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ĐỀ THI HỌC KỲ I NĂM 2022-2023 

MÔN: VẬT LÍ 8 

 

A – TRẮC NGHIỆM (6 điểm)  

Câu 1: Tại sao nói Mặt Trời chuyển động so với Trái Đất: 

A. Vì vị trí của Mặt Trời so với Trái Đất thay đổi. 

B. Vì khoảng cách giữa Mặt Trời và Trái Đất thay đổi. 

C. Vì kích thước của Mặt Trời so với Trái Đất thay đổi. 

D. Vì vị trí của Mặt Trời so với Trái Đất không thay đổi. 

Câu2: Trong các chuyển động sau, chuyển động nào là đều:                                                                                                          

A. Chuyển động của xe buýt từ An lão đến cầu Niệm . 

B. Chuyển động của quả dừa rơi từ trên cây xuống 

C. Chuyển động của Mặt Trăng quanh Trái Đất           

 D. Chuyển động của đầu cánh quạt. 

Câu 3. Người lái đò ngồi yên trên chiếc thuyền thả trôi theo dòng nước. Câu mô tả nào sau đây là 

đúng? 

A. Người lái đò đứng yên so với dòng nước 

B. Người lái đò chuyển động so với dòng nước 

C. Người lái đò đứng yên so với bờ sông 

D. Người lái đò chuyển động so với chiếc thuyền 

Câu 4: Trong các câu nói về vận tốc dưới đây câu nào Sai? 

A. Vận tốc cho bíêt mức độ nhanh hay chậm của chuyển động. 

B. Độ lớn của vận tốc được tính bằng quãng đường đi được trong một đơn vị thời gian. 

C. Công thức tính vận tốc là : v = S.t. 

D. Đơn vị của vận tốc là km/h. 

Câu 5. Trong các chuyển động sau chuyển động nào là chuyển động do quán tính? 

      A. Hòn đá lăn từ trên núi xuống        

      B. Xe máy chạy trên đường 

      C. Lá rơi từ trên cao xuống          

      D. Xe đạp chạy sau khi thôi không đạp xe nữa 

Caâu 6: Trường hợp nào không chịu tác dụng của 2 lực cân bằng: 

  A.Quyển sách nằm yên trên mặt bàn nằm ngang. 

   B.Hòn đá nằm yên trên dốc núi. 

   C.Quả bóng nằm yên trên sân. 

   D.Một vật nặng được treo bởi sợi dây 

Câu 8.Trong các kết luận sau, kết luận nào không đúng đối với bình thông nhau? 

A,Bình thông nhau là bình có 2 hoặc nhiều nhánh thông nhau. 

B.Tiết diện của các nhánh bình thông nhau phải bằng nhau. 

C.Trong bình thông nhau có thể chứa 1 hoặc nhiều chất lỏng khác nhau. 

D.Trong bình thông nhau chứa cùng 1 chất lỏng đứng yên, các mực chất lỏng ở các 

nhánh luôn ở cùng 1 độ cao                                     

  Câu 9: Hiện tượng nào sau đây không do áp suất khí quyển gây ra? 

  A. Quả bóng bàn bị bẹp thả vào nước nóng lại phồng lên như cũ.      
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  B. Lấy thuốc vào xi lanh để tiêm. 

  C. Hút xăng từ bình chứa của xe bằng vòi.      

   D. Uống nước trong cốc bằng ống hút.                      

Câu 11. Trường hợp nào sau đây áp lực của người lên mặt sàn là lớn nhất?  

A. Người đứng cả hai chân. 

B. Người đứng co một chân. 

C. Người đứng cả hai chân nhưng cúi gập xuống.  

D. Người đứng cả hai chân nhưng tay cầm quả tạ.  

Câu 12: Hai quả cầu được làm bằng đồng có thể tích bằng nhau, một quả đặc và một quả bị rỗng 

ở giữa ( không có khe hở vào phần rỗng ), chúng cùng được nhúng chìm trong dầu. Quả nào chịu 

lực đẩy Acsimet lớn hơn? 

A. Quả cầu đặc.                     C.Lực đẩy Acsimet tác dụng lên hai quả cầu như nhau 

B. Quả cầu rỗng.                   D.Không so sánh được. 

Câu 13: Bỏ đinh sắt vào một cái ly rỗng. Nếu rót thủy ngân vào ly thì hiện tượng gì sẽ xảy ra? 

Biết trọng lượng riêng của sắt là 78000 N/ m3, trọng lượng riêng của thủy ngân là 136000 N/ m3. 

A.Đinh sắt chìm dưới đáy ly.                   C.Lúc đầu nổi lên sau lại chìm xuống. 

B.Đinh sắt nổi lên.                                   D.Đinh sắt lơ lửng trong thủy ngân. 

Câu 14: Ta biết công thức tính lực đẩy Acsimét là FA= d.V. Ở hình vẽ thì V là thể tích nào? 

A.Thể tích toàn bộ vật. 

B.Thể tích chất lỏng. 

C.Thể tích phần chìm của vật. 

D.Thể tích phần nổi của vật. 

Câu 15: Một quả cầu bằng thép được nhúng lần lượt vào nước và rượu. phát biểu nào sau đây 

đúng ? 

A. Nhúng quả cầu vào nước càng sâu lực đẩy Ác-si-mét càng lớn. 

B. Nhúng quả cầu vào rượu càng sâu lực đẩy Ác-si-mét càng nhỏ. 

C. Nhúng quả cầu vào rượu lực đẩy Ác-si-mét lớn hơn khi nhúng vào nước. 

D. Nhúng quả cầu vào nước lực đẩy Ác-si-mét lớn hơn khi nhúng vào rượu. 

B – TỰ LUẬN (4 điểm) 

Bài 1(1Đ):Tai sao khi di chuyển những cỗ máy nặng người ta thường dùng những con lăn 

bằng gỗ hay các đoạn ống thép để làm vật kê để di chuyển được dễ dàng hơn? 

Bài 2( 3 Đ) :  Một vật có Trọng lượng 7N được treo vào lực kế.  Khi nhúng vật chìm hoàn 

toàn trong chất lỏng  thì lực kế chỉ  2N .  

     a.Tính lực đẩy Ac si mét tác dụng lên vật?.Tính thể tích của vật và trọng lượng riêng của 

vật? Biết trọng lượng riêng của chất lỏng là   d = 10000N/m-
3 

     b. Nếu thả vật đó vào chất lỏng khác có trọng lượng riêng d' = 136000N/m-
3 thì vật chìm 

bao nhiêu phần trăm thể tích của vật ? 

 

-------------HẾT----------- 

(Giám thị coi thi không giải thích gì thêm) 

Chúc các em làm bài kiểm tra tốt! 
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III> ĐÁP ÁN - BIỂU ĐIỂM 

A. TRẮC NGHIỆM(6Đ) 

B. Mỗi câu 0,4Đ 

Câu 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

ĐA A C A C D B D B A C D C B C D 

 


