
     SỞ GD&ĐT THỪA THIÊN HUẾ         ĐỀ THI HỌC KỲ I NĂM 2008-2009 
TRƯỜNG THCS&THPT HƯƠNG GIANG             MÔN: Vật lý 7. 
 
                                         (Thời gian 45 phút không kể thời gian phát đề) 
 
Câu1.(2điểm)  
a/ Ảnh của một vật tạo bởi gương phẳng là gì? Cho ví dụ. 
b/ Nêu đặc điểm của nguồn sáng 
c/ Cùng một vật đặt trước 3 gương (phẳng, cầu lồi, cầu lõm). Gương nào tạo ra ảnh ảo 
lớn nhất. Tại sao? 
d/ Âm có thể truyền qua môi trường nào?Môi trường nào là tốt nhất. 
Câu 2. (2điểm) 
a/Ta nhìn thấy một vật khi nào. Tại sao nói vật tạo bởi gương là ảnh ảo 
b/ Tần số là gì? Tai người bình thường có thể nghe được âm có tần số trong khoảng nào. 
Câu 3. (2điểm ) Phát biểu nội dung định luật phản xạ ánh sáng. 
Câu 4.(3điểm) Cho một điểm sáng S đặt trước gương phẳng. 
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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 
Câu 5.(1điểm) Sau khi nhìn thấy tia chớp thì 5 giây sau mới nghe tiếng sấm nơi xãy ra 
sấm sét cách nơi đứng bao xa. Biết vận tốc âm truyền trong không khí là 340m/s. Vận 
tốc ánh sáng truyền trong không khí là 300.000m/s 

…………………..Hết………………… 
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Câu I(2điểm) 
 1.(0,5đ) Ảnh của một vật tạo bởi gương phẳng là ảnh ảo bằng vật 
Ví dụ đặt một viên pin trước gương phẳng cho ta một ảnh ảo bằng vật 
 2.(0,5đ) Đặc điểm của nguồn sáng là tự nó phát ra ánh sáng 
 3.(0,5đ)Vật đặc trước gương cầu lõm là lớn nhất vì gương cầu lõm tạo ra ảnh ảo lớn 
hơn vật 
4.(0,5đ) Âm có thể truyền qua môi trường chất rắn lỏng khí, môi trường chất rắn là tốt 
nhất 
Câu II(2điểm) 



1(0,5đ).Ta nhìn thấy vật khi có ánh sáng từ vật đó truyền vào mắt ta 
2.(0,5đ).Tại vì ảnh ảo tạo bởi gương không hứng được trên màn chắn 
3. (1đ).Số lần dao động trong một giây gọi là tần số, tai người bình thường có thể nghe 
được âmcó tần số trong khoảng 20HZ đến 20000HZ 
Câu III (2điểm) 
(1đ).Tia phản xạ nằm trong mặt phẳng chứa tia tới và đường pháp tuyến của gương ở 
điểm tới. 
(1đ)Góc phản xạ bằng góc tới 
Câu IV(3điểm)         
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c) (1đ) 
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CâuV(1điểm). Vận tốc truyền âm trong không khí là 340m/s 
            Nơi xảy ra sấm sét cách nơi đứng môt khoảng       
                    5s.340m/s = 1700m=1,7km 
 
 
   
 
 
 
 


