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A.Lý thuyết:  

CHƯƠNG I: ĐỘNG HỌC CHẤT ĐIỂM 

Bài 1: Chuyển động cơ : 

+  Nắm được định nghĩa về chuyển động cơ,chuyển động thẳng đều, chất điểm, quỹ đạo và cách xác định vị trí 

của vật trong không gian và thời gian trong chuyển động. 

Bài 2: Chuyển động thẳng đều: 

1. Nắm được định nghĩa về chuyển động thẳng đều,  

2. Tốc độ trung bình.
t

S
vtb    (m/s)       Trong đó:  S = S1 + S2 +....... và   t = t1 + t2 +..... 

3. Quãng đường đi trong chuyển động thẳng đều   S = vt.(m) 

4. Phương trình chuyển động thẳng đều:    
0 0
.x x v t t  

Bài 3: Chuyển động thẳng biến đổi đều: 

1. Nắm được định nghĩa về chuyển động thẳng biến đổi đều; phân biệt được chuyển động thẳng nhanh dần đều 

với chuyển động thẳng chậm dần đều: 

2. Các công thức của chuyển động thẳng biến đổi đều:  

Công thức tính gia tốc:   
t

vv
a 0
  

Công thức tính vận tốc:   tavv .0   

Công thức tính đường đi:   
2

0 .
2

1
. tatvS   

Công thức liên hệ giữa a-v-s : Savv .22

0

2   

Phương trình của chuyển động thẳng biến đổi đều: 
 

2

00
2

1
. attvxx 

 

Bài 4: Rơi tự do : 

1. Nắm được định nghĩa về sự rơi tự do và đặc điểm của sự rơi tự do của các vật. 

2.Các công thức: 

+ Công thức tính vận tốc : v gt  

+ Thời gian rơi xác định bởi: 
2h

t
g

  

+ Vận tốc lúc chạm đất xác định bởi: v 2gh  

Bài 5:  Chuyển động tròn đều:  

1. Nắm được định nghĩa chuyển động tròn, chuyển động tròn đều và đặc điểm của vectơvận tốc trong chuyển 

động tròn đều. 

 + Phân biệt được tốc độ dài và tốc độ góc, chu kỳ và tần số với tần số góc. 

2. Các công thức:  

 Quan hệ ω, T, f:   

 Quan hệ giữa v, ω, T, f:    

 Gia tốc trong chuyển động tròn đều (aht):  

Bài 6:  Tính tương đối của chuyển động – công thức cộng vận tôc: 

1. Nắm được Tính tương đối của chuyển động: tính tương đối của quỹ đạo, vận tốc.  

2. Công thức cộng vận tốc: 13 12 23v v v   

Kết luận:  Véctơ vận tốc tuyệt đối bằng tổng véctơ vận tốc tương đối và véctơ vận tốc kéo theo 

Bài 7 : Sai số các phép đo các đại lượng vật lí . 

1. Phép đo các đại lượng vật lí – Hệ đơn vị SI. 



2. Sai số của phép đo. 

B. BÀI TẬP VẬN DỤNG: 

Bài 1: Một vật chuyển động thẳng đều với phương trình:  x = 4 + 2t  (m, s). 

 a. Cho biết vị trí ban đầu và tốc độ trung bình của vật (xo; v). 

 b. Xác định vị trí của vật sau khi đi được 5 s. 

Bài 2: Một xe chuyển động từ thành phố A đến thành phố B với vận tốc 40 km/h. Xe xuất phát tại vị trí cách A 10 km, khoảng 

cách từ A đến B là 130 km. 

 a. Viết phương trình chuyển động của xe. 

 b. Tính thời gian để xe đi đến B. 

 c. Vẽ đồ thị tọa độ - thời gian của xe khi nó chuyển động từ A đến B. 

Bài  3: Một ôtô chuyển động  nữa đoạn đường đầu tiên với vận tốc 12km/h, nữa đoạn đường còn lại chuyển động  

với vận tốc 20 km/h. Tính vận tốc trung bình của ôtô trong suốt thời gian chuyển động 

Bài  4: Một xe chuyển động thẳng biến đổi đều với phương trình: x = 5 + 10t - 1/2t2 ((m, s) 

 a. Xác định  x0; v0; a và cho biết tính chất của chuyển động. 

 b. Xác định vị trí của xe khi đi được 2 s. 

Bài 5: Một ôtô đang chuyển động thẳng đều với vận tốc 36km/h bỗng hãm ga và chuyển động chậm dần 

đều.Tính gia tốc của ôtô, biết rằng sau khi ôtô chạy được quãng đường 200m thì ôtô dừng lại. 

Bài 6: Một đoàn bắt đầu tàu rời ga chuyển động thẳng nhanh dần đều. Sau 1 phút tàu đạt tốc độ 60 km/h. 

 a. Tính gia tốc của đoàn tàu. 

 b. Tính quãng đường mà tàu đi được trong 1 phút đó. 

Bài 7: Một ô tô đang chuyển động với tốc độ 26 km/h thì xuống dốc, chuyển động thẳng nhanh dần đều với gia tốc 0,1 m/s2, 

đến cuối dốc đạt 72 km/h. 

 a. Tìm thời gian xe đi hết dốc. 

 b. Tìm chiều dài của dốc. 

 c. Tốc độ của ô tô khi đi đến nửa dốc. 

Bài 8: Thời gian rơi của một vật được thả rơi tự do là 4s. Lấy 2g 10m / s . Tính:  

a. Độ cao nơi thả vật.    

b. Vận tốc lúc chạm đất.  

Bài 9: Cho một vật rơi từ độ cao h = 80m. Xác định  

a. Thời gian rơi của vật  

b. Vận tốc của vật lúc bắt đầu chạm đất 

Bài 10:Một vật thả rơi tự do có vận tốc khi chạm đất là 30m/s. Lấy 2g 10m / s . Tính:  

a. Thời gian rơi và Độ cao nơi thả vật.  
b. Quãng đường vật đi được trong giây thứ hai.  

Bài 11: Thả hòn đá từ độ cao h, sau 2 s nó chạm đất. Nếu thả hòn đá ở độ cao 4h thì hòn đá rơi chạm đất trong thời gian bao 

lâu? 

Bài 12: Một đĩa tròn quay với tần số 600 vòng/phút. bán kính của đĩa là 7 cm. Tính tốc độ góc và tốc độ dài của một điểm 

nằm ở viền ngoài của đĩa. 

Bài 13: Một quạt máy có chiều dài cánh quạt là 20 cm, tốc độ dài của một điểm ở đầu cánh quạt là 10 m/s. 

 a. Tính tốc độ góc, chu kỳ, tần số của cánh quạt. 

 b. Tính gia tốc hướng tâm. 

Bài 14: Chiều  dài của kim phút của một đồng hồ dài gấp 1,5 lần  kim giờ của nó . Hỏi vận tốc dài ở đầu kim phút 

gấp mấy lần vận tốc dài của kim giờ ? ĐS : 18 lần 

Bài 15: Một chiếc thuyền xuôi theo dòng nước đi được 30 km trong 1 giờ. Tính vận tốc của thyền so với nước.Biết vận tốc 

của nước so với bờ là 7 km/h. 

Bài 16: Hai ôtô Avà B chạy trên cùng một đoạn đường với vận  tốc 30km/h và 40 km/h .Tính vận tốc của  ôtô A 

so với ôtô B? 

a. Khi hai ôtô chạy cùng chiều. 

b. Khi hai ôtô chạy ngược chiều. 

CHƯƠNG II: ĐỘNG LỰC HỌC CHẤT ĐIỂM 

Bài 1: Tổng hợp và phân tích lực. Điều kiện cân bằng của chất điểm: 

1. Nắm được định nghĩa tổng hợp và phân tích lực và quy tắc hình bình hành. 

 Quy tắc hình bình hành :Nếu hai lực đồng quy làm thành hai cạnh của một hình bình hành,thì đường chéo kẻ 

từ điểm đồng quy biểu diễn hợp lực của chúng. 
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2.Điều kiện cân bằng của chất điểm: 
Muốn cho một chất điểm đứng yên cân bằng thì hợp lực của các lực tác dụng lên nó phải bằng không. 
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Bài 2: CÁC ĐỊNH LUẬT NIU-TƠN 

I. Nắm được các định luật I, II, III của niutơn và đặt điểm của lực và phản lực: 

 + Hiểu được trọng lực và trọng lượng. 

II. Các công thức: 

 + Định luật 2 Niu Tơn:  amFhl


  

 + gmP


  

Chủ đề 2: Các loại lực cơ học: 

1. Lực hấp dẫn: 

- Lực hút giữa các vật với nhau: 

- Công thức của lực hấp dẫn: 1 2

2hd

m m
F G

r
 .  Trong đó G = 6,67.10-11N.m2/kg2  ;  

2. Lực đàn hồi:  

+Độ lớn lực đàn hồi của lò xo bị biến dạng: Fđh = k l  ( là hệ số tỉ lệ gọi là độ cứng của lò xo, l  độ biến dạng ).  

3. Lực ma sát:  

Là lực xuất hiện cản trở chuyển động của vật . 

+ Điểm đặt: Tại vật, chỗ tiếp xúc giữa vật và mặt tiếp xúc. 

+ Phương: Cùng phương chuyển động của vật; Chiều: Ngược chiều với chuyển động của vật. 

+ Độ lớn: Fms = μN(μ là hệ số ma sát, N là áp lực của vật lên mặt tiếp xúc_Thành phần vuông góc lực do 

vật tác dụng lên mặt tiếp xúc) 

4. Lực hướng tâm:  

 Xác định các lực tác dụng lên vật chuyển động tròn đều. 

 Viết phương trình định luật II Niutơn: huongtam huongtamF m.a   

 Chiếu phương trình lên trục hướng tâm
huongtam huongtam

v
F m.a m m R

R

  
2

2

 với 
v

R T


  

2
  

4:  Bài toán về chuyển động ném ngang: 

+ .Xác định chuyển động của vật. 

Các công thức:  

+ Daṇg quỹ đaọ             2

2

02

g
y x

v
  

Quỹ đạo chuyển động của vật là đđường Parabol ( 1 nhánh Parabol ) 

+ . Thời gian chuyển động         
2h

t
g

  

+  Tầm ném xa                           
max 0 0

2h
L x v t v

g
    

B. BÀI TẬP VẬN DỤNG: 

Bài 1: Tác dụng vào một vật đồng thời hai lực 1F  và 2F  trong đó F1 = 30N và F2 = 40N. Xác định hợp lực tác 

dụng lên vật, Biết rằng hai vectơ lực hợp nhau một góc : 
00 , 

090 ,
0120 ,

0180  

Bài 2: Một ô tô đang đi với vận tốc 10 m/s thì tăng tốc, chuyển động nhanh dần đều, sau 20 s thì đạt vận tốc 14 m/s. 

 a. Tính gia tốc của ô tô và quãng đường ô tô đi được sau 40 s. 

 b. Bỏ qua ma sát. Tính lực phát động tác dụng vào ô tô. 

Baøi 3: Moät maùy bay coù khoái löôïng 50 taán, khi haï caùnh chuyeån ñoäng chaäm daàn ñeàu vôùi gia toác 0,4 m/s
2
. 

a. Haõy tính löïc haõm? 

b. Bieåu dieãn treân cuøng moät hình caùc veùc tô vaän toác, gia toác vaø löïc haõm? 

Baøi 4: Moät chieác xe coù khoái löôïng 100 kg ñang chaïy vôùi vaän toác 30,6 km/h thì haõm phanh. Bieát löïc haõm laø 

350 N.  

a. Tính gia toác ? 

b. Tính thôøi gian vaø quaõng ñöôøng xe coøn chaïy theâm tröôùc khi döøng haún? 

Baøi 5: Moät vaät coù khoái löôïng 500 g baét ñaàu, noù ñi ñöôïc 1,2 m trong 4s.  

a. Tính löïc keùo, bieát löïc caûn 0,04 N ? 



b. sau quaõng ñöôøng aáy löïc keùo phaûi baèng bao nhieâu ñeå vaät coù theå chñoäng thaúng ñeàu? 

*Lực hấp dẫn-Đàn hồi-ma sát: 

Bài 1: Hai tàu thuỷ có khối lượng 50.000 tấn ở cách nhau 1km.Lực hấp dẫn giữa chúng là bao nhiêu? 

Bài 2: Hai quả cầu bằng chì mỗi quả có khối lượng 25kg, bán kính 10cm. hỏi lực hấp dẫn giữa chúng có thể đạt 

giá trị lớn nhất là bao nhiêu?  

Baøi 3: Gia tốc trọng trường tại mặt đất g0=9,81m/s2. Tính gia tốc trọng trường ở độ cao bằng 2 lần bán kính Trái 

Đất. 

Baøi 4: Treo vật có khối lượng 400g vào một lò xo có độ cứng 100N/m.Cho g =10m/s2. 

a)Tìm độ giãn của lò xo. 

      b) Khi treo vật, lò xo dài 30cm. Tìm chiều dài ban đầu của lò xo. 

Baøi 5: Một lò xo khi treo vật m1 = 200g sẽ dãn ra một đoạn ∆l1 = 4cm. 

1. Tìm độ cứng của lò xo, lấy g = 10m/s2. 

2. Tìm độ dãn của lò xo khi treo thêm vật m2 = 100g. 

Baøi 6: Một lò xo có chiều dài tự nhiên 10cm và có độ cứng 40N/m. Giữ cố định một đầu và tác dụng vào đầu kia 

một lực 1N để nén lo xo. Chiều dài của lò xo khi bị nén là bao nhiêu? 

Baøi 7: Một ô tô có khối lượng 2 tấn chuyển động nhanh dần đều với gia tốc 0,2 m/s2, hệ số ma sát giữa xe và 

mặt đường là 0,05 cho g =10m/s2. Tính lực kéo của động cơ.  

Baøi 8: Một ôtô khối lương 1 tấn, chuyển động trên mặt đường nằm ngang. Hệ số ma sát giữa bánh xe và mặt 

đường là 0,05. 

 a) xe khởi hành sau 20s có vận tốc 72 km/h. Tính lực phát động của xe và quãng đường xe đi được. 

 b) sau đó xe chuyển động đều trong 5 phút. Tính lực phát động và quãng đường đi được. 

 c) sau đó xe tắt máy, hãm phanh xe đi được 50m thì ngừng hẳn. Tính lực hãm và thời gian xe đi thêm được. 

Bài 9: Một ô tô đang chuyển động với vận tốc 15m/s thì tắt máy, hãm phanh. Tính thời gian và quãng đường ô tô 

đi thêm được cho đến khi dừng lại. Biết hệ số ma sát giữa bánh xe và mặt đường là 0,6. Lấy g = 9,8m/s2. 

Bài 10:  Một xe ô tô có khối lượng m = 1 tấn bắt đầu chuyển động thẳng nhanh dần đều, sau 10s đạt vận tốc 

36km/h. Bỏ qua ma sát. 

a) Tính lực kéo của động cơ xe? 

b) Nếu tăng lực kéo lên hai lần, thì sau khi xe khởi hành được 10s ô tô có vận tốc là bao nhiêu?Muốn xe sau 

khi khởi hành được đạt vận tốc 10m/s thì lực kéo của động cơ xe bằng bao nhiêu? 

Bài 11*:Một vật trượt không vận tốc đầu từ đỉnh mặt phẳng nghiêng với góc nghiêng bằng 300 so với mặt ngang. 

Hệ số ma sát trượt giữa vật và mặt phẳng nghiêng là 0,1. 

    a) Tính gia tốc của vật. 

    b) Sau bao lâu vật đến chân dốc? 

    c) Tính vận tốc của vật ở chân dốc.Lấy  2g 9,8 m/s . 

Bài 12: Một ôtô có khối lượng 1200 kg chuyển động đều qua một đoạn cầu vượt (coi là cung tròn) với tốc độ có độ lớn là 36 

km/h (hình 14.3). Biết bán kính cong của đoạn cầu vượt là 50 m. Lấy g = 10 m/s2. Tính áp lực của ôtô tác dụng vào mặt 

đường tại điểm cao nhất 
Bài 13: Một máy bay biểu diễn lượn trên một quỹ đạo tròn bán kính R = 500 m với vận tốc không đổi 540 km/h. 

 a. Tính tốc độ góc và gia tốc hướng tâm của máy bay. 

 b. Tính lực hướng tâm nếu khối lượng máy bay là 0,5 tấn. 

Bài 14: Một vệ tinh nhân tạo quay quanh Trái Đất ở độ cao h bằng bán kính R của Trái Đất. Cho R = 6400 km và g = 10 m/s2. 

Hãy tính tốc độ và chu kỳ quay của vệ tinh. 

Bài 15: Một quả bóng được ném theo phương ngang với vận tốc đầu có độ lớn là vo = 20 m/s và rơi xuống đất sau 3 s. Lấy g 

= 10m/s2 và bỏ qua sức cản của không khí. Tính: 

 a. Độ cao nơi ném quả bóng? 

 b. Vận tốc của quả bóng khi chạm đất. 

 c. Tầm bay xa (theo phương ngang) của quả bóng. 

Bài 16: Một vật được ném ngang từ độ cao h = 9 m. Vận tốc ban đầu có độ lớn là vo. Tầm xa của vật 18 m. Lấy g = 10m/s2. 

 a. Tính vo. 

 b. Tính thời gian rơi của vật và vận tốc của vật khi chạm đất. 

Câu hỏi 1: Một học sinh cho rằng ôtô, xe lửa không thể chuyển thẳng đều vì ôtô, xe lửa  luôn có lực phát động 

của động cơ. Quan niệm đó đúng hay sai? Tại sao? 

Câu hỏi 2: Thả hai hòn bi có khối lượng khác nhau từ đỉnh một mặt phẳng nghiêng xuống. Nếu dùng tay để 

chặn chúng lại thì việc chặn hòn bi nào dễ dàng hơn: Bi có khối lượng nhỏ hay khối lượng lớn? Vì sao?  



Chương III. CÂN BẰNG VÀ CHUYỂN ĐỘNG CỦA VẬT RẮN 

A. LÝ THUYẾT: 

Bài 17 : Cân bằng của một vật chịu tác dụng của hai lực và của ba lực không song song. 

1. Điều kiện cân bằng của một vật chịu tác dụng của hai lực và của ba lực không song song. 

2. Qui tắc hợp lực hai lực có giá đồng qui: Muốn tổng hợp hai lực có giá đồng qui tác dụng lên một vật rắn, trước 

hết ta phải trượt hai véc tơ lực đó trên giá của chúng đến điểm đồng qui, rồi áp dụng qui tắc hình bình hành để 

tìm hợp lực. 

Bài 18 : Cân bằng của một vật có trục quay cố định. Mômen lực. 

1. Điều kiện cân bằng của một vật có trục quay cố định. Mômen lực. 

2. Mômen lực:  Mômen lực đối với một trục quay là là đại lượng đặc trưng cho tác dụng làm quay của lực và 

được đo bằng tích của lực với cánh tay đòn của nó. 

M = F.d 

Bài 19 : Qui tắc tổng hợp hai lực song song cùng chiều. 

*. Qui tắc tổng hợp hai lực song song cùng chiều. 

a) Hợp lực của hai lực song song cùng chiều là một lực song song, cùng chiều và có độ lớn bằng tổng các độ lớn 

của hai lực ấy. 

b) Giá của hợp lực chia khoảng cách giữa hai giá của hai lực song song thành những đoạn tỉ lệ nghịch với độ lớn 

của hai lực ấy. 

F = F1 + F2 ; 
1

2

2

1

d

d

F

F
  (chia trong) 

Bài 20 : Các dạng cân bằng. Cân bằng của một vật có mặt chân đế. 

 

I. Các dạng cân bằng: Cân bằng bền, không bền và phiếm định. 

  II. Cân bằng của một vật có mặt chân đế. 

Bài 21 : Chuyển động tịnh tiến của một vật rắn. Chuyển động quay của vật rắn quanh một trục cố định. 

1.  Nắm được định nghĩa chuyển động tịnh tiến của một vật rắn và gia tốc của vật  chuyển động tịnh tiến. 

2. Đặc điểm của chuyển động quay của vật rắn quanh một trục cố định. 

Bài 22 : NGẪU LỰC  

I. Ngẫu lực là gì ?:Hệ hai lực song song, ngược chiều, có độ lớn bằng nhau và cùng tác dụng vào một vật gọi là 

ngẫu lực. 

II. Tác dụng của ngẫu lực đối với một vật rắn. 

*. Mômen của ngẫu lực. 

  Đối cới các trục quay vuông góc với mặt phẵng chứa ngẫu lực thì mômen của ngẫu lực không phụ thuộc vào vị 

trí trục quay và luôn luôn có giá trị : M = F.d  

B.BÀI TẬP VẬN DỤNG: 

Bài 1: Một người gánh hai thúng , một thúng gạo nặng 30kg và một thúng ngô nặng 20kg .Đòn gánh dài 1,2m có 

khối lượng không đáng kể .Hỏi vai người đó phải đặt tại điểm nào để gánh và chịu một lực bằng bao nhiêu ? 

Bài 2: Hai người dùng một chiếc gậy để khiêng một cỗ máy nặng 1000 N. Điểm treo cách người thứ nhất 60 cm và cách 

nguười thứ hai 40 cm. Bỏ qua trọng lượng của gậy. Hỏi mỗi người phải chịu một lực bằng bao nhiêu? 

Bài 3: Hai lực của một ngẫu lực có độ lớn F = 10N. Cánh tay đòn của ngẫu lực d = 0,5m. Tính momen của ngẫu 

lực ? 

Bài 4: Moät quaû caàu coù khoái löôïng 1,5kg ñöôïc treo vaøo töôøng nhôø moät sôïi daây. Daây hôïp vôùi töôøng goùc  = 45
0
. 

Cho g = 9,8 m/s
2
. Boû qua ma saùt ôû choã tieáp xuùc giöõa quaû caàu vaø töôøng. 

 

  

Tính căng của dây và löïc eùp cuûa quaû caàu leân töôøng ?  

 

 

 

 



BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM: 

Câu 1: Trong các trường hợp sau đây, trường hợp nào có thể xem là chất điểm? 

A. Tàu hoả đứng trong sân ga. 

B. Viên đạn đang chuyển động trong nòng súng. 

C. Trái đất đang chuyển động tự quay quanh nó. 

D. Trái Đất chuyển động trên quỹ đạo quanh mặt trăng. 

Câu 2: Hệ quy chiếu là hệ gồm có: 

A. Vật được chọn làm mốc.   

B. Một hệ toạ độ gắn trên trục làm mốc. 

C. Một thước đo chiều dài và một đồng hồ đo thời gian. 

D. Vật làm mốc, một hệ toạ độ, mốc thời gian đồng hồ đo. 

Câu 3: Trong hệ SI, đơn vị của vận tốc là: 

A. km/h.  B. m/s.  C. cm/s.  D. rad/s. 

Câu 4: Một đĩa tròn bán kính 10 cm, quay mỗi vòng hết 0,2 s. Tốc độ dài của một điểm nằm trên vành đĩa nhận 

giá trị nào sau đây? 

A. v=314 m/s B. v=31,4 m/s  C. v=0,314 m/s  D. v=3,14 m/s 

Câu 5: Theo trục Ox. Phương trình toạ độ của một vật là: x = 5t – 3(m,s). vật chuyển động  

A. Cùng chiều dương với vận tốc v=5m/s  B.Ngượcchiều dương với vận tốc v=5m/s 

C. Cùng chiều dương với vận tốc v=3m/s  D.Không xác định 

Câu 6. Một ôtô khởi hành từ A lúc 6 giờ . Nó đến B sau 2 giờ chuyển động và sau 3 giờ nữa nó đến C . Nếu 

chọn gốc thời gian lúc 0 giờ thìthời điểm mà xe ở A,B và C trùng với những thời điểm nào sau đây : 

A. tA = 0 ; tB = 2h ; tC = 5h .     B. tA = 0 ; tB = 2h ; tC = 3h . 

C . tA = 6h ; tB = 8h ; tC = 11h .               D. tA = 0 ; tB = 2h ; tC = 6h . 

Câu 7:  Lúc 7 giờ một xe chuyển động thẳng đều qua địa điểm A ,cách địa điểm C  2km, với vận tốc 

10km/h.Lấy C làm gốc tọa độ, gốc thời gian là lúc xe qua A, chiều AC làm chiều dương.Phương trình chuyển 

động của xe là? 

 A  x= -2+10t (x:m; t:s).  B  x= -2+10t (x:km; t:h).  

         C  x= 2+10t (x:m; t:s).  D  x= -2-10t (x:km; t:h). 

Câu 8:  Một ô tô bắt đầu xuất phát từ một điểm và chuyển động thẳng nhanh dần đều, sau 10s xe đạt vận tốc 

5m/s. Gia tốc của xe là? 

 A  a= 0,5m/s2. B  a= 2m/s2. C  a= 5m/s2. D  a= 0,2m/s2. 

Câu 9: Hai tàu thủy, mỗi chiếc có khối lượng 50000tấn ở cách nhau 1km. So sánh lực hấp dẫn giữa chúng với 

trọng lượng của một quả cân có khối lượng 20g. Lấy g = 10m/s2.  

 A. Nhỏ hơn.  B. Bằng nhau C. Lớn hơn.  D. Chưa thể biết.   

Câu 10: Môṭ vâṭ ở trên măṭ đất có troṇg lươṇg 9N. Khi ở một điểm cách tâm Trái Đất 3R (R là bán kính Trái 

Đất) thì nó có troṇg lươṇg bằng bao nhiêu? 

 A. 81N  B. 27N  C. 3N  D. 1N 

Câu 11: Điều nào sau đây là sai khi nói về phương và độ lớn của lực đàn hồi? 

 A. Với cùng độ biến dạng như nhau, độ lớn của lực đàn hồi phụ thuộc vào kích thước và bản chất của vật đàn 

hồi.  

 B. Với các mặt tiếp xúc bị biến dạng, lực đàn hồi vuông góc với các mặt tiếp xúc.  

 C. Với các vật như lò xo, dây cao su, thanh dài, lực đàn hồi hướng dọc theo trục của vật.  

 D. Lực đàn hồi có độ lớn tỉ lệ nghịch với độ biến dạng của vật biến dạng.  

Câu 12. Môṭ lò xo có chiều dài tư ̣nhiên là 20cm. Khi lò xo có chiều dài 24cm thì lưc̣ dàn hồi của nó bằng 5N. 

Hỏi khi lưc̣ đàn hồi của lò xo bằng 10N thì chiều dài của nó bằng bao nhiêu? 

 A. 22cm  B. 28cm  C. 40cm  D. 48cm 

Câu 13. Trong 1 lò xo có chiều dài tư ̣nhiên bằng 21cm. Lò xo đươc̣ giữ cố điṇh taị 1 đầu, còn đầu kia chiụ 1 lưc̣ 

kéo bằng 5,0N. Khi ấy lò xo dài 25cm. Hỏi đô ̣cứng của lò xo bằng bao nhiêu? 

 A. 1,25N/m  B. 20N/m  C. 23,8N/m  D. 125N/m 

Câu 14: Chọn câu trả lời đúng Khi khối lượng của hai vật (coi như hai chất điểm ) và khoảng cách giữa chúng 

tăng lên gấp đôi thì lực hấp dẫn giữa chúng có độ lớn  

A.tăng gấp bốn                               B.tăng gấp đôi                C.giảm đi một nửa           D.giữ nguyên như cũ  

Câu 15: Chọn câu trả lời đúng Ở độ cao nào so với mặt đất ,gia tốc rơi tự do có giá trị bằng một nửa gia tốc rơi 

tự do ở mặt đất ?Cho biết bán kính Trái Đất R = 6400km 

A.2550km                                 B.2650km                                        C.2600km                                 D.2700km 

Câu 16:  Chọn câu trả lời đúng Một vật khối lượng m ,được ném ngang từ độ cao h với vận tốc ban đầu v0 .Tầm 

bay xa của nó phụ thuộcvào những yếu tố nào ? 



A.m và v0                               B.m và h                                    C.v0 và h                                  D.m,v0 và h 

Câu 17:   Kéo một vật có khối lượng 70 kg trên mặt sàn nằm ngang bằng lực có độ lớn 210 N theo phương 

ngang làm vật chuyển động đều. Lấy g = 10 m/s2. Hệ số ma sát trượt giữa vật và sàn là: 

 A. 0,147                    B. 0,3                   C. 1/3                       D. Đáp số khác.  

C©u 18: NÕu mét vËt ®ang chuyÓn ®éng mµ tÊt c¶ c¸c lùc t¸c dông vµo nã bçng nhiªn ngõng t¸c dông th× 

a. VËt lËp tøc dõng l¹i 

b. VËt chuyÓn ®éng chËm dÇn råi dõng l¹i 

c. VËt chuyÓn ®éng chËm dÇn trong mét kho¶ng thêi gian, sau ®ã sÏ chuyÓn ®éng th¼ng ®Òu 

d. VËt chuyÓn ngay sang tr¹ng th¸i chuyÓn ®éng th¼ng ®Òu 

Câu 19:  X¸c ®Þnh hîp lùc F  cña hai lùc 1F , 2F  cuøng chiÒu ®Æt t¹i A vµ B víi ®é lín cña chóng lÇn lît lµ 4N vµ 

6N, biÕt AB = 30cm ? 

 A. F = 10N ; c¸ch ñieåm ñaët  löïc 1F  laø 12cm. B. F = 10N ; c¸ch ñieåm ñaët  löïc 1F  laø 17cm. 

 C. F = 10N ; c¸ch ñieåm ñaët  löïc 1F  laø 20cm. D. F = 10N ; c¸ch ñieåm ñaët  löïc 1F  laø 18cm. 

C©u 20:  Chọn câu phát biểu đúng :  Hai lực của một ngẫu lực có độ lớn F =20N .cánh tay đòn của ngẫu lực  d 

=30cm .Mômen của ngẫu lực là: 

A.  600  N.m                    B.60  N.m                                   C. 6 N.m                                 D. 0,6 N.m 

C©u 21: Chọn câu  đúng :  Một người gánh hai thúng ,một thúng gạo nặng 300N , một thúng ngô nặng 200N 

.Đòn gánh dài 1m .Vai người ấy đặt ở  điểm O cách hai đầu treo các khoảng d1 và d2 bằng bao nhiêu để đòn gánh 

cân bằng và nằm ngang ? 

A.  d1= 0,5m ,d2 = 0,5m                                                     B. d1= 0,6m ,d2 = 0,4m 

C. d1= 0,4m ,d2 = 0,6m                                                       D. d1= 0,25m ,d2 = 0,75m 

Câu 22. Đoạn thẳng nào sau đây là cánh tay đoàn của lực ? 

A. Khoảng cách từ trục quay đến giá của lực .        B. Khoảng cách từ trục quay đến điểm đặt của lực . 

C. Khoảng cách từ vật đến giá của lực .                  D. Khoảng cách từ trục quay đến vật . 

ĐỀ MẪU: 

I. TRẮC NGHIỆM: ( 6 Điểm ) 

Câu 1:Chuyển động cơ học là: 

A. Sự thay đổi vị trí của vật này so với vật khác theo thời gian.  C. Sự di chuyển. 

B. Sự thay đổi vị trí từ nơi này sang nơi khác.               D.Sự dời chỗ.   

Câu 2: Điền từ đúng vào chỗ trống 

Trọng tâm là điểm đặt của ....................................tác dụng lên vật 

A.  Lực                      B.Trọng lực                    C. Trọng lượng                  D. Lực hấp dẫn 

Câu 3: Một vật được ném ngang với vân tốc 30m/s ở độ cao h = 80m. Bỏ qua sức cản của không khí. Lấy 
2/10 smg   . Tầm bay xa của vật: 

A. 120m  B. 480m  C. m830   D. 80m 

Câu 4:   Moät vaät coù khoái löôïng 1 kg ñöôïc giöõ yeân treân moät maët phaúng nghieâng bôûi moät sôïi daây song song vôùi 

ñöôøng doác chính. Bieát  = 60
0
 . Cho g = 9,8 m/s

2
. 

 

 

 

Löïc eùp cuûa vaät leân maët phaúng nghieâng laø  

 A. 9,8 N. B. 4,9 N. C. 19,6 N. D. 8,5 N. 

Câu 5: Công thức liên hê ̣giữa tốc đô ̣góc và chu kỳ trong chuyển đôṇg tròn đều là: 

A. 
2

T


         B. 2T                                     C. 

2

T



            D. 

2

T



  

Câu 6: Coâng thöùc tính momen löïc laø   

 A. M = F.d   B. M = ½ F.d
2
  C. M = ½ F.d  D. M = F.d

2
  

Câu 7: Cân bằng của một vật là không bền khi trọng tâm của nó : 

A.  Có vị trí cao nhất    B. Có vị trí thấp nhất            

C. Có vị trí không thay đổi   D.  Ở gần mặt chân đế 

Câu 8. Trong các cách viết công thức của lực ma sát trượt dưới đây, cách viết nào đúng? 



 A  B  O 

 A. N.Fmst


   B. N.Fmst


  C. Fmst = µt. N  D. N.Fmst 


 

Câu 9: Lực và phản lực không có tính chất sau: 

A.luôn cân bằng nhau .      B. luôn cùng loại.    

C.luôn xuất hiện từng cặp .      D. luôn cùng giá ngược chiều. 

Câu 10:Chọn câu trả lời đúng: Cho hai lực đồng quy có cùng độ lớn bằng 30N .Để hợp lực cũng có độ lớn bằng 

30N thì góc giữa hai lực đồng quy là  

A.  900                      B.  1200                          C.  600                        D.  00  

Câu 11: Chọn câu trả lời đúng   Hai ôtô Avà B chạy ngược chiều trên cùng một đoạn đường với vận  tốc 

30km/h và 42km/h .Vận tốc của  ôtô A so với ôtô B là  

A.20m/s                       B. 72m/s                C. 36km/h                                D.12km/h. 

Câu 12: Chuyển động ………….là chuyển động có vectơ vận tốc luôn cùng chiều với vectơ gia tốc. 

A.Nhanh dần đều . B.Thẳng Đều .        C. Chậm dần đều.  D. Đều. 

Câu 13: Chọn câu trả lời đúng: Theo quy tắc hợp lực song song cùng chiều .Điểm đặt  của  hợp lực được xác 

định dựa trên biểu thức sau 

A. 
1

2

2

1

d

d

F

F
                         B.  

2

1

2

1

d

d

F

F
                          C. 

1

2

1

2

d

d

F

F
                            D. 

2

2

1

1

d

F

d

F
  

Câu 14: Chọn câu trả lời đúng Một vật có khối lượng 20kg,bắt đầu chuyển động dưới tác dụng của một lực kéo 

,đi được quãng đường s trong thời gian 10s .Đặt thêm lên nó một vật khác có khối lượng 10kg.Để đi được quãng 

đường s và cũng với lực kéo nói trên ,thời gian chuyển động phải bằng bao nhiêu ? 

A.t/ = 12,25s                              B. t/ = 12,5s                                    C. t/ = 12,75s                 D. t/ = 12,95s 

Câu 15:  Một vật có m = 100g chuyển động tròn đều trên đường tròn có r = 50cm, tốc độ dài 5m/s. Lực hướng 

tâm tác dụng lên vật là: 

            A. 5N. B. 0,5N  C. 0,05N  D. 50N 

Câu 16 : Cân bằng của một vật là không bền khi trọng tâm của nó : 

A.  Có vị trí không thay đổi   B. Có vị trí thấp nhất            

C. Có vị trí cao nhất    D.  Ở gần mặt chân đế 

Câu 17: Xe «t« rÏ quÆt sang ph¶i, ngêi ngåi trong xe bÞ x« vÒ phÝa 
A.Tríc.   B.Sau.   C.Tr¸i.   D.Ph¶i. 

Câu 18: Hệ quy chiếu là hệ gồm có: 

 A. Vật được chọn làm mốc.    B. Một hệ toạ độ gắn trên trục làm mốc. 

C. Một thước đo chiều dài và một đồng hồ đo thời gian.D.Vật làm mốc, một hệ toạ độ, mốc thời gian đồng hồ 

đo. 

Câu 19: Một vật đang đứng yên sẽ tiếp tục đứng yên, đang chuyển động sẽ tiếp tục chuyển động thẳng đều nếu: 

A. Không chịu tác dụng của lực nào.         B. Hợp lực bằng không. C. Cả A và B.    D. chịu tác dụng của một lực.  

Câu 20: Trong hệ SI , đơn vị của mômen lực là:  

A.  N.m                  B.N (Niutơn)                   C. Jun (J)                                   D. N/m  

II- TỰ LUẬN: ( 4 điểm ) 
Bài 1: Một vật có khối lượng m = 500g bắt đầu trượt nhanh dần đều trên sàn nhà dưới tác dụng của một lực nằm 

ngang có F = 4N. Hệ số ma sát trượt giữa vật và sàn là 25,0 . Lấy g = 10m/s2. 

a. Tính độ lớn lực ma sát ? 

b. Tính gia tốc của vật và quãng đường vật đi được trong 2s? 

Bài 2: Một người có khối lượng 50kg đánh đu, dây đu dài 4m. Khi đu 

qua vị trí thấp nhất với tốc độ 6m/s, người đó sẽ tác dụng lên ghế ngồi 

một lực bằng bao nhiêu? Lấy g = 10m/s2. 

Bài 3: Có đòn bẩy như hình vẽ. Đầu A của đòn bẩy treo một vật có 

trọng lượng 30 N. Chiều dài đòn bẩy dài 50 cm. Khoảng cách từ đầu A 

đến trục quay O là 20 cm. Vậy đầu B của đòn bẩy phải treo một vật 

khác có trọng lượng là bao nhiêu để đòn bẩy cân bằng như ban đầu? 

C. Những lưu ý khi làm bài tập: 

* Nhớ đổi đơn vị trước khi làm bài tập. 

+ Chương I: Phân biệt được chuyển động thẳng nhanh dần đều với chậm dần đều để không bị nhầm về gia tốc. 

+ Chương II và III:- Xác định cho đúng các lực tác dụng vào vật  để áp dụng định luật II niu tơn giải bài tập. 

         -Nắm rõ bản chất và công thức của các loại lực.   

…………………………………………………………Hết……………………………………………………… 
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