
TRƯỜNG THCS LỘC SƠN  
TỔ : TOÁN – LÝ - TIN 

ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP LÝ 6  
THỜI GIAN  

CHƯƠNG I:  
A. LÝ THUYẾT:  
Câu 1: Dùng dụng cụ nào để đo độ dài? GHĐ và ĐCNN của thước đo là gì? Quy tắc đo? Đơn vị độ dài 
(Ôn cách đổi đơn vị)?  
Câu 2: Dùng dụng cụ nào để đo thể tích chất lỏng? Đơn vị đo? Quy tắc đo?  
Câu 3: Có mấy cách đo thể tích vật rắn không thấm nước? Đơn vị thể tích (cách đổi đơn vị)?  
Câu 4: Dùng dụng cụ nào để đo khối lượng? Gồm những loại nào? Đơn vị đo khối lượng (cách đổi đơn 
vị)? Cách sử dụng Rôbécvan (GHĐ và ĐCNN của cân Rôbécvan)? 
Câu 5: Lực là gì? Thế nào là hai lực cân bằng là gì? Đơn vị lực? Dụng cụ đo lực (GHĐ và ĐCNN)? 
Câu 6: Khi có lực tác dụng lên vật có thể gây ra những kết quả nào? Cho ví dụ. 
Câu 7:  Trọng lực, trọng lượng là gì? Đơn vị? Trọng lực có phương và chiều như thế nào? Công thức 
liên hệ giữa trọng lượng và khối lượng? 
Câu 8: Lực đàn hồi xuất hiện khi nào? Đơn vị? Lực đàn hồi có phương, chiều, độ lớn như thế nào? 
Câu 9: Công thức liên hệ giữa trọng lượng và khối lượng? Một vật có khối lượng 0,5 kg thì có trọng 
lượng là bao nhiêu? Hãy xác định khối lượng của một vật có trọng lượng 200N? 
Câu 10: Khối lượng riêng là gì? Viết công thức tính khối lượng riêng? Nêu tên gọi và đơn vị của các đại 
lượng có trong công thức? Muốn xác định khối lượng riêng của một vật phải làm như thế nào? 
Câu 11: Trọng lượng riêng là gì? Viết công thức tính trọng lượng riêng? Nêu tên gọi và đơn vị của các 
đại lượng có trong công thức? Công thức liên hệ giữa trọng lượng riêng và khối lượng riêng? 
Câu 12: Để kéo một vật trực tiếp lên theo phương thẳng đứng cần một lực có cường độ ít nhất là bao 
nhiêu? Kể tên các máy cơ đơn giản ? Cho ví dụ ? Nêu tác dụng của các máy cơ đơn giản? 
Câu 13: Mặt phẳng nghiêng có cấu tạo như thế nào? Dùng mặt phẳng nghiêng có lợi gì? Độ nghiêng của 
mặt phẳng nghiêng ảnh hưởng như thế nào lực kéo vật lên? Các cách làm giảm độ nghiêng của mặt 
phẳng nghiêng? 

Câu 14: Cấu tạo của đòn bẩy? Nêu 3 yếu tố của đòn bẩy? Kể tên một số đòn bẩy trong đời sống mà em 
biết?  

Câu 15: Có mấy loại ròng rọc? Nêu tác dụng của mỗi loại ròng rọc? Cấu tạo của Pa lăng và tác dụng của 
nó? Ứng dụng của ròng rọc và Pa lăng trong đời sống?  

 

CHÚ Ý: Lý thuyết các em lấy từ đề cương ôn tập kiểm 1 tiết và thi học kỳ I để ôn tập lại.  
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B. BÀI TẬP: 

I. TRẮC NGHIỆM: 
Câu 1: Trên vỏ gói bột mì có ghi 500g. Số đó cho biết gì? 

A. Thể tích của gói mì                                                               B. Sức nặng của gói mì 
C.  Khối lượng của gói mì                                                          D. Sức nặng và khối lượng của gói mì 

Câu 2: Trong các đơn vị sau đây, đơn vị nào là đơn vị của khối lượng riêng: 
A.  kg/m2                           B. kg/m3                                  C. N/m2                                     D. N/m3 

Câu 3: Một vật có khối lượng 5kg thì có trọng lượng là: 
A. 50N                              B. 5N                                       C. 500N                                    D. 0,5N 

Câu 4: Dụng cụ nào sau đây không phải là máy cơ đơn giản: 
A. Cái thước cuộn                                                                      B. Cái kéo cắt vải  
C. Cái búa nhổ đinh                                                                   D. Cái bấm móng tay    

Câu 5: Trường hợp nào dưới đây không xuất hiện lực đàn hồi :                              biết  

    A. Lò xo bị nén lại                                                                B. Dây thung bị kéo căng             

    C. Lò xo bị kéo giãn                                                                      D. Đất sét nung trong lò                                                           
Câu 6: Đòn bẩy không được dùng trong trường hợp nào?  
    A. Cân đòn.                   B. Kim đồng hồ.                   C. Xẻng xúc đất.                 D. Kéo cắt kim loại.  
Câu 7: Một chất lỏng có khối lượng 700g và thể tích 1dm3. Trọng lượng riêng của chất làm vật này là 
bao nhiêu? 
      A. 70N/m3                         B. 700N/m3                           C. 7000N/m3                          D. 70000N/m3 
Câu 8: Kết quả đo thể tích của một chất lỏng là 16,8cm3. Độ chia nhỏ nhất của bình chia độ dùng để đo 
thể tích đó là:  

A. 0,3cm3                                          B. 1cm3                                C. 0,2cm3                             D. 0,5cm3 
Câu 9:  Người ta dùng một bình chia độ chứa 65 cm3 nước để đo thể tích của một hòn sỏi. Khi thả hòn 
sỏi vào bình, sỏi ngập hoàn toàn trong nước và mực nước trong bình dâng lên tới vạch 120 cm3. Thể tích 
hòn sỏi là: 
 A. 45 cm3.                  B. 55 cm3 .                         C. 100 cm3.                         D.155 cm3 
Câu 10: Chọn phát biểu đúng về hai lực cân bằng: 

 A. Hai lực cùng phương, cùng chiều, mạnh như nhau tác dụng lên hai vật khác nhau. 
  B. Hai lực cùng phương, cùng chiều, mạnh như nhau tác dụng lên cùng một vật. 
  C. Hai lực cùng phương, ngược chiều, mạnh như nhau tác dụng lên hai vật khác nhau. 
 D. Hai lực có phương trên cùng một đường thẳng, ngược chiều, mạnh như nhau tác dụng lên cùng 

một vật. 
Câu 11: Muốn xác định trọng lượng riêng của một khối kim loại nhỏ hình hộp chữ nhật không bỏ lọt 
được vào bình chia độ, ta không chọn phương án nào có các dụng cụ:  
   A. cân Rô- béc- van và bình tràn.                                                B. lực kế, bình chia độ và bình tràn.  
   C. cân Rô- béc- van và thước thẳng.                                            D. lực kế và thước thẳng.  
Câu 12: Trường hợp nào dưới đây  không  phải là kết quả của trọng lực gây ra :     hiểu  
   A. Nam châm hút đinh sắt.                                       B.  Quả sầu riêng  rơi từ trên cây xuống đất. 
   C. Mưa rơi                                 D.  Lò xo giãn ra.khi bị vật nặng treo vào  

Câu 13:  Người ta dùng mặt phẳng nghiêng để làm công việc nào dưới đây? 

   A. Kéo cờ lên đỉnh cột cờ.                                 B.  Đưa thùng hàng lên xe ô tô. 

   C. Đưa thùng nước từ dưới giếng lên.           

   D. Đưa vật liệu xây dựng lên các tầng cao theo phương thẳng đứng. 
Câu 14: Đơn vị trọng lượng riêng là: 
   A. N/m2.                 B. N/m3.           C. kg/m2.              D. Kg/m3. 



Câu 15: Khi kéo vật có khối lượng 10kg lên cao theo phương thẳng đứng phải cần lực có cường độ ít 
nhất bằng: 

A. 1000 N.     B. 100 N.               C. 10 N. D. 1 N. 

Câu 16: Dụng cụ không đo được thể tích của chất lỏng là  

    A. Ca đong có ghi sẵn dung tích.                  B. Bình chia độ. 

    C. Bình tràn.                                                   D. Xi lanh có ghi sẵn dung tích. 

Câu 17: Trong các đơn vị đo dưới đây, đơn vị không dùng để đo độ dài là 

   A. m     B. cm       C. dm2   D. mm 

Câu 18: Đơn vị đo lực là 

   A. kilôgam.      B. mét.         C. mili lít.               D. niu tơn. 

Câu 19: Trọng lực của một vật là: 

   A. lực đẩy của vật tác dụng lên Trái đất.                          B. lực hút của Trái đất tác dụng lên vật. 

   C. lực hút giữa vật này tác dụng lên vật kia.                              D. lực đẩy của Trái đất tác dụng lên vật. 

Câu 20: Khi viên bi đứng yên trên mặt sàn nằm ngang, các lực tác dụng lên bi là: 

    A. Trọng lực của bi, lực do mặt sàn tác dụng lên bi và lực đẩy của tay.  

    B. Trọng lực của bi và lực do mặt sàn tác dụng lên bi.  

    C. Trọng lực của bi và lực đẩy của tay.                        D. Lực đẩy của tay.  
Câu 1: Dùng chân đá vào quả bóng đang nằm yên. Hãy chỉ ra kết quả tác dụng lực vào quả bóng?  
Câu 2: Một lò xo có chiều dài tự nhiên l0 = 12cm. Khi treo một vật nặng vào thì chiều  dài của lò xo là  
l = 16cm.  
a) Độ biến dạng của lò xo là bao nhiêu?  
b) Khi vật nặng đã đứng yên, lực đàn hồi mà lò xo tác dụng vào vật cân bằng vời lực nào?  
Câu 3:  Cho biết 78kg sắt có thể tích 10dm3  
   a)Tính khối lượng riêng, trọng lượng riêng của sắt.                                               
   b)Tính trọng lượng của 0,5m3 sắt.  
Câu 4: Biết 20dm3 cát có khối lượng 30 kg.  
a) Tính trọng lượng riêng của cát.  
b) Tính trọng lượng, khối lượng của một đống cát 1,5m3.  
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I. TRẮC NGHIỆM:  

Câu 1: Trọng lượng của một mét khối một chất là:  

   A. khối lượng              B. khối lượng riêng                   D. trọng lượng riêng                  D. trọng lượng  

Câu 2: Giới hạn đo của bình chia độ là  

    A. giá trị lớn nhất ghi trên bình.                                    B. giá trị giữa hai vạch chia trên bình. 

    C. thể tích chất lỏng mà bình đo được.                          D. giá trị giữa hai vạch chia liên tiếp trên bình. 

Câu 3: Treo một quả nặng vào một lò xo được gắn trên một giá đỡ. Tác dụng của quả nặng lên lò xo đã 
gây ra đối với lò xo là 

  A. quả nặng bị biến dạng.                               B. quả nặng dao dộng. 

  C. lò xo bị biến dạng.                                            D. lò xo chuyển động. 

Câu 4: Lực có đơn vị đo là 

    A. kilôgam            B. mét vuông           C. niutơn      D. lực kế 

Câu 5: Một vật có khối lượng 650g thì trọng lượng của nó là:  

   A. 0,65N               B. 6,5N               C. 65N           D. 6500N 

Câu 6: Một quả nặng có trọng lượng 0,1N. Khối lượng của quả nặng là 

  A. 1000g            B.100g            C. 10g     D. 1g 
Câu 7: Một cái bàn có chiều dài lớn hơn 1m . Dùng thước nào sau đây để đo chiều dài của bàn là thuận 
lợi nhất và chính xác nhất? 
  A. Thước có GHĐ 100cm và ĐCNN là 1mm.                    B. Thước có GHĐ 150cm và ĐCNN 5mm. 
  C. Thước có GHĐ 100cm và ĐCNN là 1cm.                      D. Thước có GHĐ 150cm và ĐCNN 5cm. 
Câu 8:  Mỗi lần hiến máu nhân đạo người ta có thể hiến 200cc máu. Vậy 200cc bằng:  
  A. 0,002 lít                            B. 2,0 dm3                          C. 2000 cm3                               D.  200 ml  
Câu 9:  Chọn câu trả lời đúng thuật ngữ tivi 32 inches để chỉ:  
  A. chiều cao của màn hình tivi                                          B.  đường chéo của màn hình tivi 
  C. chiều rộng của màn hình tivi                                         D. Chiều dài của màn hình tivi 
Câu 10: Khi viên bi đứng yên trên mặt sàn nằm ngang, các lực tác dụng lên bi là: 
  A. Trọng lực của bi, lực do mặt sàn tác dụng lên và lực đẩy của tay  
  B. Trọng lực của bi và do lực mặt sàn tác dụng lên bi 
  C. Trọng lực của bi và lực đẩy của tay                                                      D. Lực đẩy của tay  
Câu 11: Một bình tràn có thể chứa được nhiều nhất là 250cm3 nước, đang đựng 180cm3 nước. Thả một 
vật rắn không thấm nước vào bình thì thấy thể tích nước tràn ra khỏi bình là 40cm3. Thể tích của vật là: 
  A. 40cm3                             B. 70cm3                                          C. 140cm3                             D. 110cm3   

Câu 12:  Khối lượng riêng của rượu là 800kg/m3 thì trọng lượng riêng của rượu là:  
   A.80000 N/m3               B. 8000 N/m3             C. 800N/m3            D. 80N/m3 
Câu 13:  Dụng cụ nào sau đây không phải là máy cơ đơn giản: 
   A. cái thước cuộn, thước kẻ.                                                                      B. cái kéo cắt vải, con dốc.  
   C. cái búa nhổ đinh, cầu thang bộ.                                                             D. cái bấm móng tay, ròng rọc.                                                          
Câu 14: Cách làm nào sau đây làm giảm được độ nghiêng của mặt phẳng nghiêng nhiều nhất?  
   A. Giữ nguyên độ cao, tăng chiều dài của mặt phẳng nghiêng.  
   B. Giảm độ cao và giảm chiều dài của mặt phẳng nghiêng.   
   C. Giảm độ cao của mặt phẳng nghiêng, giữ nguyên chiều dài.  
   D. Vừa giảm độ cao, vừa tăng chiều dài của mặt phẳng nghiêng.  
Câu 15:  Trọng lượng nào sau đây là phù hợp với một học sinh lớp 6?  
   A. Trọng lượng 3000N.                                                          B. Trọng lượng 300N.  
   C. Trọng lượng 30000N.                                                         D. Trọng lượng 30N. 



Câu 16:  Trọng lượng riêng của dầu ăn là 8000N/m3 thì khối lượng riêng của dầu ăn là: 
   A. 80000kg/m3.               B. 800kg/m3.             C. 8000kg/m3.            D. 80kg/m3. 
Câu 17:  Khi  kéo bao xi măng từ dưới lên tầng cao để sử dụng với lực kéo nhỏ hơn trọng lượng của vật 
thì người ta dùng...     
    A. mặt phẳng nghiêng.              B. đòn bẩy.         C. ròng rọc động.              D. ròng rọc cố định. 
Câu 18:  Hệ thống ròng rọc như hình 1 có tác dụng… 
  A. đổi hướng của lực kéo.       B. thay đổi trọng lượng của vật.  
   C. giảm độ lớn của lực kéo so với khi kéo trực tiếp. 
    D. thay đổi hướng và giảm độ lớn của lực kéo. 
 
Câu 19: Người thợ xây dùng máy cơ đơn giản nào sau đây để khi dứng dưới đất vẫn đưa được xô vữa 
lên cao?  
    A. Mặt phẳng nghiêng.                                                      B. Đòn bẩy.  
    C. Ròng rọc cố định.                                                          D. Ròng rọc động. 
Câu 20: Dùng ròng rọc động đưa vật có khối lượng 50kg lên cao thì ta cần một lực kéo có độ lớn ít nhất 
bằng bao nhiêu: (bỏ qua trọng lượng của ròng rọc) 
    A. 500N                          B. 510N                           C. 250N                                D. 240N 
II. TỰ LUẬN:  
Câu 1: Lần lượt thả vào bình nước 1kg nhôm và 1kg sắt. Trường hợp nào nước dâng lên cao hơn? Vì 
sao? ( lượng nước trong bình luôn được giữ không đổi). Biết khối lượng riêng của nhôm là 2700kg/ m3, 
khối lượng riêng của sắt là 7800kg/m3.  
Câu 2: Tại sao đường ô tô qua đèo thường là đường ngoằn ngoèo rất dài ? 
Câu 3: Một công nhân đưa ống bê tông có khối lượng 100kg lên xe ô tô. Hỏi:  
   a) Trọng lượng của ống bê tông.  
   b) Nếu kéo ống bê tông lên sàn xe theo phương thẳng đứng cần một lực là bao nhiêu?  
   c) Nếu đưa ống bê tông lên sàn xe bằng cách dùng mặt phẳng nghiêng thì lực kéo vật như thế nào so 
với trọng lượng của ống bê tông?  
Câu 4: Trong những trường hợp cần thiết, người ta có thể dùng thìa hoặc dùn chìa khóa để mở nắp hộp 
sữa bột. Hãy cho biết dùng vật nào dễ mở hơn? Vì sao?  
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CHƯƠNG II:  
A. LÝ THUYẾT:  
 Nêu kết luận về sự nở vì nhiệt của chất rắn? Sự nở vì nhiệt của cất rắn có gì đặc biệt?  
B. BÀI TẬP:  
Câu 1: Khi làm lạnh một vật thì:  
    A. khối lượng của vật giảm.                                             B. Trọng lượng của vật giảm.  
    C. khối lượng riêng của vật giảm.                                    D. Thể tích của vật giảm. 
Câu 2: Cách sắp xếp các chất nở vì nhiệt từ ít hơn đến nhiều hơn nào sau đây là đúng?  
    A. Đồng, sắt, nhôm.                                                          B. Nhôm, đồng, sắt.  
    C. Sắt, đồng, nhôm.                                                           D. Nhôm, sắt, đồng.  
 
Câu 3: Khi lợp nhà bằng tôn, người ta chỉ đóng đinh một đầu còn đầu kia để tự do là để… 
    A. tiết kiệm đinh.                                             B. tôn không bị thủng nhiều lỗ. 
   C. tôn dễ dàng co dãn vì nhiệt.         D. tiết kiệm thời gian đóng.                           
Câu 4: Trong kết cấu bê tông, người ta dùng thép, không dùng các kim loại khác làm cốt vì: 
    A. thép có độ bền cao hơn.                                         B. thép không bị rỉ.   
    C. thép rẻ hơn                                                              D. Thép và bê tông nở vì nhiệt giống nhau.  
Câu 5: Hiện tượng nào sau đây xảy ra khi nung nóng một vật rắn?  
    A. Khối lượng của vật tăng.                                         B. Khối lượng của vật giảm. 
    C. Khối lượng riêng của vật tăng.                                D. Khối lượng riêng của vật giảm. 
Câu 6: Một chai thủy tinh có nút cũng bằng thủy tinh. Tại sao muốn mở nút khi nút bị kẹt phải hơ nóng 
cổ chai, mà không hơ nóng nút chai hoặc hơ nóng đồng thời cả cổ chai và nút lọ?  
Câu 7: Có hai cốc thủy tinh chồng khít vào nhau. Một bạn học sinh định dùng nước đá để tách hai cốc 
ra. Hỏi bạn đó phải làm như thế nào? Vì sao?  
Câu 8: Tại sao các tấm tôn lợp mái nhà lại có hình lượn sóng?   
Câu 9: Giải thích tại sao khi rót nước nóng vào cốc thủy tinh dày thì cốc dễ vỡ hơn khi rót nước nóng 
vào cốc thủy tinh mỏng?   
 


