
 

CHƯƠNG II – SÓNG CƠ 

Chủ đề Mức độ cần đạt  Ghi chú 

 

a) Khái niệm sóng 

cơ. Sóng ngang. 

Sóng dọc 

b) Các đặc trưng của 

sóng : tốc độ truyền 

sóng, bước sóng, tần 

số sóng, biên độ 

sóng, năng lượng 

sóng 

c) Phương trình sóng 

d) Sóng âm. Độ cao 

của âm. Âm sắc. 

Cường độ âm. Mức 

cường độ âm. Độ to 

của âm 

e) Giao thoa của hai 

sóng cơ. Sóng dừng. 

Cộng hưởng âm 

Kiến thức 

- Phát biểu được các định nghĩa về sóng cơ, sóng dọc, 

sóng ngang và nêu được ví dụ về sóng dọc, sóng ngang. 

- Phát biểu được các định nghĩa về tốc độ truyền sóng, 

bước sóng, tần số sóng, biên độ sóng và năng lượng 

sóng. 

- Nêu được sóng âm, âm thanh, hạ âm, siêu âm là gì. 

- Nêu được cường độ âm và mức cường độ âm là gì và đơn 

vị đo mức cường độ âm. 

- Nêu được ví dụ để minh hoạ cho khái niệm âm sắc. 

Trình bày được sơ lược về âm cơ bản, các hoạ âm. 

- Nêu được các đặc trưng sinh lí (độ cao, độ to và âm 

sắc) và các đặc trưng vật lí (tần số, mức cường độ âm và 

các hoạ âm) của âm. 

- Mô tả được hiện tượng giao thoa của hai sóng mặt 

nước và nêu được các điều kiện để có sự giao thoa của 

hai sóng. 

- Mô tả được hiện tượng sóng dừng trên một sợi dây và 

nêu được điều kiện để khi đó có sóng dừng khi đó. 

- Nêu được tác dụng của hộp cộng hưởng âm. 

Kĩ năng 

- Viết được phương trình sóng. 

- Giải được các bài toán đơn giản về giao thoa và sóng 

dừng. 

- Giải thích được sơ lược hiện tượng sóng dừng trên một 

sợi dây. 

- Xác định được bước sóng hoặc tốc độ truyền âm bằng 

phương pháp sóng dừng. 

Mức cường độ âm là :   
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Không yêu cầu học 

sinh dùng phương 

trình sóng để giải 

thích hiện tượng sóng 

dừng. 

 

 


