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10 ĐỀ THI HK1 MÔN CÔNG NGHỆ 8 NĂM 2020 

1. Đề thi học kì 1 môn Công nghệ 8 số 1 

TRƯỜNG THCS TRƯỜNG CHINH 

ĐỀ THI HK1 

NĂM HỌC: 2020-2021 

MÔN: CÔNG NGHỆ – LỚP 8 

Thời gian: 45 phút (không kể thời gian giao đề) 

A – Phần trắc nghiệm khách quan 

Bài 1: Khoanh tròn vào chữ cái A, B, C hoặc D đứng trước câu trả lời đúng nhất: 

Câu 1: Hình chiếu của vật thể là:  

A. Phần thấy của vật đối với mặt phẳng bản vẽ. 

B. Phần thấy của vật đối với người quan sát. 

C. Phần thấy của vật đối với mặt phẳng hình chiếu. 

D. Cả a, b, c đều sai.  

Câu 2: Những tính chất nào sau đây thuộc tính công nghệ của vật liệu cơ khí? 

A. Tính cứng, tính dẻo, tính bền.                              B. Tính đúc, tính hàn, tính rèn. 

C. Tính chịu nhiệt, tính dẫn nhiệt.                            D. Tính chịu axít, tính chống ăn mòn. 

  Câu 3: Nhôm là vật liệu:  

A. Phi kim loại.                  B. Kim loại màu.               

C. Kim koại đen.                 D. Chất dẻo nhiệt rắn.   

Câu 4: Chỉ ra câu nói không đúng về tư thế cưa: 

A. Đứng sát vào êtô.                 

B. Đứng thẳng người. 

C. Đứng thoải mái.                 

D. Đứng sao cho khối lượng cơ thể phân đều lên hai chân. 
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Câu 5: Dụng cụ kẹp chặt gồm: 

A. Mỏ lết, cờ lê.         B. Kìm, êtô.                    

C. Kìm, tua vít.                   D. Êtô, tua vít. 

Câu 6: Đường đỉnh ren được vẽ bằng nét gì? 

A. Liền đậm.                  B. Liền mãnh.             C. Nét đứt.                     D. Gấp khúc. 

Câu 7: Công dụng của bản vẽ chi tiết là: 

A. Chế tạo và lắp ráp.    B. Thiết kế, thi công và sử dụng. 

C. Thiết kế và sữa chữa.    D. Chế tạo và kiểm tra. 

Câu 8: Những mối ghép nào sau đây là mối ghép động? 

A. Mối ghép đinh tán, mối ghép trục.                      B. Mối ghép then, chốt. 

C. Mối ghép cầu, mối ghép bản lề.                          D. Mối ghép hàn, mối ghép bulông. 

Câu 9: Trong bản vẽ kĩ thuật có ghi tỷ lệ 1: 100 nghĩa là: 

A. Kích thước trong bản vẽ nhỏ hơn kích thước ngoài 100 lần.         

B. Kích thước trong bản vẽ lớn hơn kích thước ngoài 100 lần. 

C. Bản vẽ phóng to so với vật thật. 

D. Bản vẽ thu nhỏ so với vật thật. 

Câu 10: Nhóm chi tiết máy có công dụng chung gồm: 

A. Kim khâu, bánh răng, lò xo.                 B. Khung xe đạp, bulông, đai ốc. 

C. Bulông, đai ốc, lò xo, bánh răng.                        D. Trục khuỷu, kim khâu, khung xe đạp. 

Câu 11: Kim tự tháp là một khối đa diện thuộc hình: 

A. Hình hộp chữ nhật.                                B. Hình nón cụt. 

C. Hình lăng trụ đều.                                  D. Hình chóp đều. 

Câu 12: Phép chiếu vuông góc có đặc điểm: 

A. Các tia chiếu đồng quy tại một điểm.             

B. Các tia chiếu đi xuyên qua vật thể. 

C. Các tia chiếu song song với nhau.                  
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D. Các tia chiếu vuông góc với mặt phẳng hình chiếu. 

Bài 2: Chọn từ hoặc cụm từ thích hợp điền vào chỗ trống (…..) 

Câu 13: Bảng kê trên bảng vẽ lắp cho biết:………..(1) …….và…….…….(2)……… 

Câu 14: Mối ghép bằng vít, then chốt, bu lông đều là mối ghép……………(4)………........ và 
cũng là mối ghép……………(5)……………..... 

B – Phần tự luận  

Câu 1: Phân loại mối ghép cố định? Nêu sự khác nhau cơ bản của các loại mối ghép đó.  

Câu 2: Cho vật thể sau hãy vẽ hình cắt ở vị trí hình chiếu đứng theo mặt cắt A – A 

 

Câu 3: Một hệt hống truyền động bằng xích. Biết đĩa dẫn có 60 răng và đĩa dẫn có tốc độ 
quay 40 (vòng/phút) thì đĩa bị dẫn quay nhanh gấp 3 lần đĩa dẫn. Hãy tính tỉ số truyền của 
chuyển động, tính số răng của đĩa bị dẫn và cho biết hệ thống truyền động này tăng tốc hay 
giảm tốc?                                             

Câu 4: Vẽ hình chiếu đứng, hình chiếu cạnh và hình chiếu bằng của vật thể đã cho. (Kích 
thước lấy theo hình đã cho) 

 

 

 

ĐÁP ÁN 

A – Phần trắc nghiệm khách quan  

Bài 1: Khoanh tròn vào chữ cái A, B, C hoặc D đứng trước câu trả lời đúng nhất: 

Bài 2: Chọn từ hoặc cụm từ thích hợp điền vào chỗ trống (…..) 

Câu 9 (1) tên gọi chi tiết (2) số lượng chi tiết 

Câu 10 (3) tháo được (4) cố định 

B – Phần tự luận  
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Câu 1:  

* Phân loại: Mối ghép cố định có 2 loại: mối ghép tháo được và mối ghép không tháo được. 
(0,5đ) 

* Sự khác nhau: 

- Mối ghép tháo dược có thể tháo rời nguyên vẹn các chi tiết như trước khi ghép. (0,5đ) 

- Mối ghép không tháo được, muốn tháo rới các chi tiết bắt buộc phải phá hỏng một phần nào 
đó của mối ghép.(0,5đ) 

Câu 2: 

 

Câu 3: 

- Số vòng quay của n2 là:  n2 = 3. n1 = 3.40 = 120 (vòng/phút)    

- Tỉ số truyền i là:                  i = =  = 3                            

- Số răng của đĩa bị dẫn là: 𝑍  =  =  = 20(răng)                 

- Vì số răng Z1> Z2 do đó hệ thống truyền động tăng tốc.            

Câu 4:  

 

2. Đề thi học kì 1 môn Công nghệ 8 số 2 

TRƯỜNG THCS NGUYỄN HỮU THỌ 

ĐỀ THI HK1 

NĂM HỌC: 2020-2021 

MÔN: CÔNG NGHỆ – LỚP 8 
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Thời gian: 45 phút (không kể thời gian giao đề) 

Câu 1: 

a. Em hãy cho biết chi tiết máy là gì?  

b. Các chi tiết máy được lắp ghép với nhau bằng các kiểu mối ghép chính nào? Cho ví dụ 

tương ứng với các kiểu mối ghép trên? 

Câu 2: 

a. Em hãy cho biết sự khác nhau về tính chất của vật liệu kim loại và vật liệu phi kim loại?  

b. Em hãy chọn ra các lọ (lọ thủy tinh, lọ nhựa, lọ nhôm) để chứa các nguyên liệu sau: 

Đường, muối, giấm ăn.  

Câu 3: 

a. Em hãy cho biết các nguyên nhân chính gây ra tai nạn điện?  

b. Một người dùng điện để đánh bắt cá vô tình bị điện giật là nguyên nhân nào trong tai nạn 

điện? 

c. Theo em có nên dùng điện đánh bắt cá áp dụng rộng rãi không? Vì sao? 

Câu 4: 

a. Vật liệu kĩ thuật điện gồm những loại vật liệu nào? 

b. Cho ít nhất 2 ví dụ cho mỗi loại vật liệu kĩ thuật điện trên? 

Câu 5: 

a. Em hãy giải thích tại sao khi chúng ta sử dụng đèn sợi đốt để chiếu sáng lại không tiết kiệm 

điện năng? 

b. Em hãy sắp xếp thứ tự theo khả năng tiết kiệm điện trong các loại đèn sau: Huỳnh quang, 

compact, Led, đèn sợi đốt? 

ĐÁP ÁN 

Câu 1:  

a. Chi tiết máy: Là phần tử có cấu tạo hoàn chỉnh và thực hiện một nhiệm vụ nhất định trong 

máy. 

b. Các chi tiết máy được lắp ghép với nhau theo 2 kiểu mối ghép sau: 
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- Mối ghép cố định : Như mối ghép bằng đinh tán, mối ghép hàn, mối ghép bằng ren( bulông, 
đai ốc, vít…) 
- Mối ghép động: Mối ghép bản lề, ổ trục, mối ghép pit-tông – xilanh, mối ghép sống trượt – 
rãnh trượt… 

Câu 2: 

a.  

- Vật liệu kim loại: dẫn điện, dẫn nhiệt tốt, khó gia công, bị oxy hóa, vật liệu có ánh kim  

- Vật liệu phi kim loại: dẫn điện, dẫn nhiệt kém, dễ gia công, không bị oxy hóa, ít bị mài mòn, 
vật liệu không có ánh kim 

b. Lọ nhôm đựng đường,… 

Câu 3: 

a. Các nguyên nhân gây ra tai nạn điện là: 

- Do vô ý chạm vào vật mang điện. 

- Do vi phạm khoảng cách an toàn đối với lưới điện cao áp, trạm biến áp. (vd: với điện áp 
500kV thì khoảng cách an toàn thẳng đứng là 6m) 

- Do đến gần dây điện bị đứt chạm mặt đất (Điện áp bước). 

b. Nguyên nhân đến gần dây điện có điện chạm mặt đất, mặt nước (điện áp bước)  

c. Không nên. Vì không an toàn cho người khi đánh bắt và gây hại đến môi trường, hệ 
sinh thái động vật dưới nước. 

Câu 4: 

a. Vật liệu kĩ thuật điện chia làm 3 loại: Vật liệu dẫn điện, cách điện, dẫn từ. 

b. Ví dụ cho mỗi vật liệu: 

- Vật liệu dẫn điện : như  kim loại, than chì, dung dịch điện phân, hơi thuỷ ngân… 

- Vật liệu cách điện:  như thuỷ tinh, sứ, mica, cao su, gỗ khô… 

- Vật liệu dẫn từ: như thép kĩ thuật điện , anico, ferit, pecmaloi… 

Câu 5: 

a. Vì khi đèn làm việc chỉ khoảng 4% đến 5% điện năng tiêu thụ của đèn được biến đổi thành 
quang năng để chiếu sáng, 95% phần còn lại biến thành nhiệt năng toả ra bên ngoài. 

b. Thứ tự các loại đèn theo khả năng tiết kiệm điện: Led, Compact, Huỳnh Quang, Sợi đốt. 

3. Đề thi học kì 1 môn Công nghệ 8 số 3 
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TRƯỜNG THCS NGUYỄN THỊ ĐỊNH 

ĐỀ THI HK1 

NĂM HỌC: 2020-2021 

MÔN: CÔNG NGHỆ – LỚP 8 

Thời gian: 45 phút (không kể thời gian giao đề) 

Câu 1: 

a. Điện năng là gì?  

b. Em hãy kể tên các nhà máy sản xuất điện năng chính? 

c. Ở đất nước ta, sản xuất điện năng có thể áp dụng các loại nhà máy sản xuất nào? 

Câu 2: Em hãy kể tên các hình chiếu và cho biết vị trí của các hình chiếu đó trên bản vẽ kỹ 

thuật? 

Câu 3: 

 a. Em hãy cho biết vật liệu cơ khí được chia làm mấy loại chính? Kể tên?  

 b. Em hãy trình bày đặc điểm , thành phần cấu tạo và phân loại kim loại đen? 

Câu 4:  

a. Em hãy kể tên 2 bộ truyền chuyển động sử dụng phổ biến? 

b. Em hãy cho biết thế nào là Truyền động ma sát _truyền động đai? 

c. Tỉ số truyền i được xác định theo công thức chung nào? Dựa vào công thức trên em kết luận 

được điều gì? 

Câu 5: 

a. Đọc và giải thích các thông số kỹ thuật trên bàn là điện (220V-1200W)? 

b. Em nhận xét như thế nào về công suất điện của bàn là điện so với công suất điện của đồ 

dùng điện quang (đèn) đã học, công suất điện có ảnh hưởng đến việc tiêu thụ điện năng không, 

vì sao? 

ĐÁP ÁN 

Câu 1: 
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a. Điện năng là gì: Năng lượng của dòng điện ( Công của dòng điện) được gọi là điện năng. ( 
công thức: A=P.t  sgk.167) 

b. Các nhà máy sản xuất điện năng chính: Nhà máy nhiệt điện, nhà máy thuỷ điện, nhà máy 
điện nguyên tử. 
c. Ở nước ta sản xuất điện năng áp dụng : Nhà máy nhiệt điện và nhà máy thuỷ điện. 
Câu 2: 

- Tên các hình chiếu gồm có :Hình chiếu đứng, hình chiếu bằng, hình chiếu cạnh.  

- Vị trí các hình chiếu trên bản vẽ kĩ thuật được bố trí như sau: 

+ Hình chiếu đứng nằm ở góc trên, bên trái bản vẽ. 

+ Hình chiếu cạnh nằm ở bên phải hình chiếu đứng.  

+ Hình chiếu bằng nằm phía dưới hình chiếu đứng. 

 Câu 3:  

a. Vật liệu cơ khí gồm 2 loại chính: Vật liệu kim loại và vật liệu phi kim. 

b. Thành phần chủ yếu của kim loại đen là sắt(Fe) và cacbon(C).  

- Kim loại đen được chia làm 2 loại là: Thép ( thép cacbon, thép hợp kim) và Gang (Gang xám, 
gang trắng, gang dẻo)   

* Thép: Thành phần tỷ lệ cacbon trong vật liệu ≤ 2,14% . 

* Gang: Thành phần tỷ lệ cacbon trong vật liệu > 2,14%. 

Đặc điểm: Tỉ lệ cacbon trong vật liệu càng cao thì vật liệu  càng cứng và giòn. 

Câu 4 :  

a. 2 bộ truyền chuyển động phổ biến là:  

- Truyền động ma sát – truyền động đai  (hệ thống truyền động xe máy loại xe tay ga). 

- Truyền động ăn khớp: Truyền động bánh răng và truyền động xích. 

b. Truyền động ma sát – truyền động đai: Là cơ cấu chuyển động quay nhờ lực ma sát giữa 
các mặt tiếp xúc của vật dẫn và vật bị dẫn.(  Trong đó: Vật dẫn là vật truyền chuyển động, vật 
bị dẫn là vật nhận chuyển động). 

c. Tỉ số truyền  i được xác định bởi công thức chung: 

i = nbd/nd=n2/n1=D1/D2=Z1/Z2 
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Trong đó:   

nbd  (n2)  là tốc độ bánh bị dẫn ( vòng/ phút) 

nd  (n1)  là tốc độ bánh dẫn (vòng/phút). 

D1, Z1  tương ứng là đường kính (mm), số răng bánh dẫn. 

D2, Z2  tương ứng là đường kính (mm), số răng bánh bị dẫn 

Kết luận: Bánh nào có đường kính nhỏ hơn hay số răng ít hơn sẽ quay nhanh hơn. 

Câu 5: 

a. 220V: điện áp định mức; 1500W: công suất định mức. 

b. Công suất điện của bàn là điện lớn hơn rất nhiều lần so với công suất điện các đồ dùng điện 
quang (đèn), nó có ảnh hưởng đến việc tiêu thụ điện năng, vì công suất điện càng lớn thì  khả 
năng tiêu thụ điện năng càng nhiều, không tiết kiệm điện. 

4. Đề thi học kì 1 môn Công nghệ 8 số 4 

TRƯỜNG THCS LƯƠNG TẤN THỊNH 

ĐỀ THI HK1 

NĂM HỌC: 2020-2021 

MÔN: CÔNG NGHỆ – LỚP 8 

Thời gian: 45 phút (không kể thời gian giao đề) 

I/ Phần trắc nghiệm: 

Khoanh tròn vào chữ cái đứng trước câu trả lời mà em cho là đúng. 

Câu 1: Vị trí các hình chiếu trên bản vẽ như thế nào là đúng: 

 a. Hình chiếu bằng ở trên hình chiếu đứng, hình chiếu cạnh ở bên trái hình chiếu đứng 

 b. Hình chiếu cạnh ở bên phải hình chiếu đứng, hình chiếu bằng ở bên trái hình chiếu đứng 

 c. Hình chiếu đứng ở dưới hình chiếu bằng, hình chiếu cạng ở bên phải hình chiếu bằng  

 d. Hình chiếu bằng ở dưới hình chiếu đứng, hình chiếu cạnh ở bên phải hình chiếu đứng 

Câu 2: Hình biểu diễn thu được trên mặt phẳng hình chiếu bằng là? 

a. Hình chiếu bằng  b. Hình chiếu đứng   

c. Hình chiếu cạnh  d. Cả ba hình chiếu  
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Câu 3: Hình chiếu đứng thuộc mặt phẳng chiếu nào? Và có hướng chiếu như thế nào? 

a. Mặt phẳng chiếu đứng, từ trái qua          b. Mặt phẳng chiếu đứng, từ sau tới  

c. Mặt phẳng chiếu đứng, từ trước tới               d. Mặt phẳng chiếu đứng, từ trên xuống 

Câu 4: Hình chiếu đứng của hình hộp chữ nhật có hình dạng: 

a. Hình vuông              c. Hình lăng trụ 

b. Hình tam giác              d. Hình chữ nhật 

Câu 5: Hình cắt được dùng để biểu diễn: 

a. Hình dạng bên ngoài của vật thể        c. Hình dạng bên trong và bên ngoài của vật thể 

b. Hình dạng bên trong của vật thể        d. Cả a, b, c đều sai 

Câu 6:  Bản vẽ chi tiết bao gồm những nội dung gì? 

a. Hình biểu diễn                                  c. Yêu cầu kỹ thuật 

b. Kích thước và khung tên             d. Cả a, b, c đều đúng 

Câu 7: Trình tự đọc bản vẽ lắp là: 

a. Khung tên, hình biểu diễn, kích thước, bảng kê, phân tích chi tiết, tổng hợp 

b. Khung tên, hình biểu diễn, bảng kê, kích thước, phân tích chi tiết, tổng hợp 

c. Khung tên, bảng kê, hình biểu diễn, kích thước, phân tích chi tiết, tổng hợp 

d. Hình biểu diễn, kích thước, bảng kê, khung tên, phân tích chi tiết, tổng hợp 

Câu 8: Đường đỉnh ren trong bản vẽ ren được quy ước vẽ như thế nào? 

a. Vẽ bằng nét liền đậm        c. Vẽ bằng nét đứt 

b. Vẽ bằng nét liền mảnh                   d. Vẽ bằng đường gạch gạch 

II/ Tự luận (6 điểm) 

Câu 9 (3 điểm): Cho vật thể có các mặt A, B, C, D, E, G, H và các hình chiếu I, II, III.  

a. Hãy xác định tên các hình chiếu vào bảng 1. 

b. Ghi số tương ứng với các mặt của vật thể vào bảng 2. 
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A 

B 

C 

D 

E 

F 

G 

1 

I

H 

2 

3 

4 

5 6 7 

8 

9 

III 

II 

          Bảng 1                                                                                    Bảng 2 

Hình chiếu Tên gọi 
 Các mặt                

Hình chiếu 
A B C D E F G H 

I   I         

II   II         

III   III         

               

 

 

 

 

 

 

 

 

Câu 10: (3 điểm) Hãy vẽ các hình chiếu đứng, hình chiếu bằng, hình chiếu cạnh của vật thể 
sau  (theo tỉ lệ 1:1 với kích thước cho trên hình vẽ):                                                      

 

 

 

 

 

 

ĐÁP ÁN 

I. Trắc nghiệm: 

 1cm 

1cm 

1cm 

4cm 

4cm 

4cm 



    Website: www.eLib.vn  | Facebook: eLib.vn 
 

 

 

eLib.vn: Thư viện trực tuyến miễn phí 12 

 
 

 

Câu 1 2 3 4 5 6 7 8 

Kết quả d a c d b d c a 

II. Tự luận: 

Câu 9: 

Bảng 1                                                                                    Bảng 2 

Hình chiếu Tên gọi  Các mặt                

Hình chiếu 
A B C D E F G H 

I Hình  chiếu đứng  I     1  2 3 

II Hình  chiếu bằng  II  5 6 7  8 9  

III Hình  chiếu cạnh  III 4        

Câu 10:  

Các hình chiếu đứng, hình chiếu bằng, hình chiếu cạnh vẽ đúng như dưới đây: 

 

5. Đề thi học kì 1 môn Công nghệ 8 số 5 

TRƯỜNG THCS CHU VĂN AN 

ĐỀ THI HK1 

NĂM HỌC: 2020-2021 

MÔN: CÔNG NGHỆ – LỚP 8 

Thời gian: 45 phút (không kể thời gian giao đề) 

I. TRẮC NGHIỆM. 
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Em hãy chọn phương án trả lời đúng rồi ghi ra tờ giấy kiểm tra. 

Câu 1: Các hình chiếu vuông góc của hình cầu đều là: 

A.  Tam giác cân;       B.  Hình vuông;      C.  Hình tròn; D.  Hình chữ nhật 

Câu 2: Nhóm chi tiết máy có công dụng chung gồm: 

A. Bulông, đai ốc, lò xo, bánh răng; B. Khung xe đạp, bulông, đai ốc. 

C. Kim khâu, bánh răng, lò xo;   D. Trục khuỷu, kim khâu, khung xe đạp. 

Câu 3: Ren bị che khuất thì các đường đỉnh ren, chân ren, giới hạn ren...đều được vẽ bằng: 

A.  Nét đứt   B. Nét liền đậm   C.  Nét gạch chấm mảnh.     D.  Nét liền mảnh. 

Câu 4:  Đặt hình chóp như hình bên. Hình chiếu cạnh của hình chóp đều là hình gì: 

A.  Hình vuông.           B.  Hình tam giác cân.      

C.  Hình chữ nhật.           D.  Hình vuông có 2 đường chéo. 

Câu 5:  Đối với ren trục, đường đỉnh ren được vẽ bằng  

A. Nét liền mảnh;                               B. Nét liền đậm   ;       

C. Nét chấm gạch mảnh;                    D. Nét đứt 

Câu 6:  Dụng cụ kẹp chặt gồm: 

A. Mỏ lết, cờlê;      B. Tua vít, kìm;      C. Tua vít, êtô;      D. Kìm, êtô. 

Câu 7: Người ta dùng mối ghép đinh vít cho trường hợp nào sau đây: 

A.  Ghép hai thanh xà của mái nhà vào nhau.      B. Ghép nắp ổ lấy điện vào đế của nó. 

C.  Ghép bánh răng, bánh đai vào trục.           D. Ghép yên xe vào cọc yên. 

Câu 8: Phần tử nào sau đây không phải là một chi tiết máy: 

A.  Lò xo          B.  Bu lông            C.  Một mảnh vỡ của vô lăng.     D.  Đai ốc. 

II. TỰ LUẬN. 

Câu 1: Phân loại các vật liệu cơ khí trong thực tế? Nêu các tính chất cơ bản của vật liệu cơ 
khí? Trong cơ khí đặc biệt quan tâm đến những tính chất nào của vật liệu cơ khí?  

Câu 2: Hãy vẽ hình chiếu bằng, hình chiếu đứng, hình chiếu cạnh và sắp xếp các hình chiếu 
theo thứ tự trên bản vẽ của vật thể  sau  

 (Theo tỉ lệ 1:1 với kích thước cho trên hình vẽ)  
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Câu 3: Em hãy đánh dấu X vào bảng  để  chỉ rõ sự tương ứng giữa các hình chiếu và các vật 
thể sau đây: 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

Vật thể 

 

Hình chiếu 
A B C 

1       

2       

3       

Câu 4: Tại sao trong máy cần có bộ truyền và biến đổi chuyển động? 

ĐÁP ÁN 

I.TRẮC NGHIỆM. 

Câu Câu 1 Câu 2 Câu 3 Câu 4 Câu 5 Câu 6 Câu 7 Câu 8 

Đáp án C A A D B D A C 

II. TỰ LUẬN.  

6. Đề thi học kì 1 môn Công nghệ 8 số 6 

TRƯỜNG THCS MINH TÂN 

ĐỀ THI HK1 

NĂM HỌC: 2020-2021 

MÔN: CÔNG NGHỆ – LỚP 8 

Câu Ý Nội dung 

 
 

  
 

1 2  

A B C A 

 3 
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        1 

 

 

 

 

 

* Phân loại vật liệu cơ khí: chia thành 2 nhóm: Kim loại và phi kim 
loại. 

- Kim loại gồm: kim loại đen và kim loại màu 

+ Kim loại đen: Gang và thép 

+ Kim loại màu: Đồng, nhôm và hợp kim của chúng 

- Phi kim loại gồm: Chất dẻo, cao su, ... 

  *Tính chất của vật liệu cơ khí:  

+ Tính chất cơ học 

+ Tính chất vật lý 

+ Tính chất hóa học 

+ Tính chất công nghệ 

  * Trong cơ khí đặc biệt quan tâm đến những tính chất: Cơ tính, 
tính công nghệ 

 

 

 

 

 

2 

(3,0điểm) 

 

 - Vẽ đúng  hình chiếu đứng, hình chiếu bằng, hình chiếu cạnh 

- Sắp xếp đúng được vị trí các hình chiếu:  

+ Hình chiếu đứng 

+ Hình chiếu bằng 

+ Hình chiếu cạnh 

 

 

 

 

 

3 

 Vật thể 
 

Hình chiếu 
A B C 

1    x 

2 x      
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Thời gian: 45 phút (không kể thời gian giao đề) 

I. Trắc nghiệm khách quan: 

Chọn đáp án đúng trong các câu sau: 

Câu 1: Vị trí các hình chiếu trên bản vẽ như thế nào là đúng: 

A. Hình chiếu bằng ở trên hình chiếu đứng, hình chiếu cạnh ở bên trái hình chiếu đứng 

B. Hình chiếu cạnh ở bên phải hình chiếu đứng, hình chiếu bằng ở bên trái hình chiếu đứng 

C. Hình chiếu đứng ở dưới hình chiếu bằng, hình chiếu cạng ở bên phải hình chiếu bằng 

D. Hình chiếu bằng ở dưới hình chiếu đứng, hình chiếu cạnh ở bên phải hình chiếu đứng 

Câu 2: Hình biểu diễn thu được trên mặt phẳng hình chiếu bằng là? 

A. Hình chiếu bằng B. Hình chiếu đứng 

C. Hình chiếu cạnh  D. Cả ba hình chiếu 

Câu 3: Hình chiếu đứng thuộc mặt phẳng chiếu nào? Có hướng chiếu như thế nào? 

A. Mặt phẳng chiếu đứng, từ trái qua B. Mặt phẳng chiếu đứng, từ sau tới 

C. Mặt phẳng chiếu đứng, từ trước tới              D. Mặt phẳng chiếu đứng, từ trên xuống 

Câu 4: Hình chiếu đứng của hình hộp chữ nhật có hình dạng: 

A. Hình vuông  B. Hình lăng trụ 

C. Hình tam giác D. Hình chữ nhật 

Câu 5: Hình cắt được dùng để biểu diễn: 

3    x   

 

4 

(1,0điểm) 

 Trong maý cần có bộ truyền và biến đổi chuyển động vì: 

- Tốc độ cần thiết của các bộ phận công tác thường khác với tốc độ 
hợp lý của động cơ 

- Nhiều khi cần truyền chuyển động từ một động cơ đến nhiều cơ cấ
làm việc với các tốc độ khác nhau 

- Động cơ thực hiện chuyển động quay đều  nhưng các bộ phận 
công tác cần có chuyển động tịnh tiến hoặc các dạng chuyển động 
khác. 
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A. Hình dạng bên ngoài của vật thể      B. Hình dạng bên trong và bên ngoài của vật thể 

C. Hình dạng bên trong của vật thể       D. Cả a, b, c đều sai 

Câu 6:  Bản vẽ chi tiết bao gồm những nội dung gì? 

A. Hình biểu diễn B. Yêu cầu kỹ thuật 

C. Kích thước và khung tên  D. Cả a, b, c đều đúng 

Câu 7: Trình tự đọc bản vẽ lắp là: 

A. Khung tên, hình biểu diễn, kích thước, bảng kê, phân tích chi tiết, tổng hợp 

B. Khung tên, hình biểu diễn, bảng kê, kích thước, phân tích chi tiết, tổng hợp 

C. Khung tên, bảng kê, hình biểu diễn, kích thước, phân tích chi tiết, tổng hợp 

D. Hình biểu diễn, kích thước, bảng kê, khung tên, phân tích chi tiết, tổng hợp 

Câu 8: Đường đỉnh ren trong bản vẽ ren được quy ước vẽ như thế nào? 

A.Vẽ bằng nét liền đậm B.Vẽ bằng nét đứt 

C.Vẽ bằng nét liền mảnh D.Vẽ bằng đường gạch gạch 

Câu 9: Đinh vít là chi tiết có ren gì? 

A. Ren ngoài B. Ren trong 

C. Cả ren trong và ren ngoài D. Ren bị che khuất 

Câu 10: Trình tự đọc bản vẽ chi tiết theo các bước: 

A. Khung tên Kích thước Yêu cầu kĩ thuật Hình biểu diễn Tổng hợp. 

B. Khung tên Yêu cầu kĩ thuật  Hình biểu diễn Kích thước  Tổng hợp. 

C. Khung tên Kích thước Yêu cầu kĩ thuật Tổng hợp Hình biểu diễn. 

D. Khung tên Hình biểu diễn Kích thước Yêu cầu kĩ thuật  Tổng hợp. 

Câu 11: Mặt bằng của ngôi nhà dùng để: 

A. Diễn ta hình dạng bên ngoài của ngôi nhà. 

B. Diễn ta kích thước và các bộ phận của ngôi nhà theo chiều cao. 

C. Diễn tả vị trí, kích thước các tường, vách, cửa đi, cửa sổ, các đồ đạc... của ngôi nhà. 
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D. Cả A, B, C đêu sai. 

Câu 12: Bản vẽ nhà là loại: 

A. Bản vẽ lắp B. Bản vẽ xây dựng 

C. Bản vẽ chi tiết D. Bản vẽ cơ khí 

II. Tự luận:  

Câu 1: Đọc kích thước của bản vẽ nhà 1 tầng dưới đây: 

 

Câu 2: Cho biết công dụng của bản vẽ lắp?     

Câu 3: Hãy vẽ các hình chiếu đứng, hình chiếu bằng, hình chiếu cạnh của vật thể sau: 

 

ĐÁP ÁN 
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I. Trắc nghiêm khách quan: 

Câu 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Đáp án D A C D D D C A A D C B 

II.Tự luận:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. Đề 

thi học 

kì 1 

môn Công nghệ 8 số 7 

TRƯỜNG THCS NGÔ QUYỀN 

Câu Đáp án 

Câu 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

*Kích thước chung: 

 1020, 6000, 5900 

* Kích thước từng bộ phận: 

- Phòng sinh hoạt chung: 3000x4500 

- Phòng ngủ: 3000x3000 

- Hiên rộng: 1500x3000 

- Khu phụ (bếp, nhà tắm, nhà vệ sinh): 1000x3000 

- Nền cao: 800 

- Tường cao: 2900 

- Mái cao: 2200 

Câu 2 Dùng trong thiết kế, lắp ráp và sử dụng sản phẩm 

Câu 3 

 Mỗi hình 1đ 
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ĐỀ THI HK1 

NĂM HỌC: 2020-2021 

MÔN: CÔNG NGHỆ – LỚP 8 

Thời gian: 45 phút (không kể thời gian giao đề) 

I. Trắc nghiệm: Khoanh tròn vào câu trả lời em cho là đúng 

Câu 1:  Hình chiếu của vật thể là:  

A. Phần thấy của vật đối với mặt phẳng bản vẽ.   

B. Phần thấy của vật đối với người quan sát. 

C. Phần thấy của vật đối với mặt phẳng hình chiếu.              

D. Cả a, b, c đều sai.  

Câu 2: Nhôm là vật liệu:  

A. Phi kim loại.     B. Kim loại màu.    C. Kim koại đen.      D. Chất dẻo nhiệt rắn.   

Câu 3: Dụng cụ kẹp chặt gồm: 

A. Mỏ lết, cờlê.          B. Kìm, êtô.                 C. Kìm, tua vít.        D. Êtô, tua vít. 

Câu 4: Đường đỉnh ren được vẽ bằng nét gì? 

A. Liền đậm.       B. Liền mãnh.         C. Nét đứt.               D. Gấp khúc. 

Câu 5: Công dụng của bản vẽ chi tiết là: 

A. Chế tạo và lắp ráp.              B. Thiết kế, thi công và sử dụng. 

C. Thiết kế và sữa chữa.    D. Chế tạo và kiểm tra. 

Câu 6: Những mối ghép nào sau đây là mối ghép động? 

A. Mối ghép đinh tán, mối ghép trục.             B. Mối ghép then, chốt. 

C. Mối ghép cầu, mối ghép bản lề.                 D. Mối ghép hàn, mối ghép bulông. 

II. Tự luận: 

Câu 1: 

a, Tại sao máy và thiết bị cần truyền và biến đổi chuyển động? 
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b, Một hệ thống truyền động bằng xích. Biết đĩa dẫn có 60 răng và đĩa dẫn có tốc độ quay 40 
(vòng/phút) thì đĩa bị dẫn quay nhanh gấp 3 lần đĩa dẫn. Hãy tính tỉ số truyền của chuyển 
động, tính số răng của đĩa bị dẫn và cho biết hệ thống truyền động này tăng tốc hay giảm 
tốc?  

Câu 2: Vì sao xảy ra tai nạn điện? Khi sử dụng điện cần  đảm bảo những biện pháp an toàn 

nào? 

Câu 3: Cho vật thể như hình vẽ. Hãy vẽ hình chiếu đứng, hình chiếu bằng và hình chiếu cạnh 
của vật thể  (theo kích thước tuỳ chọn). 

                                            

 

 

 

 

ĐÁP ÁN 

I. Trắc nghiệm: Khoanh tròn chữ cái cho câu trả lời đúng. 

Câu 1 2 3 4 5 6 

Đáp án C B B A D C 

II. Tự luận: 

 

 

 

 

Câu 1 

 

a, Sở dĩ cần truyền và biến đổi chuyển động là vì: 

- Các bộ phận của máy thường đặt xa nhau và được 
dẫn động từ một chuyển động ban đầu.  

- Các bộ phận của máy thường có tốc độ quay không 
giống nhau.  

- Các bộ phận của máy thường Có cách thức chuyển 
động khác nhau.  

b, Số vòng quay của n2 là:  n2 = 3. n1 = 3.40 = 120 
(vòng/phút)    

- Tỉ số truyền i là:                  i = =  = 3       
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- Số răng của đĩa bị dẫn là: 𝑍  =  =  = 20(răng)          

- Vì số răng Z1> Z2 do đó hệ thống truyền động tăng tốc.           

 

 

 

Câu 2 

 

- Do chạm trực tiếp vào vật mang điện. 

- Do vi phạm khoảng cách an toàn đối với lưới điện cao áp và 
trạm biến áp. 

- Do đến gần dây dẫn có điện bị đứt dơi xuống đất. 

- Một số biện pháp an toàn khi sử dụng điện. 

+ Thực hiện tốt cách điện dây dẫn.  

+ Kiểm tra cách điện của đồ dùng điện. 

+ Thực hiện nối đất các thiết bị điện.  

+ Không vi phạm khoảng cách an toàn đối với lưới điện cao 
áp và trạm biến áp.  

 

 

 

Câu 3 

 

 

8. Đề thi học kì 1 môn Công nghệ 8 số 8 

TRƯỜNG TH&THCS HOÀNG TÂN 

ĐỀ THI HK1 
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NĂM HỌC: 2020-2021 

MÔN: CÔNG NGHỆ – LỚP 8 

Thời gian: 45 phút (không kể thời gian giao đề) 

Câu 1: Thế nào là bản vẽ kĩ thuật? Kể tên các bản vẽ kỹ thuật đã học và công dụng của từng loại 
bản vẽ kỹ thuật? 

Câu 2:  

a. Hãy kể tên các vật liệu cơ khí  phổ biến và phạm vi ứng dụng của chúng? 

b. Nêu tích chất cơ bản của vật liệu cơ khí , tính công nghệ có ý nghĩa gì trong sản xuất? 

Câu 3: 

a. Chi tiết máy được lắp ghép với nhau như thế nào ? Nêu đặc điểm từng mối ghép?  

b. Tại sao chiếc máy được chế tạo gồm nhiều chi tiết lắp ghép lại với nhau?  
Câu 4: Hãy vẽ các hình chiếu đứng, hình chiếu bằng, hình chiếu cạnh của vật thể sau (theo tỉ lệ 
1 : 1) (Các kích thước như hình vẽ) 

 

ĐÁP ÁN 

Câu 1: Thế nào là bản vẽ kĩ thuật? Kể tên các bản vẽ kỹ thuật đã học và công dụng của từng 
loại bản vẽ kỹ thuật? 

+ Nêu được khái niệm 

+ Kể được 3 loại bản vẽ (Bản vẽ chi tiết, bản vẽ lắp và bản vẽ xây dựng) 
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+ Nêu được công dụng của từng loại bản vẽ 

Câu 2: 

a. Kể tên các vật liệu cơ khí phổ biến và phạm vi sử dụng: 

- Kim loại: 

+ Kim loại đen: thép, gang được sử dụng rộng rãi . Dùng để chế tạo các chi tiết máy, dụng cụ 
gia đình, ... 

+ Kim loại màu(đồng, nhôm và hợp kim của chúng): dễ kéo dài, dễ dát mỏng, có tính chống 
mài mòn, chống ăn mòn cao, đa số có tính dẫn nhiệt và dẫn điện tốt, chúng thường được sử 
dụng nhiều trong công nghiệp như: sản xuất đồ dùng gia đình, chế tạo chi tiết máy, làm vật 
liệu dẫn điện…. Các kim loại màu ít bị oxi hóa trong môi trường.  

- Phi kim loại:  
   So với kim loại, vật liệu phi kim loại có khả năng dẫn điện, dẫn nhiệt kém nhưng có 1 số 
tính chất đặc biệt như: dễ gia công, ko bị oxi hóa, ít mài mòn…nên ngày càng được sử dụng 
rộng rãi. 
Các vật liệu phi kim loại thường đc sử dụng phổ biến trong cơ khí là chất dẻo và cao su 

+ Chất dẻo: chất dẻo nhiệt, chất dẻo rắn (Rổ, can, vỏ bút máy, bánh răng...) 

+ Cao su: cao su tự nhiên, cao su nhân tạo ( lốp xe, sản phẩm cách điện...) 

b. Tính chất cơ bản của VLCK 

- Tính chất cơ học: tính cứng, tính dẻo, tính bến.  

- Tính chất vật lý: nhiệt độ nóng chảy, tính dẫn điện, dẫn nhiệt, khối lượng riêng….  

- Tính chất hóa học: tính chịu axit và muối, tính ăn mòn….  

- Tính chất công nghệ: tính đúc, tính hàn, tính rèn, khả năng gia công cắt gọt…  

- Ý nghĩa của tính công nghệ: Cho biết khả năng gia công của vật liệu: tính đúc, tính hàn, tính 
rèn, khả năng gia công cắt gọt... 

Câu 3:   

a. Các chi tiết máy thường được lắp ghép với nhau theo hai kiểu:  

- Ghép cố định 

- Ghép động 

* Đặc điểm:  
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- Mối ghép cố định là mối ghép mà các chi tiết được ghép không có chuyển động tương đối 
với nhau. 

- Mối ghép động là những mối ghép mà các chi tiết được ghép có thể xoay, trượt, lăn và ăn 
khớp với nhau. 

b. Máy gồm nhiều chi tiết ghép với nhau để dễ dàng và thuận lợi khi gia công chế tạo, sử 
dụng và sửa chữa thay thế. Mặt khác, máy có nguyên lý họat động rất phức tạp, một chi tiết 
không thể thực hiện chức năng của máy được. 

Câu 4: Hình chiếu: Vật thể A 

 

 

 

 

 

 

9. Đề thi học kì 1 môn Công nghệ 8 số 9 

TRƯỜNG PTDTNT THCS HUYỆN VĂN YÊN 

ĐỀ THI HK1 

NĂM HỌC: 2020-2021 

MÔN: CÔNG NGHỆ – LỚP 8 

Thời gian: 45 phút (không kể thời gian giao đề) 

I. Trắc nghiệm: Hãy khoanh tròn vào chữ cái đứng trước câu trả lời đúng. 

Câu 1: Hướng chiếu của hình chiếu bằng là:  

A. Từ dưới lên       B. Từ trước tới        C. Từ trái sang         D. Từ trên xuống 

Câu 2: Mối ghép bằng ren, bằng then, bằng chốt là loại mối ghép. 

A. Không cố định, có thể tháo được 

B. Mối ghép cố định, có thể tháo được 

C. Mối ghép tháo được 
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D. Mối ghép động 

Câu 3: Dụng cụ nào sau đây không phải là dụng cụ tháo, lắp? 

A. Mỏ lết                   B. Êtô                      C. Tua vít                         D. Cờlê 

Câu 4: Mối ghép cố định là: 

A.  Chuyển động           B. Tịnh tiến          C. Quay               D. Không chuyển động  

Câu 5:  Để đo độ dài của chi tiết hoặc xác định kích thước của sản phẩm người ta dùng: 

A. Thước lá.        B. Thước cuộn.            C. Thước đo góc.          D. Thước cặp.  

Câu 6: Trình tự đọc của bản vẽ lắp gồm: 

A. Khung tên, bảng kê, hình biểu diễn, kích thước, phân tích chi tiết, tổng hợp. 

B. Bảng kê, yêu cầu kĩ thuật, hình biểu diễn, khung tên. 

C. Khung tên, bảng kê, yêu cầu kĩ thuật, phân tích chi tiết, tổng hợp. 

D. Khung tên, yêu cầu kĩ thuật, bảng kê, hình biểu diễn.  

II. Tự luận: 

Câu 7: Sự khác nhau cơ bản giữa kim loại đen và kim loại màu ? 

Câu 8: Muốn chọn vật liệu cho một sản phẩm cơ khí, người ta phải dựa vào những tố nào ? 

Câu 9: Tại sao người ta không hàn chiếc quai vào nồi nhôm mà phải tán đinh? 

Câu 10: Hãy vẽ hình chiếu đứng, hình chiếu bằng và hình chiếu cạnh của vật thể như hình 
vẽ (kích thước tùy chọn) 

 

 

 

 

ĐÁP ÁN 

I. Trắc nghiệm 

Câu 1 2 3 4 5 6 
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Đáp án D C B D A A 

II. Tự luận 

Câu Đáp án 

7 

* Phân biệt kim loại đen và kim loại màu  

- Kim loại đen: Trong thành phần có chứa Fe và C  

- Kim loại màu: Trong thành phần không chứa Fe và C. Tính chất: có 
tính dẻo, chống ăn mòn cao với sản phẩm.  

8 

- Vật liệu phải đảm bảo tính cơ học để đáp ứng điều kiện chịu tải của 
chi tiết 

- Vật liệu phải đảm bảo tính hóa học phù hợp với môi trường làm việc 
của chi tiết, tránh bị ăn mòn do môi trường 

- Vật liệu phải đảm bảo tính vật lí phù hợp với yêu cầu  

- Vật liệu phải đảm bảo tính công nghệ tốt để dễ gia công, giảm giá 
thành  

9 

- Vì mối hàn dễ bị nứt, giòn và chịu lực kém nên không thể ứng dụng 
để hàn chiếc quai vào nồi mà phải tán đinh. 

 

 

10 

 
- Vẽ đúng hình chiếu đứng  
-  Vẽ đúng hình chiếu bằng  
-  Vẽ đúng hình chiếu cạnh  

 

 

10. Đề thi học kì 1 môn Công nghệ 8 số 10 

TRƯỜNG THCS LÝ TỰ TRỌNG 

ĐỀ THI HK1 

NĂM HỌC: 2020-2021 

MÔN: CÔNG NGHỆ – LỚP 8 
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Thời gian: 45 phút (không kể thời gian giao đề) 

Câu 1:   

a/ Bản vẽ kỹ thuật là gì? Có những loại bản vẽ kỹ thuật nào? 

b/ Bản vẽ nhà gồm những nội dung nào ? Chúng biểu diễn bộ phận nào của ngôi nhà? 

Câu 2:  

a/ Nêu vai trò của cơ khí trong sản xuất và đời sống? 

b/ Kể tên các loại vật liệu cơ khí phổ biến ? 

c/ Nêu các tính chất cơ bản của vật liệu chơ khí? 

Câu 3: 

a/ Chi tiết máy là gì ? Chi tiết máy được phân loại như thế nào ? 

b/ Các chi tiết máy được lắp ghép với nhau bằng những loại mối ghép nào ? Nêu đặc điểm 
của các loại mối ghép đó ? 

Câu 4: Cho vật thể như hình vẽ. Hãy vẽ hình chiếu đứng, hình chiếu bằng và hình chiếu 
cạnh của vật theo kích thước tuỳ chọn? 

 

 

 

 

 

 

ĐÁP ÁN  

Câu Nội dung 

Câu 1 a) Bản vẽ kỹ thuật là bản vẽ trình bày thông tin của sản phẩm 
dưới dạng hình vẽ theo một quy tắc thống nhất và thường được 
vẽ theo tỉ lệ. 

 - Bản vẽ kỹ thuật gồm bản vẽ cơ khí và bản vẽ xây dùng. 

b) Nội dung của bản vẽ nhà 

 A 

 B 

 C 
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+ Mặt đứng: Biểu diễn hình dạng mặt ngoài của ngôi nhà 

+ Mặt bằng: Diễn tả vị trí, kích thước các tường, vách, cửa đi, cửa 
sổ, các thiết bị đồ đạc .... 

+ Mặt cắt: Diễn tả các bộ phận và kích thước theo chiều cao 

Câu 2 a) Vai trò của cơ khí: 

- Cơ khí tạo ra các máy và phương tiện thay lao động thủ công 
thành lao động bằng máy và tạo ra năng suất cao. 

- Cơ khí giúp cho lao động và sinh hoạt của con người trở nên nhẹ 
nhàng và thú vị hơn 

- Nhờ cơ khí mà tầm nhìn con người được mở rộng, con người có 
thể chiếm lĩnh không gian và thời gian 

b) Các loại vật liệu cơ khí phổ biến. 

- Vật liệu kim loại gồm:Kim loại đen, Kim loại màu  

-Vật liệu phi kim : Gồm chất dẻo và cao su. 

c)Tính chất cơ bản của vật liệu cơ khí : 

- Tính chất cơ học 

- Tính chất vật lí 

- Tính chất hoá học 

- Tính chất công nghệ 

Câu 3 a/ Chi tiết máy là phần tử có cấu tạo hoàn chỉnh không thể tháo 
rời và thực hiện một nhiệm vụ nhất định trong máy. 

- Phân loại: Chi tiết có công dụng chung và chi tiết có công dụng 
riêng. 

b/ Chi tiết máy được ghép với nhau bằng: 

- Mối ghép cố định: Các chi tiết sau khi ghép không có sự chuyển 
động tương đối so với nhau 

- Mối ghép động: Các chi tiết sau khi ghép  có sự chuyển động 
tương đối so với nhau. 
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Câu 4  

 

 

 

 

 

 

 

 

 


