
HƯỚNG DẪN HỌC SINH ÔN TẬP  

MÔN: CÔNG NGHỆ 9 

  

I. TRẮC NGHIỆM:  

Câu 1. Khi vẽ sơ đồ lắp đặt mạch điện phải tiến hành: 

A. 2 bước.  B. 3 bước.  C. 4 bước  D. 5 bước. 

Câu 2. Trong mạch điện chiếu sáng, cầu chì và công tắc phải được lắp vào 

dây pha là để: 

A. Bảo vệ bóng đèn.   C. Dễ lắp đặt. 

B. Đảm bảo an toàn điện.  D. Dễ sửa chữa. 

Câu 3: Trước khi vẽ sơ đồ lắp đặt mạch điện đèn ống huỳnh quang cần: 

A. Tìm hiểu sơ đồ nguyên lí mạch điện đèn ống huỳnh quang 

B. Lựa chọn dụng cụ 

C. Lập bảng dự trù vật liệu 

D. Đáp án khác 

Câu 4: Trong bộ đèn ống huỳnh quang gồm: 

A. Tắc te  B. Chấn lưu  C. Đèn D. Tắc te, chấn lưu, đèn. 

Câu 5: Quy trình lắp đặt mạch điện đèn ống huỳnh quang gồm mấy bước? 

A. 4  B. 5  C. 6  D. 7 

 

Câu 6: Trong quy trình lắp đặt mạch điện đèn ống huỳnh quang, “nối dây 

bộ đèn ống huỳnh quang” thuộc bước thứ mấy? 

A. 3  B. 4  C. 5  D. 6 

Câu 7: Trong bộ đèn ống huỳnh quang, các thiết bị được mắc như thế 

nào? (Chọn câu đúng và đày đủ nhất) 



A. Chấn lưu mắc song song với đèn. 

B. Tắc te mắc nối tiếp với đèn. 

C. Chấn lưu mắc nối tiếp với đèn, tắc te mắc song song với đèn. 

D. Chấn lưu  và tắc te mắc song song với đèn. 

Câu 8: Trong mạch điện hai công tắc hai cực điều khiển hai đèn, các thiết 

bị được mắc như thế nào? (Chọn câu đúng và đầy đủ nhất) 

A. Cầu chì mắc nối tiếp với công tắc hai cực. 

B. Cầu chì mắc song song với công tắc hai cực. 

C. Cầu chì mắc nối tiếp với công tắc hai cực và mắc song song với đèn. 

D. Cầu chì mắc nối tiếp với công tắc hai cực và mắc nối tiếp với đèn. 

Câu 9: Kiểm tra sản phẩm cần đạt tiêu chuẩn nào? 

A. Lắp đặt theo đúng sơ đồ 

B. Chắc chắn, lắp đặt theo đúng sơ đồ. 

C. Các mối nối an toàn chắc và đẹp, chắc chắn. 

D. Lắp đặt theo đúng sơ đồ, chắc chắn, các mối nối an toàn chắc và đẹp. 

Câu 10: Quy trình lắp đặt mạch điện hai công tắc hai cực điều khiển hai 

đèn tiến hành theo mấy bước? 

A. 4  B. 5  C. 6  D. 7 

II. TỰ LUẬN: 

Câu 1/ Nêu các bước vẽ sơ đồ lắp đặt mạch điện. 

   + Bước 1: Vẽ đường dây nguồn. 

   +Bước 2: Xác định vị trí để bảng điện, bóng đèn. 

   + Bước 3: Xác định vị trí các thiết bị điện trên bảng điện. 

   +Bước 4:Vẽ đường dây dẫn điện theo sơ đồ nguyên lí. 



Câu 2/ Nêu các bước của quy trình lắp đặt mạch điện đèn ống huỳnh 

quang? Các bước lắp đặt mạch điện hai công tắc hai cực điều khiển hai 

đèn? 

a/ Quy trình lắp đặt mạch điện đèn ống huỳnh quang: (6 bước) 

Bước 1: Vạch dấu 

Bước 2: Khoan lỗ 

Bước 3: Lắp thiết bị điện của bảng điện 

Bước 4: Nối dây bộ đèn 

Bước 5: Nối dây mạch điện 

Bước 6: Kiểm tra 

b/ Quy trình lắp đặt mạch điện hai công tắc hai cực điều khiển hai đèn: (5 bước) 

Bước 1: Vạch dấu 

Bước 2: Khoan lỗ 

Bước 3: Lắp thiết bị điện của bảng điện 

Bước 4: Nối dây mạch điện 

Bước 5: Kiểm tra 

Câu 3/Tìm hiểu sơ đồ nguyên lí mạch điện và nêu cách mắc các thiết bị trong 

mạch điện đèn ống huỳnh quang, mạch điện hai công tắc hai cực điều 

khiển hai đèn? 

a/ Mạch điện đèn ống huỳnh quang: 

 

*Cách mắc:  



- Chấn lưu mắc nối tiếp với đèn, tắc te mắc song song với đèn. 

- Cầu chì, công tắc và đèn mắc nối tiếp với nhau. 

b/ Mạch điện hai công tắc hai cực điều khiển hai đèn. 

 

*Cách mắc:  

- Cầu chì 1, công tắc 1 và đèn 1 mắc nối tiếp với nhau; Cầu chì 2, công tắc 2 và 

đèn 2 mắc nối tiếp với nhau. 

- Hai đèn mắc song song với nhau. 

Câu 4/ vẽ sơ đồ mạch điện đèn ống huỳnh quang? Sơ đồ lắp đặt mạch điện 

hai công tắc hai cực điều khiển hai đèn?  

( Xem lại vở bài học) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 


