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Khởi động

Câu hỏi 1: 

Đẩy một xe chở hàng cho nó chuyển động và nhận xét

xem gia tốc của xe tăng hay giảm, nếu giữ nguyên lực đẩy

nhưng khối lượng xe tăng lên?



Khởi động

Câu hỏi 2: 

Đẩy một xe taxi chết máy, cho nó chuyển động và nhận

xét xem gia tốc của xe tăng hay giảm, nếu khối lượng xe 

không đổi và lực đẩy tăng lên? 



HOẠT ĐỘNG STEM: TÌM HIỂU SỰ PHỤ 

THUỘC CỦA a VỚI F VÀ m

➢ Nhiệm vụ: Thiết kế phương án thí nghiệm tìm hiểu ảnh 

hưởng của lực tác dụng và khối lượng  đối với gia tốc của 

vật chuyển động.

➢ Yêu cầu về sản phẩm

1. Nêu dụng cụ.

2. Bố trí thí nghiệm.

3. Tiến hành thí nghiệm tìm hiểu sự phụ thuộc:

+ gia tốc a vào khối lượng 

+ gia tốc a vào độ lớn của lực tác dụng.

4. Xử lí số liệu

5. Kết luận 



PHƯƠNG ÁN 1:

Dùng lực kéo làm hệ vật chuyển

động theo phương ngang

𝑃



Dụng cụ:

❖Phần mềm đo thời gian

Xe 70g

Quả 

cân 50g
Thước đo

Ròng rọc



Bố trí thí nghiệm



Các bước tiến hành

Bước 1: Tìm sự phụ thuộc của a vào lực F



F (N) 0,5 1,0 1,5

mhệ = mxe +mcân

(kg)

0,22 0,22 0,22

t (s) 0,626 0,443 0,364

a (m/s2) 2,290 4,580 6,790

𝑭

𝒂

0,218 0,218 0,221

Bảng kết quả thu được

d= 45 cm⇒ a =
2d

t2
=

2.0,45

t2

Kết luận:

✓ Khi m không đổi F tăng thì a tăng.

✓
F

𝑎
≈ hằng số nên a tỉ lệ thuận với F



Bước 2: Tìm sự phụ thuộc của a vào m



F (N) 0,5 0,5 0,5

mhệ = mxe +mcân (kg) 0,12 0,17 0,22

t (s) 0,465 0,553 0,626

a (m/s2) 4,165 2,942 2,290

𝐚.𝐦𝐡ệ 0,499 0,500 0,503

Bảng kết quả thu được

d= 45 cm⇒ a =
2d

t2
=

2.0,45

t2

Kết luận:

✓ Khi F không đổi m tăng thì a giảm.

✓ a.mhệ ≈ hằng số nên a tỉ lệ nghịch với m



PHƯƠNG ÁN 2:

Dùng lực kéo làm hệ vật chuyển

động theo phương thẳng đứng

F = Pcân − Pvật

mcân

mvật



➢ Vật nặng

➢ Bảng

➢ Ròng rọc

➢ Dây nối

➢ Các quả cân

➢ Phần mềm phyphox 

đo thời gian chuyển

động

Dụng cụ:



Bố trí thí nghiệm



Bước 1: Tìm

hiểu sự phụ

thuộc của a vào

lực F

Các bước tiến

hành



F (N) 0,50 1,50 2,50

mhệ = mxe +mcân(kg) 0,35 0,35 0,35

t (s) 0,917 0,529 0,410

a (m/s2) 1,427 4,286 7,142

Bảng kết quả thu được

d = 60 cm⇒ a =
2d

t2
=

2.0,60

t2

Kết luận:

✓ Khi m không đổi F 

tăng thì a tăng.

✓ Đồ thị F(a) có dạng 

đường thẳng nên a tỉ 

lệ thuận với F.

F (N)

a (m/s2)0

+

+

+



Bước 2: Tìm hiểu sự

phụ thuộc của a vào m

Giữ nguyên lực (F) thay

đổi khối lượng (m).



F (N) 0,5 0,5 0,5

mhệ = mxe +mcân(kg) 0,15 0,25 0,35

t (s) 0,602 0,767 0,917

a (m/s2) 3,313 2,040 1,427

Bảng kết quả thu được

d= 60 cm⇒ a =
2d

t2
=

2.0,60

t2

Kết luận:

✓ Khi F không đổi m 

tăng thì a giảm.

✓ Đồ thị a(
1

m
) có dạng 

đường thẳng nên a tỉ 

lệ nghịch với m.

a (m/s2)

1

m0

+
+

+



PHƯƠNG ÁN 3:

Chuyển động bằng phản lực



Chân vịt

Bộ máy phản lực

Bánh lái

Thân xuồng

✓ Xuồng 110g 

✓ 3 quả pin 35g/quả

Dụng cụ:



Bố trí thí nghiệm



Bước 1: Tìm hiểu sự phụ thuộc của a vào khối

lượng m



F (N) F F F

mhệ = mx𝑢ồ𝑛𝑔 +mcân

(kg)

0,145 0,180 0,215

t (s) 0,366 0,409 0,446

a (m/s2) 7,458 5,988 5,028

𝒂.𝒎𝒉ệ 1,080 1,079 1,081

Bảng kết quả thu được

d= 50 cm⇒ a =
2d

t2
=

2.0,50

t2

Kết luận:

✓ Khi F không đổi m tăng thì a giảm.

✓ a.mhệ ≈ hằng số nên a tỉ lệ nghịch với m



PHƯƠNG ÁN 4:

Sử dụng động

cơ điện



1 ô tô đồ chơi bằng pin

3 pin đầy, 2 pin hết

Hai hộp phấn (100g/hộp) đóng

vai trò là quả cân

Dụng cụ:



BƯỚC 1:THAY ĐỔI F

Bố trí thí nghiệm



BƯỚC 1:THAY ĐỔI F

Bước 1: 

Tìm hiểu

sự phụ

thuộc của

a vào lực F

Các
bước tiến

hành



F (N) F 2F 3F

mhệ = mxe +mcân(kg) 0,35 0,35 0,35

t (s) 0,925 0,687 0,534

a (m/s2) 2,805 5,608 8,412

Bảng kết quả thu được

d = 120 cm⇒ a =
2d

t2
=

2.1,20

t2

Kết luận:

✓ Khi m không đổi F 

tăng thì a tăng.

✓ Đồ thị F(a) có dạng 

đường thẳng nên a tỉ 

lệ thuận với F.

F (N)

a (m/s2)0

+

+

+



BƯỚC 2 THAY ĐỔI M

Bước 2: Tìm hiểu sự phụ thuộc của a vào khối

lượng m



F (N) 3F 3F 3F

mhệ = mxe +mcân(kg) 0,35 0,45 0,55

t (s) 0,534 0,610 0,670

a (m/s2) 8,412 6,452 5,354

Bảng kết quả thu được

d= 120 cm⇒ a =
2d

t2
=

2.1,20

t2

Kết luận:

✓ Khi F không đổi m 

tăng thì a giảm.

✓ Đồ thị a(
1

m
) có dạng 

đường thẳng nên a tỉ 

lệ nghịch với m.

a (m/s2)

1

m0

+
+

+



Định luật II Newton

➢ Gia tốc của một vật cùng hướng với lực tác dụng lên vật.

➢ Độ lớn của gia tốc tỉ lệ thuận với độ lớn của lực và tỉ lệ

nghịch với khối lượng của vật.

Ԧ𝑎 =
Ԧ𝐹

𝑚
hay Ԧ𝐹 = 𝑚 Ԧ𝑎

Ví dụ: Một người sử dụng lực 100N để đẩy một xe đẩy hàng,

khối lượng xe là 10kg. Tính gia tốc thu được của xe?

𝑎 =
𝐹

𝑚
=
100

10
= 10𝑚/𝑠2



Trường hợp vật chịu tác dụng của nhiều lực thì Ԧ𝐹 là hợp lực

của các lực đó :

Định luật II Newton

𝐹đ

𝐹𝑛

𝑃

𝐹𝐶

Ví dụ

Ԧ𝐹 = 𝐹1 + 𝐹2 +⋯+ 𝐹𝑛

𝑚. Ԧ𝑎 = Ԧ𝐹 = Ԧ𝑝 + 𝐹𝑛 + 𝐹đ + 𝐹𝑐



Lưu ý

Đại lượng Kí hiệu Đơn vị

Gia tốc a m/s2

Khối lượng m kg

Lực F N



Ứng dụng định luật

II Newton 

trong thực tế



I. Chuyển động dưới tác dụng của lực kéo.

Thô sơ

Xe bò Xe đạp

A. Sự thay đổi vận tốc trong các chuyển động 

thực tế



Động cơ xăng, diezen



II. Chuyển động bằng phản lực



Tốc độ lớn hơn nữa



III. Chuyển động bằng động cơ điện



B. Định luật II Newton ứng dụng mục đích tăng

tốc và giảm tốc



Tăng tốc

• Đầu tiên tạo ra động cơ hơi nước→ Cuộc cách mạng

công nghiệp lần 1 



• Sau đó tạo ra động cơ xăng, động cơ điện



Ngoài ra máy bay được trang bị động cơ phản lực tốc độ máy bay 

chở khách 640 - 965 km/h từ 74.000 đến 115.000 lbf (330-510kN)



- Tên lửa, tàu vũ trụ cần đạt tốc độ để thoát khỏi lực hút 

trái đất



Giảm tốc

• Đơn giản, thô sơ, vật m nhỏ



• Vật m lớn, v lớn → F hãm lớn 



C. Vật có khối lượng lớn thì gia tốc nhỏ



Các biển báo hạn chế tốc độ trong khu dân cư 



Xe đua được tạo ra từ các vật liệu nhẹ để tăng 

gia tốc





CÂU 

2

CÂU 

1
CÂU 

4

CÂU 

3

LUYỆN 
TẬP

PHƯƠNG PHÁP THỰC NGHIỆM



Định luật I Newton

➢ Gia tốc của một vật cùng hướng với lực tác dụng lên vật.

➢ Độ lớn của gia tốc tỉ lệ thuận với độ lớn của lực và tỉ lệ

nghịch với khối lượng của vật.

Ԧ𝑎 =
Ԧ𝐹

𝑚
hay Ԧ𝐹 = 𝑚 Ԧ𝑎

Định luật II Newton

Khi không có lực nào tác dụng hoặc hợp lực tác dụng lên vật

bằng không, vật đang đứng yên sẽ tiếp tục đứng yên, đang

chuyển động sẽ tiếp tục chuyển động thẳng đều.





LUYỆN TẬP

Câu 2. Cho đồ thị biểu diễn mối liên hệ

giữa các lực tác dụng lên một vật và

gia tốc gây ra tương ứng. Khối lượng

của vật là: 

A.1,0 kg.

B. 2,0 kg.       

C. 0,5 kg.

D.1,5 kg.

30292827262524232221201918171615141312111009080706050403020100
Hết

giờ

Start

F(N)

a(m/s2)1 2 3 4

0,5
1,0
1,5

50



LUYỆN TẬP

Câu 1. Trong các cách viết hệ thức của định luật 2 

Newton sau đây, cách viết nào đúng?

A. Ԧ𝐹 = m.a. B. Ԧ𝐹 = - m.a.

C. Ԧ𝐹 = m. Ԧ𝑎 D. − Ԧ𝐹 = m. Ԧ𝑎



Câu 3. Một quả bóng khối lượng 0,50 kg 

đang nằm yên trên mặt đất. Một cầu thủ đá

bóng với một lực 250 N. Thời gian chân tác

dụng vào bóng là 0,020 s. Quả bóng bay đi

với tốc độ:

A. 0,01 m/s.

B. 0,10 m/s.

C. 2,50 m/s.

D. 10,00 m/s.

LUYỆN TẬP

30292827262524232221201918171615141312111009080706050403020100
Hết

giờ

Start



Câu 4: Tại sao máy bay khối lượng càng lớn

thì đường băng phải càng dài? 30292827262524232221201918171615141312111009080706050403020100
Hết

giờ

Start
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