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Câu 1 (3 điểm)  
a) Một mạch điện một ampe kế A, ba điện trở giống nhau, mỗi điện trở có độ lớn 

R=10 và một khóa K được mắc vào một hiệu điện thế không đổi U . Điện trở r của 
ampe kế là bao nhiêu nếu sau khi đóng khóa K thì số chỉ của nó thay đổi 40% so với số 
chỉ trước đó? 

b) Tám đoạn dây giống nhau cùng điện trở R được ghép như hình vẽ. Hãy tính 
điện trở tương đương giữa các điểm: A và C; A và B; A và O. 

Câu 2 (2 điểm) 
  Đặt một vật thật AB trên trục chính và vuông góc với trục chính của một 
thấu kính hội tụ có tiêu cự f. Vật cách thấu kính một khoảng d. Dùng một màn 
chắn đặt phía sau thấu kính ta hứng được ảnh của vật, ảnh này cao bằng 2 lần vật 
và cách vật 90cm. 

a) Tìm tiêu cự f của thấu kính. 
b) Vật AB đặt cách thấu kính một khoảng d = 40cm. Phía sau thấu kính đặt 

một gương phẳng vuông góc với trục chính, mặt phản xạ hướng về phía thấu kính 
và cách thấu kính một khoảng x. Tìm x để ảnh cuối cùng của vật trùng khít với 
chính nó. 

Câu 3 (2 điểm) 
      Một quả cầu đặc, không thấm nước được treo lên điểm O trong một cái bình 
bằng một sợi dây mảnh như  hinh vẽ . Sau khi đổ nước vao bình, quả cầu chuyển lên 
phía trên điểm O như hinh và sức căng của sợi dây treo không thay đổi so với khi 
chưa đổ nước. 
a) Xác định khối lượng riêng của vật liệu làm quả cầu, biết khối lượng riêng của 
nước là Dn=1000kg/m3. 
b) Người ta lấy 204 quả cầu giống như quả cầu trên, nhồi lại với nhau và đúc thanh 
một khối kim tự tháp (đặc) . Khi thả vào một bể nước (không chạm đáy) thi phần thể 
tích kim tự tháp chim trong nước bằng thể tích của bao nhiêu quả cầu? 

Câu 4 (1 điểm) 
a) Điền từ vào chỗ trống: Một bạn học sinh lấy từ trong tủ đá ra một quả Đào rừng, ban đầu nó  “bốc khói” 

trắng; một lát sau nó lại lại biến thành “quả cầu sương” bé hơn một chút. Nói theo ngôn ngữ vật lý thì 
hiện tượng trước gọi là hiện tượng …..……… , hiện tượng sau gọi là ………. . 

b) Một hôm nghỉ đông, bạn Cát theo cha ra ngoại thành. Khi bắt đầu lên xe đột nhiên phát hiện thấy trước 
cửa xe có phủ lớp sương mù nên nhìn không rõ đường đi. Bạn Cát còn đang lo chuyến đi an toàn thì cha 
bạn bật máy điều hoà, có gió ấm, một lát sương mù trên kính cũng biến mất. Bạn hãy dùng kiến thức vật 
lí giải thích quá trình tạo ra và làm mất sương mù trên kính xe. 

Câu 5 (2 điểm) 
    Hình a là sơ đồ nguyên lý cân điện tử, với thang đo ở vôn kế là 0 đến 3V (thang đo cho phép lấy đối ứng với 

khối lượng). Biết trị số điện trở 0R  = 60 , R là điện trở cảm biến. Sự phụ thuộc của R vào áp lực thể hiện trên 

hình b. Cảm biến chịu được áp suất tối đa là 610.2 Pa, diện tích truyền lực qua cảm biến là 2 2cm . Giả thiết hiệu 
điện thế nguồn không đổi.  
a)  Tính áp lực lớn nhất mà cảm biến có thể chịu được? 
b) Khi cảm biến chịu áp lực tối đa, trị số trên cân điện tử đạt tối đa thì hiệu điện thế nguồn là bao nhiêu? 
c)  Qua tính toán, bạn hãy phán đoán xem bình quân mỗi vạch chia của cân này là bao nhiêu? 
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