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 SÓC TRĂNG Năm học 2015 – 2016 

 Đề chính thức 

Môn : Vật lý – Lớp 9  

(Thời gian làm bài 150 phút, không kể phát đề) 

Đề thi này có 01 trang 

Bài 1. (3 điểm)  

Tại các siêu thị có những thang cuốn để đưa khách đi. Một thang cuốn tự động để đưa khách 

từ tầng trệt lên tầng lầu. Nếu khách đứng yên trên thang để nó đưa đi thì mất thời gian 30 giây. Nếu 

thang chạy mà khách bước lên đều trên thang thì mất thời gian 20 giây. Hỏi nếu thang ngừng mà 

khách tự bước đi trên thang thì phải mất bao lâu để đi được từ tầng trệt lên tầng lầu. Cho biết vận tốc 

của người khách bước đi trên thang so với mặt thang không thay đổi.  

Bài 2. (5 điểm) 

Một bình đun nước có vỏ bằng nhôm có khối lượng m1= 400g đang chứa m2 = 800g nước ở 

nhiệt độ 20
0
C. 

 a) Rót thêm vào bình một lượng nước m3 ở nhiệt độ 5
o
C. Khi cân bằng nhiệt, nhiệt độ nước 

trong bình là 10
o
C, bỏ qua nhiệt lượng tỏa ra môi trường. Tìm m3? 

 b) Đun sôi bình nước đã cân bằng nhiệt ở câu a) bằng bếp dầu hỏa hiệu suất 30%. Hỏi với 

lượng dầu 70g có đủ để đun sôi hay không? Khi đó thừa hay thiếu bao nhiêu gam dầu?  

Cho biết nhiệt dung riêng của nhôm và của nước lần lượt là C1= 880 J/kgK; C2 = 4200 J/kgK; 

Năng suất tỏa nhiệt của dầu q = 45.10
6
 J/kg. 

Bài 3. (4 điểm) 

Một vật sáng AB có dạng mũi tên đặt trước một thấu kính phân kỳ cho ảnh A1B1 cao 0,8cm. 

Giữ nguyên vật AB và thay thấu kính phân kỳ bằng thấu kính hội tụ có cùng tiêu cự và cũng đặt ở vị 

trí của thấu kính phân kỳ thì thu được ảnh thật A2B2 cao 4cm. Khoảng cách giữa hai ảnh là 60cm. 

Tìm tiêu cự thấu kính và chiều cao của vật. 

Bài 4. (5 điểm) 

Cho mạch điện như hình vẽ. Hiệu điện thế giữa hai điểm A và B là 9V luôn không đổi. Biết: 

R1 = 3 , R2 = R4 = R5 = 2 , R3 = 1 .  Điện trở của ampe kế và 

dây nối không đáng kể.  

1. Khi khoá K mở. Tính: 

a) Điện trở tương đương của cả mạch. 

   b) Số chỉ của ampe kế. 

2. Thay điện trở R2 và R4 lần lượt bằng điện trở Rx và Ry, khi 

khoá K đóng hoặc mở thì ampe kế đều chỉ 1A. Tính giá trị của điện 

trở Rx và Ry trong trường hợp này. 

 

Bài 5. (3 điểm)  

 Cho các dụng cụ sau: một nguồn điện có hiệu điện thế không đổi U = 12V; một bóng đèn Đ, 

trên đèn có ghi 6V-3W; một điện trở R1 = 8  ; một biến trở R2 có giá trị có thể thay đổi được 

trong khoảng từ 0 đến 10 . Nêu các cách mắc các dụng cụ trên với nhau (mô tả bằng sơ đồ 

mạch điện) và tính giá trị biến trở R2 trong mỗi cách mắc để đèn sáng đúng định mức.  

Cho biết dây nối các dụng cụ với nhau có điện trở không đáng kể. 

--- Hết --- 
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