lớp học. 

C. Để tránh bóng tối và bóng nửa tối khi học sinh viết bài. 

D. Để học sinh không bị chói mắt. 

Câu 5. Một vật cản được đặt trong khoảng giữa một bóng điện dây tóc đang sáng 

và một màn chắn. Kích thước của bóng nửa tối thay đổi như thế nào khi đưa vật 

cản lại gần màn chắn hơn? 

A. Tăng lên 

B. Giảm đi 

C. Không thay đổi 

D. Lúc đầu tăng lên, sau giảm đi 

Câu 6. Nguyên nhân nào dẫn đến hiện tượng nguyệt thực? 

A. Mặt Trăng bị gấu trời ăn 

B. Mặt phản xạ của mặt trăng không hướng về Trái Đất nơi ta đang đứng 

C. Mặt Trăng bỗng dung ngừng phát sáng 

D. Trái Đất chắn không cho ánh sáng Mặt Trời chiếu đến Mặt Trăng 

Câu 7. Một dây đàn dao động trong 2 giây thực hiện được 1000 dao động thì tần 

số dao động của dây đàn là: 

A. 1000 Hz 

B. 500 Hz 

C. 250 Hz 

D. 200 Hz 

Câu 8. Những vật liệu nào sau đây phản xạ âm thanh tốt? 

A. Bê tông, gỗ, vải. 

B. Thép, vải, bông. 
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C. Sắt, thép, đá. 

D. Lụa, nhung, gốm 

PHẦN II: TỰ LUẬN (6 điểm)  

Bài 1. (2 điểm) Khi cùng quan sát trên bầu trời và thấy trăng hình lưỡi liềm, bạn 

A nói đó là hiện tượng nguyệt thực, nhưng bạn B lại nói đó không phải là hiện 

tượng nguyệt thực. Nếu bạn B nói đúng thì bạn B đã dựa vào đâu? 

Bài 2. (2 điểm) Một người đếm được trong 2 giây một con lắc thực hiện được 1 

dao động. Vậy trong một giờ con lắc đó sẽ thực hiện được bao nhiêu dao động? 

Bài 3. (2 điểm) Cho một vật sáng AB đặt trước gương phẳng (như hình vẽ) 

 

a. Vẽ ảnh A’B’ của AB tạo bởi gương phẳng. 

b. Xác định và gạch chéo vùng đặt mắt có thể quan sát được toàn bộ ảnh A’B’. 

 

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

Chọn chữ cái đứng trước câu trả lời mà em cho là đúng nhất. Mỗi câu trả lời 

đúng được 0,5 điểm. 

Câu 1. Vật sáng qua gương nào sau đây không thể cho ảnh thật? 

A. Gương phẳng 

B. Gương cầu lõm 

C. Gương cầu lồi 

D. Gương phẳng và gương cầu lồi. 

Câu 2. Một cây nến cao 3,6 cm đặt trước gương phẳng, cho ảnh cách gương 1cm.  

Hỏi ảnh cây nến đó cao bao nhiêu? 

A. 4,6 cm 

B. 3,6 cm 

C. 2,6 cm 

D. 1 cm 

Câu 3. Điều nào sau đây không đúng khi nói về gương cầu lồi: 

A. Có tâm mặt cầu nằm phía sau mặt phản xạ. 

B. Có tâm mặt cầu nằm phía trước mặt phản xạ. 

C. Vật sáng qua gương luôn cho ảnh ảo. 

D. Chùm sáng phân kì chiếu đến gương, chùm sáng phản xạ từ gương cũng sẽ 

phân kì. 

Câu 4. Bóng tối là: 

A. Vùng vừa có ánh sáng chiếu tới vừa là bóng đen 

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

… 

TRƯỜNG THCS … 
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B. Vùng nằm cạnh vật chắn sáng 

C. Vùng chỉ nhận được ánh sáng từ một phần của nguồn sáng 

D. Vùng nằm sau vật chắn sáng và không có ánh sáng chiếu tới 

Câu 5. Hiện tượng …… xảy ra vào ban đêm khi Mặt Trời, Mặt Trăng, Trái Đất nằm 

trên cùng một đường thẳng và khi đó………nằm giữa hai thiên thể kia. Chọn các 

cụm từ cho sau đây, điền vào chỗ trống của câu trên theo thứ tự cho đầy đủ. 

A. Nguyệt thực/ Mặt Trăng          

B. Nguyệt thực/ Trái Đất 

C. Nhật thực/ Mặt Trăng          

D. Nhật thực/ Trái Đất 

Câu 6. Chiếu một tia tới lên gương phẳng. Biết góc phản xạ i’ = 30°, góc tới bằng: 

A. 15° 

B. 90° 

C. 60° 

D. 30° 

Câu 7. Những phát biểu sau đây là đúng hay sai khi nói về đường đi của một tia 

sáng khi đến gương cầu lõm? 

A. Các tia sáng khi đến gương cầu lõm đều bị phản xạ và tuân theo định luật phản 

xạ ánh sáng. 

B. Chùm tia sáng song song đến gương cầu lõm sẽ cho chùm phản xạ là một chùm 

sáng phân kì. 

C. Chùm tia sáng song song đến gương cầu lõm sẽ cho chùm phản xạ là một chùm 

sáng hội tụ. 

D. Khi phản xạ trên gương cầu lõm, tia tới và tia phản xạ không bao giờ trùng 

nhau. 

Câu 8. Khi đã làm một số thí nghiệm về sự truyền âm thanh trong các môi trường 

có bạn đã đưa ra kết luận sau, kết luận nào sai? 
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A. Âm thanh càng to thì truyền đi càng xa 

B. Âm thanh có thể truyền từ chất lỏng sang chất khí 

C. Cơ thể người cũng có thể truyền được âm thanh 

D. Xốp là vật rắn nên nó truyền âm tốt 

PHẦN II: TỰ LUẬN (6 điểm)  

Bài 1. (4 điểm) Trong hình dưới đây cho một điểm sáng S đặt trước một gương 

phẳng, có hai tia tới SI và SK chiếu tới gương. 

 

a) Xác định ảnh của S 

b) Vẽ hai tia phản xạ của SI và SK 

c) Đánh dấu vị trí đặt mắt để nhìn được ảnh S’ 

d) Giải thích vì sao ta thấy được ảnh của S mà không hứng được ảnh. 

Bài 2. (2 điểm) Trong 20 giây, một lá thép thực hiện được 6000 dao động. Hỏi dao 

động của lá thép có phát ra âm thanh hay không? Tai người có thể cảm nhận được 

âm thanh do lá thép đó phát ra không? Tại sao? 

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

Chọn chữ cái đứng trước câu trả lời mà em cho là đúng nhất. Mỗi câu trả lời 

đúng được 0,5 điểm. 

Câu 1. Hiện tượng nào xảy ra khi Mặt Trăng bị trái đất che khuất không được Mặt 

Trời chiếu sáng? 

A. Nhật thực một phần 

B. Nguyệt thực 

C. Nhật thực toàn phần 

D. Nhật thực 

Câu 2. Chọn câu trả lời sai? 

    Địa phương X (một địa phương nào đó) có nhật thực toàn phần khi địa phương 

đó: 

A. hoàn toàn không nhìn thấy Mặt Trời. 

B. bị Mặt Trăng cản hoàn toàn ánh sáng từ Mặt Trời truyền tới. 

C. nằm trong vùng bóng tối của Mặt Trăng và ở đó hoàn toàn không nhìn thấy Mặt 

Trời 

D. hoàn toàn không nhìn thấy Mặt Trăng. 

Câu 3. Hiện tượng nào dưới đây là hiện tượng phản xạ ánh sáng: 

A. Nhìn thấy ảnh của mình trong gương phẳng 

B. Nhìn thấy con cá trong bể nước to hơn so với quan sát ở ngoài không khí. 

C. Nhìn thấy bóng cây trên sân trường 

D. Nhìn xuống mặt nước thấy cây cối ở bờ ao bị mọc ngược so với cây cối trên bờ. 

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

… 

TRƯỜNG THCS … 
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Câu 4. Tia sáng chiếu tới gương phẳng có giá trị nào sau đây thì tia phản xạ hợp 

với mặt gương một góc 60°. 

A. 60° 

B. 40° 

C. 30° 

D. 20° 

Câu 5. Các vật nào sau đây có thể coi là gương cầu lõm: 

A. choá đèn pin 

B. choá đèn ô tô 

C. gương dùng để thu và hội tụ ánh sáng Mặt Trời 

D. cả A, B, C đúng 

Câu 6. Âm thanh phát từ tivi là ở bộ phận nào? 

A. Từ núm điều chỉnh âm thanh của chiếc ti vi 

B. Người ở trong ti vi 

C. màng loa 

D. màn hình của ti vi 

Câu 7. Đặt hai tờ giấy mỏng sát vào nhau, thổi vào giữa hai tờ giấy, ta nghe thấy 

âm phát ra. Chỉ ra bộ phận dao động ở đây? 

A. lớp không khí ở giữa hai tờ giấy dao động phát ra âm thanh. 

B. tờ giấy dao động phát ra âm thanh. 

C. tay dao động phát ra âm thanh. 

D. Tất cả đều đúng. 

Câu 8.  Một vật dao động với tần số 2 Hz. Hỏi sau bao lâu thì vật thực hiện được 

200 dao động. 

A. 100s 

B. 50s 
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C. 25s 

D. 75s 

Câu 9. Ảnh của vật sáng qua gương cầu lồi là: 

A. Ảnh ảo có thể hứng được trên màn. 

B. Ảnh ảo lớn hơn vật. 

C. Ảnh ảo có thể quay phim chụp ảnh được. 

D. Ảnh ảo hay ảnh thật tuỳ thuộc vào vị trí của vật. 

Câu 10. Tại sao khi một con muỗi bay ngang qua, ta lại nghe thấy tiếng vo ve? 

A. Khi con muỗi bay, cánh của nó dao động và phát ra âm thanh. 

B. Vì con muỗi kêu vo ve 

C. Vì không khí chuyển động 

D. Vì đuôi của nó dao động 

PHẦN II: TỰ LUẬN (5 điểm) 

Bài 1. (2 điểm) Tiếng vang là gì? Tại sao đều là âm phản xạ truyền đến tai nhưng 

có trường hợp ta nghe thấy tiếng vang, có trường hợp không nghe thấy? 

Bài 2. (3 điểm) Ở một căn nhà có mái lợp bằng tôn, khi có mưa rào người ở trong 

nhà nghe thấy như cái ai cầm gậy gõ liên tục vào mái nhà. Nếu người ta làm thêm 

một lớp trần bằng chất xốp, tiếng gõ gần như mất hẳn. Hãy giải thích? 

 

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

Chọn chữ cái đứng trước câu trả lời mà em cho là đúng nhất. Mỗi câu trả lời 

đúng được 0,5 điểm. 

Câu 1. Làm thế nào để hạn chế tiếng vang trong phòng? 

A. Làm tường mấp mô 

B. Đóng trần bằng xốp 

C. Cả hai cách A, B đều được 

D. Cả hai cách A, B đều không được 

Câu 2. Yếu tố nào sau đây quyết định điều kiện để có tiếng vang? 

A. Khoảng cách từ nguồn âm đến vật phản xạ âm 

B. Độ to của âm 

C. Cả hai yếu tố trên 

D. Không yếu tố nào trong hai yếu tố trên 

Câu 3. Nếu tia tới tạo với mặt gương một góc 30° thì góc phản xạ có giá trị là: 

A. i’ = 30° 

B. i’ = 90° 

C. i’ = 45° 

D. i’ = 60° 

Câu 4. Hãy chọn câu sau phát biểu sai? 

A. Ánh sáng bao giờ cũng truyền theo đường thẳng. 

B. Ánh sáng chỉ truyền theo đường thẳng trong môi trường trong suốt và đồng tính. 

C. Các nguồn sáng thông thường trong thực tế tạo ra chùm sáng phân kì. 

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

… 

TRƯỜNG THCS … 
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D. Khi nguồn sáng ở rất xa, chùm sáng tới ta là chùm sáng song song. 

Câu 5. Chiếu một tia sáng tới gương.Tia sáng bị gương hắt trở lại gọi là: 

A.tia tới 

B.tia phản xạ 

C.góc tới 

D.pháp tuyến 

Câu 6. Ở những đoạn đường cong, để giúp dễ quan sát người ta cho đặt tại đó vật 

gì? 

A. Gương phẳng 

B. Gương cầu lồi 

C. Gương cầu lõm 

D. Gương dị dạng 

Câu 7. Có mấy loại chùm sáng: 

A. 4 loại 

C. 2 loại 

B. 3 loại 

D. 1 loại 

Câu 8. Tia sáng chiếu tới gương phẳng có giá trị nào sau đây thì tia phản xạ hợp 

với mặt gương một góc 60°. 

A. 60° 

B. 40° 

C. 30° 

D. 20° 

Câu 9. Âm thanh nào dưới đây gây ô nhiễm tiếng ồn, ảnh hưởng xấu đến sức 

khỏe? 

A. Tiếng sấm rền. 

B. Tiếng hét to rất sát tai. 
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C. Tiếng gió thổi mạnh 

D. Tiếng máy móc làm việc phát ra to và kéo dài. 

Câu 10. Trong các rạp chiếu bóng, người ta làm cho các bức tường sần sùi, thô ráp 

hoặc treo rèm nhung nhằm mục đích: 

A. Để cách âm tốt. 

B. Chống phản xạ âm. 

C. Tạo ra các âm thanh lớn. 

D. Trang trí phòng. 

PHẦN II: TỰ LUẬN (5 điểm)  

Bài 1. (2 điểm) 

a. Muốn biết hàng của tổ mình đã thẳng hay chưa thì bạn tổ trường phải làm thế 

nào? 

b. Bạn tổ trưởng đã áp dụng định luật nào? Phát biểu định luật đó? 

Bài 3. (3 điểm) 

a. Em hãy vẽ tia tới xuất phát từ S đến gặp gương phẳng và phản xạ lại từ R (trình 

bày cách vẽ). 

 

b. Ở hình bên giả sử cho góc hợp bởi tia tới với mặt gương là 600, em hãy tính 

góc tới và góc phản xạ? 

c. Tính góc hợp bởi tia tới và tia phản xạ? 

 

------------ HẾT ------------ 
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Chọn chữ cái đứng trước câu trả lời mà em cho là đúng nhất. Mỗi câu trả lời 

đúng được 0,5 điểm. 

Câu 1. Siêu âm là những âm có tần số 

A. Lớn hơn 20 Hz 

B. Lớn hơn 20.000 Hz 

C. Nhỏ hơn 20 Hz 

D. Nhỏ hơn 20.000 Hz 

Câu 2. Khi nói trong phòng nhỏ ta không nghe tiếng vang nhưng nói trong phòng 

lớn thì ta nghe được tiếng vang, hỏi trong phòng nào có âm phản xạ: 

A. Phòng nhỏ 

B. Phòng lớn 

C. Cả hai phòng 

D. Không có phòng nào 

Câu 3. Cho các chùm sáng được biểu diễn như sau: 

 

Chùm sáng song song, hội tụ, phân kì được biểu diễn lần lựơt là: 

A. Hình 1,2,3 

B. Hình 2,1,3 

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

… 

TRƯỜNG THCS … 
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C. Hình 3,2,1 

D. Hình 3,1,2 

Câu 4. Hai tấm gương phẳng giống hệt nhau được đặt vuông góc với nhauvà vuông 

góc với mặt sàn, mặt phản xạ quay vào nhau. Một người đứng giữa hai gương lần 

lượt nhìn ảnh của mình trong hai gương. Đặc điểm của hai ảnh đó như thế nào? 

A. Hai ảnh có chiều cao như nhau. 

B. Hai ảnh giống hệt nhau. 

C. Hai ảnh có chiều cao khác nhau. 

D. Cả A và B đều đúng. 

Câu 5. Nhận định nào sau đây đúng nhất: 

A. Âm nằm trong ngưỡng nghe có khả năng phản xạ. 

B. Các hạ âm không có hiện tượng phản xạ. 

C. Các siêu âm mới có hiện tượng phản xạ. 

D. Mọi âm có tần số bất kỳ đều cho âm phản xạ. 

Câu 6. Điều kiện để mắt bình thường trông thấy một vật là: 

A. khi vật tự phát ra ánh sáng. 

B. khi có ánh sáng từ vật truyền đi. 

C. khi vật nằm gần một nguồn sáng. 

D. khi có ánh sáng từ vật truyền vào mắt. 

Câu 7. Chiếu một tia sáng lên một gương phẳng ta thu được một tia phản xạ tạo 

với tia tới một góc 120o. Góc phản xạ là bao nhiêu? 

A. 20o 

B. 40o 

C. 60o 

D. 80o 

Câu 8. Khoảng cách từ một điểm sáng S đến gương phẳng bằng 1m. Hỏi khoảng 

cách từ điểm sáng S đến ảnh S’ của nó tạo bởi gương phẳng bằng bao nhiêu? 
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A. 1 m 

B. 2 m 

C. 3 m 

D. 4 m 

Câu 9. Âm truyền được trong môi trường nào dưới đây? 

A. Chất rắn 

B. Chất lỏng 

C. Chất khí 

D. Cả A, B, C 

Câu 10. Đơn vị đo độ to của âm là 

A. m/s 

B. Hz (héc) 

C. dB (đêxiben) 

D. s (giây) 

Câu 11. Khi bác bảo vệ gõ trống, tai ta nghe thấy tiếng trống. Vật phát ra âm là 

A. Tay bác bảo vệ gõ trống 

B. Mặt trống 

C. Dùi trống 

D. Không khí xung quang trống 

Câu 12. Một công trường xây dựng nằm ở giữa khu dân cư mà em đang sống. Trong 

các biện pháp dưới đây, biện pháp không chống được ô nhiễm tiếng ồn là 

A. Quy định mức độ to của âm phát ra từ công trường không được quá 80dB 

B. Yêu cầu công trường không được làm việc vào giờ nghỉ ngơi 

C. Xây tường bao quanh công trường 

D. Mở cửa cho thoáng, treo rèm và bịt tai bằng bông. 

Câu 13. Đường truyền của ánh sáng trong không khí là: 

A. Đường cong     
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B. Đường thẳng                 

C. Đường gấp khúc      

D. Đường ngoằn ngoèo. 

Câu 14. Khi nào mắt ta nhìn thấy một vật? 

A. Khi mắt ta hướng vào vật 

B. Khi mắt ta phát ra những tia sáng đến vật 

C. Khi có ánh sáng truyền từ vật vào mắt ta. 

D. Khi vật được chiếu sáng. 

Câu 15. Ảnh của vật qua gương phẳng: 

A. luôn nhỏ hơn vật 

B. luôn lớn hơn vật 

C. luôn bằng vật 

D. tuỳ thuộc vào vật ở gần hay xa gương 

Câu 16. Hãy chỉ ra vật nào dưới đây không phải là nguồn sáng? 

A. Cục than gỗ đang cháy 

B. Mặt Trời 

C. Cục thủy tinh đặt dưới trời nắng 

D. Đèn ống đang cháy 

Câu 17. Ta nhìn thấy dây tóc bóng đèn vì: 

A. Giữa mắt và dây tốc không có vật chắn sáng 

B. Có dòng điện chạy qua dây tóc 

C. Có ánh sáng từ mắt truyền đến dây tóc 

D. Có ánh sáng từ dây tóc truyền tới mắt 

Câu 18. Ảnh của một điểm sáng S đặt trước gương phẳng được tạo bởi 

A. giao nhau của các tia phản xạ 

B. giao nhau của đường kéo dài các tia phản xạ 

C. giao nhau của các tia tới 
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D. giao nhau của đường kéo dài các tia tới 

Câu 19. Khi có hiện tượng nhật thực xảy ra, vị trí tương đối của Trái Đất, Mặt Trời 

và Mặt Trăng là: 

A. Mặt Trời – Mặt Trăng – Trái Đất.    

B. Mặt Trời – Trái Đất – Mặt Trăng. 

C. Trái Đất – Mặt Trời – Mặt Trăng.    

D. Mặt Trăng – Trái Đất – Mặt Trời 

Câu 20. Tần số là gì? 

A. Tần số là số dao động trong một giờ.    

B. Tần số là số dao động trong một giây.  

C. Tần số là số dao động trong một phút.    

D. Số dao động trong một thời gian nhất định.  

 

 

 

------------ HẾT ------------ 
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Chọn chữ cái đứng trước câu trả lời mà em cho là đúng nhất. Mỗi câu trả lời 

đúng được 0,5 điểm. 

Câu 1. Âm không thể truyền qua môi trường nào dưới đây? 

A. Khoảng chân không. . Khoảng chân                  

B. Tường bê tông. 

C. Nước biển.                         

D. Không khí. 

Câu 2. Khi nhạc sĩ chơi đàn ghita, ta nghe thấy tiếng nhạc. Vậy nguồn âm là 

A. tay bấm dây đàn 

B. hộp đàn 

C. tay gảy dây đàn 

D. dây đàn 

Câu 3. Hiện tượng nguyệt thực xảy ra khi: 

A. Mặt trăng ở trái đất và mặt trời 

B. Mặt trời ở giữa trái đất và mặt trăng 

C. Trái đất ở giữa mặt trời và mặt trăng 

D. Mặt trăng ở vị trí nào cũng có nguyệt thực 

Câu 4. Ảnh của một vật tạo bởi gương cầu lồi là 

A. Ảnh ảo, không hứng được trên màn, luôn nhỏ hơn vật. 

B. Ảnh thật, hứng được trên màn, nhỏ hơn vât. 

C. Ảnh ảo, không hứng được trên màn, bằng vật. 

D. Ảnh thật, hứng được trên màn, bằng vật. 

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

… 

TRƯỜNG THCS … 
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Câu 5. Trong hai hiện tượng: nhật thực, nguyệt thực, hiện tượng nào dùng mắt dễ 

quan sát hơn ? 

A. Hiện tượng nhật thực dễ quan sát hơn 

B. Hiện tượng nguyệt thực dễ quan sát hơn 

C. Cả hai hiện tượng dễ quan sát như nhau 

D. Cả hai hiện tượng đều không quan sát được bằng mắt thường. 

Câu 6. Chỉ ra câu phát biểu đúng ? 

A. Ánh sáng phát ra dưới dạng các chùm sáng 

B. Chùm sáng bao gồm vô số các tia sáng 

C. Trong thực tế không bao giờ nhìn thấy một tia sáng riêng lẻ 

D. Cả A, B, C đều đúng 

Câu 7. Vật như thế nào được gọi là gương cầu lồi? 

A. Vật có dạng mặt cầu lồi, mặt phản xạ là mặt lõm 

B. Vật có dạng chỏm cầu phản xạ tốt ánh sáng, mặt phản xạ là mặt lõm 

C. Vật có dạng chỏm cầu phản xạ tốt ánh sáng, mặt phản xạ là mặt lồi. 

D. Cả A và B  

Câu 8. Nội dung của Định luật truyền thẳng của ánh sáng là: 

A. Trong môi trường trong suốt và đồng tính ánh sáng truyền theo một đường thẳng. 

B. Trong mọi môi trường ánh sáng truyền theo một đường thẳng. 

C. Trong các môi trường khác nhau, đường truyền của ánh sáng có hình dạng khác 

nhau. 

D. Khi truyền từ môi trường này sang môi trường khác, ánh sáng truyền theo một 

đường thẳng 

Câu 9. Trong các giá trị về độ to của âm sau đây, giá trị nào ứng với ngưỡng đau 

A. 90 dB            

B. 20 dB 

C. 230 dB            
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D. 130 dB 

Câu 10. Một vật khi phát ra âm thanh thì nó có đặc điểm: 

A. Đứng yên            

B. Dao động 

C. Phát âm            

D. Im lặng. 

Câu 11. Một vật dao động càng nhanh thì âm phát ra càng : 

A. trầm 

B. bổng 

C. vang 

D. truyền đi xa 

Câu 12. Khi đo độ to của các âm thanh, âm thanh của tiếng nói chuyện bình 

thường có độ to là : 

A. 40 dB 

B. 50 dB 

C. 60 dB 

D. 70 dB 

Câu 13. Chọn câu đúng 

A. Chỉ có hạ âm mới cho âm phản xạ 

B. Chỉ có siêu âm mới cho âm phản xạ 

C. Chỉ có âm nghe được mới cho âm phản xạ 

D. Âm với tần số bất kì đều cho âm phản xạ 

Câu 14. Khi luồng gió thỏi qua rừng cây, ta nghe âm thanh phát ra. Vật phát ra âm 

thanh là 

A. luồng gió 

B. luồng gió và lá cây đều dao động 

C. lá cây 



VietJack.com                                                                        Facebook: Học Cùng VietJack 

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

D. thân cây 

Câu 15. Trường hợp nào sau đây không gây ô nhiễm tiếng ồn : 

A. gần đường ray xe lửa 

B. gần sân bay 

C. gần ao hồ 

D. gần đường cao tốc 

Câu 16. Để trống ô nhiễm tiếng ồn, người ta thường sử dụng các biện pháp : 

A. Làm trần nhà bằng xốp 

B. Trồng cây xanh 

C. Bao kín các thiết bị gây ồn 

D. Tất cả các biện pháp trên 

Câu 17. Để tránh được tiếng vang trong phòng, thì phòng phải có kích thước nào 

sau đây: 

A. Nhỏ hơn 11,5m            

B. Lớn hơn 11,5m. 

C. Lớn hơn 11,35m.            

D. Nhỏ hơn 11,35m. 

Câu 18. Chiếu một chùm tia tới song song lên một gương cầu lõm, ta thu được một 

chùm tia phản xạ có tính chất nào dưới đây? 

A. Song song. 

B. Hội tụ. 

C. Phân kì. 

D. Không truyền theo đường thẳng. 

Câu 19. Chọn câu đúng: 

A. Tia phản xạ nằm trong mặt phẳng chứa tia tới và đường pháp tuyến với gương tại 

điểm tới. 
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B. Tia phản xạ, tia tới và đường pháp tuyến với gương tại điểm tới cùng nằm trong 

một mặt phẳng. 

C. Mặt phẳng chứa tia tới và đường pháp tuyến với gương tại điểm tới cũng chứa tia 

phản xạ. 

D. Các câu trên đều đúng. 

Câu 20. Nếu tia sáng tới hợp với gương phẳng một góc 450 thì góc phản xạ là: 

A. 300 

B. 450 

C. 600 

D. 900 

  

 

------------ HẾT ------------ 
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Bài 1. (3 điểm) 

a. Nêu đặc điểm về ảnh của một vật tạo bởi gương phẳng. Cho ví dụ. 

b. Thế nào là nguồn sáng? Cho ví dụ. 

c. Cùng một vật đặt trước 3 gương (phẳng, cầu lồi, cầu lõm). Gương nào tạo ra ảnh 

ảo lớn nhất? Tại sao. 

Bài 2. (4 điểm) Cho một điểm sáng S đặt trước gương phẳng 

 

a. Vẽ ảnh S’ của S tạo bởi gương. 

b. Vẽ một tia tới SI cho tia phản xạ đi qua điểm A ở trước gương. 

c. Giữ nguyên tia tới vẽ một vị trí đặt gương để thu được tia phản xạ theo phương 

nằm ngang từ trái sang phải. 

Bài 3. (3 điểm) 

a. Biên độ dao động là gì? 

b. Đơn vị độ to của âm là gì? Độ to của âm phụ thuộc vào yếu tố nào? 

c. Âm bổng, âm trầm phụ thuộc vào yếu tố nào? 

------------ HẾT ------------ 

 

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

… 

TRƯỜNG THCS … 
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Bài 1. (2 điểm) Em hãy kể tên 5 nguồn âm thiên nhiên và 5 nguồn âm nhân tạo. 

Bài 2. (2 điểm) Chọn từ thích hợp điền vào chỗ trống: 

a. Tia phản xạ nằm trong cùng mặt phẳng với ……. và đường …… 

b. Dao động càng ……… , tần số dao động càng …….. 

c. Âm phát ra càng ……… khi ……. Dao động của nguồn âm càng lớn. 

d. Ở các vị trí càng ……... nguồn âm thì âm nghe càng …….. 

Bài 3. (2 điểm)  

a. Ảnh của một vật tạo bởi gương phẳng là ảnh gì? Cho ví dụ. 

b. Nêu đặc điểm của nguồn sáng 

Bài 4. (4 điểm)  

a. Phát biểu định luật phản xạ ánh sáng. 

b. Vẽ tia phản xạ và xác định góc tới, góc phản xạ trong các trường hợp sau: 

 

 

------------ HẾT ------------ 

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

… 

TRƯỜNG THCS … 
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ĐỀ SỐ 10 


