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ĐỀ BÀI VÀ ĐÁP ÁN BÀI 6, 7, 8, 9, 10 TRANG 151 SGK VẬT LÝ LỚP 9 

Bài 6 (trang 151 SGK Vật Lý 9): Nếu ảnh của tất cả các vật đặt trước một thấu kính đều 

là ảnh ảo thì thấu kính đó là thấu kính gì? 

P   ng     :  ật sáng đặt ở m i v  trí trước thấu kính ph n kì lu n cho ảnh ảo  c ng 

chiều  nh  h n vật  

Lời giải 

Thấu kính ph n kì 

Bài 7 (trang 151 SGK Vật Lý 9):  ật kính của máy ảnh là loại thấu kính gì? Ảnh của 

vật cần chụp hiện lên ở đ u? Ở máy ảnh th ng thường thì ảnh nh  h n hay lớn h n vật? 

C ng chiều hay ngược chiều so với vật? 

Lời giải 

  ật kính của máy ảnh là thấu kính hội tụ  

 Ảnh của vật cần chụp hiện lên ở ch  đặt màn h ng ảnh  

 Ở máy ảnh th ng thường thì ảnh nh  h n vật  ngược chiều so với vật  

Bài 8 (trang 151 SGK Vật Lý 9): Xét về mặt quang h c  hai bộ phận quan tr ng nhất 

của mắt là gì? Hai bộ phận đó tư ng tự những bộ phận nào trong máy ảnh? 

Lời giải 

 Xét về mặt quang h c  hai bộ phận quan tr ng nhất của mắt là  th  thủy tinh và 

màng lưới  

 Th  thủy tinh tư ng tự như vật kính trong máy ảnh  c n màng lưới tư ng tự như 

màn h ng ảnh  

Bài 9 (trang 151 SGK Vật Lý 9): Giới hạn xa nhất và gần nhất trên khoảng nhìn rõ của 

mắt m i người g i là những đi m gì? 

Lời giải 

 Giới hạn xa nhất trên khoảng nhìn rõ của mắt m i người g i là đi m cực vi n  

 Giới hạn gần nhất trên khoảng nhìn rõ của mắt m i người g i là đi m cực cận  
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Bài 10 (trang 151 SGK Vật Lý 9): Nêu hai bi u hiện thường thấy của tật cận th   Khắc 

phục tật cận th  là làm cho mắt cận có th  nhìn rõ những vật ở gần hay ở xa nhất? Kính 

cận là loại thấu kính gì? 

Lời giải 

- Hai bi u hiện thường thấy của tật cận th   

 Kh ng nhìn được các vật ở xa  

 Khi đ c sách  phải đặt sách gần mắt h n bình thường 

- Khắc phục tật cận th  là làm cho mắt nhìn rõ được các vật ở xa  

- Kính cận là loại thấu kính ph n kì  

 

https://doctailieu.com/hoc-tap-c106
https://doctailieu.com/lop-9-c261
https://doctailieu.com/vat-ly-lop-9-c698

