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Câu 1: Ròng rọc nào dưới đây là rọc rọc động? 

A. Trục của bánh xe được mắc cố định, còn bánh xe quay được quanh trục. 

B. Trục của bánh xe quay được tại một vị trí. 

C. Trục của bánh xe vừa quay vừa chuyển động. 

D. Cả 3 phương án trên đều đúng. 

Câu 2. Trong các câu sau, câu nào phát biểu không đúng? 

A. Ròng rọc cố định có tác dụng làm thay đổi hướng của lực. 

B. Ròng rọc cố định có tác dụng làm thay đổi độ lớn của lực. 

C. Ròng rọc động có tác dụng làm thay đổi độ lớn của lực. 

D. Ròng rọc động có tác dụng làm thay đổi hướng của lực. 

Câu 3:  Dùng ròng rọc động để kéo một vật có khối lượng 50 kg lên cao thì chỉ phải kéo một 

lực  F có cường độ là: 

          A. F = 500N.    B. F > 500N.           C. F < 500N.          D. F = 250N.         

Câu 4: Trong các cách sắp xếp các chất nở vì nhiệt từ nhiều tới ít sau đây, cách nào đúng? 

      A. Khí, lỏng, rắn  B. Khí, rắn, lỏng      C. Lỏng, rắn, khí    D. Lỏng, khí, rắn.  

Câu 5: Nhiệt kế nào dưới đây dùng để đo nhiệt độ cơ thể người ? 

A. Nhiệt kế rượu    B. Nhiệt kế y tế        C. Nhiệt kế thuỷ ngân     D. Cả 3 nhiệt kế trên  

Câu 6: Khi một vật rắn được làm lạnh đi thì 

 A. khối lượng của vật giảm đi.  C. trọng lượng của vật giảm đi. 

 B. thể tích của vật giảm đi.   D. trọng lượng của vật tăng lên. 

Câu 7: Tại sao chỗ tiếp nối của hai thanh ray đường sắt lại có một khe hở ? 

 A. Vì để khi nhiệt độ tăng, thanh ray dài ra đường ray sẽ không bị cong.     

B. Vì không thể hàn hai thanh ray với nhau   

        C. Vì để lắp các thanh ray được dễ dàng hơn. 

 D. Vì để tiết kiệm vật liệu. 

Câu 8:  Chỗ thắt (chỗ uốn cong) của nhiệt kế y tế có công dụng ? 

 A. Để làm cho đẹp  

 B. Giữ cho mực thủy ngân đứng yên sau khi đo nhiệt độ cơ thể người  

 C. Hạn chế thủy ngân từ bầu tràn lên ống  

 D. Làm cho thủy ngân di chuyển theo một chiều từ bầu lên ống. 

Câu 9:  Nhiệt độ cao nhất ghi trên nhiệt kế y tế có thể là nhiệt độ nào sau đây? 

 A.   200C              B. 370C                      C. 420C        D. 1000C   

Câu 10: Nhiệt độ thấp nhất ghi trên nhiệt kế y tế có thể là nhiệt độ nào dưới đây?  



 A.  350C               B.   340C            C. 100C                    D. 500C 

Câu 11: Vật nào dưới đây có nguyên tắc hoạt động không dựa trên sự nở vì nhiệt ? 

 A. Băng kép.  B. Nhiệt kế rượu.   C. Quả bóng bàn.  D. Nhiệt kế kim loại. 

Câu 12: Một lọ thuỷ tinh được đậy bằng nút thuỷ tinh. Nút bị kẹt. Hỏi phải mở nút bằng cách 

nào trong các cách sau đây 

  A. Hơ nóng nút.           B. Hơ nóng cổ lọ.       

C. Hơ nóng cả nút và cổ lọ.        D. Hơ nóng đáy lọ. 

Câu 13. Câu nói nào đúng về ròng rọc cố định: 

 A. Chỉ có tác dụng đổi hướng lực kéo                    

B. Chỉ có tác dụng thay đổi độ lớn của lực kéo 

C. Thay đổi cả hướng và độ lớn của lực kéo       

D. Không làm thay đổi yếu tố nào của lực kéo 

Câu 14. Khi  kéo bao xi măng từ dưới lên tầng cao để sử dụng với lực kéo nhỏ hơn trọng lượng 

của vật thì người ta dùng:     

A. mặt phẳng nghiêng.      B. đòn bẩy.    

C. Ròng rọc động.       D. Ròng rọc cố định. 

Câu 15: Cách sắp xếp các chất nở vì nhiệt từ ít tới nhiều nào sau đây là đúng? 

A. Rắn, khí, lỏng.      B. Rắn, lỏng, khí.  

C. Khí, rắn, lỏng.      D. Lỏng, khí, rắn. 

Câu 16. Khi nói về sự dãn nở vì nhiệt của các chất, câu kết luận không đúng là:  

A. Hầu hết các chất nở ra khi nóng lên.  

B. Các rắn khác nhau nở vì nhiệt khác nhau. 

C. Các chất lỏng khác nhau nở vì nhiệt khác nhau.  

D. Các chất khí khác nhau nở vì nhiệt khác nhau. 

Câu 17. Đại lượng nào sau đây sẽ tăng khi nung nóng một vật rắn? 

 A. Khối lượng riêng của vật.                B. Thể tích của vật. 

       C. Khối lượng của vật.                        D. Trọng lượng của vật.  

Câu 18.  Tại sao ở chỗ tiếp nối của hai thanh ray đường sắt lại có một khe hở? 

A. Vì không thể hàn hai thanh ray được.  B. Vì để lắp các thanh ray được dễ dàng hơn. 

 C. Vì chiều dài của thanh ray không đủ.   D. Vì khi nhiệt độ tăng thanh ray sẽ dài ra. 

Câu 19.  Người ta dùng cách nào sau đây để mở nút thủy tinh của một chai thủy tinh bị kẹt? 

 A. Hơ nóng nút chai.         B. Hơ nóng đáy chai   

C.Hơ nóng thân chai.     D. Hơ nóng cổ chai.  

Câu 20. Nước đựng trong cốc bay hơi càng nhanh khi: 

A. Nước trong cốc càng nóng.      B. Nước trong cốc càng nhiều. 

C. Nước trong cốc càng ít.    D. Nước trong cốc càng lạnh. 



Câu 21. Hiện tượng nào sau đây không phải là sự ngưng tụ ? 

A. Sương đọng trên lá cây.                            B.  Sự tạo thành sương mù. 

C.   Sự tạo thành hơi nước                       D.  Sự tạo thành mây. 

Câu 22. Khi trồng chuối hoặc mía người ta thường phạt bớt lá để: 

    A. Dễ cho việc đi lại chăm sóc cây 

     B.  Hạn chế lượng dinh dưỡng cung cấp cho cây.        

   C. Giảm bớt sự bay hơi làm cây đỡ bị mất nước hơn. 

    D. Đỡ tốn diện tích đất trồng. 

Câu 23. Những quá trình chuyển thể nào của đồng được sử dụng trong việc đúc tượng đồng ? 

 A. Nóng chảy và bay hơi.               C. Bay hơi và đông đặc. 

 B. Nóng chảy và đông đặc.     D. Bay hơi và ngưng tụ 

Câu 24: Nhiệt độ nóng chảy………. nhiệt độ đông đặc 

A. Bằng                   B. lớn hơn              C. nhỏ hơn                  D. khác 

Câu 25: Tốc độ bay hơi của chất lỏng phụ thuộc vào: 

A. nhiệt độ                B. gió                      C.diện tích mặt thoáng  D. cả A, B, C 

 

 

 

 

                                                                                               

 

                                                                                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


