
I. LÝ THUYẾT 
CHƯƠNG I: QUANG HỌC 

NHẬN BIẾT ÁNH SÁNG - NGUỒN SÁNG VÀ VẬT SÁNG 

1. Nhận biết ánh sáng: 

 Mắt ta nhận biết được ánh sáng khi có ánh sáng truyền vào mắt ta. 

2. Khi nào ta nhìn thấy một vật: 

 Ta nhìn thấy một vật khi có ánh sáng từ vật đó truyền vào mắt ta. 

3. Nguồn sáng:  

 Nguồn sáng là vật tự nó phát ra ánh sáng. 

4. Vật sáng:  

 Vật sáng gồm nguồn sáng và những vật hắt lại ánh sáng chiếu vào nó. 

SỰ TRUYỀN ÁNH SÁNG 

1. Định luật truyền thẳng ánh sáng: 

 Trong môi trường trong suốt và đồng tính, ánh sáng truyền đi theo đường thẳng. 

2. Tia sáng:  

 Ta quy ước biểu diễn đường truyền của ánh sáng bằng một đường thẳng có mũi tên chỉ hướng gọi là tia 

sáng. 

3. Ba loại chùm sáng: 

 Chùm sáng song song gồm các tia sáng không giao nhau trên đường truyền của chúng. 

 Chùm sáng hội tụ gồm các tia sáng giao nhau trên đường truyền của chúng. 

 Chùm sáng phân kỳ gồm các tia sáng loe rộng ra trên đường truyền của chúng. 

ỨNG DỤNG ĐỊNH LUẬT TRUYỀN THẲNG CỦA ÁNH SÁNG 

Bóng tối:  

Bóng tối nằm ở phía sau vật cản, không nhận được ánh sáng từ nguồn sáng truyền tới. 

Bóng nữa tối:  

* Bóng tối nằm ở phía sau vật cản,nhận được ánh sáng từ một phần của nguồn sáng truyền tới. 

Nhật thực toàn phần: quan sát được ở chỗ có bóng tối của mặt trăng trên trái đất. 

 Giải thích khi đứng ở chỗ có nhật thực toàn phần thì không nhìn thấy mặt trời: nơi có nhật thực toàn phần 

nằm trong  vùng bóng tối của mặt trăng, bị mặt trăng che khuất không cho ánh sáng từ mặt trời chiếu đến, vì 

thế đứng ở đó, ta không nhìn thấy mặt trời và thấy trời tối lại. 

 Khi có nhật thực toàn phần thì mặt trời, mặt trăng và trái đất nằm trên cùng một đường thẳng, mặt trăng nằm 

giữa trái đất và mặt trời.( vào ban ngày) 

Nhật thực một phần: quan sát được ở chỗ có bóng nữa tối của mặt trăng trên trái đất. 

Nguyệt thực:  

 Nguyệt thực xảy ra khi Mặt Trăng bị trái đất che khuất không được Mặt Trời chiếu sáng. 

 Đứng trên Trái Đất vào ban đêm( rằm âm lịch), (khi Mặt Trăng, Trái Đất, Mặt Trời nằm trên một đường 

thẳng) khi Mặt Trăng bị trái Đất che không được Mặt Trời chiếu sáng nữa, lúc đó ta không nhìn thấy Mặt 

Trăng, ta nói là có nguyệt thực. 

 ĐỊNH LUẬT PHẢN XẠ ÁNH SÁNG 

1. Ảnh: hình của một vật quan sát được trong gương gọi là ảnh của vật tạo bởi gương. 

2. Định luật phản xạ ánh sáng: 

 Tia phản xạ nằm trong mặt phẳng chứa tia tới và pháp tuyến của gương ở điểm tới. 

 Góc phản xạ bằng góc tới. 

ẢNH CỦA MỘT VẬT TẠO BỞI GƯƠNG PHẲNG 

1. Tính chất ảnh của một vật tạo bởi gương phẳng:  

 Ảnh ảo không hứng được trên màn chắn và lớn bằng vật. 
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 Khoảng cách từ một điểm của vật đến gương phẳng bằng khoảng cách từ ảnh của điểm đó đến gương. 

2. Giải thích sự tạo thành ảnh bởi gương phẳng: ta nhìn thấy ảnh ảo S’ vì các tia sáng từ điểm sáng S tới gương 

phẳng cho tia phản xạ lọt vào mắt có đường kéo dài đi qua ảnh S’. 

GƯƠNG CẦU LỒI 

1. Tính chất ảnh của một vật tạo bởi gương cầu lồi: 

- Là ảnh ảo, không hứng được trên màn chắn. 

- Ảnh nhỏ hơn vật. 

2. So sánh vùng nhìn thấy của gương cầu lồi và gương phẳng: vùng nhìn thấy của gương cầu lồi rộng hơn vùng 

nhìn thấy của gương phẳng có cùng kích thước 

GƯƠNG CẦU LÕM 

1. Tính chất ảnh của một vật tạo bởi gương cầu lõm: 

- Khi đặt vật gần sát gương cầu lõm, nhìn vào gương thấy ảnh ảo không hứng được trên màn chắn, ảnh ảo 

lớn hơn vật. 

2. Tác dụng biến đổi chùm sáng của gương cầu lõm: 

Gương cầu lõm có tác dụng biến đổi một chùm tia tới song song thành một chùm tia phản xạ hội tụ vào một 

điểm trước gương, và ngược lại biến đổi một chùm tia tới phân kì thích hợp thành một chùm tia phản xạ song 

song. 

CHƯƠNG 2: ÂM HỌC 

NGUỒN ÂM 

1. Nguồn âm: 

Vật phát ra âm gọi là nguồn âm. 

2. Dao động 

Sự rung động ( chuyển động) qua lại vị trí cân bằng của dây cao su, thành cốc, mặt trống… gọi là dao động. 

3. Đặc điểm chung của nguồn âm:  

Các vật phát ra âm đều dao động 

ĐỘ CAO CỦA ÂM 

1. Tần số:  

 Số dao động trong một giây gọi là tần số. 

 Đơn vị tần số là héc ( Hz) 

2. Âm cao( âm bổng), âm thấp( âm trầm): 

 Âm phát ra càng cao( càng bổng) khi tần số dao động càng lớn. 

 Vật dao động càng nhanh -> tần số dao động càng lớn -> âm phát ra càng cao(bỗng). 

 Âm phát ra càng thấp( càng trầm) khi tần số dao động càng nhỏ. 

 Vật dao động càng chậm -> tần số dao động càng nhỏ -> âm phát ra càng thấp( trầm). 

ĐỘ TO CỦA ÂM 

1. Biên độ dao động:  

 Độ lệch lớn nhất của vật dao động so với vị trí cân bằng của nó được gọi là biên độ dao động. 

2. Âm to, âm nhỏ: 

 Âm phát ra càng to khi biên độ dao động của nguồn âm càng lớn. 

 Vật dao động càng mạnh -> biên độ dao động của nguồn càng lớn-> âm phát ra càng to. 

 Độ to của âm được đo bằng đơn vị đêxiben ( dB). 

MÔI TRƯỜNG TRUYỀN ÂM 

1. Môi trường truyền âm:  

 Chất rắn , lỏng khí là những môi trường có thể truyền được âm. 

 Chân không không thể truyền được âm. 

2. Vận tốc truyền âm: 

 Nói chung vận tốc truyền âm trong chất rắn lớn hơn trong chất lỏng, trong chất lỏng lơn hơn trong chất khí. 
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Xem lại C6 bài 3, C4 bài 4, C3, C4 bài 7, C4, C6 bài 8 , C1(bỏ câu c) bài tổng kết chương quang  học, C5, C6 bài 

11, C4, C6 bài 12, C7, C8, C9, C10 bài 13. 

II/ Các dạng bài tập cần chú ý: 

1)Vẽ tia tới, tia phản xạ, tính góc tới, góc phản xạ 

2) vẽ ảnh tạo bởi gương phẳng. 

3) Xác định vị trí đặt gương 

4) Tính tần số dao động, vận tốc truyền âm, thời gian truyền âm, quãng đường âm truyền đi 

5) Bài tập giải thích. 

III/ Các bài tập trong sách bài tập: 

Bài 1.1 => 1.13 SBT , 2.7,2.9 SBT , 3.1 => 3.12 SBT , 4.1 => 4.9 SBT , 5.1 => 5.7 SBT , 7.1, 7.2, 7.4 => 7.7 SBT , 

8.2 => 8.8 SBT , 10.1 => 10.3, 10.6 => 10.11 SBT ,  11.1 => 11.4, 11.6 => 11.8 SBT ,  12.1 => 12.11 SBT , 

13.1,13.3, 13.8 => 13.11 SBT . 

IV/ Một số bài tập tham khảo : 

     1/  Vẽ ảnh của điểm sáng S bằng 2 cách .  

- Định luật phản xạ ánh sáng  

- Tính chất ảnh của vật tạo bởi gương phẳng  
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2/ Vẽ các tia tới , tia phản xạ . Xác định độ lớn góc tới , góc phản xạ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3/ Giữ nguyên tia tới như câu 2a, muốn tia phản xạ hương thẳng đứng từ trên xuống dưới thì phải đặt gương như 

thế nào? Trình bày cách vẽ?  

4/ Với hình vẽ : 

a) Vẽ ảnh của vật AB qua gương phẳng  

 

 

  

 

 

 

 

b )Vẽ một tia tới xuất phát từ A cho tia phản xạ qua B( Trình bày cách vẽ) 
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5/ Cho 2 tia phản xạ IR và KR’ 

- Xác định điểm sáng S và ảnh S’ của nó 

- Vẽ tiếp 2 tia tới SI và SK   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

6) Cho tia tới, tia phản xạ như hình vẽ. xác định vị trí đặt gương. ( Trình bày cách vẽ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CHÚC CÁC EM KIỂM TRA TỐT 

 

                                                                                                       DUYỆT CỦA TỔ TRƯỞNG CHUYÊN MÔN 
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