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TRƯỜNG THPT NGÔ GIA TỰ                                   MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ II  
        TỔ : VẬT LÝ – CN                                                              NĂM HỌC 2020 - 2021 

                                    Môn:  VẬT LÝ – Khối  lớp : 10    
                 Thời gian làm bài : 45 phút                                                              

A. Bảng trọng số 

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 

Bảng tính điểm, tính số câu 

Chủ đề 

Nhận biết Thông hiểu Vận dụng thấp Vận dụng cao 

Trắc 

nghiệm 

Tự 

Luận 

Trắc 

nghiệm 

Tự 

Luận 

Trắc 

nghiệm 

Tự 

Luận 

Trắc 

nghiệm 

Tự 

Luận 

Chương IV. Các định luật bảo toàn 1  1 1 1   1 

Chương V. Chất khí 1 1 2  1    

Chương VI. Cơ sở của nhiệt động lực học 1  1  1 1   

Chương VII. Chất rắn và Chất lỏng. Sự 

chuyển thể 
1  1      

Tổng 4 1 5 1 3 1  1 
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B. Nội dung chi tiết cho từng mức độ nhận thức : 
Chương IV. Các định luật bảo toàn 

Chủ đề 

MỨC ĐỘ NHẬN THỨC 

Nhận biết 

(Cấp độ 1) 

Thông hiểu  

(Cấp độ 2) 

Vận dụng 

Vận dụng thấp  

(Cấp độ 3) 

Vận dụng cao  

(Cấp độ 4) 

1. Động 

lượng. Định 

luật bảo 

toàn động 

lượng 

- Viết được công thức tính 

động lượng và nêu được 

đơn vị đo động lượng 

 

Phát biểu và viết được hệ thức của định 

luật bảo toàn động lượng đối với hệ hai 

vật. 

Xác định được động 

lượng (phương, chiều, 

độ lớn) của 1 vật hoặc 

hệ 2 vật.  

 

 

2. Công và 

công suất 

 

Phát biểu được định nghĩa 

và viết được công thức 

tính công, công suất. 

 

Hiểu được các đại lượng trong công thức 

A Fscos  .                  P =
A

t
.  

Nắm được ý nghĩa đơn vị tính công và 

công suất 

  

3. Động 

năng 

Phát biểu được định nghĩa 

và viết được công thức 

tính động năng. Nêu được 

đơn vị đo động năng. 

Hiểu rõ các đại lượng trong biểu thức tính 

động năng. 

- Tính được động 

năng của một vật đang 

chuyển động. 

Các bài toán về sự biến 

thiên động năng và công 

ngoại lực tác dụng. 

4. Thế năng 

 

Phát biểu được định nghĩa 

thế năng trọng trường của 

một vật và viết được công 

thức tính thế năng này. 

Nêu được đơn vị đo thế 

năng. 

- Viết được công thức tính thế năng đàn 

hồi. 

 

- Biết cách chọn mốc 

thế năng để xác định 

thế năng trọng trường 

tại một vị trí 

 

 

Cơ năng 

- Phát biểu được định 

nghĩa cơ năng và viết được 

biểu thức của cơ năng. 

- Phát biểu được định luật 

bảo toàn cơ năng và viết 

được hệ thức của định luật 

này. 

- Hiểu được : Cơ năng của một vật bằng 

tổng động năng và thế năng của nó. 

 

- Biết cách tính động 

năng, thế năng, cơ 

năng của 1 vật. 

Áp dụng định luật bảo toàn 

cơ năng để tính các đại 

lượng trong công thức của 

định luật bảo toàn cơ năng. 

 

Số câu trắc nghiệm 1 1 1  
Số câu tự luận  1  1 
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Chương V. Chất khí 

Chủ đề 

MỨC ĐỘ NHẬN THỨC 

Nhận biết 

(Cấp độ 1) 

Thông hiểu  

(Cấp độ 2) 

Vận dụng 

Vận dụng thấp  

(Cấp độ 3) 

Vận dụng cao  

(Cấp độ 4) 

5. Cấu tạo 

chất. 

Thuyết 

động học 

phân tử 

chất khí 

 

- Nêu được có lực 

tương tác giữa các 

nguyên tử, phân tử cấu 

tạo nên vật. 

 

- Phát biểu được nội dung cơ bản 

của thuyết động học phân tử chất 

khí. 

- Nêu được các đặc điểm của khí lí 

tưởng. 

 

  

6. Quá 

trình đẳng 

nhiệt. Định 

luật Bôi lơ 

– Mariốt 

- Phát biểu được Định 

luật Bôi lơ- Ma riot 
 

- Nắm được  biểu thức của định luật 

p~
1

V
 hay pV = hằng số. 

 

- Giải bài tập định 

luật Bôi lơ- Ma riot 
 

 

7. Quá 

trình đẳng 

tích. Định 

luật Sác lơ 

- Phát biểu được định 

luật Saclo. 
 

- Viết được biểu thức của định luật. 

 

- Giải bài tập định 

luật Saclo. 
 

 

8. Phương 

trình trạng 

thái Khí lí 

tưởng 

- Nêu được các thông 

số p, V, T , phương 

trình trạng thái của 

chất khí định trạng thái 

của một lượng khí. 

  Xác định được các thông 

số trạng thái trong quá 

trình biến đổi trạng thái. 

Số câu trắc 

nghiệm 
1 2 1  

Số câu tự 

luận 
1    
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Chương VI. Cơ sở của nhiệt động lực học 

Chủ đề 

MỨC ĐỘ NHẬN THỨC 

Nhận biết 

(Cấp độ 1) 

Thông hiểu  

(Cấp độ 2) 

Vận dụng 

Vận dụng thấp  

(Cấp độ 3) 

Vận dụng cao  

(Cấp độ 4) 

9. Nội năng 

và sự biến 

thiên nội 

năng 

 

- Nêu được nội năng gồm 

động năng của các hạt 

(nguyên tử, phân tử) và thế 

năng tương tác giữa 

chúng. 

- Định nghĩa được nhiệt 

lượng là gì? 

- Nắm được công thức tính nhiệt lượng 

- Các cách làm biến thiên nội năng. 

 

 

- Vận dụng được mối 

quan hệ giữa nội năng 

với nhiệt độ và thể 

tích để giải thích một 

số hiện tượng đơn 

giản có liên quan. 

 

10. Các 

nguyên lí 

của nhiệt 

động lực học 

- Phát biểu được nguyên lí 

I Nhiệt động lực học. 

 

- Viết được hệ thức của nguyên lí I Nhiệt 

động lực học U = A + Q.  

- Nêu được tên, đơn vị và quy ước về dấu 

của các đại lượng trong hệ thức này. 

- Vận dụng nguyên lí 

nhiệt động lực học để 

giải bài tập 

 

 

Số câu trắc nghiệm 1 1 1  
Số câu tự luận   1  

Chương VII. Chất rắn và Chất lỏng. Sự chuyển thể 

Chủ đề 

MỨC ĐỘ NHẬN THỨC 

Nhận biết 

(cấp độ 1) 

Thông hiểu  

(Cấp độ 2) 

Vận dụng 

Vận dụng thấp  

(Cấp độ 3) 

Vận dụng cao  

(Cấp độ 4) 

11. Chất rắn 

kết tinh, 

chất rắn vô 

định hình 

- Phân biệt được chất rắn 

kết tinh và chất rắn vô 

định hình về cấu trúc. 

- Phân biệt được chất rắn kết tinh và chất 

rắn vô định hình về những tính chất vĩ mô 

của chúng. 

 

  

12. Sự nở vì 

nhiệt của 

Vật rắn 

- Viết được các công thức 

nở dài và nở khối. 

 

   

Số câu trắc 

nghiệm 
1 1   

Số câu tự luận     

 


