
TRƯỜNG THCS QUANG TRUNG       ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP HỌC KÌ I – MÔN LÝ 6 
Tổ: Vật lý – Công nghệ     NĂM HỌC:  2020 – 2021 
I. LÝ THUYẾT: (Kiến thức từ bài 1 đến bài 13)  
1. ĐO ĐỘ DÀI 
Nêu một số dụng cụ đo độ dài? Giới hạn đo của thước là gì? Độ chia nhỏ nhất của thước là gì? 

 Đo độ dài bằng thước: Thước dây, thước cuộn, thước mét, thước kẻ. 
 Giới hạn đo của một thước là độ dài lớn nhất ghi trên thước. 
 Độ chia nhỏ nhất của thước là độ dài giữa hai vạch chia liên tiếp trên thước. 

Đơn vị đo độ dài là gì? 
 Đơn vị đo độ dài trong hệ thống đơn vị đo lường hợp pháp của Việt Nam là mét, kí hiệu là m. 
 Đơn vị đo độ dài lớn hơn mét là kilômét (km) và nhỏ hơn mét là đềximét (dm), centimét (cm), milimét (mm). 1km 

= 1000m; 1m = 10dm; 1m = 100cm; 1m = 1000mm 
* Các bước đo độ dài 

 Ước lượng độ dài cần đo. 
 Chọn thước có GHĐ và ĐCNN thích hợp. 
 Đặt thước dọc theo độ dài cần đo sao cho một đầu của vật ngang bằng với vạch số 0 của thước. 
 Đặt mắt nhìn theo hướng vuông góc với cạnh thước ở đầu kia của vật. 
 Đọc và ghi kết quả đo theo vạch chia gần nhất với đầu kia của vật. 

2. ĐO THỂ TÍCH 
Nêu một số dụng cụ đo thể tích? Giới hạn đo của bình chia độ là gì là gì? Độ chia nhỏ nhất của bình chia độ là gì? 

 Những dụng cụ đo thể tích chất lỏng là: bình chia độ, ca đong, chai, lọ, bơm tiêm có ghi sẵn dung tích. 

 Giới hạn đo của một bình chia độ là thể tích lớn nhất ghi trên bình. 
 Độ chia nhỏ nhất của bình chia độ là phần thể tích của bình giữa hai vạch chia liên tiếp trên bình. 

Đơn vị đo thể tích là gì? 
 Đơn vị đo thể tích thường dùng là mét khối (m3) và lít (l); 1l = 1dm3; 1ml = 1cm3 = 1cc. 

* Các bước đo thể tích chất lỏng bằng bình chia độ: 
1. Ước lượng thể tích cần đo. 
2. Chọn bình chia độ có GHĐ và ĐCNN thích hợp. 
3. Đặt bình chia độ thẳng đứng. 
4. Đặt mắt nhìn ngang với độ cao mực chất lỏng trong bình. 
5. Đọc và ghi kết quả theo vạch chia gần nhất với mực chất lỏng. 

3. ĐO THỂ TÍCH VẬT RẮN KHÔNG THẤM NƯỚC 
a) Đo thể tích vật rắn bằng bình chia độ: (vật rắn bỏ lọt vào bình chia độ) 

-Đổ nước vào bình chia độ khoảng nữa bình, đo thể tích nước có trong bình(V1) 
-Thả chìm vật cần đo vào chất lỏng đựng trong bình chia độ, đo thể tích vật và nước trong bình chia độ (V2) 

-Thể tích phần chất lỏng dâng lên chính là thể tích của vật (V= V2 –V1). 
b) Đo thể tích vật rắn bằng bình tràn( Vật rắn không bỏ lọt vào bình chia độ) 
- Đổ nước vào bình tràn ngang đến miệng bình, thả chìm vật rắn vào bình tràn đồng thời hứng nước tràn ra, đo thể tích 
phần nước tràn ra chính là thể tích của vật rắn cần đo. 

4. KHỐI LƯỢNG - ĐO KHỐI LƯỢNG 
Khối lượng là gì? Dụng cụ đo khối lượng là gì? Đơn vị đo khối lượng là gì? Nêu một số loại cân mà em biết? 
- Khối lượng của một vật chỉ lượng chất chứa trong vật. 
- Đo khối lượng bằng cân 
- Đơn vị đo khối lượng thường dùng là kilôgam, kí hiệu là kg. Các đơn vị khối lượng khác là gam (g), tấn (t),… 
- Một số loại cân thường gặp là: Cân đòn, cân đồng hồ, cân y tế. 

Cách đo khối lượng là: 

   - Ước lượng khối lượng cần đo để chọn cân thích hợp;  

   - Điều chỉnh kim chỉ của cân về số 0; 

   - Đặt vật cần cân lên đĩa cân, bàn cân; 

   - Điều chỉnh quả cân để cán cân thăng bằng (đối với cân đòn, cân bàn, cân rôbecvan); 

  - Đọc, ghi kết quả đo theo đúng quy định. 
5. LỰC - HAI LỰC CÂN BẰNG 
- Khi vật này đẩy hoặc kéo vật kia, ta nói vật này đã tác dụng lực lên vật kia. 

-  Hai lực cân bằng là hai lực mạnh như nhau, có cùng phương nhưng ngược chiều, cùng tác dụng lên một vật. 

6. TÌM HIỂU KẾT QUẢ TÁC DỤNG CỦA LỰC 



∙ Lực tác dụng lên một vật có thể làm biến đổi chuyển động của vật đó hoặc làm vật biến dạng, hoặc đồng thời làm biến đổi 
chuyển động của vật và làm biến dạng vật. 

∙ Ví dụ Ta dùng tay ép hoặc kéo lò xo, tức là tay ta tác dụng lực vào lò xo, thì lò xo bị biến dạng. 

7. TRỌNG LỰC - ĐƠN VỊ LỰC 

-Trọng lực là gì? Cho biết phương và chiều của trọng lực?  

 Trọng lực là lực hút của Trái Đất tác dụng lên mọi vật. Trọng lực có phương thẳng đứng và có chiều hướng về phía Trái 
Đất. 

-Trọng lượng là gì? Cường độ (độ lớn) của trọng lực tác dụng lên một vật gọi là trọng lượng của vật đó. 

-Đơn vị đo lực là niutơn, kí hiệu N. 

8. LỰC ĐÀN HỒI 

- Lực đàn hồi là gì? Lực đàn hồi là lực của vật bị biến dạng tác dụng lên vật làm nó biến dạng. 

- Đặc điểm của lực đàn hồi? Độ biến dạng của vật đàn hồi càng lớn thì lực đàn hồi càng lớn và ngược lại. 

9. LỰC KẾ - PHÉP ĐO LỰC. TRỌNG LƯỢNG VÀ KHỐI LƯỢNG 

Dùng lực kế để đo độ lớn một số lực thông thường, ví dụ như trọng lượng của quả gia trọng, quyển sách,...)  

Cách đo lực:  

  - Điều chỉnh số 0, sao cho khi chưa đo lực, kim chỉ thị của lực kế nằm đúng vạch 0; 

 - Cho lực cần đo tác dụng vào lò xo của lực kế; 

  - Cầm vào vỏ lực kế và hướng sao cho lò xo của lực kế nằm dọc theo phương của lực cần đo; 

  - Đọc, ghi kết quả đo đúng quy định. 

Công thức liên hệ giữa khối lượng và trọng lượng của cùng một vật? 

P = 10 . m       Trong đó  P là trọng lượng (N). 

              => m =  P / 10         m là khối lượng (kg)  

10. KHỐI LƯỢNG RIÊNG. TRỌNG LƯỢNG RIÊNG 
a) Công thức tính khối lượng riêng:               

                          => m =  D . V   ; V = m / D 

Trong đó :  D là khối lượng riêng (kg/m3) 
m là khối lượng (kg) 
V là thể tích (m3) 

 * Định nghĩa khối lượng riêng của một chất? 
Khối lượng của 1m3 một chất gọi là khối lượng riêng của chất đó. 
b) Công thức tính trọng lượng riêng:                

                             => P =  d . V   ; V = P / d ; d = 10 . D 

Trong đó :  d  là trọng lượng riêng (N/m3) 
                        P là trọng lượng (N) 
                        V là thể tích (m3) 
 
* Định nghĩa trọng lượng riêng của một chất? 
Trọng lượng của 1m3 một chất gọi là trọng lượng riêng của chất đó. 
c) Để đo khối lượng riêng của một chất ta làm như thế nào?  
- Đo khối lượng của vật làm bằng chất đó bằng cân. 
- Đo thể tích của một vật làm bằng chất đó bằng bình chia độ. 
 
- Dùng công thức                   để tính khối lượng riêng của chất cấu tạo nên vật. 
 
11. MÁY CƠ ĐƠN GIẢN  
* Khi kéo vật lên theo phương thẳng đứng cần phải dùng lực có cường độ ít nhất bằng trọng lượng của vật. 
* Kể tên các máy cơ đơn giản mà em đã học? Nêu ví dụ. Tác dụng của các máy cơ đơn giản? 

Các máy cơ đơn giản thường dùng là mặt phẳng nghiêng, đòn bẩy, ròng rọc. 

 Tác dụng: Giúp con người di chuyển hoặc nâng các vật dễ dàng hơn. 



* Xem lại các C trong sách giáo khoa: bài 1: C1, Bài 3 C1, C4; bài 6: C10; Bài 8:  C1, Bài 9 :C2, C3,C4,C5. Bài 10: C9, 
Bài 11: C6 Bài 13: C5,C6 
- Học khái niệm giới hạn đo và độ chia nhỏ nhất 
- Giải thích được ý nghĩa khối lượng riêng, trọng lượng riêng. 
II/ Các dạng cần lưu ý: 
1. bài tập đổi đơn vị  
2. bài tập tính độ biến dạng, chiều dài của lò xo. 
3. bài tập về khối lượng riêng, trọng lượng riêng. 
4. bài tập giải thích một số hiện tượng trong sách giáo khoa và sách bài tập. 
III. Xem các bài tập trong SBT: 
Lưu ý : Bỏ các bài sau:  
Bài 1,2: 1-2.4, 1-2.6, 1-2.10 -> 1-2.13, 1-2.22, 1-2. 23, 1-2.25,1-2.26. 
Bài 3: 3.7, 3.10, 3.13. 
Bài 4: 4.3 -> 4.6, 4.14, 4.15, 4.18 
Bài 5: 5.2, 5.3, 5.4, 5.5, 5.9, 5.10,5.15, 5.16, 5.17 
Bài 6: 6.2, 6.5, 6.11, 6.12 
Bài 7: 7.2, 7.3, 7.5 
Bài 8: 8.1, 8.3, 8.4, 8.11 
Bài 9: 9.3, 9.4 ,9.7 ,9.8, 9.11 
Bài 10: 10.3 -> 10.7, 10.12 -> 10.15 
Bài 11: 11.13 -> 11.15 
Bài 13: 13.2, 13.4, 13.12, 
III/ Một số bài tập tham khảo : 
Câu 1: Trên nhãn hộp sữa Ông thọ có ghi 397g. Số đó cho biết điều gì?  
Câu 2: Một vật có khối lượng 1,2kg treo vào một sợi dây cố định. 

a, Giải thích vì sao vật đứng yên? 
b, Cắt sợi dây, vật rơi xuống. Giải thích vì sao? 

Câu 3: Một quyển sách nằm yên trên mặt bàn. Hãy cho biết những lực nào đã tác dụng lên quyển sách? Nhận xét về 
phương, chiều, độ lớn của hai lực đó. 
Câu 4. Một lò xo đầu trên mắc vào giá cố định, đầu dưới treo một quả nặng có trọng lượng 2N, lò xo có chiều dài 11cm. 
Nếu treo vào đầu dưới một quả nặng có trọng lượng 6N thì chiều dài của lò xo là 13cm. Hỏi khi treo quả nặng 8N thì chiều 
dài của lò xo là bao nhiêu ? 
Câu 5:  Móc một quả nặng vào một lò xo thấy lò xo giãn ra 2cm , lực kế chỉ 2N . Móc thêm  1 quả nặng có khối lượng bằng 
quả nặng ban đầu thì thấy độ giãn của lò xo gấp hai lần độ giãn ban đầu (Tức 4cm ). Hỏi độ lớn của lực đàn hồi bằng bao 
nhiêu?  
Câu 6.  Chiều dài của lò xo khi treo một quả cầu là l1 = 30cm. Còn chiều dài của nó khi ta treo 5 quả cầu giống hệt thế là l2 
= 38cm. Hỏi chiều dài tự nhiên của lò xo (khi chưa treo vật) là bao nhiêu? 
Câu 7:  a . Một vật có khối lượng là 250g sẽ có trọng lượng là bao nhiêu? 
             b . Còn một vật có trọng lượng là 300N sẽ có khối lượng là bao nhiêu? 
Câu 8. Một vật làm bằng kim loại hình trụ có chiều cao 12cm và đường kính đáy 3,2cm. Treo vật đó vào một lực kế, ta đọc 
được 7,35N. Em có thể cho biết vật đó làm bằng gì không? 
Câu 9: Một viên bi sắt có thể tích 5,4cm 3, có khối lượng 42g. 
Tính khối lượng riêng và trọng lượng riêng của viên bi sắt. 
Câu 10. Người ta thường sử dụng máy cơ đơn giản nào để làm các việc sau đây? 

a, Đưa thùng hàng lên ôtô tải. 
b, Đưa xô vữa lên cao. 
c, Kéo thùng nước từ giếng lên. 

CHÚC CÁC EM ÔN TẬP TỐT! 
 
 
DUYỆT CỦA BAN GIÁM HIỆU      TỔ TRƯỞNG CHUYÊN MÔN 


