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ĐỀ CƢƠNG ÔN TẬP VẬT LÝ 9 – HKII Năm học 2019-2020 

A. LÝ THUYẾT – CÔNG THỨC 

Chƣơng II – Điện từ học  

1- Dòng điện xoay chiều:  
- Dòng điện cảm ứng trong cuộn dây dẫn kín đổi chiều khi số đường sức từ xuyên qua tiết 

diện S của cuộn dây đang tăng mà chuyển sang giảm hoặc ngược lại đang giảm chuyển sang 

tăng. Dòng điện luân phiên đổi chiều gọi là dòng điện xoay chiều.  

-Cách tạo ra dòng điện cảm ứng xoay chiều: 

+ Cho cuộn dây dẫn kín quay trong từ trường của nam châm. 

+ Cho nam châm quay trước cuộn dây dẫn.   

2- Các tác dụng của dòng điện xoay chiều – Đo cƣờng độ dòng điện và hiệu điện thế 

xoay chiều.  
- Dòng điện xoay chiều có tác dụng như dòng điện một chiều: tác dụng nhiệt, tác dụng phát 

sáng, tác dụng từ …  

- Lực điện từ (tác dụng từ) đổi chiều khi dòng điện đổi chiều. 

- Dùng ampe kế và vôn kế xoay chiều có kí hiệu AC (hay ~) để đo giá trị hiệu dụng của 

CĐDĐ và HĐT xoay chiều. Khi mắc ampe kế và vôn kế xoay chiều vào mạch điện xoay 

chiều không cần phân biệt chốt (+) hay (-)..  

3-Truyền tải điện năng đi xa: 

- Khi truyền tải điện năng đi xa bằng đường dây dẫn sẽ có một phần điện năng hao phí do 

hiện tượng tỏa nhiệt trên đường dây.  

- Công suất hao phí do tỏa nhiệt trên đường dây dẫn tỉ lệ nghịch với bình phương hiệu điện 

thế đặt vào hai đầu dây dẫn 
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- Để giảm hao phí trên đường dây truyền tải điện năng đi xa ta có các phương án sau: 

+ Giảm điện trở bằng cách bằng cách tăng tiết diện dây dẫn và chọn dây có điện trở suất nhỏ 

(tốn kém) 

+ Tăng hiệu điện thế (thường dùng)  

- Khi truyền tải điện năng đi xa phương án làm giảm hao phí hữu hiệu nhất là tăng hiệu điện 

thế đặt vào hai đầu dây dẫn bằng các máy biến thế. 

4. Máy biến thế: 

- Khi đặt một hiệu điện thế xoay chiều vào hai đầu cuộn dây sơ cấp của một máy biến thế 

thì ở hai đầu của cuộn dây thứ cấp xuất hiện một hiệu điện thế xoay chiều.  

- Tỉ số hiệu điện thế ở hai đầu các cuộn dây của máy biến thế bằng tỉ số giữa số vòng của 

các cuộn dây đó.  
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- Nếu số vòng dây ở cuộn sơ cấp (đầu vào) lớn hơn số vòng dây ở cuộn thứ cấp (đầu ra) 

máy gọi là máy hạ thế. Nếu số vòng dây ở cuộn sơ cấp nhỏ hơn số vòng dây ở cuộn thứ cấp 

thì gọi là máy tăng thế.  

- Ở 2 đầu đường dây tải điện về phía nhà máy điện đặt máy tăng thế để giảm hao phí về 

nhiệt trên đường dây tải, ở nơi tiêu thụ đặt máy hạ thế xuống bằng hiệu điện thế định mức 

của các dụng cụ tiệu thụ điện. 
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CHƢƠNG III: QUANG HỌC 

5.  Hiện tƣợng khúc xạ ánh sáng. 
- Hiện tượng khúc xạ là hiện tượng tia sáng truyền từ môi trường trong suốt này sang môi 

trường trong suốt khác bị gãy khúc tại mặt phân cách giữa hai môi trường. 

Trong hình vẽ: 

- SI là tia tới 

- IK là tia khúc xạ 

- PQ là mặt phân cách 

- NN’ là pháp tuyến 

- NIS ˆ  = i là góc tới 

-  /N̂IK = r là góc khúc xạ 

- Khi tia sáng truyền từ không khí sang các môi trường 

trong suốt rắn, lỏng khác nhau thì góc khúc xạ nhỏ hơn góc tới. Ngược lại, 

khi tia sáng truyền từ các môi trường trong suốt khác sang không khí thì góc khúc xạ lớn 

hơn góc tới. 

- Khi tăng (hoặc giảm) góc tới thì góc khúc xạ cũng tăng (hoặc giảm). 

- Góc tới 0
o
 (tia sáng vuông góc với mặt phân cách) thì góc khúc xạ cũng bằng 0

0
 (tia sáng 

không bị khúc xạ) 

6.  Thấu kính hội tụ: 

a) Đặc điểm của thấu kính hội tụ: 
- Thấu kính hội tụ có phần rìa mỏng hơn phần giữa.  

- Một chùm tia tới song song với trục chính của thấu kính hội tụ cho chùm tia ló hội tụ tại 

tiêu điểm của thấu kính. 

- Trong đó:  là trục chính 

                   F, F’ là hai tiêu điểm 

                  O là quang tâm 

                  OF=OF’ = f gọi là tiêu cự của thấu kính 

b) Đường truyền của ba tia sáng đặc biệt qua thấu 

kính hội tụ: 
(1): Tia tới song song với trục chính thì tia ló đi qua tiêu 

điểm. 

(2): Tia tới đi qua quang tâm thì tia ló tiếp tục đi thẳng 

(không bị khúc xạ) theo phương của tia tới. 

(3): Tia tới đi qua tiêu điểm thì tia ló song song với trục 

chính. 

c) Ảnh của vật tạo bởi thấu kính hội tụ: 
- Vật đặt ngoài tiêu cự cho ảnh thật ngược chiều với vật.Khi vật đặt rất xa thấu kính cho ảnh 

thật có vị trí cách thấu kính một khoảng bằng tiêu cự.   

- Vật đặt trong tiêu cự cho ảnh ảo lớn hơn vật và cùng chiều với vật. 

d) Dựng ảnh tạo bởi thấu kính hội tụ: 

 

 

 

 

 

 

Không khí 

Q P 
I 

 



Trƣờng THCS Nguyễn Du                                                                           Tổ: KHTN-Công Nghệ 

 

GV: Võ Mai Thu Ngân  3 
 

- Muốn dựng ảnh A’B’ của AB qua thấu kính (AB vuông góc với trục chính, A nằm trên 

trục chính), chỉ cần dựng ảnh B’ của B bằng cách vẽ 

đường truyền của hai trong ba tia sáng đặc biệt, sau 

đó từ B’ hạ vuông góc xuống trục chính là ta có ảnh 

A’ của A. 

7.  Thấu kính phân kì: 

a) Đặc điểm của thấu kính phân kì: 
- Thấu kính phân kì có phần rìa dày hơn phần giữa. 

- Chùm tia tới song song với trục chính của thấu kính phân kì cho chùm tia ló phân kì. 

- Trong đó:  là trục chính 

                   F, F’ là hai tiêu điểm 

                  O là quang tâm 

                  OF=OF’ = f gọi là tiêu cự của thấu kính 

b) Đường truyền của hai tia sáng đặc biệt qua thấu kính phân kì: 
(1): Tia tới song song với trục chính thì tia ló kéo dài đi qua 

tiêu điểm. 

(2): Tia tới đến quang tâm thì tia ló tiếp tục truyền thẳng theo 

phương của tia tới. 

 

 

c) Ảnh của vật tạo bởi thấu kính phân kì: 
- Vật sáng đặt ở mọi vị trí trước thấu kính phân kì luôn cho ảnh ảo, cùng chiều, nhỏ hơn vật 

và luôn nằm trong khoảng tiêu cự của thấu kính. 

- Vật đặt rất xa thấu kính, ảnh ảo của vật có vị trí cách thấu kính một khoảng bằng tiêu cự. 

d) Dựng ảnh tạo bởi thấu kính phân kì:Tương tự như dựng ảnh tạo bởi thấu kính hội tụ. 

 

 

 

 

 

 

 

8.  Mắt:  
* Cấu tạo của mắt: gồm hai bộ phận quan trọng nhất của mắt là : thể thủy tinh và màng 

lưới (còn gọi là võng mạc). Thủy tinh là một thấu kính hội tụ, Ảnh của vật mà ta nhìn hiện 

trên màng lưới có đặc điểm là ảnh thật, ngược chiều và nhỏ hơn vật.  

* Sự điều tiết:  Để nhìn rõ các vật ở các vị trí xa gần khác nhau thì mắt phải điều tiết để ảnh 

hiện rõ trên màng lưới bằng cách co giãn thể thủy tinh (thay đổi tiêu cự của thể thủy tinh)  

- Điểm cực viễn là điểm xa nhất mà mắt có thể nhìn rõ được khi không điều tiết (kí hiệu 

CV). Khi nhìn vật ở điểm cực viễn thì tiêu cự của thể thủy tinh nằm trên màng lưới, lúc này 

thể thủy tinh có tiêu cự dài nhất.  

- Điểm cực cận là điểm gần nhất mà mắt có thể nhìn thấy (kí hiệu CC). Khi nhìn vật ở điểm 

cực cận mắt phải điều tiết lớn nhất (thể thủy tinh phồng lớn nhất và có tiêu cự ngắn nhất)  

- Mắt nhìn rõ vật nếu vật ở trong khoảng từ điểm Cc đến điểm Cv. 

* Mắt cận thị:  
- Mắt cận thị là mắt có thể nhìn rõ những vật ở gần, nhưng không nhìn rõ những vật ở xa.  
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- Kính cận là kính phân kì. Mắt cận phải đeo kính phân kì để nhìn rõ những vật ở xa. Kính 

cận thị thích hợp có tiêu điểm F trùng với điểm cực viễn (CV) của mắt 

* Mắt lão: 

 - Mắt lão nhìn rõ những vật ở xa, nhưng không nhìn rõ những vật ở gần.  

- Kính lão là kính hội tụ. Mắt lão phải đeo kính hội tụ để nhìn rõ những vật ở gần.  

9.  Kính lúp: 
- Kính lúp là thấu kính hội tụ có tiêu cự ngắn. Người ta dùng kính lúp để quan sát các vật 

nhỏ.  

- Mỗi kính lúp có độ bội giác (kí hiệu G) được ghi trên vành kính bằng các con số như 2x, 

3x, 5x …kính lúp có độ bội giác càng lớn thì quan sát ảnh càng lớn.  

- Giữa độ bội giác và tiêu cự f (đo bằng cm) có hệ thức: 
f

G
25

  

- Vật cần quan sát phải đặt trong khoảng tiêu cự của kính. Mắt nhìn thấy ảnh ảo cùng chiều 

lớn hơn vật. 

10. Phân tích ánh sáng trắng- Các tác dụng của ánh sáng: 

- Trong ánh sáng trắng có chứa các chùm ánh sáng màu khác nhau .Có thể phân tích ánh 

sang trắng bằng nhiều cách như : Dùng đĩa CD,lăng kính… 

- Các tác dụng của ánh sáng : 

+Tác dụng nhiệt. 

 VD : ……………………………………………………………………………………...… 

……………………………………………………………………………………………..... 

+ Tác dụng sinh học. 

VD : ……………………………………………………………………………………...… 

……………………………………………………………………………………………..... 

+ Tác dụng quang điện. 

VD : ……………………………………………………………………………………...… 

……………………………………………………………………………………………..... 

CHƢƠNG IV: NĂNG LƢỢNG VÀ BẢO TOÀN NĂNG LƢỢNG 

1- Năng lƣợng và chuyển hóa năng lƣợng 

- Ta nhận biết được một vật có năng lượng khi vật đó có khả năng thực hiện công (cơ năng) 

hay làm nóng các vật khác (nhiệt năng). 

- Ta nhận biết được hóa năng, điện năng, quang năng khi chúng chuyển hóa thành cơ năng 

hay nhiệt năng. 

- Nói chung, mọi quá trình biến đổi đều kèm theo sự chuyển hóa năng lượng từ dạng này 

sang dạng khác. 

2- Định luật bào toàn năng lƣợng :  

Năng lượng không tự sinh ra và cũng không tự mất đi mà chỉ chuyển hóa từ dạng này sang 

dạng khác, từ vật này sang vật khác. 

B. CÂU HỎI ÔN TẬP. 

1. Dòng điện xoay chiều là gì? Nêu cách tạo ra dòng điện xoay chiều. 

2. Nêu các tác dụng của dòng điện xoay chiều, mỗi tác dụng cho 1 VD?  

3. Trình bày nguyên nhân gây hao phí điện năng trong quá trình truyền tải điện? Viết công 

thức tính công suất hao phí, từ đó nêu cách giảm công suất hao phí hiệu quả nhất? 

4. Nêu nguyên tắc hoạt động và công dụng của máy biến thế? Cách lắp đặt máy biến thế 

trên đường dây tải điện? 

5. Thế nào là hiện tượng khúc xạ ánh sáng?  cho ví dụ về hiện tượng này. 
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6. So sánh góc khúc xạ và góc tới khi truyền ánh sáng từ không khí vào môi trường trong 

suốt khác và ngược lại. 

7. Nêu đặc điểm của thấu kính hội tụ? Đường truyền của 3 tia sáng đặc biệt qua thấu kính 

hội tụ có đặc điểm gì? Nêu tính chất ảnh của vật tạo bởi thấu kính hội tụ? 

8. Nêu đặc điểm của thấu kính phân kỳ? Đường truyền của 3 tia sáng đặc biệt qua thấu kính 

phân kỳ có đặc điểm gì? Nêu tính chất ảnh của vật tạo bởi thấu kính phân kỳ? 

9. Mắt có cấu tạo như thế nào? Nêu khái niệm điểm cực cận và cực viễn của mắt. 

10. Nêu đặc điểm của mắt cận, mắt lão và cách khắc phục? Bình đeo kính cận có tiêu cự f = 

60cm, hãy cho biết điểm cực cận Cc của mắt của Bình cách mắt bao nhiêu? Kính cận của 

bình là thấu kính gì? 

11. Kính lúp là gì? Công thức giữa độ bội giác và tiêu cự? Một kính lúp có độ bội giác là 5x 

điều này có nghĩa gì? 

12. Các cách để phân tích ánh sáng trắng? Nêu các tác dụng của ánh sáng, mỗi tác dụng cho 

1 VD? 

13. Năng lượng là gì? Hãy nêu nội dung của định luật bảo toàn và chuyển hóa năng lượng. 

B. BÀI  TẬP TỰ LUẬN :  

Bài 1.Trên cùng một đường dây tải đi cùng một công suất P, hãy so sánh công suất hao phí 

khi dùng hiệu điện thế 600000V với khi dùng hiệu điện thế 150000V ? 

Bài 2. Đường dây tải điện dài 100Km, có hiệu điện thế hai đầu dây tải là 15000V. Dây tải 

có điện trở 0,2 ôm trên 1km.Dòng điện truyền đi trên dây tải là 10A.  

a. Tính công suất hao phí do tỏa nhiệt trên đường dây.  

b. Muốn công suất hao phí giảm đi 4 lần thì phải tăng hiệu điện thế lên bao nhiêu lần? 

Bài 3: Công suất hao phí trên đường dây tải điện vì toả nhiệt sẽ thay đổi như thế nào? Giải 

thích? nếu: 

a. Chiều dài đường dây tải điện tăng 2 lần. 

b. Tiết diện dây tăng 3 lần. 

c. Hiệu điện thế giữa hai đầu đường dây tăng 3 lần. 

Bài 4. Một máy biến thế có tỉ lệ số vòng cuộn sơ cấp và thứ cấp là 5/3.  

a. Máy biến áp này là tăng thế hay hạ thế? vì sao? 

b. Khi đặt vào hai đầu cuộn sơ cấp một hiệu điện thế xoay chiều 2200V thì ở hai đầu dây 

của cuộn thứ cấp có hiệu điện thế là bao nhiêu?  

Bài 5. Một máy phát điện xoay chiều cho một hiệu điện thế xoay chiều ở hai cực của máy là 

220V. Muốn tải điện đi xa người ta phải tăng hiệu điện thế 15400V. 

a. Hỏi phải dùng loại máy biến thế với các cuộn dây có số vòng dây theo tỷ lệ như thế nào? 

Cuộn dây nào mắc với hai đầu máy phát điện? 

b. Nếu số vòng cuộn sơ cấp 500 vòng để tăng hiệu điện thế ở trên thì số vòng dây 

của cuộn thứ cấp là bao nhiêu? 

Bài 6: Cho biết A’B’ là ảnh của AB qua một thấu kính. 

Biết A’B’ // AB và cùng vuông góc với trục chính của 

thấu kính (xem hình vẽ). Cho biết thấu kính này là thấu 

kính gì? Hãy trình bày cách vẽ để xác định quang tâm 

O, trục chính, các tiêu điểm F và F’ của thấu kính? 
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Bài 7:  Một vật sáng AB = 5 cm có dạng mũi tên được đặt vuông góc với trục chính của một 

thấu kính hội tụ, điểm A nằm trên trục chính, cách thấu kính 20cm. Thấu kính có tiêu cự 

10cm. 

a/ Hãy vẽ ảnh của vật AB cho bởi thấu kính (không cần đúng tỷ lệ ) 

b/ Đó là ảnh thật hay ảnh ảo? Vì sao ? 

c/ Ảnh cách thấu kính bao nhiêu cm? Tính chiều cao ảnh? 

Bài 8: Một vật sáng AB = 3 cm có dạng mũi tên được đặt vuông góc với trục chính của một 

thấu kính phân kì, điểm A nằm trên trục chính, cách thấu kính 20cm. Thấu kính có tiêu cự 

15cm. 

a/ Hãy vẽ ảnh của vật AB cho bởi thấu kính. (không cần đúng tỷ lệ ) 

b/ Đó là ảnh thật hay ảnh ảo? Vì sao? 

c/ Ảnh cách thấu kính bao nhiêu cm? Tính chiều cao ảnh? 

Bài 9: Một vật sáng AB hình mũi tên đặt trước một thấu kính, vuông góc với trục chính (Δ) 

và A (Δ). Ảnh của AB qua thấu kính ngược chiều với AB và có chiều cao bằng 2/3 AB 

a) Thấu kính này là thấu kính gì ? Vì sao ? 

b) Cho biết ảnh A’B’ của AB cách thấu kính 18cm. Vẽ hình và tính tiêu cự của thấu kính ? 

Bài 10: Dùng một kính lúp có tiêu cự 5cm để quan sát một vật nhỏ.  

a) Tính số bội giác của kính lúp. 

b) Muốn có ảnh ảo lớn gấp 4 lần thì người ta phải đặt vật cách kính bao nhiêu? 

Bài 11: Một vật sáng AB hình mũi tên được đặt vuông góc với trục chính và trước một thấu 

kính (A nằm trên trục chính). Qua thấu kính vật sáng AB cho ảnh  A’B’ ngược chiều và 

bằng 1/4 vật. 

a. Thấu kính này là thấu kính gì? Vì sao? 

b. Cho OF = OF’ = 10cm. Vẽ hình và tính khoảng cách từ vật đến ảnh. 

Bài 12: Đặt vật AB  có hình mũi tên trước một thấu kính (AB vuông góc với trục chính và 

A thuộc trục chính của thấu kính). Ảnh A’B’của AB qua thấu kính cùng chiều với vật AB 

và có độ cao bằng 1/3 AB : 

a) Thấu kính này là thấu kính gì? Vì sao? 

b) Ảnh A’B’ cách thấu kính 9cm.  Vẽ hình và tính tiêu cự của thấu kính. 

Bài 13: Đặt vật AB  có hình mũi tên trước một thấu kính (AB vuông góc với trục chính và 

A thuộc trục chính của thấu kính). Ảnh A’B’của AB qua thấu kính cùng chiều với vật AB 

và có độ cao gấp đôi AB : 

a) Thấu kính này là thấu kính gì? Vì sao? 

b) Ảnh A’B’ cách thấu kính 9cm.  Vẽ hình và tính tiêu cự của thấu kính. 

c) Tính khoảng cách từ ảnh đến vật? 

 

Chúc các em ôn tập và làm bài thật tốt! 

                                                            ----------Hết----------- 


