
Biên soạn và sưu tầm: Hoàng Phước Muội 

Trang 1 
Chúc em may mắn trong kì thi sắp tới 

Đề thi cuối học kì 1 môn vật lí năm 2013-2014 

Biên soạn đề: Hoàng Phước Muội 

Thời gian làm bài: 45 phút- nghiêm cấm sử tài liệu dưới bất cứ hình thức nào 

I, Lí thuyết (5đ) 

Câu 1: Phát biểu định luật Cu-lông, viết biểu thức xác định lực Cu-lông và giải thích các đại lượng đó. 

(1,5đ). 

Câu 2: Nêu bản chất dòng điện trong chất điện phân. (1đ) 

Câu 3: Phát biểu định luật Ôm cho toàn mạch, viết biểu thức và giải thích các đại lượng trong biểu thức 

đó. (1,5đ). 

Câu 4: Nêu sự khác biệt giữa điện trở thường và điện trở của chất siêu dẫn. (1đ) 

II, Bài tập (5đ) 

Câu 5 (2,5đ): Cho mạch điện có sơ đồ như hình vẽ, bỏ qua điện trở của các đoạn dây nối. Nguồn điện có 

suất điện động ε=6V và có điện trở trong r=1Ω. Mạch ngoài gồm điện trở R1=3Ω ; R2=1Ω. 

a) Tính hiệu điện thế giữa hai đầu điện trở R1 ? 

b) Thay nguồn điện này bằng bộ nguồn điện gồm 16 pin giống nhau ghép 

hỗn hợp đối xứng thành m dãy song song, trong mỗi dãy có n pin mắc 

nối tiếp, mỗi pin có suất điện động ε=5Vvà điện trở trong r=1Ω. Dùng 

bộ nguồn này cung cấp điện cho mạch ngoài thì nhiệt lượng tỏa ra trên 

R2 trong 1 phút là 960J. Tìm cách ghép của bộ nguồn ? 

 

Câu 6 (2,5đ): Cho sơ đồ như hình 8: ξ=6 V , r=1 Ω. Bình điện phân đựng dung dịch AgNO3 có anot bằng 

Ag và có điện trở R1=3 Ω. 

Đèn ghi 4 V–4 W và có điện trở R3. Các điện trở R2=2 Ω , R4=7 Ω. 

a) Tính cường độ dòng điện qua ampe kế , nhận xét độ sáng đèn. 

b) Tính lượng bạc thu được sau 32 phút 10 giây.  

c) Tính công suất tiêu thụ bình điện phân và hiệu suất của nguồn. 

 Thay R4 bằng R4’ thì đèn sáng bình thường. Tính giá trị R4’. 

 

Chúc em may mắn lần sau! 
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Biên soạn và sưu tầm: Hoàng Phước Muội 

Trang 2 
Chúc em may mắn trong kì thi sắp tới 

Bài tập ôn tập 

Bài 1: Cho mạch điện như hình vẽ.  

Bộ nguồn gồm 8 pin giống nhau, mỗi pin có ε=1,875V, r=0,5Ω. Đèn (4V-4W), 

R1=1Ω, R2=5Ω,R3=8Ω. 

a) Tính số chỉ Ampe kế và UMN ? 

b) Nhận xét độ sáng của đèn và tính nhiệt lượng tỏa ra trên R3 trong 5 phút ? 

Bài 2: Cho mạch điện như hình vẽ. 

Biết R1=20Ω, R2=10Ω, bóng đèn Đ (10V-10W). Cường độ dòng điện I2=1,5A. 

a) Tìm số chỉ Ampe kế ? Nhận xét độ sáng của bóng đèn ? 

b) Bộ nguồn trên gồm 3 pin giống nhau ghép nối tiếp mỗi pin điện trở trong 

r=0,5Ω. Tính suất điện động của mỗi pin ? 

 

Bài 3 : Cho mạch điện như hình vẽ. Trong đó 2 nguồn điện có suất điện động và 

điện trở trong tương ứng là ε1=3V, r1=0,4Ω, ε2=6V, r2=0,6Ω. Mạch ngoài gồm 

điện trở R1=1Ω; R2=2,5Ω. 

a) Tìm cường độ dòng điện qua mạch chính và công suất mạch ngoài ? 

b) Tính công suất bộ nguồn và hiệu điện thế UAB giữa hai cực nguồn ε2 ?  

 

Bài 4 : Cho mạch điện như hình vẽ. Nguồn điện có suất điện động ε=12V và 

điện trở trong r=1Ω. Điện trở R1=12Ω, R2=6Ω, R3=3Ω, R4=4Ω; Đ(6V-

12W). Tính cường độ dòng điện trong mạch chính ? Nhận xét độ sáng của 

đèn ? 

 

Bài 5 : Cho mạch điện có sơ đồ như hình vẽ. Có suất điện động ε=9V và 

có điện trở trong r=0,3Ω. Các điện trở mạch ngoài là R1=18,7Ω ; R2=52Ω, 

dòmh điện qua R1 là 0,2A. 

a) Tính cường độ dòng điện I trong mạch chính ? 

b) Tính R3, tính công suất tiêu thụ của mạch ngoài ? 

 

Bài 6 : Cho mạch điện như hình vẽ. Bộ nguồn gồm12 pin giống 

nhau, mỗi nguồn có suất điện động ε=2V và điện trở trong r=0,5Ω. 

Điện trở R=13Ω. 

a) Tính suất điện động và điện trở trong của bộ nguồn ? 

b) Tính hiệu điện thế giữa M và B ? 
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