
 

Trang 1 

ĐỀ KIỂM TRA CUỐI HỌC KÌ I 

MÔN KHOA HỌC TỰ NHIÊN LỚP 7 

Thời gian làm bài: 90 phút 

A. Trắc nghiệm ( 4,0 điểm) 

Chọn phương án trả lời đúng trong các câu sau: 

Câu 1: Để học tốt môn KHTN chúng ta cần thực hiện và rèn luyện các kĩ năng nào? 

A. Quan sát, phân loại, liên kết, đo, dự báo 

B. Phân loại, liên kết, đo, dự báo, viết báo cáo, thuyết trình 

C. Lắng nghe, phân loại, liên kết, viết báo cáo, thuyết trình 

D. Quan sát, phân loại, liên kết, đo, dự báo, viết báo cáo, thuyết trình 

Câu 2: Cho các đo bước sau: 

(1) Thực hiện phép đo, ghi kết quả đo và xử lí số liệu đo. 

(2) Ước lượng để lựa chọn dụng cụ/thiết bị đo phù hợp. 

(3) Phân tích kết quả và thảo luận về kết quả nghiên cứu thu được. 

(4) Đánh giá độ chính xác của kết quả đo căn cứ vào loại dụng cụ đo và cách đo. 

Trình tự các bước hình thành kĩ năng đo là 

A. (1) —>(2) —> (3) —> (4). 

B. (1) _> (3) ^(2) —> (4). 

C. (3)-> (2)-> (4) —> (1). 

D. (2) —> (1) —> (4) —> (3). 

Câu 3: Kí hiệu Mg, K, Ba lần lượt  là kí hiệu hóa học của các nguyên tố nào? 

A. Mangan, Kali, Bari. 

B. Magie, Kali, Beri. 

C. Magie, Kali, Bari. 

D. Mangan, Kali, Beri. 

Câu 4: Nguyên tố hóa học  là gì? 

A. Nguyên tố hóa học là những nguyên tử có cùng số hạt Proton trong hạt nhân. 

B. Nguyên tố hóa học là những nguyên tử có cùng số hạt electron trong hạt nhân. 

C. Nguyên tố hóa học là những nguyên tử có cùng số hạt ntron trong hạt nhân. 

D. Nguyên tố hóa học là những nguyên tử có cùng số khối trong hạt nhân. 

Câu 5: Các nguyên tố hóa học trong bảng tuần hoàn được sắp xếp theo nguyên tắc nào? 

A. Theo chiều tăng dần của nguyên tử khối. 

B. Theo chiều tăng dần của phân tử khối. 

C. Theo chiều tăng dần của điện tích hạt nhân. 

D. Theo chiều tăng số lớp electron trong nguyên tử. 



 

Trang 2 

Câu 6: Công thức tính tốc độ là: 

.              t    s s 

A. v = s.t.        B. v = -. c. V = —. D. V = 

  s     t t2 

Câu 7: Các bước đo khi dùng đồng hồ bấm giấy là: 

1. Dùng thước đo độ dài quãng đường s. Xác định vạch xuất phát và vạch đích 

2. Dùng đồng hồ bấm giây đo thời gian từ khi vật bắt đầu chuyển động từ vạch xuất phát cho đến 

khi tới vạch đích 

3. Lập bảng kết quả đo , tính trung bình quãng đường và thời gian trong các lần đo, rồi tính tốc độ. 

4. Nhận xét kết quả đo 

5. Dùng công thức v= s/t 

Trình tự các bước đo đúng được sắp xếp: 

A. 1-2-3-4-5 

B. 1-2-3-5-4 

C. 3-4-2-1-5 

D. 2-1-4-3-5 

Câu 8: Một vật chuyển động với vận tốc v trong thời gian t, công thức tính quãng đường là 

A. s = v/t 

B. s = v.t 

C. s = t/v 

D. s = v2.t 

Câu 8:  Đường sắt Hà Nội - Đà Nắng dài khoảng 880 km. Nếu tốc độ trung bình của một tàu hoả là 55 

km/h thì thời gian tàu chạy từ Hà Nội đến Đà Nắng là 

A.8h.               B. 16 h. C. 24 h. D. 32 h. 

Câu 9: Khi nào ta nói âm phát ra âm cao? 

A. Khi âm phát ra có tần số thấp. 

B. Khi biên độ dao động lớn 

C. Khi biên độ dao động nhỏ. 

D. Khi âm nghe to. 

Câu 10: Trong các trường hợp dưới đây, khi nào vật phát ra âm to hơn? 

     A.khi tấn sổ dao động lớn hơn. 

     B.khi vật dao động mạnh hơn. 

C. khi vật dao động nhanh hơn. 

D. khi vật dao động yếu hơn. 
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Câu 11: Vật phản xạ âm tốt là: 

A. Tấm gỗ 

B. Tấm kim loại 

C. Tường gạch 

D. Tấm nhựa 

Câu 12: Vật phản xạ âm kém là 

A. Tấm gỗ 

B. Rèm nhung 

C. Tấm kim loại 

D. Tấm gương 

Câu 13: Vật phản xạ âm tốt là 

A. Vật cho âm truyền qua 

B. Vật hấp thụ âm tốt 

C.Vật ngăn không cho âm truyền qua  

          D.Vật cho âm truyền qua và hấp thụ âm tốt 

Câu 14: Năng lượng ánh sáng hay còn gọi là năng lượng 

A. Điện năng 

B. Hóa năng 

C. Cơ năng 

D. Quang năng 

Câu 15: Trong hiện tượng phản xạ ánh sáng, góc tới là góc 

A. tạo bởi tia tới và pháp tuyến 

B. tạo bởi tia phản xạ và pháp tuyến 

C. tạo bởi tia tới và tia phản xạ 

D. tạo bởi gương và tia tới 

Câu 16: Chỉ ra phát biểu sai . 

A. Ánh sáng bị hắt trở lại khi gặp mặt phân cách là hiện tượng phản xạ ánh sáng 

B. Phản xạ ánh sáng chỉ xảy ra trên mặt gương 

C. Tia sáng phán xạ nằm trong mặt phẳng chứa tia sáng tới và pháp tuyến tại điểm tới 

D. Góc phản xạ là góc tạo bởi tia sáng phản xạ và đường pháp tuyến tại điểm tới 

Câu 17: Ảnh tạo bởi gương phẳng có tính chất sau: 

A. Là ảnh ảo không hứng được trên màn chắn 

B. Là ảnh ảo hứng được trên màn chắn 

C. Là ảnh thật hứng được trên màn chắn 

D. Là ảnh thật không hứng được trên màn chắn 
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Câu 18: Chỉ ra phát biểu sai. 

Ảnh của vật qua gương phẳng 

A. là ảnh ảo, kích thước luôn bằng kích thước của vật. 

B. là ảnh ảo, kích thước càng lớn khi vật càng gấn gương phẳng. 

C. là ảnh ảo, đối xứng với vật qua gương phẳng. 

D. là ảnh ảo, khoảng cách từ ảnh tới gương phẳng bằng khoảng cách 

từ vật tới gương phẳng. 

Câu C19: Khi gảy dây đàn ghi ta, ta nghe được tiếng đàn vì đó là 

A.  tạp âm 

B.  nhạc âm 

C.  siêu âm 

D.  hạ âm 

Câu 20: Khi chiếu chùm sáng song song tới vật nào sau đây sẽ gây hiện tượng phản xạ khuếch tán? 

A. mặt gương nhẵn B. mặt nước trong và tĩnh 

C. bề mặt tờ giấy D. mặt kính nhẵn 

II. Tự luận ( 6,0 điểm) 

Câu 21 (1,0 điểm)  

 Với các dụng cụ thí nghiệm gồm: một ít hạt gạo; một cái bát sứ; một thìa inox; một cái chảo bằng 

kim loại; một màng nylon bọc thức ăn; vài dây cao su (Hình 12.1). Hãy thiết kế phương án thí nghiệm 

chứng tỏ rằng khi dùng thìa inox gõ vào đáy chảo phát ra âm thanh dưới dạng sóng âm có thể truyền qua 

không khí tới màng nylon căng trên miệng bát sứ. 

 

Hình 12.1 

 

Câu 22(2,0 điểm) 

Dựa vào bảng tuấn hoàn, hãy cho biết trong sổ các nguyên tố: Na, Cl, Fe, K, 

Kr, Mg, Ba, c, N, s, Ar, những nguyên tó nào là kim loại. Những nguyên tố nào là phi kim? Những 

nguyên tố nào là khí hiếm? 

Câu 23(1,0 điểm) 
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Kết quả phân tích nguyên tố hợp chất X cho biết %C = 40,00%; %H = 6,67%, còn lại là Oxi. Lập công 

thức đơn giản nhất của X. 

Câu 24 (1,0 điểm)  

Một tia sáng mặt trời buổi sáng lọt qua khe cửa chếch 45° so với mặt đất 

(coi mặt đất nằm ngang). Cần đặt gương phẳng như thế nào để thu được tia 

sáng phản xạ rọi thẳng đứng vào một bể cá dưới nền nhà. Vẽ hình. 

Câu 25: (1 điểm) Một người đi xe đạp, sau khi đi được 8 km với tốc độ 12 km/h thì dừng lại 

để sửa xe trong 40 min, sau đó đi tiếp 12 km với tốc độ 9 km/h. 

a) Vẽ đồ thị quãng đường - thời gian của người đi xe đạp. 

b) Xác định tốc độ của người đi xe đạp trên cả quãng đường. 

Câu 26: (1 điểm) Liệt kê được một số đơn vị đo tốc độ thường dùng? 

 

Hế 

 

HƯỚNG DẪN CHẤM ĐỀ KIỂM TRA CUỐI HỌC KỲ I  

MÔN KHTN 7 

A. TRẮC NGHIỆM: 4,0 điểm ( đúng mỗi câu được 0,2 đ) 

Câu  1  2 3 4 5 6 7 8 9 10 

ĐA D D C A C C B B D B 

Câu  11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

ĐA B B C D A B A B B C 

B. TỰ LUẬN (6,0 điểm) 

Câu Nội dung Điểm 

21 

( 1 đ) 

Bịt màng nylon căng trên miệng bát sứ, rắc vài hạt gạo lên trên. Dùng thìa inox 

gõ mạnh vào đáy chảo cho phát ra âm thanh ởgần miệng bát. Quan sát những hạt 

gạo trên màng nylon có bị nảy lên không. Nếu những hạt gạo bị nảy lên, điểu đó 

chứng tỏ đáy chảo phát ra âm thanh dưới dạng sóng âm có thể truyền qua không 

khí tới màng nylon căng trên miệng bát sứ. 

 

 

1,0 

22 

( 1,0 đ) 

- Các nguyên tố Na, Fe, K, Mg, Ba là kim loại. 

- Các nguyên tố Cl, c, N, s là phi kim. 

- Các nguyên tổ khí hiếm là Kr, Ar. 

 

1,0 
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23 

(1,0 đ) 

– Gọi công thức phân tử của X là CxHyOz (x, y, z nguyên dương). 
0,25 

 

– Từ kết quả phân tích định lượng, lập được hệ thức: 

    

 

 

0, 25 

 
0,25 

⇒ Công thức đơn giản nhất của X là CH2O. 0,25 

24 

(1,0 đ) 

Gương đặt nghiêng một góc 67,5° so với 

mặt đất. 

Vẽ được hình 

 

1,0 

25 

1,0đ 

a, 

 

b) 7,5 km/h. 

1,0 

26 

1,0đ 

- Đơn vị đo tốc độ: m/s, km/h. 1,0 

 

 


