
PHÒNG GD - ĐT QUẬN ĐỐNG ĐA 

TRƯỜNG THC HUY VĂN 
 

 

 

NỘI  DUNG ÔN TẬP MÔN CÔNG NGHỆ 9 (tuần từ 12/4 – 19/4) 
(trong thời gian học sinh nghỉ học do dịch bệnh Covid - 19) 

 

Chọn đáp án đúng: 

C©u 1: C«ng t¾c ba cùc gåm cã c¸c cực sau: 

A. Hai cực ®éng,mét cưc tĩnh      C. Hai cực tĩnh ,một cực động  

B. Mét cực tĩnh , mét cực động    D. Hai cực động ,hai cực tĩnh  

C©u 2: VÏ s¬ ®å l¾p ®Æt m¹ch ®iÖn ®îc tiÕn hµnh theo mÊy bíc? 

    A. 3 bíc  B. 4 bíc   C. 5 bíc  D. 6 bíc 
C©u 3: ThiÕt bÞ nµo ®îc l¾p trªn b¶ng ®iÖn ®Ó b¶o vÖ m¹ch ®iÖn vµ ®å dïng ®iÖn? 

A. C«ng t¾c   B. CÇu dao  C. æ c¾m  D. CÇu ch× 

Câu 4: Mạch điện cầu thang là tên gọi của mạch điện : 

  A . Đèn huỳnh quang     

  B . Hai công tắc ba cực điều khiển hai đèn       

  C. Hai công tắc ba cực điều khiển một đèn 

  D. Một công tắc ba cực điều khiển hai đèn 

C©u 5 : 

H·y ®iÒn nh÷ng ®aÞ lîg ®o t¬ng øng víi ®ång hå®o ®iÖn vµo b¶ng sau: 

§ång hå ®o ®iÖn §¹i lîng ®o 

Ampe kÕ  

O¸t kÕ  

V«n kÕ  

C«ng t¬  

¤m kÕ  

§ång hå v¹n n¨ng  

 
C©u 6 : H·y khoanh trßn vµo ch÷ c¸i ®øng tríc ®Çu c©u mµ em cho lµ ®óng: 

  §ång hå ®iÖn ®Ó ®o ®iÖn trë cña m¹ch ®iÖn lµ 
A. O¸t kÕ                                B. Ampe kÕ 
C. V«n kÕ                                D.¤m kÕ 

C©u 7: TÝnh ®iÖn n¨ng tiªu thô trong th¸ng 10 cña nhµ em biÕt chØ sè c«ng t¬ th¸ng 9 

lµ 2552, chØ sè c«ng t¬ th¸ng 10 lµ 2672 
H·y khoang trßn vµo ch÷ c¸i ®øng tríc c©u tr¶ lêi ®óng : 
A. 5224 kWh                         B. 120 kWh                       C. 250 kWh 

C©u 8 : H·y ®¸nh dÊu (x) vµo cét § nÕu c©u ®óng hoÆc cét S nÕu c©u sai :  

Khi l¾p ®Æt vµ b¶o dìng c«ng t¬ cÇn ph¶i 
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Néi dung § S 

A. Khi vËn chuyÓn tr¸nh rung l¾c va ®Ëp   

B. L¾p ®Æt ë n¬i kh« r¸o, tr¸nh bôi, h¬i ho¸ chÊt ¨n 
mßn kim lo¹i 

  

C. Khi l¾p ®Æt ph¶i ®Ó c«ng t¬ ë vÞ trÝ th¼ng ®øng, 
gãc lÖch vÒ c¸c phÝa kh«ng qu¸ 30 

  

D. Khi l¾p ph¶i ®Ó c«ng t¬ n»m ngang   

E. Ph¶i ®Êu d©y theo ®óng s¬ ®å cã ë bªn trong khe 
®Êu d©y 

  

 

C©u 9: H·y nèi mçi côm tõ ë cét A víi côm tõ ë cét B ®Ó ®îc c©u tr¶ lêi ®óng: 

Néi dung c¸c bíc cña quy tr×nh ®Êu d©y lµ 

A  B 

Bíc 1:  A. Lµm s¹ch lâi 

Bíc 2 :  B. Hµn mèi nèi 

Bíc 3 :  C. Bãc vá d©y dÉn ®iÖn 

Bíc 4 :  D . Nèi d©y 

Bíc 5 :  E. KiÓm tra mèi nèi 

Bíc 6 :  F. C¸ch ®iÖn mèi nèi 

 
C©u 10: H·y ®¸nh dÊu (x) vµo cét § nÕu c©u ®óng hoÆc cét S nÕu c©u sai :  

Khi l¾p ®Æt vµ b¶o dìng c«ng t¬ cÇn ph¶i 

Néi dung § S 

A. Ph¶i dïng giÊy r¸p ®Ó lµm s¹ch lâi d©y dÉn ®Õn 
khi cã ¸nh kim tríc khi nèi 

  

B. Lµm s¹ch lâi d©y ®Ód©y dÉn mÒm dÏo cho dÔ nèi   

C. Ph¶i lµm s¹ch lâi d©y dÉn trí khi nèi dÓ mèi 
nèi tiÕp xóc tèt 

  

D. Lµm s¹ch lâi d©y d©y dÉn b»ng dao tèt h¬n b»ng 
giÊy r¸p 

  

E. Khi bãc vá c¸ch ®iÖn kh«ng ®îc c¾t vµo lâi d©y   

 
C©u 11 : H·y nèi mçi côm tõ ë cét A víi côm tõ ë cét B ®Ó ®îc c©u tr¶ lêi ®óng: 

Néi dung c¸c bíc cña tr×nh tù vÏ s¬ ®å l¾p ®Æt m¹ch ®iÖn lµ 

A  B 

Bíc 1:  A. X¸c ®Þnh vÞ trÝ ®Ó b¶ng ®iÖn bãng ®Ìn 

Bíc 2 :  B. X¸c ®Þnhn vÞ trÝ  c¸c thiÕt bÞ trªn b¶ng ®iÖn 

 Bíc 3:  C. VÏ ®êng d©y nguån 

Bíc 4 :  D. VÏ ®êng d©y dÉn ®iÖn theo s¬ ®å nguªn lý 

 

Câu 12 . Dây dẫn  điện trong nhà không được dùng dây dẫn trần vì: 
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  A. Để đảm bảo an toàn  điện               C. Không đạt yêu cầu về mỹ thuật. 

  B. Không thuận tiện khi sử dụng   D. Dây dẫn trần không bền bằng dây dẫn có vỏ 

C©u 13 : H·y ®¸nh dÊu x vµo cét § nh÷ng c©u em cho lµ ®óng hoÆc cét S nh÷ng c©u 

em cho lµ sai. G¹ch ch©n nh÷ng tõ hoÆc côm tõ sai vµ söa l¹i cho ®óng. 
C¸c phÇn tö cña ®Ìn èng huúnh quang ®îc nèi : 

Néi dung § S Söa thµnh ®óng 

1. T¾c te ®îc nèi song song 
víi hai ®iÖn cùc vña ®Ìn èng 
huúnh quang 

   

2. CÇu ch× vµ c«ng t¾c ®îc 
nèi vµo d©y trung tÝnh 

   

3. ChÊn lum¾c nèi tiÕp víi 
m¹ch ®iÖn dÌn èng huúnh 
quang 

   

4. CÇu ch× vµ c«ng t¾c ®îc 
nèi vµo d©y pha 

   

 
C©u 14: H·y khoanh vµo ch÷ c¸i ®øng tríc c©u tr¶ lêi mµ em cho lµ ®óng vÒ c¸ch 

kiÓm tra ®¬n gi¶n c¸c phÇn tö cña bé ®Ìn huúnh quang. 
KiÓm tra bãng ®Ìn huúnh quang 
A. Hai ®Çu bãng ®Ìn kh«ng bÞ vÖt ®en. 
B. Hai ®u«i ®Ìn kh«ng bÞ lỏng lÎo, rØ. 

C. Hai ®iÖn cùc ®Ìn không bÞ ®øt  

D. C¶ ba chØ tiªu trªn 
C©u 15: H·y khoanh vµo ch÷ c¸i ®øng tríc c©u tr¶ lêi mµ em cho lµ ®óng vÒ c¸ch 

kiÓm tra ®¬n gi¶n c¸c phÇn tö cña bé ®Ìn huúnh quang. 
Thay t¾c te vµo 1 bé ®Ìn huúng quang ®ang lµm viÖc tèt biÓu hiÖn nµo sau ®©y thÓ 

hiÖn t¾c te ®îc kiÓm tra cã chÊt lîng tèt 
A. §Ìn kh«ng s¸ng 
B. Hai ®iÖn cùc ®Ìn s¸ng ®á, ®Ìn kh«ng ph¸t s¸ng 
C. §Ì nhÊp nh¸y l©u míi sang 
D.§Ìn nhÊp nh¸y vµi lÇn råi s¸ng ngay 

 C©u 16: H·y ®¸nh dÊu x vµo cét § nÕu c©u ®óng hoÆc S nÕu c©u sai. 

Híng chuyÓn ®éng cña nót ®ãng c¾t  cña cÇu dao , c«ng t¾c, ¸p t«m¸t: 

Néi dung § S 

1. Khi ®ãng m¹ch ®iÖn híng chuyÓn ®éng cña nóm 

®ãng -  c¾t híng lªn trªn   

  

2. Khi ®ãng m¹ch ®iÖn híng chuyÓn ®éng cña nóm 
®ãng - c¾t híng sang ph¶i   

  

3. Khi c¾t  m¹ch ®iÖn híng chuyÓn ®éng cña nóm 

®ãng - c¾t híng sang ph¶i   
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4. Khi c¾t m¹ch ®iÖn híng chuyÓn ®éng cña nóm 
®ãng - c¾t híng sang ph¶i   

  

C©u17 : H·y khoanh vµo ch÷ c¸i ®øng tríc c©u tr¶ lêi mµ em cho lµ ®óng. 

Khi kiÓm tra ®Ó ®¶m b¶o an toµn cho m¹ng ®iÖn trong nhµ: 
A. ChØ cÇn kiÓm tra d©y dÉn ®iÖn 
B. ChØ cÇn kiÓm c¸c ®å dïng ®iÖn 
C. ChØ cÇn kiÓm tra c¸c thiÕt bÞ ®iÖn 
D. CÇn ph¶ikiÓm tra tÊt c¶ c¸c phÇn tö cña m¹ng ®i 

Câu 18:  Khi mắc mạch đèn cầu thang có thể dùng: 

A. 2 công tắc 2 cực    C. 2 công tắc 3 cực 

B. 3 công tắc 3 cực     D. 1 công tắc 2 cực, 1 công tắc 3 cực  

Câu 19:  Hai bóng đèn 220V – 60W được mắc theo sơ đồ và nối với nguồn 220V, 

khi đóng công tắc thì: 

A. 1 sáng bình thường, 1 sáng mờ   C. Cả 2 bóng sáng mờ 

B. Cả 2 bóng sáng bình thường   D. Cả 2 bóng không sáng 

 

      . 

Câu 20:  Dụng cụ điện dùng để đo lượng điện năng tiêu thụ cuả mỗi gia đình là: 

A. Vôn kế  B. Ampe kế   C. Công tơ điện  D. Oát kế  

 
------------------------ 


