
SỞ GD VÀ ĐT THỪA THIÊN HUẾ KIỂM TRA HỌC KÌ I NĂM HỌC 2008 -2009 
TRƯỜNG THCS & THPT HƯƠNG GIANG MÔN: Vật lý  6 

Thời gian : 45 Phút ( không kể thời gian giao đề)   
 

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

Câu 1: (1 điểm)  Hãy nêu cách đo độ dài? Đơn vị đo độ dài Việt Nam là gì ? 

Câu 2: (1 điểm)  Thế nào là hai lực cân bằng ?  

Câu 3: (1 điểm) Máy cơ đơn giản thường dùng là gì ? Máy cơ đơn giản giúp ta thực  hiện công 
như thế nào ? 

Câu 4: (1 điểm) Hãy đổi 2 m 3 ra đơn vi dm 3 và Cm 3  

Câu 5: (1 điểm)  Một vật có khối lượng 10kg  sẻ có trọng lượng bao nhiêu Niwtơn ? 

Câu 6:(1 điểm) Hãy tính khối lượng của một chiết đinh sắt có thể tích V=0,04m 3 .Biết khối 
lượng riêng của sắt là 7800 kg/m 3 . 

Câu 7: (2 điểm)  Tính thể tích của 100kg xăng .Biết khối lượng riêng của xăng là 700 kg/m 3 . 

Câu 8: (2 điểm)  Hãy chứng minh công thức d =10D 

 

……………Hết…………… 

 
ĐÁP ÁN LỚP 6 

Câu 1: Cách độ dài gôm: 
          - Ước lượng độ dài cần đo để chọn thước đo thích hợp  
          - Đặt thước và mắt đúng cách  
          - Đọc và gi kết quả đo đúng cách quy định 
            Đơn vị độ dài là : m 
 
Câu 2: Nếu chỉ có hai lực tác dụng vào cùng một vật mà vật vẩn đứng yên thì hai lực đó 
là hai lực cân bằng .Hai lực cân bằng là hai lực mạnh như nhau có cùng phương nhưng 
ngược chiều. 
Câu 3: - Máy cơ đơn giản thường dùng là: Mặt phẳng nghiên, ròng rọc, đòn bẩy. 
           - Máy cơ đơn giản giúp ta thực hiện công việt được dễ dàng hơn. 
Câu 4: 2 m 3 = 2000 dm 3  
           2 m 3 = 2000000 Cm 3   
Câu 5:  - Áp dụng công thức: P =m.g = 10.10 = 100 N 

Câu 6:  - Áp dụng công thức: D = kgVDm
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Câu 8:-Ta có d = D
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           Vậy ta đã CM: d = 10.D 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


