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A.LÝ THUYẾT: 

1. Nêu các cách tạo ra dòng điện cảm ứng? Hiện tượng xuất hiện dòng điện cảm ứng 

gọi là gì? 

2. Điều kiện xuất hiện dòng điện cảm ứng trong cuộn dây dẫn kín là gì? 

3. Khi nào dòng điện cảm ứng trong cuộn dây dẫn kín đổi chiều? thế nào là dòng 

điện xoay chiều? có những cách nào để tạo ra dòng điện xoay chiều? 

4. Hai bộ phận chính của máy phát điện xoay chiều là gì? Có những loại máy phát 

điện xoay chiều nào, nêu lên chỗ giống nhau và khác nhau của chúng? Giải thích 

hoạt động của máy phát điện xoay chiều? 

 

5.  Điện trở của dây dẫn phụ thuộc vào những yếu tố nào, cụ thể phụ thuộc như thế 

nào, Viết công thức? 

6. Công thức tính công suất của dòng điện? 

B.BÀI TẬP: 

TRẮC NGHIỆM: 

Câu 1: Cách làm nào sau đây có thể tạo ra dòng điện cảm ứng? 

A. Nối hai cực của pin vào hai đầu cuộn dây dẫn. 

B. Nối hai cực của nam châm với hai đầu cuộn dây dẫn. 

C. Đưa một cực của ắc qui từ ngoài vào trong một cuộn dây dẫn kín. 

D. Đưa một cực của nam châm từ ngoài vào trong một cuộn dây dẫn kín. 

Câu 2:Cách nào dưới đây không tạo ra được dòng điện trong cuộn dây dẫn kín? 

A. Cho cuộ dây dẫn chuyển động theo phương song song với các đường sức từ ở giữa hai 

nhánh của nam châm chữ U 

B. Cho cuộn dây dẫn quay cắt các đường sức từ của nam châm chữ U. 

C. Cho một đầu của nam châm điện lại gần một đầu cuộn dây. 

D. Đặt nam châm điện ở trước đầu cuộn dây rồi ngắt mạch điện của nam châm điện. 

Câu 3: Làm cách nào để tạo ra được dòng điện cảm ứng trong cuộn dây dẫn kín? 

A. Nối hai đầu đinamô với hai cực của một ắc qui. 

B. Cho bánh xe đạp cọ xát mạnh vào núm đinamô. 

C. Làm cho nam châm trong đinamô quay trước cuộn dây. 

D. Cho xe đạp chạy nhanh trên đường.  

Câu 4: Với điều kiện nào thì xuất hiện dòng điện cảm ứng trong cuộn dây dẫn kín? 

A. Khi số đường sức từ xuyên qua tiết diện S của cuộn dây rất lớn. 

B. Khi số đường sức từ xuyên qua tiết diện S của cuộn dây được giữ không tăng. 

C. Khi không có đường sức từ xuyên qua tiết diện S của cuộn dây. 

D. Khi số đường sức từ xuyên qua tiết diện S của cuộn dây biến thiên. 

Câu 5: Trong cuộ dây dẫn kín xuất hiện dòng điện cảm ứng xoay chiều khi số 

đường sức từ xuyên qua tiết diện S của cuộ dây: 

A. luôn luôn tang. 

B. luôn luôn giảm. 

C. luân phiên tang, giảm. 

D. luôn luôn không đổi. 



Câu 6: Trường hợp nào dưới đây thì trong cuộn dây dẫn kín xuất hiện dòng điện 

cảm ứng xoay chiều? 

A. Cho nam châm chuyển động lại gần cuộn dây. 

B. Cho cuộn dây quay trong từ trường của nam châm và cắt các đường sức từ. 

C. Đặt thanh nam châm vào trong lòng cuộn dây rồi cho cả hai đều quay quanh một trục. 

D. Đặt một cuộn dây dẫn kín trước một thanh nam châm rồi cho cuộn dây quay quanh 

trục của nó. 

Câu 7: Trường hợp nào dưới đây  trong cuộn dây dẫn kín không xuất hiện dòng 

điện cảm ứng xoay chiều? 

A. Cho nam châm quay trước một cuộn dây dẫn kín, các đường sức từ bị cuộn dây cắt 

ngang. 

B. Cho cuộn dây dẫn kín quay trong từ trường của nam châm và cắt các đường sức từ. 

C. Liên tục cho một cực của nam châm lại gần rồi ra xa một đầu cuộn dây dẫn kín. 

D. Đặt trục Bắc –Nam của thanh nam châm trùng với trục của một ống dây rồi cho nam 

châm quay quanh trục đó. 

Câu 8: Khi nào thì dòng điện cảm ứng trong cuộn dây dẫn kín đổi chiều? 

A. Nam châm đang chuyển động thì dừng lại. 

B. Cuộn dây dẫn đang quay thì dừng lại. 

C. Số đường sức từ xuyên qua tiết diện của cuộn dây đang tăng thì giảm hoặc ngược lại. 

D. Số đường sức từ xuyên qua tiết diện của cuộn dây liên tục tăng hoặc liên tục giảm. 

Câu 9: Máy phát điện xoay chiều bắt buộc phải gồm các bộ phận chính nào để có 

thể tạo ra dòng điện? 

A. Nam châm vĩnh cửu và sợi dây dẫn nối hai cực của nam châm. 

B. Nam châm điện và sợi dây dẫn nối nam châm với đèn. 

C. Cuộn dây dẫn và nam châm. 

D. Cuộn dây dẫn và lõi sắt. 

Câu 10: Nối hai cực của máy phát điện xoay chiều với một bóng đèn. Khi quay nam 

châm của máy phát thì trong cuộn dây xuất hiện dòng điện xoay chiều vì: 

A.  từ trường trong lòng cuộn dây luôn tăng. 

B. số đường sức từ qua tiết diện S của cuộn dây tăng. 

C. từ trường trong lòng cuộn dây không biến đổi. 

D. số đường sức từ qua tiết diện S của cuộn dây uân phiên tang giảm. 

Câu 11: Trong máy phát điện xoay chiều, rô to hoạt động như thế nào khi máy làm 

việc? 

A. Luôn đứng yên. 

B. Chuyển động đi lại như con thoi. 

C. Luôn quay tròn quanh một trục theo một chiều. 

D. Luân phiên đổi chiều quay. 

Câu 12: Điện trở của dây dẫn không phụ thuộc vào yếu tố nào dưới đây? 

A. Vật liệu làm dây dẫn. 

B. Khồi lượng dây dẫn. 

C. Chiều dài dây dẫn. 

D.  Tiết diện dây dẫn. 



Câu 13: Một dây dẫn bằng đồng dài 10m có điện trở R1 và một dây dẫn bằng nhôm 

dài 5m có điện trở R2 . Câu trả lời nào dưới đây là đúng khi so sánh R1 và R2? 

A. R1 = 2R2. 

B. R1 < 2R2 

C. R1 > 2R2 

D. Không đủ điều kiện để so sánh R1 và R2 

Câu 14: Một dây dẫn đồng chất có chiều dài l, tiết diện S có điện trở là 8Ω được gập 

đôi thành một dây dẫn mới có chiều dài l/2. Điện trở của dây dẫn mới này là: 

A.4Ω 

B. 6Ω 

C. 8Ω 

D. 2Ω 

Câu 15:Hai dây dẫn được làm từ cùng một vật liệu, dây thứ nhất dài hơn dây thứ 

hai 8 lần và có tiết diện lớn gấp 2 lần so với dây thứ hai.Hỏi dây thứ nhất có điện trở 

lớn gấp mấy lần dây thứ 2? 

A. 8 lần. 

B. 10 lần. 

C. 4 lần. 

D. 16 lần. 

Câu 16: Một dây đồng dài 100m, có tiết diện 1mm
2
 thì có điện trở là 1,7Ω. Một dây 

đồng khác có tiết diện 0,2mm
2
, có điện trở 17Ω thì có chiều dài là: 

A. 1000m. 

B. 200m. 

C. 2000m. 

D. 5000m. 

Câu 17:Một dây Nikêlin tiết diện đều có điện trở 110Ω, dài 5,5m. Tính tiết diện của 

dây. Biết điện trở suất của nikêlin là 0,4.10
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Ωm. 

A. 0,02mm
2
. 

B. 0,03mm
2
. 

C. 0,02cm
2
. 

D. 0,03cm
2
. 

Câu 18:Tính điện trở suất của một dây dẫn bằng hợp kim có điện trở 0,4Ω, biết dây 

dài 12m, đường kính tiết diện là 1mm. 

A. 2,5.10
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Ωm. 

B. 1,6.10
-8

Ωm. 

C. 2,6.10
-8

Ωm. 

D. 3.10
-8

Ωm. 

Câu 19:Một dây nhôm và một dây đồng có cùng chiều dài, cùng điện trở. Hãy so sánh 

tiết diện của hai dây. 

A. S1 = S2. 

B. S1 = 1,6S2. 

C. S1 = 1,8S2. 

D. S1 = 2S2. 



Câu 20: Muốn có một sợi dây đồng dài 200m, điện trở 5Ω thì đường kính tiết diện 

của dây đồng phải là: 

A. 0,63mm. 

B. 0,73mm. 

C. 0,83mm. 

D. 0,93mm. 

Câu 21:Nếu cắt đôi một dây dẫn và chập hai dây lại theo chiều dài để thành một dây 

mới thì điện trở thay đổi như thế nào so với lúc chưa cắt? 

A. Giảm 2 lần. 

B. Giảm 4 lần. 

C. Tăng 2 lần. 

D. Tăng 4 lần. 

Câu 22: Hãy so sánh đường kính của một dây đồng và một dây nhôm có cùng chiều 

dài, biết điện trở của dây đồng là 2Ω, điện trở của dây nhôm là 4Ω. 

A. d1 = 1,1d2 

B. d1 = 2d2 

C. d1 = 2,1d2 

D. d1 = 3d2 

Câu 23: Hai dây dẫn đồng chất có cùng khối lượng, nhưng dây nọ dài gấp 10 lần 

dây kia( l1 = 10l2 ). So sánh điện trở 2 dây. 

A. R1 = 10R2. 

B. R1 = 20R2. 

C. R2 = 20R1. 

D. R1 = 100R2. 

Câu 24: ThẾ nào là máy phát điện xoay chiều? 

A. Là máy biến đổi điện năng thành nhiệt năng. 

B. Là máy biến đổi năng lượng của dòng nước thành điện năng của dòng điện xoay chiều. 

C. Là máy biến đổi năng lượng của gió thành điện năng của dòng điện xoay chiều. 

D. Là máy biến đổi các dạng năng lượng khác thành điện năng của dòng điện xoay chiều. 

Câu 25: Trong máy phát điện xoay chiều có rô to là nam châm, khi máy hoạt động 

thì nam châm có tác dụng gì? 

A. Làm cho số đường sức từ qua tiết diện S của cuộn dây tăng. 

B. Làm cho số đường sức từ qua tiết diện S của cuộn dây giảm. 

C. Làm cho số đường sức từ qua tiết diện S của cuộn dây không đổi. 

D. Làm cho số đường sức từ qua tiết diện S của cuộn dây luân phiên tăng giảm. 

Câu 26: Hãy tìm hiểu và cho biết ở Việt nam các máy phát điện lớn trong lưới điện 

quốc gia có tần số bao nhiêu? 

A. Tần số 100Hz. 

B. Tần số 75Hz. 

C. Tần số 50Hz. 

D. Tần số 25Hz. 

 

 



Câu 27: Trên thực tế, người ta làm rô to của máy phát điện xoay chiều quay bằng 

cách: 

A. dùng động cơ nổ. 

B. dùng tuabin nước. 

C. dùng cánh quạt gió. 

D. Có thể dùng động cơ nổ, tuabin nước hay cánh quạt gió. 

Câu 28: Trong các trường hợp sau đây, trường hợp nào sử dụng dòng điện xoay 

chiều? 

A. Dòng điện chạy qua quạt điện trong gia đình. 

B. Dòng điện chạy trong động cơ gắn trên xe đồ chơi. 

C. Dòng điện xuất hiện khi đưa nam châm lại gần một khung dây dẫn kín. 

D. Dòng điện chạy qua bóng đèn pin khi nối hai đầu bóng đèn với  2 cưc của một viên 

pin. 

Câu 29: Máy phát điện mô hình trong lớp học làm một bóng đèn sáng khi quay 

máy. Trong suốt quá trình hoạt động máy phát điện này biến đổi: 

A. hóa năng thành điện năng. 

B. cơ năng thành điện năng. 

C. điện năng thành cơ năng. 

D. điện năng thành hóa năng. 

Câu 30:Để có dòng điện cảm ứng nhờ một nam châm và một ống dây, cần phải làm 

như sau: 

A. Cho nam châm chuyển động còn ống dây đứng yên. 

B. Cho nam châm đứng yên còn ống dây chuyển động. 

C. Cho nam châm chuyển động so với ống dây và ngược lại. 

D. Cho cả nam châm và ống dây đứng yên. 

 

TỰ LUẬN: 

Bài 1. Giải  thích vì sao khi cho  nam châm quay quanh một trục thẳng đứng trước một 

đầu cuộn dây dẫn kín thì trong cuộn dây xuất hiện dòng điện cảm ứng? 

Bài 2. Bộ phận chính của đinamô xe đạp? Giải thích hoạt động của đinamô xe đạp? 

Bài 3. Đặt một nam châm điện trước một đầu cuộn dây dẫn kín. Giải thích vì sao trong 

thời gian đóng hay ngắt mạch điện của nam châm điện thì trong cuộn dây xuất hiện dòng 

điện cảm ứng? 

Bài 4. Hãy giải thích vì sao đối với máy phát điện xoay chiều có cuộn dây quay, chỉ khi 

quay cuộn dây thì trong cuộn dây mới có dòng điện xoay chiều? 

Bài 5. Một sợi dây đồng dài 100m có tiết diện 2mm
2
. Tính điện trở của dây đồng này, 

biết điện trở suất của đồng là 1,7.10
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Ωm. 

Bài 6. Một cuộn dây điện trở có trị số là 10Ω được quấn bằng dây nikêlin có tiết diện 

0,1mm
2
 và có điện trở suất 0,4.10
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 Ωm. Tính chiều dài của cuộn dây này. 

Bài 7. Người ta dung dây nic rôm có điện trở suất 1,1.10
-6

 Ωm để làm dây nung cho một 

bếp điện. Điện trở của dây nung này ở nhiệt độ bình thường là 4,5Ω và có chiều dài tổng 

cộng là 0,8m. Hỏi dây nung này phải có đường kính tiết diện là bao nhiêu? 



Bài 8. Ở các nhà cao tầng, người ta thường lắp cột thu lôi để chống sét. Dây nối đầu cột 

thu lôi xuống đất là dây sắt, có điện trở suất 12.10
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 Ωm. Tính điện trở của một dây dẫn 

bằng sắt này nếu nó dài 40m và có đường kính tiết diện là 8mm. 


