
          

 

 

MA TRẬN KIỂM TRA HỌC KÌ I – NĂM HỌC 2020- 2021 

MÔN: VẬT LÍ -  KHỐI: 10  
1.  CƠ CẤU MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ:  

STT Cấp độ 
Phần trăm (điểm) 

trong đề 

Số câu hỏi theo hình thức kiểm tra 

Trắc nghiệm 

 

Số câu hỏi theo hình thức kiểm tra 

Tự luận 

1 Nhận biết 30 (3 điểm) 4 1 (1,5 điểm) 

2 Thông hiểu 40 (4 điểm) 5 1 (2,0 điểm) 

3 Vận dụng thấp 20 (2 điểm) 3 1 (1,5 điểm) 

4 Vận dụng cao 10 (1 điểm)  1 (1 điểm) 

Tổng số câu hỏi 12  

Điểm   4 điểm 6 điểm 
 

2. MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ:  
 

Tên chủ đề Nhận biết Thông hiểu 
Vận dụng 

Cấp độ thấp Cấp độ cao 

Tổng hợp và 

phân tích 

lực. Điều 

kiện cân 

bằng của 

chất điểm 

 

- Phát biểu được định nghĩa 

lực và nêu được các tính chất 

của vectơ lực. 

- Phát biểu được định nghĩa 

tổng hợp lực và phân tích 

lực. 

- Phát biểu được qui tắc hình bình hành 

lực.  

- Phát biểu được điều kiện cân bằng của 

một chất điểm dưới tác dụng của nhiều 

lực. 

 

Xác định được hợp lực của hai lực : 

Cùng phương cùng chiều; Cùng 

phương ngược chiều; Hai lực vuông 

góc; Hai lực bằng nha, vuông góc 

nhau. 
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Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

 



Ba định luật 

Niu-tơn 

- Phát biểu được nội dung và 

viết biểu thức ba định luật 

Niu-ton. 

 

- Nêu được quán tính của vật là gì. Nêu 

được khối lượng là số đo mức quán 

tính. 

- Nêu được gia tốc rơi tự do là do tác 

dụng của trọng lực và viết được biểu 

thức gmP


.  

- Nêu được các đặc điểm của lực tác 

dụng và phản lực. 

- Kể được một số ví dụ về quán tính 

- Biết cách tính gia tốc và các đại 

lượng trong định luật II N với trường 

hợp đơn giản. 

- Biểu diễn được vectơ lực và phản 

lực trong một số ví dụ cụ thể. 

- Biết cách biểu diễn tất cả các lực 

tác dụng lên vật hoặc hệ hai vật 

chuyển động 

 

Lực hấp dẫn. 

Định luật vạn 

vật hấp dẫn 

- Định nghĩa được lực hấp 

dẫn. 

- Nêu được định nghĩa trọng 

tâm của vật. 

- Phát biểu và viết được biểu thức của 

định luật vạn vật hấp dẫn. 

- Biểu thức tính gia tốc rơi tự do ở mặt 

đất và ở độ cao h so với mặt đất. 

 

- Biết cách tính lực hấp dẫn và tính được 

các đại lượng trong công thức của định 

luật hấp dẫn. 

- Tính được gia tốc rơi tự do ở mặt 

đất và ở độ cao h so với mặt đất. 

 

 

Lực đàn hồi 

của lò xo-

Định luật 

Húc 

- Nêu được các ví dụ về lực 

đàn hồi. 

- Phát biểu được định luật 

Húc và viết được hệ thức của 

định luật này đối với độ biến 

dạng của lò xo. 

- Nêu được các đặc điểm của lực đàn 

hồi của lò xo: Điểm đặt, hướng, độ lớn. 

 - Biết cách vẽ lực đàn hồi đối với các 

mặt tiếp xúc bị biến dạng. 

 

- Biết cách tính độ biến dạng của lò 

xo và các đại lượng trong công thức 

của định luật Húc. 

 

 

 

 

Lực ma sát 

- Định nghĩa được lực ma sát 

trượt. 

- Biết các đặc điểm của lực ma sát trượt. 

-Viết được công thức xác định lực ma 

sát trượt. 

- Biết vận dụng các đặc điểm của lực 

ma sát trượt.  

- Biết cách tính lực ma sát trượt và 

các đại lượng trong công thức lực ma 

sát trượt 

Giải bài toán về vật chuyển 

động trên mặt phẳng ngang. 

Lực hướng 

tâm 

 - Nêu được lực hướng tâm trong chuyển 

động tròn đều là hợp lực tác dụng lên 

vật và viết được công thức  
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- Xác định được lực hướng tâm. 

- Giải được bài toán về chuyển động 

tròn đều khi vật chịu tác dụng của 

một lực hoặc hai lực. 

 

Chuyển động 

ném ngang 

 

 

 - Tính được tầm xa, thời gian chuyển 

động, vận tốc khi chạm đất. 

 

Số câu hỏi trắc 

nghiệm 
3 câu 3 câu 2 câu  

Số câu hỏi tự 

luận 
1 câu  1 câu 1 câu 



 

Tên chủ đề 

 

Nhận biết 

 

Thông hiểu 

 

Vận dụng 

Cấp độ thấp Cấp độ cao 

Mômen lực 

 

- Biết ý biểu thức và ý nghĩa 

các đại lượng trong công 

thức mômen của một lực. 

- Phát biểu được định nghĩa, viết được 

công thức tính mômen của lực. Đơn vị 

đo mômen của lực. 

- Phát biểu được điều kiện cân bằng của 

vật rắn có trục quay cố định. 

- Vận dụng được qui tắc mômen lực 

để giải bài toán về điều kiện cân 

bằng của vật rắn có trục quay cố định 

khi chịu tác dụng của hai lực 

- Tính được mômen lực. 

 

Qui tắc hợp 

lực song song 

cùngchiều 

- Phát biểu được qui tắc hợp 

lực của hai lực song song 

cùng chiều. 

 - Vận dụng được qui tắc xác định 

hợp lực song song để giải bài tập đối 

với vật chịu tác dụng của hai lực. 

 

Số câu hỏi trắc 

nghiệm 
1 câu 2 câu 1 câu  

Số câu hỏi tự 

luận 
  1 câu  

 

TỔNG HỢP MA TRẬN  
 Phần trắc nghiệm : 

 

 Nhận biết Thông hiểu Vận dụng 

thấp 
Vận dụng 

cao 

Tổng 

Động lực học 3 3 2  8 

Cân bằng của Vật Rắn 1 2 1  4 

Tổng số câu 4 5 3  12 

Tổng số điểm     4 điểm 

      
 

 Phần tự luận : 

 

 Nhận biết Thông hiểu Vận dụng 

thấp 
Vận dụng 

cao 

Tổng 

Động lực học 1  1 1 3 

Cân bằng của Vật Rắn   1  1 

Tổng số câu 1  2 1 4 



 


