
  

Chương VII. CHẤT RẮN VÀ CHẤT LỎNG. SỰ CHUYỂN THỂ 

CHỦ ĐỀ MỨC ĐỘ CẦN ĐẠT GHI  CHÚ 

 

a) Chất rắn kết 

tinh và chất rắn 

vô định hình 

 

b) Biến dạng cơ 

của vật rắn 

 

c) Sự nở vì nhiệt 

của vật rắn 

 

d) Chất lỏng. 

Các hiện tượng 

căng bề mặt, 

dính ướt, mao 

dẫn của chất 

lỏng 

 

e) Sự chuyển thể 

: nóng chảy, 

đông đặc, hoá 

hơi, ngưng tụ 

 

f) Độ ẩm của 

không khí 

Kiến thức 

Phân biệt được chất rắn kết tinh và chất rắn vô định hình về cấu 

trúc vi mô và những tính chất vĩ mô của chúng. 

Phân biệt được biến dạng đàn hồi và biến dạng dẻo. 

Phát biểu và viết được hệ thức của định luật Húc đối với biến 

dạng của vật rắn.  

Viết được các công thức nở dài và nở khối. 

Nêu được ý nghĩa của sự nở dài, sự nở khối của vật rắn trong đời 

sống và kĩ thuật. 

Mô tả được thí nghiệm về hiện tượng căng bề mặt. 

Mô tả được thí nghiệm về hiện tượng dính ướt và không dính 

ướt. 

Mô tả được hình dạng mặt thoáng của chất lỏng ở sát thành bình 

trong trường hợp chất lỏng dính ướt và không dính ướt. 

Mô tả được thí nghiệm về hiện tượng mao dẫn. 

Kể được một số ứng dụng về hiện tượng mao dẫn trong đời sống 

và kĩ thuật. 

Viết được công thức tính nhiệt nóng chảy của vật rắn Q = m.                    

Phân biệt được hơi khô và hơi bão hoà.  

Viết được công thức tính nhiệt hoá hơi Q = Lm.                   

Nêu được định nghĩa độ ẩm tuyệt đối, độ ẩm tỉ đối, độ ẩm cực 

đại của không khí. 

Nêu được ảnh hưởng của độ ẩm không khí đối với sức khoẻ con 

người, đời sống động, thực vật và chất lượng hàng hoá. 

Kĩ năng 

Vận dụng được công thức nở dài và nở khối của vật rắn để giải 

các bài tập đơn giản. 

Vận dụng được công thức Q = m, Q = Lm để giải các bài tập 

đơn giản. 

Giải thích được quá trình bay hơi và ngưng tụ dựa trên chuyển 

động nhiệt của phân tử. 

Giải thích được trạng thái hơi bão hoà dựa trên sự cân bằng động 

giữa bay hơi và ngưng tụ. 

Xác định được hệ số căng bề mặt bằng thí nghiệm. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 là nhiệt nóng 

chảy riêng. 

L là nhiệt hoá 

hơi riêng. 

 

 

 

 

 

 

 

 


