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TRƯỜNG THPT PHAN CHÂU TRINH 

TỔ VẬT LÍ 

                       ĐỀ THAM KHẢO TNTHPT 

                          NĂM HỌC 2020 – 2021 

                               MÔN: VẬT LÝ  

                      Thời gian làm bài : 50 phút  

                            (40 câu trắc nghiệm) 

  

ĐỀ 1 

Câu 1: Tại một nơi trên mặt đất có gia tốc trọng trường g, một con lắc lò xo gồm lò xo có chiều dài tự nhiên 

l. độ cứng k và vật nhỏ khối lượng m dao động điều hòa với tần số f. Hệ thức nào sau đây đúng. 
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Câu 2: Một chất điểm dao động có phương trình x = 5cos(10t + π) (cm) (x tính bằng cm, t tính bằng s). Chất 

điểm này dao động với biên độ là: 

 A. 5 cm B. 10 cm C. 20 cm D. 15 cm 

Câu 3: Một chất điểm dao động điều hòa với biên độ 5 cm và tần số góc 2 rad/s. Tốc độ cực đại của chất điểm 

là:  

   A. 10 cm/s        B. 40 cm/s           C. 5 cm/s  D. 20 cm/s 

Câu 4: Một con lắc đơn dao động điều hòa với tần số góc 5 rad/s tại một nơi có gia tốc trọng trường 10 m/s2. 

Chiều dài dây treo của con lắc là: 

 A. 25 cm B. 62,5 cm C. 40 cm D. 125 cm 

Câu 5: Một con lắc lò xo treo thẳng đứng dao động điều hòa với chu kì 0,4 s. Khi vật nhỏ của con lắc ở vị trí 

cân bằng, lo xo có độ dài 34 cm. Lấy g = 10m/s2, π2 = 10. Chiều dài tự nhiên của lò xo là:  

 A. 30 cm B. 26 cm C. 28 cm D. 32 cm 

Câu 6: Một lò xo nhẹ có độ cứng 100 N/m, đầu trên gắn cố định, đầu dưới treo quả cầu nhỏ có khối lượng 

m=1kg sao cho vật có thể dao động không ma sát theo phương thẳng đứng trùng với trục của lò xo. Lúc đầu 

dung giá nằm ngang đỡ m để lò xo không biến dạng. Sau đó cho giá đỡ chuyển động thẳng đứng xuống dưới 

nhanh dần đều với gia tốc 2 m/s2. Bỏ qua mọi ma sát. Lấy gia tốc trọng trường g=10 m/s2. Khi m rời khỏi giá 

đỡ nó dao động điều hòa. Biên độ dao động điều hòa là: 

 A. 1,5 cm B. 2 cm C. 6 cm D. 1,2 cm 

Câu 7: Một sóng ngang truyền trong một môi trường thì phương dao động của các phần tử môi trường: 

 A.  là phương ngang  B. là phương thẳng đứng 

 C. trùng với phương truyền sóng D. vuông góc với phương truyền sóng 

Câu 8: Năng lượng mà sóng âm truyền đi trong một đơn vị thời gian, qua một đơn vị điện tích đặt vuông góc 

với phương truyền âm gọi là: 

 A. biên độ của âm B. độ to của âm C. mức cường độ âm D. cường độ âm 

Câu 9: Một sóng cơ tần số 25 Hz truyền dọc theo trục Ox với tốc độ 100 cm/s. Hai điểm gần nhau nhất trên 

trục Ox mà các phần tử sóng tại đó dao động cùng pha nhau, cách nhau: 

 A. 2 cm B. 3 cm C. 4 cm D. 1 cm 

Câu 10: Trên một sợi dây đàn hồi dài 1,2m, hai đầu cố định, đang có sóng dừng. Biết tần số của sóng là 20 

Hz, tốc độ truyền sóng trên dây là 4 m/s. Số bụng sóng trên dây là: 

 A. 15 B. 12 C. 8 D. 16 

Câu 11: Ở mặt chất lỏng có 2 nguồn sóng A, B cách nhau AB=20cm dao động theo phương thẳng đứng với 

phương trình uA=uB=2cos(2πft+π/2) (mm) (với t tính bằng s). Trên đoạn AB điểm dao động với biên độ 2mm 

ngược pha với trung điểm I của AB cách I một đoạn ngắn nhất là 2 (cm). Số điểm dao động với biên độ cực 

tiểu trên đoạn AB là: 

 A. 10 B. 6 C. 5 D. 9 

Câu 12: Phát biểu nào sau đây là sai khi nói về sóng điện từ. 

 A. Sóng điện từ là điện từ lan truyền trong không gian 

 B. Sóng điện từ truyền được trong chân không 

 C. Sóng điện từ là sóng dọc hoặc sóng ngang 

 D. Trong sóng điện từ thì dao động của điện trường và của từ trường tại một điểm luôn đồng pha với nhau. 

Câu 13: Một mạch dao động điện từ LC lí tưởng đang thực hiện dao động điện từ tự do. Điện tích cực đại 

trên một bản tụ là 4.10-6C, cường độ dòng điện cực đại trong mạch là 0,1πA. Tần số dao động điện từ tự do 

trong mạch bằng 
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 A. 12000 Hz B. 25000 Hz C. 6250Hz D. 12500 Hz 

Câu 14: Mạch dao động điện từ lí tưởng gồm cuộn cảm thuần có độ tự cảm L và tụ điện có điện dung C. 

Trong mạch đang có dao động điện từ tự do. Gọi U0 là hiệu điện thế cực đại giữa hai bản tụ và I0 là cường độ 

dòng điện cực đại trong mạch. Hệ thức đúng là 
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Câu 15: Cường độ dòng điện i = 2 2  cos100πt (A) có giá trị hiệu dụng là: 

 A. 2A B. 2  A C. 2 2  A D. 4A 

Câu 16: Trong đoạn mạch điện xoay chiều chỉ có cuộn cảm thuần, so với điện áp hai đầu đoạn mạch thì cường 

độ dòng điện trong mạch: 

 A. trễ pha π/2 B. sớm pha π/4 C. sớm pha π/2 D. trễ pha π/4 

Câu 17: Đặt điện áp u=200 2 cosωt (V) vào hai đầu đoạn mạch có R, L, C mắc nối tiếp thì cường độ dòng 

điện qua đoạn mạch là i=2 2 cos(ωt+π/2) (A). Công suất tiêu thụ của đoạn mạch là: 

 A. 200 3W   B.  200W C. 400W D. 100W  

Câu 18: Một khung dây dẫn phẳng, hình chữ nhật, diện tích 100 cm2, gồm 500 vòng dây, quay đều với tốc 

độ 50 vòng/giây quay một trục cố định ∆ trong từ trường đều có cảm ứng từ B  . Biết ∆ nằm trong mặt phẳng 

khung dây và vuông góc với B . Suất điện động hiệu dụng trong khung là 200V. Độ lớn của B  gần với giá 

trị nào nhất 

 A. 0,18 T B. 0,72 T C. 0,36 T D. 0,51 T 

Câu 19: Đặt một điện áp u=U0cosωt (U0, ω không đổi) vào hai đầu đoạn 

mạch RLC nối tiếp. Cho biết R=100Ω, cuộn cảm thuần có độ tự cảm L 

thay đổi được. Hình bên là đồ thị biểu diễn sự phụ thuộc của công suất 

tiêu thụ điện của đoạn mạch theo độ tự cảm L. Dung kháng của tụ điện là: 

 A. 100 Ω           B. 100 2  Ω      C. 200 Ω D. 150 Ω  

Câu 20: Một máy phát điện xoay chiều 1 pha có điện trở trong không 

đáng kể. Nối 2 cực máy phát với 1 cuộn dây thuần cảm. Khi rôto của máy 

quay với vận tốc góc n vòng/s thì cường độ dòng điện đi qua cuộn dây có 

cường độ hiệu dụng I. Nếu rôto quay với vận tốc 2n vòng/s thì cường độ hiệu dụng của dòng điện trong mạch 

là: 

 A. I B. 2I C. 3I D. I 3  

Câu 21: Đặt điện áp u=U0cos2πft (U0 không đổi, f thay đổi được) vào haid dầu đoạn mạch có R, L, C mắc 

nối tiếp. Khi tần số là f1 thì cảm kháng và dung kháng của đoạn mạch có giá trị lần lượt là 64 Ω và 144 Ω. 

Khi tần số là 120Hz thì cường độ dòng điện trong đoạn mạch cùng pha với u. Giá trị f1 là: 

 A. 50 Hz B. 160Hz C. 80 Hz D. 180 Hz 

Câu 22: Cho mạch điện xoay chiều RLC mắc nối tiếp, cuộn dây thuần cảm. Các giá trị của điện trở R, độ tự 

cảm L điện dung C thỏa điều kiện 4L= C.R2. Đặt vào hai đầu đoạn mạch điện áp xoay chiều ổn định, có tần 

số thay đổi được (với f  < 125 Hz). Khi tần số f1 = 60Hz thì hệ số công suất của mạch điện là k. Khi tần số f2 

=120Hz thì hệ số công suất của mạch điện là 2 1

5

4
k k Khi tần số là f3 thì hệ số công suất của mạch điện

3

60

61
k   là. Giá trị của f3 gần giá trị nào nhất sau đây 

 A. 65 Hz. B. 80 Hz.           C. 100 Hz.  D.110 Hz. 

Câu 23: Khi nói về tia hồng ngoại và tia tử ngoại, phát biểu nào sau đây là đúng 

 A. Bước sóng của tia hồng ngoại lớn hơn bước sóng của tia tử ngoại 

 B. Tia hồng ngoại và tia tử ngoại đều gây ra hiện tượng quang điện đối với kim loại 

 C. Một vật bị nung nóng phát ra tia tử ngoại, khi đó vật không phát ra tia hồng ngoại 

 D. Tia hồng ngoại và tia tử ngoại đều làm ion hóa mạnh các chất khí. 

Câu 24: Quang phổ liên tục phát ra bởi hai vật khác nhau thì: 

 A. hoàn toàn khác nhau ở mọi nhiệt độ            B. hoàn toàn giống nhau ở mọi nhiệt độ 

 C. giống nhau, nếu mỗi vật có một nhiệt độ thích hợp  D. giống nhau, nếu hai vật có cùng nhiệt độ 
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Câu 25: Chiếu từ nước ra không khí một chùm tia sáng song song rất hẹp (coi như một tia sáng) gồm 5 thành 

phần đơn sắc: tím, lam, đỏ, lục, vàng. Tia ló đơn sắc màu lục đi là là mặt nước. Không kể tia đơn sắc màu lục, 

các tia ló ra ngoài không khí là các tia đơn sắc màu 

 A. tím, lam, đỏ. B. đỏ, vàng, lam.. C. đỏ, vàng. D. lam, tím. 

Câu 26: Trong thí nghiệm Yâng về giao thoa ánh sáng, khoảng cách giữa hai khe là 1mm, khoảng cách từ 

mặt phẳng chứa hai khe đến màn quan sát là 2m. Nguồn sáng phát ra ánh sáng đơn sắc có bước sóng 0,6 μm. 

Trên màn, vân sáng thứ ba cách vân trung tâm một khoảng: 

 A. 4,2 mm B. 3,6mm C. 4,8mm D. 6mm 

Câu 27: Trong thí nghiệm Yâng về giao thoa ánh sáng, khoảng cách giữa hai khe là 2mm, khoảng cách từ 

mặt phẳng chứa hai khe đến màn quan sát là 2m. Nguồn sáng phát ra đồng thời hai ánh sáng đơn sắc 
1  

=0,4μm và
2 =0,5μm. Với bề rộng của trường giao thoa L=13mm, người ta quan sát thấy số vân sáng có bước 

sóng 
1  và 

2 trùng nhau trên màn là:  

 A. 7 vân  B. 9 vân  C. 3 vân  D. 5 vân 

Câu 28: Theo quan điểm của thuyết lượng tử phát biểu nào sau đây là không đúng? 

 A. Ánh sáng được tạo thành bởi các hạt gọi là photon 

 B. Photon tồn tại ở trạng thái chuyển động 

 C. Khi ánh sáng truyền đi năng lượng các photon ánh sáng không đổi, không phụ thuộc khoảng cách đến 

nguồn sáng 

 D. Các photon có năng lượng bằng nhau vì chúng lan truyền với vận tốc bằng nhau. 

Câu 29: Công thoát electron của một kim loại là A=4,2eV. Giới hạn quang điện của kim loại này là: 

 A. 2,958μm B. 0,757 μm C. 295,8 μm D. 0,518 μm 

Câu 30: Một nguồn sáng chỉ phát ra ánh sáng đơn sắc có tần số 5.1014Hz. Công suất bức xạ điện từ của nguồn 

là 5W. Số proton mà nguồn phát ra trong một giây xấp xỉ bằng: 

 A. 3,02.1019 B. 0,33.1019 C. 1,5. 1020 D. 1,5. 1019 

Câu 31: Khi nói về tia β, phát biểu nào sau đây là sai 

 A. Tia β phóng ra từ hạt nhân với tốc độ bằng 2.107 m/s 

 B. Khi đi qua điện trường giữa hai bản tụ điện, tia β+ bị lệch về phía bản âm của tụ điện 

 C. Khi đi trong không khí, tia β làm ion hóa không khí và mất dần năng lượng 

 D. Trong phóng xạ β, có sự bảo toàn điện tích nên số proton không được bảo toàn. 

Câu 32: Hạt nhân càng bền vững khi có 

 A. số proton càng nhỏ  B. số proton càng lớn 

 C. năng lượng lien kết càng lớn D. năng lượng liên kết riêng càng lớn 

Câu 33: So với hạt nhân 10

5 Bo , hạt nhân 40

20Ca  có nhiều hơn: 

 A. 15 nơtrôn và 15 prôtôn  B. 15 nơtrôn và 10 prôtôn 

 C. 30 nơtrôn và 15 prôtôn D. 10 nơtrôn và 15 prôtôn 

Câu 34: Chọn câu trả lời đúng. Khối lượng của hạt nhân 10

4 Be  là 10,0113(u), khối lượng của notron là 

mn=1,0086u, khối lượng của prôtôn là mp = 1,0072u. Độ hụt khối của hạt nhân 10

4 Be  là: 

 A. 0,9110u B. 0,0691u C. 0,0561u D. 0,0811u 

Câu 35: Cho hạt prôtôn có động năng Kp=1,46MEV bắn vào hạt nhân 7

3 Li  đứng yên. Hai hạt nhân X sinh ra 

giốn nhau và có cùng động năng. Cho mLi = 7,0142u, mp = 1,0073u, mX = 4,0015u. góc tạo bởi các vectơ vận 

tốc của hai hạt X sau phản ứng là: 

 A. 168036’ B. 48018’ C. 600 D. 700 

Câu 36. Một điện tích -1 μC đặt trong chân không sinh ra điện trường tại một điểm cách nó 1m có độ lớn và 

hướng là 

A. 9000 V/m, hướng về phía nó.    B. 9000 V/m, hướng ra xa nó. 

C. 9.109 V/m, hướng về phía nó.   D. 9.109 V/m, hướng ra xa nó. 

Câu 37: Ắcquy xe máy có suất điện động 12V và điện trở trong  1 Ω. Mạch ngoài có 2 bóng đèn dây tóc cùng 

loại 12V-18W mắc song song. Bỏ qua điện trở các dây nối. Cường độ dòng điện qua nguồn khi 1 bóng đèn bị 

đứt dây tóc là 

 A. 
4

I A
3

  B. I 2,4A  C. I 12A  D. I 1,5A  

Câu 38: Cảm ứng từ sinh bởi dòng điện chạy trong dây dẫn thẳng dài khôngcó đặc điểm nào sau đây? 
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A. vuông góc với dây dẫn.   

B. tỉ lệ thuận với cường độ dòng điện. 

C. tỉ lệ nghịch với khoảng cách từ điểm đang xét đến dây dẫn. 

D. tỉ lệ thuận với chiều dài dây dẫn. 

Câu 39: Ba môi trường trong suốt (1), (2), (3) có thể đặt tiếp giáp nhau. Với cùng góc tới i = 600, nếu ánh 

sáng truyền từ (1) vào (2) thì góc khúc xạ là 450, nếu ánh sáng truyền từ (1) vào (3) thì góc khúc xạ là 300. 

Hỏi nếu ánh sáng truyền từ (2) vào (3) vẫn với góc tới i = 600 thì góc khúc xạ gần giá trị nào nhất? 

 A.380 B.530 C.480 D.420 

Câu 40: Vật sáng AB đặt ở hai vị trí cách nhau a =4cm, thấu kính đều cho ảnh cao gấp 5 lần vật. Tiêu cự của 

thấu kính là 

    A. f = 15cm.            B. f = 10cm.                 C. f 20 cm            D. f 5cm  

ĐỀ 2 
Câu 1 : Một con lắc đơn dao động nhỏ tại một vị trí. Nếu vật nặng có khối lượng m thì chu kì dao động là 2s. 

Nếu vật nặng có khối lượng m’ = 4m thì chu kì dao động là 

A. 2 s.  B. 2s.   C. 2 2 s.  D. 4s. 

Câu 2 : Chọn câu đúng? 

A. Dao động của hệ chịu tác dụng của ngoại lực tuần hoàn là dao động tự do. 

B. Chuyển động của con lắc đơn luôn được coi là dao động tự do. 

C. Chu kỳ của hệ dao động điều hòa phụ thuộc vào biên độ dao động. 

D. Tần số của hệ dao động tự do không phụ thuộc vào yếu tố bên ngoài. 

Câu 3 : Chọn câu sai khi nói về dao động tắt dần? 

A. Dao động tắt dần do ma sát hoặc do sức cản của môi trường. 

B. Tần số dao động càng lớn thì sự tắt dần càng chậm. 

C. Biên độ dao động phụ thuộc vào lực cản của môi trường. 

D. Lực cản sinh công làm tiêu hao dần năng lượng dao động. 

Câu 4 : Một chất điểm dao động điều hòa với phương trình li độ x = Acos(t + ). Thời gian ngắn nhất để 

chất điểm đi từ vị trí cân bằng đến vị trí có li độ 
2

A
 tương ứng bằng thời gian một chất điểm chuyển động tròn 

đều với tốc độ góc  trên đường tròn tâm O, bán kính A, quay được một góc 

A. 
2


 .       B. 

4


.   C. 

6


.   D. 

6

5
.  

Câu 5  : Hệ con lắc lò xo dao động điều hoà với biên độ A. Tại vị trí có li độ bằng một nửa biên độ thì động 

năng của vật nặng bằng bao nhiêu lần thế năng của lò xo? 

A. 
2

1
.   B. 2.   C. 

3

1
.   D. 3. 

Câu 6 : Một vật dao động điều hoà trên trục x’Ox với phương trình x = 4cos( t – π/4) (x tính bằng cm và t 

tính bằng giây). Kể từ t = 0, thời điểm vật qua vị trí x = 2 cm lần đầu tiên là 

A. 5/12 s.  B. 5/6 s.  C. 7/12 s.  D. 1/12 s. 

Câu 7 : Một vật dao động điều hoà với phương trình x = 10cos(t + /4) cm. Trong 1 giây đầu tiên kể từ t = 

0 vật đi quãng đường bằng (20-10 2 )cm. Trong giây thứ 2017 kể từ t = 0 thì vật đi quãng đường bằng 

A. 5 2  cm.        B. 10 2 cm.  C. 10 cm.               D. 20 2  cm. 

Câu 8:  Cho hai con lắc lò xo giống hệt nhau. Kích thích cho hai con lắc dao động điều hòa với biên độ lần 

lượt là 2A và A. Hai dao động cùng pha với nhau. Chọn gốc thế năng tại vị trí cân bằng của hai con lắc. Khi 

động năng của con lắc thứ nhất là 0,6 J thì thế năng của con lắc thứ hai là 0,05 J. Hỏi khi thế năng của con lắc 

thứ nhất là 0,4 J thì động năng của con lắc thứ hai là bao nhiêu? 

A. 0,1 J.   B. 0,4 J.   C. 0,6 J.   D. 0,2 J. 

Câu 9:  Nhận định nào sau đây là đúng khi nói về sóng cơ?  

A. Sóng dọc truyền được trong môi trường rắn, lỏng, khí. 

B. Sóng dọc chỉ truyền được trong chất khí. 

C. Sóng dọc chỉ truyền được trong chất rắn và bề mặt chất lỏng. 

D. Sóng dọc chỉ truyền được trong môi trường rắn và lỏng. 

Câu 10: Nhận định nào sau đây là đúng khi nói về sóng cơ?  
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A. Sóng ngang truyền được trong môi trường rắn, lỏng, khí. 

B. Sóng ngang chỉ truyền được trong chất khí. 

C. Sóng ngang truyền được trong chất rắn và bề mặt chất lỏng. 

D. Sóng ngang chỉ truyền được trong môi trường rắn và lỏng. 

Câu 11: Một dao động u = Acos(t + ) truyền đi trong một môi trường với tốc độ v. Bước sóng  của sóng 

truyền đi là 

A. 


 v.2
.  B. 





2

.v
.  C. 

v.2


.  D. 

v

.2
. 

Câu 12:  Chọn câu đúng? 

A. Mức cường độ âm là năng lượng sóng âm truyền qua một đơn vị diện tích. 

B. Khi mức cường độ âm bằng 2(B) thì cường độ âm chuẩn lớn gấp 100 lần cường độ âm. 

C. Khi mức cường độ âm bằng 20 (dB) thì cường độ âm lớn gấp 100 lần cường độ âm chuẩn. 

D. Khi mức cường độ âm bằng 20 (dB) thì cường độ âm lớn gấp 20 lần cường độ âm chuẩn. 

Câu 13: Trong thí nghiệm tạo sóng dừng trên dây đàn hồi AB hai đầu cố định, khi tần số sóng là 42Hz thì 

trên dây có 7 nút sóng (kể cả A và B). Muốn trên dây có 5 nút (kể cả A và B) thì tần số phải là 

A. 63Hz.  B. 56Hz.  C. 28Hz.  D. 126Hz. 

Câu 14: Trong thí nghiệm giao thoa sóng trên mặt nước, hai nguồn kết hợp A,B giống nhau dao động với tần 

số 13Hz. Tại điểm M cách A,B lần lượt những khoảng AM = 19cm, BM = 21cm sóng có biên độ cực đại. 

Giữa M và đường trung trực của AB không có cực đại nào khác. Tốc độ truyền sóng trên mặt nước là 

A. 28m/s.  B. 26m/s.  C. 46cm/s.  D. 26cm/s. 

Câu 15: Thực hiện thí nghiệm giao thoa sóng trên mặt nước với hai nguồn kết hợp giống nhau S1, S2 cách 

nhau 10 cm, bước sóng trong thí nghiệm là λ = 2cm. Gọi I là trung điểm của S1 S2. Khoảng cách nhỏ nhất từ 

một cực đại trên đường tròn đường kính S2I thuộc mặt nước tới đường trung trực của S1S2 là 

A. 1,085 cm.  B. 2,085 cm.  C. 1,5 cm.  D. 1,2 cm. 

Câu 16: Đặt một điện áp xoay chiều có tần số f vào hai đầu một điện trở thuần R. Nếu tăng tần số của dòng 

điện lên 2f và giữ giá trị điện áp hiệu dụng không đổi thì cường độ dòng điện hiệu dụng sẽ 

A. tăng lên.      B. giảm xuống.  

C. tăng đến giá trị cực đại sau đó giảm xuống. D. không đổi. 

Câu 17: Từ thông  qua cuộn dây biến thiên điều hòa theo thời gian với pha ban đầu 1 làm trong cuộn dây 

xuất hiện suất điện động cảm ứng biến thiên điều hòa có pha ban đầu 2. Hiệu 1-2 là  

A. -
2


.   B. 

2


.   C. 0.   D. . 

Câu 18: Người ta thường nâng cao hệ số công suất của đoạn mạch tiêu thụ điện nhằm 

A. tăng hiệu điện thế của dụng cụ tiêu thụ điện để dụng cụ hoạt động tốt hơn. 

B. tăng công suất toả nhiệt của dụng cụ tiêu thụ điên trong mạch. 

C. tăng hiệu suất của dụng cụ tiêu thụ điện trong mạch. 

D. tăng cường độ dòng điện qua dụng cụ tiêu thụ điện để dụng cụ hoạt động mạnh hơn. 

Câu 19: Máy phát điện xoay chiều một pha tạo ra dòng điện xoay chiều có tần số f. Nếu tốc độ quay của rôto 

trong máy giảm 2 lần và số cặp cực tăng lên hai lần thì tần số của máy phát là  

A. 2f.   B. 4f.     C. 
4

f
.   D. f. 

Câu 20: Đặt một điện áp xoay chiều vào hai đầu đoạn mạch gồm điện trở thuần mắc nối tiếp với cuộn dây 

thuần cảm. Gọi U, UR, UL lần lượt là điện áp hiệu dụng hai đầu đoạn mạch, hai đầu điện trở và hai đầu cuộn 

dây. Ta có: 

A. U = UR + UL. B. U = UR - UL. C. U < UR + UL. D. U > UR + UL. 

Câu 21: Máy phát điện xoay chiều một pha có 5 cặp cực, rôto quay với tốc độ 300vòng/phút, dòng điện xoay 

chiều phát ra có tần số  là 

A. 1500Hz.         B. 60Hz.  C. 50Hz.              D. 25Hz. 

Câu 22: Đặt điện áp xoay chiều ổn định u = U0cos100πt (V) vào hai đầu đoạn mạch không phân nhánh gồm 

điện trở thuần R, cuộn cảm thuần có độ tự cảm L, tụ điện có điện dung C. Điện áp hiệu dụng giữa hai đầu R, 

L, C theo thứ tự lần lượt là 50 V, 100 V và 50 V. Hệ số công suất của đoạn mạch này bằng 

A. 0,707.  B. 0,5   C. 0,25 .  D.1. 

Câu 23: Đoạn mạch AB gồm các đoạn mạch AM, MN và NB theo thứ tự mắc nối tiếp. Trong đó đoạn mạch 

AM chỉ chứa cuộn cảm thuần có độ tự cảm L, đoạn mạch MN chứa 2 trong 3 phần tử R, L1, C1  mắc nối tiếp, 
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đoạn mạch NB chỉ chứa tụ điện có điện dung C = 
4

2

10

L



 (F). Đặt vào hai đầu đoạn mạch AB một điện áp xoay 

chiều uAB có điện áp hiệu dụng và tần số không đổi thì điện áp tức thời hai đầu các đoạn mạch uAN và uMB lần 

lượt là uAN = 200cos100 t (V); uMB = 200 3 cos(
5

100
6

t


  ) (V). Biểu thức của uAB theo thời gian là 

A. 100cos(
2

100
3

t


  )(V).            B. 200cos(
2

100
3

t


  )(V). 

C. 100 2 cos(100
3

t


  )(V).      D. 100cos(100
6

t


  )(V). 

Câu 24: Phát biểu nào sau đây không đúng? Sóng điện từ 

A. là điện từ trường lan truyền trong không gian.  

B. lan truyền với tốc độ bằng 3.108 m/s trong chân không. 

C. không mang năng lượng. 

D. là sóng ngang. 

Câu 25: Nhận định nào sau đây là không đúng? Dao động điện từ trong mạch LC lý tưởng là 

A. quá trình biến đổi điều hòa của điện tích trong tụ điện. 

B. quá trình biến đổi điều hòa của cường độ dòng điện qua cuộn dây. 

C. quá trình chuyển hoá tuần hoàn giữa năng lượng điện trường và năng lượng từ trường. 

D. quá trình biến đổi điều hòa của năng lượng điện từ. 

Câu 26:  Sóng vô tuyến lan truyền trong chân không với vận tốc 3.108m/s. Khi truyền vào nước có chiết suất 

3

4
 thì vận tốc của sóng vô tuyến là 

A. 3.108 m/s.   B. 2,25.108 m/s.  C. 1,5.108 m/s.  D. 0,75.108 m/s. 

Câu 27: Thực hiện thí nghiệm Y-âng về giao thoa ánh sáng đơn sắc, khoảng vân đo được trên màn là i. Để 

tăng bề rộng khoảng vân, có thể thực hiện bằng cách 

A. tăng khoảng cách hai khe. 

B. dịch chuyển nguồn sáng chiếu vào hai khe ra xa hai khe. 

C. dịch chuyển nguồn sáng chiếu vào hai khe theo phương song song hai khe. 

D. tăng khoảng cách giữa màn và hai khe. 

Câu 28: Quang phổ vạch phát xạ và quang phổ vạch hấp thụ của cùng một nguyên tố có điểm nào giống 

nhau?  

A. Cách tạo ra quang phổ.   B. Màu của các vạch.    

C. Phụ thuộc nhiệt độ.   D. Vị trí của các vạch. 

Câu 29: Trong thí nghiệm Young về giao thoa ánh sáng, ánh sáng đơn sắc được dùng có bước sóng  = 

0,5m, khoảng cách giữa hai khe là a = 0,2mm và khoảng cách từ hai khe đến màn là D = 2m. Vân sáng bậc 

ba cách vân sáng trung tâm 

A. 1,67mm.  B. 1,5mm.  C. 0,5mm.  D. 5mm. 

Câu 30: Trong thí nghiệm I-âng về giao thoa ánh sáng đơn sắc có bước sóng  , vân sáng bậc ba xuất hiện 

trên màn tại các vị trí mà hiệu đường đi từ hai khe đến các điểm đó bằng 

A. 2λ .   B. 3λ .    C. 1,5λ .  D. λ . 

Câu 31: Giới hạn quang điện của mỗi kim loại là 

A. bước sóng nhỏ nhất của ánh sáng kích thích. 

B. bước sóng của riêng kim loại đó. 

C. bước sóng giới hạn của ánh sáng kích thích đối với kim loại đó.  

D. bước sóng của các electron phát ra ở bề mặt kim loại. 

Câu 32: Một kim loại có công thoát electron là 3,74 eV. Biết 1eV = 1,6.10-19J. Giới hạn quang điện của kim 

loại là    

A. 0,332 μm.  B. 0,432 μm.  C. 0,532 μm.  D. 0,232 μm. 

Câu 33: Trong tiên đề của Bo về trạng thái dừng của nguyên tử, gọi  r0 là bán kính Bo. Đối với nguyên tử 

hiđrô, bán kính quỹ đạo dừng của electron ứng với tên quỹ đạo M là 

A. r0.            B. 3r0.          C. 4r0.                                       D. 9r0. 

Câu 34: Sự phân hạch là sự vỡ một hạt nhân nặng 

A. một cách tự nhiên thành nhiều hạt nhân nhẹ hơn. 
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B. thành hai hạt nhân nhẹ hơn do hấp thụ năng lượng. 

C. thành hai hạt nhân nhẹ hơn khi hấp thụ một nơtrôn chậm. 

D. thành hai hạt nhân nhẹ hơn do bị kích thích. 

Câu 35: Cho phản ứng hạt nhân: A + B  C + D. Nhận định nào sau đây là đúng? 

A. Tổng độ hụt khối của hai hạt nhân A và B nhỏ thua tổng độ hụt khối của hai hạt nhân C và D thì phản ứng 

hạt nhân trên tỏa năng lượng. 

B. Tổng độ hụt khối của hai hạt nhân A và B nhỏ thua tổng độ hụt khối của hai hạt nhân C và D thì phản ứng 

hạt nhân trên thu năng lượng. 

C. Phản ứng hạt nhân tỏa năng lượng chỉ khi các hạt nhân A và B có động năng lớn. 

D. Phản ứng hạt nhân tỏa năng lượng chỉ khi các hạt nhân A và B không có động năng. 

Câu 36: Cho phản ứng hạt nhân: pXn A

Z

1

1

14

6

1

0  . Số Z và A của hạt nhân X lần lượt là 

A. 6 và 14.  B. 7 và 15.  C. 6 và 15.  D. 7 và 14. 

Câu 37: Tính lực hút tĩnh điện giữa hạt nhân trong nguyên tử heli với một êlecron trong vỏ nguyên tử.Cho 

rằng electron này nằm cách hạt nhân  

A.               B.                 C.                  D.  

Câu 38:   Dòng điện chạy trong mạch điện nào dưới đây không phải là dòng điện không đổi? 

A. Trong mạch điện thắp sáng đèn của xe đạp với nguồn điện là đinamô. 

B. Trong mạch điện kín của đèn pin. 

C. Trong mạch điện kín thắp sáng đèn với nguồn điện là acquy. 

D. Trong mạch điện kín thắp sáng đèn với nguồn điện là pin mặt trời. 

Câu 39: Công thức nào sau đây tính cảm ứng từ tại tâm của một vòng dây tròn có bán kính R mang dòng điện 

I trong không khí là 

A. 7 I
B 2.10

R

  . B. 7 I
B 2 .10

R

  . C. 
7B 2 .10 I.R   . D. 7 I

B 4 .10
R

   . 

Câu 40. Một lăng kính có tiết diện vuông góc là một tam giác đều ABC đặt trong không khí. Một chùm tia 

sáng đơn sắc hẹp SI được chiếu tới mặt AB trong mặt phẳng của tiết diện vuông góc và theo phương vuông 

góc với đường cao AH của ABC.  Chùm tia ló khỏi mặt AC theo phương sát với mặt này. Chiết suất của lăng 

kính gần giá trị nào nhất sau đây? 

A. 1,4.    B. 1,5.           C.  1,7.   D. 1,8. 

 

ĐỀ 3 

A. CHƯƠNG TRÌNH LỚP 11 (4 câu): 1 câu MĐ thông hiểu( từ  trường), 3 câu MĐ vận dụng thấp ( 

điện tích- điện trường, dòng điện không đổi, khúc xạ ánh sáng). 

Câu 1. Hai điện tích điểm q1 = 10-9 C và q2 = - 2.10-9 C hút nhau bằng lực có độ lớn 2.10-5 N khi đặt trong 

không khí. Khoảng cách giữa chúng là 

A. 4 cm. B. cm. C. 3 cm. D. cm. 

Câu 2. Cho mạch điện như hình bên. Biết E = 12 V; r = 1 Ω; R1 = 5  Ω;  R2 = R3   = 

 10 Ω. Bỏ qua điện trở của dây nối. Hiệu điện thế giữa hai đầu R1 là 

 A. 7,6 V. B. 4,8 V. 

 C. 10,2 V. D. 9,6 V. 

Câu 3. Có ba môi trong suốt, với cùng góc tới. Nếu tia sáng truyền từ (1) vào (2) thì 

góc khúc xạ là 300. Nếu tia sáng truyền từ (1) vào (3) thì góc khúc xạ là 450. Góc giới 

hạn phản xạ toàn phần ở mặt phân cách (2) và (3) là:    A. 300  B. 450 

 C. 420  D. 600 

Câu 4. Cảm ứng từ tại một điểm M gây bởi dòng điện chạy trong dây dẫn thẳng dài vô hạn, đặt trong không 

khí có độ lớn giảm khi M dịch chuyển 

  A. trên đường thẳng  song song với dây dẫn.   

  B. theo đường vuông góc với dây dẫn và lại gần dây dẫn. 

  C. theo đường vuông góc với dây dẫn và ra xa dây dẫn.    

  D. dọc theo đường sức từ. 

B. CHƯƠNG TRÌNH LỚP 12 (36 câu) 

I. Dao động cơ (7 câu): 2(NB); 1(TH); 2(VDT); 1(VDC) 

112,94.10 m.

0,533µN. 5,33µN. 0,625µN. 6,25µN.

23 24
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Câu 5. Tại nơi có gia tốc trọng trường là g, một con lắc lò xo treo thẳng đứng đang dao động đều hòa. Biết 

tại vị trí cân bằng của vật độ dãn của lò xo là l . Chu kì dao động của con lắc này là 

 A. 2𝜋√
𝑔

∆𝑙
                    B. 

1

2𝜋
√
∆𝑙

𝑔
                   C. 

1

2𝜋
√

𝑔

∆𝑙
               D. 2𝜋√

∆𝑙

𝑔
 

Câu 6. Một vật dao động tắt dần có các đại lượng giảm liên tục theo thời gian là 

 A. biên độ và gia tốc.    B. li độ và tốc độ.  

 C. biên độ và năng lượng.   D. biên độ và tốc độ. 

Câu 7.  Khi một vật dao động điều hòa thì 

 A. lực kéo về tác dụng lên vật có độ lớn cực đại khi vật ở vị trí cân bằng.    

 B. gia tốc của vật có độ lớn cực đại khi vật ở vị trí cân bằng. 

 C. lực kéo về tác dụng lên vật có độ lớn tỉ lệ với bình phương biên độ.       

 D. vận tốc của vật có độ lớn cực đại khi vật ở vị trí cân bằng. 

Câu 8.  Một vật dao động điều hòa có chu kì 2 s, biên độ 10 cm. Khi vật cách vị trí cân bằng 6 cm, tốc độ của 

nó bằng: 

 A. 25,13 cm/s B. 12,56 cm/s C. 20,08 cm/s D. 18,84 cm/s 

Câu 9. Một vật dao động điều hòa dọc theo trục Ox với biên độ 5cm, chu kì 2s. Tại thời điểm t=0s vật đi qua 

vị trí cân bằng theo chiều dương. Phương trình dao động của vật là: 

  A. 𝑥 = 5cos(2𝜋𝑡 −
𝜋

2
) cm.    B. 𝑥 = 5cos(2𝜋𝑡 +

𝜋

2
) cm. 

  C. 𝑥 = 5cos(𝜋𝑡 +
𝜋

2
) cm.  D. 𝑥 = 5cos(𝜋𝑡 −

𝜋

2
) cm. 

Câu 10. Một con lắc lò xo đang dao động điều hòa theo phương ngang với biên độ √2 cm. Vật nhỏ của con 

lắc có khối lượng 100g, lò xo có độ cứng 100N/m. Khi vật nhỏ có vận tốc 10√10 cm/s thì gia tốc của nó có 

độ lớn là                A. 4 m/s2.  B. 10 m/s2.   C. 2 m/s2.  D. 5 m/s2. 

Câu 11. Một chất điểm dao động điều hòa trên trục Ox với biên độ 10 cm, chu kì 2 s. Mốc thế năng ở vị trí 

cân bằng. Tốc độ trung bình của chất điểm trong khoảng thời gian ngắn nhất khi chất điểm đi từ vị trí có động 

năng bằng 3 lần thế năng đến vị trí có động năng bằng 
1

3
 lần thế năng là  

  A. 26,12 cm/s. B. 7,32 cm/s. C. 14,64 cm/s. D. 21,96 cm/s 

 II. Sóng cơ (5 câu): 2(NB); 1(TH); 1(VDT); 1(VDC) 

Câu 12. Khi sóng âm truyền từ môi trường không khí vào môi trường nước thì 

A. chu kì của nó tăng.  B. tần số của nó không thay đổi. 

C. bước sóng của nó giảm. D. bước sóng của nó không thay đổi. 
 

Câu 13. Điều kiện để hai sóng cơ khi gặp nhau, giao thoa được với nhau là hai sóng phải xuất phát từ hai 

nguồn dao động 

 A. cùng biên độ và có hiệu số pha không đổi theo thời gian. 

 B. cùng tần số, cùng phương. 

 C. có cùng pha ban đầu và cùng biên độ. 

 D. cùng tần số, cùng phương và có hiệu số pha không đổi theo thời gian. 

Câu 14. Một lá thép mỏng, một đầu cố định, đầu còn lại được kích thích để dao động với chu kì không 

đổi và bằng 0,08 s. Âm do lá thép phát ra là 

 A. âm mà tai người nghe được.           B. nhạc âm.  C. hạ âm. D. siêu âm. 
 

Câu 15. Một sóng âm truyền trong không khí. Mức cường độ âm tại điểm M và tại điểm N lần lượt là 40 dB 

và 80 dB. Cường độ âm tại N lớn hơn cường độ âm tại M.  

   A. 10000 lần  B. 1000 lần  C. 40 lần  D. 2 lần  

Câu 16. Ở mặt chất lỏng có hai nguồn sóng A, B cách nhau 18 cm, dao động theo phương thẳng đứng với 

phương trình là uA = uB = acos50t (với t tính bằng s). Tốc độ truyền sóng của mặt chất lỏng là 50 cm/s. Gọi 

O là trung điểm của AB, điểm M ở mặt chất lỏng nằm trên đường trung trực của AB và gần O nhất sao cho 

phần tử chất lỏng tại M dao động cùng pha với phần tử chất lỏng tại O. Khoảng cách MO là 

 A. 10 cm. B. 2 10  cm. C. 2 2 cm. D. 2 cm. 

III. Dòng điện xoay chiều (7 câu): 2(NB); 2 TH; 3(VDT); 1(VDC) 

Câu 17. Đoạn mạch điện xoay chiều gồm điện trở thuần R, cuộn dây thuần cảm (cảm thuần) L và tụ điện C 

mắc nối tiếp. Kí hiệu uR , uL , uC tương ứng là hiệu điện thế tức thời ở hai đầu các phần tử R, L và C. Quan hệ 

về pha của các hiệu điện thế này là  
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 A.  uR trễ pha π/2 so với  uC .    B.  uC trễ pha π so với  uL .  

 C.  uL sớm pha π/2 so với uC.    D. UR sớm pha π/2 so với uL . 

Câu 18. Một máy tăng áp có cuộn thứ cấp mắc với điện trở thuần, cuộn sơ cấp mắc vào nguồn điện xoay 

chiều. Tần số dòng điện trong cuộn thứ cấp 

 A. luôn lớn hơn tần số dòng điện trong cuộn sơ cấp. 

 B. luôn nhỏ hơn tần số dòng điện trong cuộn sơ cấp. 

 C. bằng tần số dòng điện trong cuộn sơ cấp. 

 D. có thể nhỏ hơn hoặc lớn hơn tần số dòng điện trong cuộn sơ cấp. 

Câu 19. Đặt điện áp u = 220 2 cos100 t  (V) vào hai đầu đoạn mạch gồm có một bóng đèn dây tóc loại 

110V – 50W mắc nối tiếp với một tụ điện có điện dung C thay đổi được. Điều chỉnh C để đèn sáng bình 

thường. Độ lệch pha giữa cường độ dòng điện và điện áp ở hai đầu đoạn mạch lúc này là 

 A. 
2


. B. 

6


. C. 

3


. D. 

4


. 

Câu 20. Đặt vào hai đầu đoạn mạch điện RLC không phân nhánh một hiệu điện thế u 220 2 cos t
2

 
   

 

(V) thì cường độ dòng điện qua đoạn mạch có biểu thức là i 2 2 cos t
4

 
   

 
(A). Công suất tiêu thụ của 

đoạn mạch này là 

A. 440W. B. 220 2 W. C. 440 2 W. D. 220W. 

Câu 21. Đặt điện áp xoay chiều vào hai đầu đoạn mạch gồm điện trở thuần, cuộn cảm thuần và tụ điện mắc 

nối tiếp. Biết cảm kháng của cuộn cảm bằng 3 lần dung kháng của tụ điện. Tại thời điểm t, điện áp tức thời 

giữa hai đầu điện trở và điện áp tức thời giữa hai đầu tụ điện có giá trị tương ứng là 60 V và 20 V. Khi đó điện 

áp tức thời giữa hai đầu đoạn mạch là 

 A. 20 13 V. B. 10 13 V. C. 140 V. D. 20 V. 

Câu 22. Một máy biến áp lý tưởng có cuộn sơ cấp mắc vào nguồn xoay chiều có điện áp hiệu dụng U1, khi 

đó điện áp hiệu dụng ở hai đầu cuộn thứ cấp để hở là U2. Nếu tăng thêm n vòng dây ở cuộn thứ cấp thì điện 

áp hiệu dụng giữa hai đầu cuộn thứ cấp để hở bây giờ là U3. Số vòng dây của cuộn sơ cấp bằng 

 A. 1

3 2

nU

U U
 B. 1

3 2

nU

U U
 C. 3 2

1

U U

nU


 D. 3 2

1

U U

nU


 

Câu 23. Đặt điện áp 120 2 2osu c ftV ( f thay đổi được) vào hai đầu đoạn mạch mắc nối tiếp gồm cuộn 

cảm thuần có độ tự cảm L, điện trở R và tụ điện có điện dung C, với CR2<2L. Khi f=f1 thì điện áp hiệu dụng 

giữa hai đầu tụ điện đạt cực đại. Khi f=f2=f1 2 thì điện áp hiệu dụng giữa hai đầu điện trở đạt cực đại. Khi 

f=f3 thì điện áp giữa hai đầu cuộn cảm đạt cực đại ULmax. Giá trị của ULmax gần giá trị nào nhất sau đây: 

 A. 85V                     B. 145V                                    C. 57V                                       D. 173V. 

IV. Dao động và sóng điện từ (3 câu): 1(NB); 1(TH); 1(VDT) 

Câu 24. Trong chiếc điện thoại di động   

  A. chỉ có máy phát sóng vô tuyến. B. không có máy phát và máy thu sóng vô tuyến. 

  C. chỉ có máy thu sóng vô tuyến. D. có cả máy phát và máy thu sóng vô tuyến. 

Câu 25. Một sóng điện từ lần lượt lan truyền trong các môi trường: nước, chân không, thạch anh và thủy tinh. 

Tốc độ lan truyền của sóng điện từ này lớn nhất trong môi trường 

 A. nước. B. thủy tinh. C. chân không. D. thạch anh. 

Câu 26. Cho mạch dao động gồm một cuộn cảm mắc nối tiếp với một tụ điện C1 thì mạch thu được sóng điện 

từ có tần số f1, thay tụ trên bằng tụ C2 thì mạch thu được sóng điện từ có tần số f2. Hỏi mắc đồng thời hai tụ 

nối tiếp với nhau rồi mắc vào cuộn cảm thì mạch thu được sóng có tần số là bao nhiêu? 

 A.  1 22 f f  B. 2 2 2

1 2f f f   C.  
1

2
1 2f f .f  D.  

1

2
1 2f f f   

V. Sóng ánh sáng (5 câu): 2(NB); 1(TH); 1(VDT); 1(VDC) 

Câu 27. Phát biểu nào sau đây là đúng? 

 A. Ánh sáng đơn sắc là ánh sáng bị tán sắc khi đi qua lăng kính. 

 B. Ánh sáng trắng là hỗn hợp của vô số ánh sáng đơn sắc có màu biến thiên liên tục từ đỏ đến tím. 

 C. Chỉ có ánh sáng trắng mới bị tán sắc khi truyền qua lăng kính. 

 D. Tổng hợp các ánh sáng đơn sắc sẽ luôn được ánh sáng trắng. 
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Câu 28. Trong chân không, các bức xạ được sắp xếp theo thứ tự bước sóng giảm dần là: 

 A. tia hồng ngoại, ánh sáng tím, tia tử ngoại, tia Rơn-ghen. 

 B. tia hồng ngoại, ánh sáng tím, tia Rơn-ghen, tia tử ngoại. 

 C. ánh sáng tím, tia hồng ngoại, tia tử ngoại, tia Rơn-ghen. 

 D. tia Rơn-ghen, tia tử ngoại, ánh sáng tím, tia hồng ngoại. 

Câu 29. Chiếu xiên từ không khí vào nước một chùm sáng song song rất hẹp (coi như một tia sáng) gồm ba 

thành phần đơn sắc: đỏ, lam và tím. Gọi rđ, r ,  rt  lần lượt là góc khúc xạ ứng với tia màu đỏ, tia màu lam và 

tia màu tím. Hệ thức đúng là 

 A. r = rt = rđ. B. rt < r  < rđ. C. rđ < r  < rt. D. rt < rđ < r . 

Câu 30. Trong một thí nghiệm Y âng về giao thoa ánh sáng, bước sóng ánh sáng đơn sắc là 600nm, khoảng 

cách giữa hai khe hẹp là 1mm, khoảng cách từ mặt phẳng chứa hai khe đến màn là 2m. Khoảng vân quan sát 

được trên màn có giá trị bằng: 

 A. 1,5mm                                  B. 0,3mm                     C. 1,2mm          D. 0,9mm  

Câu 31. Trong thí nghiệm Y-âng về giao thoa ánh sáng, nguồn sáng phát ra vô số ánh sáng đơn sắc có bước 

sóng λ biến thiên liên tục trong khoảng từ 406 nm đến 760 nm (406 nm < λ < 760 nm). Trên màn quan sát, tại 

M chỉ có một bức xạ cho vân sáng và hai bức xạ có bước sóng λ1 và λ2 (λ1 < λ2) cho vân tối. Giá trị lớn nhất 

của λ1 là:   A. 464 nm. B. 456 nm. C. 542 nm. D. 487 nm. 

VI. Lượng tử ánh sáng (4 câu): 1(NB); 1 TH; 2(VDT) 

Câu 32. Phát biểu nào là sai?  

A. Điện trở của quang trở giảm mạnh khi có ánh sáng thích hợp chiếu vào.  

B. Nguyên tắc hoạt động của tất cả các tế bào quang điện đều dựa trên hiện tượng quang dẫn.  

C. Trong pin quang điện, quang năng biến đổi trực tiếp thành điện năng.  

D. Có một số tế bào quang điện hoạt động khi được kích thích bằng ánh sáng nhìn thấy.  

Câu 33. Một kim loại có giới hạn quang điện là 0,5 μm. Lấy c = 3.108 m/s. Chiếu bức xạ có tần số f vào kim 

loại này thì xảy ra hiện tượng quang điện. Giá trị nhỏ nhất của f là 

 A. 6.1014 Hz. B. 5.1014 Hz. C. 4,5.1014 Hz. D. 2.1014 Hz. 

Câu 34. Đối với nguyên tử hiđrô, các mức năng lượng ứng với các quỹ đạo dừng K, M có giá trị lần lượt là: 

-13,6 eV; -1,51 eV. Cho h = 6,625.10-34 J.s; c = 3.108 m/s và e = 1,6.10-19 C. Khi êlectron chuyển từ quỹ đạo 

dừng M về quỹ đạo dừng K, thì nguyên tử hiđrô có thể phát ra bức xạ có bước sóng 

 A. 102,7 m. B. 102,7 mm. C. 102,7 nm. D. 102,7 pm. 

Câu 35. Biết rằng trên các quỹ đạo dừng của nguyên tử hiđrô, electron chuyển động tròn đều dưới tác dụng 

của lực hút tĩnh điện giữa hạt nhân và electron. Khi electron chuyển động trên quỹ đạo dừng K chuyển lên 

chuyển động trên quỹ đạo dừng M thì có tốc độ góc đã 

A. tăng 8 lần. B. tăng 27 lần. C. giảm 27 lần. D. giảm 8 lần. 

VII. Hạt nhân nguyên tử (5 câu): 2(NB); 3(VDT) 

Câu 36. Khi nói về tia , phát biểu nào sau đây sai? 

 A. Tia  không phải là sóng điện từ. B. Tia  có khả năng đâm xuyên mạnh hơn tia X. 

 C. Tia  không mang điện. D. Tia  có tần số lớn hơn tần số của tia X. 

Câu 37. Trong một phản ứng hạt nhân, có sự bảo toàn 

 A. số prôtôn. B. số nuclôn. C. số nơtron. D. khối lượng. 

Câu 38. Hạt nhân U có năng lượng liên kết là 1784 MeV. Năng lượng liên kết riêng của hạt nhân này là 

 A. 5,45 MeV/nuclôn.  B. 12,47 MeV/nuclôn.  C. 7,59 MeV/nuclôn.  D. 19,39 MeV/nuclôn.  

Câu 39. Cho rằng khi một hạt nhân urani U235

92 phân hạch thì tỏa ra năng lượng trung bình là 200 MeV. Lấy 

NA =6,023.1023 mol-1 , khối lượng mol của urani U235

92 là 235 g/mol. Năng lượng tỏa ra khi phân hạch hết 1 kg 

urani U235

92  là  

     A. 5,12.1026 MeV.                 B. 51,2.1026 MeV.               C. 2,56.1015 MeV.              D. 2,56.1016 MeV. 

Câu 40. Chất phóng xạ pôlôni 210

84 Po  phát ra tia  α và biến đổi thành chì. Cho chu kì bán rã cùa pôlôni là 138 

ngày. Ban đầu có một mẫu pôlôni nguyên chất, sau khoảng thời gian t thì tỉ số giữa khối lượng chì sinh ra và 

khối lượng pôlôni còn lại trong mẫu là 0,6. Coi khối lượng nguyên từ bằng số khối của hạt nhân của nguyên 

tử đó tính theo đơn vị u. Giá trị của t là  

    A. 95 ngày.  B. 105 ngày.   C. 83 ngày.  D. 33 ngày. 
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ĐỀ 4 

Câu 1. Hai chất điểm mang điện tích q1, q2 khi đặt gần nhau chúng đẩy nhau. Kết luận nào sau đây không 

đúng? 

A. q1 và q2 đều là điện tích dương.    B. q1 và q2 đều là điện tích âm. 

C. q1 và q2 trái dấu nhau     D. q1 và q2 cùng dấu nhau. 

Câu 2. Một điện tích điểm Q đặt trong không khí. Gọi EA, EB là cường độ điện trường do Q gây ra tại A và 

B, r là khoảng cách từ A đến Q. Cường độ điện trường do Q gây ra tại A và B lần lượt là AE


 và BE


. Để AE


 

có phương vuông góc BE


 và EA = EB thì khoảng cách giữa A và B là 

A. r   B. r .   C. r   D. 2r 

Câu 3: Một nguồn điện có điện trở trong 0,1Ω được mắc với điện trở R=4,8Ω thành mạch kín. Khi đó hiệu 

điện thế giữa hai cực của nguồn là 12V. Suất điện động của nguồn là 

A. 12V   B. 25,48V  C. 12,25V.  D. 24,96V 

Câu 4: Từ thông Ф qua một khung dây biến đổi, trong khoảng thời gian 0,1 (s) từ thông tăng từ 0,8 (Wb) 

đến 2,6 (Wb). Suất điện động cảm ứng xuất hiện trong khung có độ lớn bằng: 

A. 18V.                      B.10V                            C.16V                          D.22V 

Câu 5. Ba chất điểm dao động điều hòa, cùng phương, cùng biên độ A, cùng vị trí cân bằng là gốc tọa độ 

nhưng tần số góc lần lượt là  , 2  và 3 . Biết rằng, tại mọi thời điểm li độ và vận tốc của các chất điểm 

liên hệ với nhau bằng biểu thức 
3

3

2

2

1

1

v

x

v

x

v

x
 . Tại thời điểm t, tốc độ của các chất điểm theo đúng thứ tự lần 

lượt là 10cm/s, 15cm/s và 0v . Giá trị 0v  gần giá trị nào nhất sau đây? 

A. 54cm/s B. 19cm/s C. 45cm/s D. 16cm/s 

Câu 6. Một con lắc lò xo gồm vật nhỏ và lò xo nhẹ có độ cứng k, dao động điều hòa dọc theo trục Ox quanh 

vị trí cân bằng O. Biểu thức lực kéo về tác dụng lên vật theo li độ x là 

A. .
2

1
kxF   B. .

2

1 2kxF   C. F = - kx. D. F = k.x. 

Câu 7. Một con lắc lò xo treo thẳng đứng gồm lò xo nhẹ và vật nhỏ A có khối lượng 

m, lần lượt treo thêm các quả cân vào A thì chu kì dao động điều hòa của con lắc 

tương ứng là T. Hình bên biểu diễn sự phụ thuộc của T2 theo tổng khối lượng của 

các quả cân treo  

vào A. Giá trị của m là 

A. 100g               B. 80g                       C. 60g                    D. 120g 

 

Câu 8: Tại một nơi, chu kì dao động điều hoà của một con lắc đơn là 2,0 s. Sau khi tăng chiều dài của con lắc 

thêm 21 cm thì chu kì dao động điều hoà của nó là 2,2 s. Chiều dài ban đầu của con lắc này là 

A. 100 cm B. 98 cm. C. 101 cm. D. 99 cm. 

Câu 9: Câu 21. Hai vật A và B dao động điều hòa cùng tần số. Hình bên là đồ thị biểu  

diễn sự phụ thuộc của li độ x1 của A và li độ x2 của B theo thời gian t. Hai dao  

động A và B lệch pha nhau 

A. 1,65rad B. 1,70rad  

C. 0,20rad D. 1,49rad 

Câu 10: Trong dao động cơ. Khi xảy ra hiện tượng cộng hưởng thì vật tiếp tục dao 

động 

A. với tần số nhỏ hơn tần số dao động riêng. B. mà không chịu ngoại lực tác dụng. 

C. với tần số bằng tần số dao động riêng D. với tần số lớn hơn tần số dao động riêng. 

Câu 11: Một con lắc lò xo dao động điều hoà với biên độ 10 cm, vật có khối lượng 1 kg. Thời gian ngắn nhất 

đi từ điểm có toạ độ – 5 cm đến điểm có toạ độ + 5 cm là /30 s. Tính cơ năng dao động. 

A. 0,3 J B. 0,16 J C. 0,36 J D. 0,5 J. 

Câu 12: Cho hai dao động điều hòa cùng phưong có phưong trình lần lượt là:  

x1 = A1cos(t + 
2


); x2 = A2cos(t ). Biên độ dao động này là 

A. A= 
2 2

1 2| A A |  B. 
2 2

1 2| A A |   C. A1 + A2  D. A = |A1 – A2| 

Câu 13: Khi nói về dao động cơ cưỡng bức, phát biểu nào sau đây là sai: 

3 2
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 A. Tần số dao động cưỡng bức bằng tần số của lực cưỡng bức. 

 B. Tần số dao động cưỡng bức lớn hơn tần số của lực cưỡng bức 

 C. Biên độ của dao động cưỡng bức càng lớn khi tần số của lực cưỡng bức càng gần tần số riêng của hệ 

dao động. 

 D. Biên độ của dao động cưỡng bức phụ thuộc vào độ chênh lệch giữa tần số của lực cưỡng bức và tần số 

riêng của hệ dao động . 

Câu 14. Khi sóng âm truyền từ môi trường không khí vào môi trường nước thì 

A. chu kì của nó tăng.              B. tần số của nó không thay đổi 

C. bước sóng của nó giảm.   D. bước sóng của nó không thay đổi. 
Câu 15. Ở mặt chất lỏng, tại hai điểm A và B có hai nguồn dao động cùng pha theo phương thẳng đứng phát ra hai 

sóng kết hợp có bước sóng  . Gọi I là trung điểm của đoạn thẳng AB. Ở mặt chất lỏng, gọi (C) là hình tròn nhận AB 

làm đường kính, M là 1 điểm ở trong (C) xa I nhất mà phần tử chất lỏng ở đó dao động với biên độ cực đại và cùng pha 

với nguồn. Biết AB=6,6 . Độ dài đoạn thẳng MI có giá trị gần nhất với giá trị nào sao đây? 

A. 3,09  B. 3,02  C. 3,13  D. 3,24  

Câu 16: Trên mặt một chất lỏng, tại O có một nguồn sóng cơ dao động có tần số 30Hz. Tốc độ truyền sóng có 

một giá trị trong khoảng từ 1,6m/s đến 2,9m/s.  Biết tại điểm M cách O một khoảng 10cm, sóng tại đó luôn dao 

động ngược pha với dao động tại O. Giá trị của tốc độ truyền sóng bằng 

A. 2m/s. B. 3m/s C. 1,6m/s D. 2,4m/s 

Câu 17: Một dao động lan truyền trong môi trường liên tục từ điểm M đến điểm N cách M một đoạn 7λ/3(cm). 

Sóng truyền với biên độ A không đổi. Biết phương trình sóng tại M có dạng  

uM = 3cos2t (uM tính bằng cm, t tính bằng giây). Vào thời điểm t1 tốc độ dao động của phần tử M là 6π (cm/s) 

thì tốc độ dao động của phần tử N là 

A. 3 (cm/s) B. 4(cm/s). C. 6(cm/s). D. 0,5 (cm/s). 

Câu 18: Sóng điện từ và sóng cơ học không có chung tính chất nào dưới đây?  

A. Phản xạ.    B. Truyền được trong chân không            C. Mang năng lượng.   D. Khúc xạ.  

Câu 19: Dòng điện xoay chiều trong đoạn mạch chỉ có điện trở thuần    

A. cùng tần số với hiệu điện thế ở hai đầu đoạn mạch và có pha ban đầu luôn bằng 0.  

B. cùng tần số và cùng pha với hiệu điện thế ở hai đầu đoạn mạch  

C. luôn lệch pha π/2 so với hiệu điện thế ở hai đầu đoạn mạch.  

D. có giá trị hiệu dụng tỉ lệ thuận với điện trở của mạch.   

Câu 20: Một máy phát điện xoay chiều một pha có phần ứng gồm bốn cuộn dây giống nhau mắc nối tiếp. Suất 

điện động xoay chiều do máy phát sinh ra có tần số 50 Hz và giá trị hiệu dụng 100 2 V. Từ thông cực đại qua 

mỗi vòng của phần ứng là 5/ π mWb. Số vòng dây trong mỗi cuộn dây của phần ứng là 

A. 400 vòng. B. 200 vòng. C. 100 vòng D. 71 vòng. 

Câu 21: Đoạn mạch điện xoay chiều gồm điện trở thuần R, cuộn dây thuần cảm (cảm thuần) L và tụ điện C 

mắc nối tiếp. Kí hiệu uR , uL , uC tương ứng là hiệu điện thế tức thời ở hai đầu các phần tử R, L và C. Quan hệ 

về pha của các hiệu điện thế này là  

A.  uR trễ pha π/2 so với  uC .     B.  uC trễ pha π so với  uL  

C.  uL sớm pha π/2 so với uC.     D. uR sớm pha π/2 so với uL . 

Câu 22: Một máy biến thế có số vòng của cuộn sơ cấp là 5000 và thứ cấp là 1000. Bỏ qua mọi hao phí của 

máy biến thế. Đặt vào hai đầu cuộn sơ cấp hiệu điện thế xoay chiều có giá trị hiệu dụng 100 V thì hiệu điện 

thế hiệu dụng ở hai đầu cuộn thứ cấp khi để hở có giá trị là  

A.20 V  B.40 V.   C. 10 V.   D. 500 V.  

Câu 23: Đặt vào hai đầu đoạn mạch điện RLC không phân nhánh một hiệu điện thế xoay chiều có tần số 50 

Hz. Biết điện trở thuần R = 25 Ω, cuộn dây thuần cảm (cảm thuần) có L = 1/π H. Để hiệu điện thế ở hai đầu 

đoạn mạch trễ pha π/4 so với cường độ dòng điện thì dung kháng của tụ điện là  

A. 125 Ω    B. 150 Ω.    C. 75 Ω.    D. 100 Ω.  

Câu 24: Đặt hiệu điện thế u = U0sinωt (U0 và ω không đổi) vào hai đầu đoạn mạch RLC không phân nhánh. 

Biết độ tự cảm và điện dung được giữ không đổi. Điều chỉnh trị số điện trở R để công suất tiêu thụ của đoạn 

mạch đạt cực đại. Khi đó hệ số công suất của đoạn mạch bằng  

A. 0,85.    B. 0,5.     C. 1.     D. 1/√2  

Câu 25: Đặt điện áp xoay chiều ổn định vào hai đầu đoạn mạch AB mắc nối tiếp (hình vẽ). Biết tụ điện có 

dung kháng ZC, cuộn cảm thuần có cảm kháng ZL và 3ZL = 2ZC. Đồ thị biểu diễn sự phụ thuộc vào thời gian 
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của điện áp giữa hai đầu đoạn mạch AN và điện áp giữa hai đầu đoạn mạch MB như hình vẽ. Điệp áp hiệu 

dụng giữa hai điểm M và N là: 

 
A. 173V. B. 86 V C. 122 V. D. 102 V. 

Câu 26: Khi nói về sóng điện từ, phát biểu nào sau đây là sai? 

A. Khi sóng điện từ gặp mặt phân cách giữa hai môi trừong thì nó cũng bị phản xạ và khúc xạ như ánh sáng. 

B. Sóng điện từ là sóng dọc                                           C. Sóng điện từ mang năng lựong. 

D. Sóng điện từ truyền được trong chân không. 

Câu 27: Một ăng ten ra đa phát ra sóng điện từ đến một vật đang chuyển động về phía ra đa. Thời gian từ lúc 

ăng ten phát sóng đến lúc nhận sóng phản xạ là 80µs. Sau 2 phút đo lần thứ 2, thời gian từ lúc phát đến lúc 

nhận là 76µs. Tính tốc độ trung bình của vật? 

A. 5m/s.   B. 6m/s  C. 7m/s  D. 29m/s 

Câu 28: Một ánh sáng đơn sắc có bước sóng λ=0,6670μm trong nước có chiết suất 4/3. Tính bước sóng λ' của 

ánh sáng đó trong thủy tinh có chiết suất 1,6. 

A. 0,4169μm B. 0,5585m C. 0,5558μm D. 0,5883μm 

Câu 29: Quang phổ liên tục 

A. phụ thuộc vào nhiệt độ của nguồn phát mà không phụ thuộc vào bản chất của nguồn phá 

B. phụ thuộc vào bản chất và nhiệt độ của nguồn phát. 

C. không phụ thuộc vào bản chất và nhiệt độ của nguồn phát. 

D. phụ thuộc vào bản chất của nguồn phát mà không phụ thuộc vào nhiệt độ của nguồn phát. 

Câu 30. Trong thí nghiệm I-âng về giao thoa ánh sáng, hai khe được chiếu sáng đồng thời bởi hai bức xạ đơn 

sắc có bước sóng lần lượt là 
1  và 

2 . Trên màn quan sát có vân sáng bậc 12 của 
1  trùng với vân sáng bậc 

10 của 
2 . Tỉ số 1

2




 bằng  

A. 
6

5
.   B. 

2
.

3
   C. .

5
.

6
   D. 

3
.

2
 

Câu 31: Trong thí nghiệm của Young, khoảng cách giữa hai khe là 0,5mm, khoảng cách giữa hai khe đến 

màn là 2m. Ánh sáng đơn sắc có bước sóng λ = 0,5μm. Tại điểm M cách vân trung tâm 5mm ta có 

A. vân tối thứ 3  B. vân sáng bậc 3.    C. vân tối thứ 2. D. vân sáng bậc 2. 

Câu 32. Pin quang điện là nguồn điện, trong đó 

 A. hóa năng được biến đổi trực tiếp thành điện năng.  

 B. quang năng được biến đổi trực tiếp thành điện năng 

 C. cơ năng được biến đổi trực tiếp thành điện năng. 

 D. nhiệt năng được biến đổi trực tiếp thành điện năng. 

 Câu 33. Dùng thuyết lượng tử ánh sáng không giải thích được 

 A. hiện tượng quang – phát quang.    B. hiện tượng giao thoa ánh sáng 

 C. nguyên tắc hoạt động của pin quang điện.  D. hiện tượng quang điện ngoài. 

Câu 34. Một kim loại có công thoát êlectron là 7,2.10-19 J. Chiếu lần lượt vào kim loại này các bức xạ có bước 

sóng λ1 = 0,18 μm, λ2 = 0,21 μm, λ3 = 0,32 μm và λ = 0,35 μm. Những bức xạ có thể gây ra hiện tượng quang 

điện ở kim loại này có bước sóng là 

A. λ1, λ2 và λ3.  B. λ1 và λ2  C. λ2, λ3 và λ4.  D. λ3 và λ4. 

Câu 35. Khi chiếu chùm tia tử ngoại vào một ống nghiệm đựng dung dịch fluorexêin thì thấy dung dịch này 

phát ra ánh sáng màu lục. Đó là hiện tượng 

A. phản xạ ánh sáng.B. quang – phát quang   C. hóa - phát quang.     D. tán sắc ánh sáng. 

Câu 36: Hạt nhân Triti (  T1
3 ) có  

A. 3 nuclôn, trong đó có 1 prôtôn   B. 3 nơtrôn  và 1 prôtôn.  

C. 3 nuclôn, trong đó có 1 nơtrôn (nơtron).   D. 3 prôtôn và 1 nơtrôn.  
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Câu 37: Hạt nhân càng bền vững khi có  

A. số nuclôn càng nhỏ.    B. số nuclôn càng lớn.  

C. năng lượng liên kết càng lớn.    D. năng lượng liên kết riêng càng lớn  

Câu 38: Xét một phản  ứng hạt nhân:  H1
2 + H1

2 → He2
3 +  n0

1 . Biết khối lượng của các hạt nhân H1
2  

mH = 2,0135u ; mHe = 3,0149u ; mn  = 1,0087u ; 1 u = 931 MeV/c2. Năng lượng phản ứng trên toả ra là  

A7,4990 MeV.    B. 2,7390 MeV.   C. 1,8820 MeV.         D. 3,1654 MeV 

Câu 39: Giả sử sau 3 giờ phóng xạ (kể từ thời điểm ban đầu) số hạt nhân của một đồng vị phóng xạ còn lại 

bằng 25% số hạt nhân ban đầu. Chu kì bán rã của đồng vị phóng xạ đó bằng  

A. 2 giờ.    B. 1,5 giờ   C. 0,5 giờ.    D. 1 giờ.   

Câu 40 : Hạt nhân A đang đứng yên thì phân rã thành hạt nhân B có khối lượng mB và hạt  có khối lượng 

m . Tỉ số giữa động năng của hạt nhân B và động năng của hạt  ngay sau phân rã bằng 

A. 
B

m

m

  .  B. 

2

Bm

m

 
 
 

  C. Bm

m

   D. 

2

B

m

m

 
 
 

 

 

 
ĐỀ 5 

Câu 1. Dao động của con lắc trong đồng hồ quả lắc là  

A. dao động cưỡng bức.     B. dao động tắt dần.  

C. dao động điện từ.     D. dao động duy trì.  

Câu 2. Trong dao động điều hòa của chất điểm, chất điểm đổi chiều chuyển động khi  

A. lực kéo về đổi chiều.                            B. lực kéo về dạng bằng không. 
C. lực kéo về có độ lớn cực đại.   D. lực kéo về có độ lớn cực tiểu. 

Câu 3. Biên độ của dao động cưỡng bức không phụ thuộc vào  

A. thời gian tác dụng của ngoại lực.  B. biên độ của ngoại lực. 

C. sức cản của môi trường.    D. tần số của ngoại lực. 

Câu 4. Một lò xo treo thẳng đứng vào điểm cố định, đầu dưới gắn vật khối lượng 100g. Vật dao động điều 

hòa với tần số 5Hz và cơ năng bằng 0,08 J. Lấy 
2 10  . Tỉ số giữa động năng và thế năng khi vật ở cự li độ 

2cm là 

A. 3    B. 
1

3
    C.2    D. 

1

2
  

Câu 5.  Một con lắc đơn dao động điều hòa với biên độ góc 90 dưới tác dụng của trọng lực. Ở thời điểm t0, 

vật nhỏ của con lắc có li độ góc và li độ cong lần lượt 4,50 và 2,5π(cm). Lấy g = 10(m/s2). Tốc độ của vật tại 

thời điểm t0 bằng: 

A. 37cm/s   B. 31cm/s  C. 25cm/s  D. 43cm/s 

Câu 6.  Hai con lắc lò xo A và B giống nhau, dao động 

trên hai đường thẳng song song, gần nhau và dọc theo trục 

Ox. Vị trí cân bằng của hai con lắc cùng nằm trên một 

đường thẳng vuông góc với trục Ox tại O. Hình bên là đồ 

thị của li độ dao động của con lắc A (đường 1) và của con 

lắc B (đường 2) phụ thuộc vào thời gian t. Mốc thế năng 

tại vị trí cân bằng của mỗi vật. Lấy 
2 10  . Biết khoảng 

cách giữa hai vật của hai con lắc dọc theo trục Ox có giá 

trị lớn nhất là 20 cm. Khi động năng con lắc A là 0,24 J 

thì thế năng con lắc B là  

A. 90 mJ.    B. 240 mJ.   C. 160 mJ.   D. 135 mJ. 

Câu 7.  Tai ta nghe nốt la của đàn ghita khác nốt la của đàn viôlon là vì hai âm đó có 

A. âm sắc khác nhau     B. cường độ âm khác nhau.  

C. mức cường độ âm khác nhau.   D. tần số khác nhau 

Câu 8.  Một sóng cơ đang truyền theo chiều dương của trục Ox. Hình ảnh sóng 

tại một thời điểm được biểu diễn như hình vẽ. Bước sóng của sóng này là 

A. 120 cm. B. 60 cm. C. 90 cm. D. 30 cm. 
Câu 9.  Trên bề mặt chất lỏng có hai nguồn sóng S1, S2, dao động theo 

phương vuông góc với mặt chất lỏng có phương trình u1 =u2, = 
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cos(40πt)(mm). Sóng truyền với tốc độ truyền sóng là 120 cm/s. Gọi I là trung điểm của S1 , S2 , A và B là 

hai điểm nằm trên đoạn  S1S2, cách I lần lượt các khoảng 0,5 cm và 2 cm. Tại thời điểm t vận tốc dao động 

của phần tử môi trường tại A là 12 cm/s, khi đó vận tốc dao động của các phần tử môi trường tại điểm B là 

 A. 4 3cm/ s    B. 6cm/s   C. 4 3cm/s   D. -6cm/s 

 

Câu 10.  Một sợi dây đàn hồi có độ dài 80 cm, đầu B giữ cố định, đầu A gắn với cần rung dao động điều hòa 

với tần số 50 Hz theo phương vuông góc với AB. Trên dây có một sóng dừng với 4 bụng sóng, coi rất gần A 

và B là các nút sóng. Tốc độ truyền sóng trên dây là 

A. 40m/s.   B. 20m/s.  C. 10m/s.  D. 5 m/s. 

Câu 11. Trong môi trường đẳng hướng và không hấp thụ âm, có 3 điểm thẳng hàng theo đúng thứ tự A; B; C 

với AB = 100 m, AC = 250 m. Khi đặt tại A một nguồn điểm phát âm công suất P thì mức cường độ âm tại B 

là 100 dB. Bỏ nguồn âm tại A, đặt tại B một nguồn điểm phát âm công suất 2P thì mức cường độ âm tại A và 

C là 

A. 103 dB và 99,5 dB    B. 100 dB và 96,5 dB. 

C. 103 dB và 96,5 dB.    D. 100 dB và 99,5 dB. 

Câu 17. Đặt điện áp xoay chiều vào hai đầu một đoạn mạch gồm điện trở R, cuộn cảm thuần và tự điện mắc 

nối tiếp thì tổng trở của đoạn mạch là Z. Hệ số công suất của đoạn mạch là cosφ. Công thức nào sau đây đúng?  

A. cos .
R

z
     B. cos .

2

z

R
    C.

2
cos

R

z
   . D. 

2
cos .

R

z
    

Câu 18. Đặt điện áp xoay chiều có giá trị hiệu dụng U vào hai đầu một đoạn mạch chỉ có tụ điện thì dung 

kháng của tụ điện là ZC. Cường độ dòng điện hiệu dụng trong mạch là  

A. I = 
C

2

Z

U
   B. I = U2.Z   C. I = 

CZ

U
    D. I = 

U

ZC   

Câu 14. Suất điện động cảm ứng trong một khung dây phẳng có biểu thức
0 ( )e E cos t   . Khung dây gồm 

N vòng dây. Từ thông cực đại qua mỗi vòng dây của khung là  

A. 
0

. 
N

E


    B. N E .   C. 0 .   

NE


   D. 0 .   

E

N
   

Câu 15. Một máy biến áp lí tưởng có số vòng dây của cuộn sơ cấp và cuộn thứ cấp lần lượt là 
1N  và

2N  . Nếu 

máy biến áp này là máy hạ áp thì  

A. 2

1

1.
N

N
    B. 2

1

1.
N

N
    C. 2

1

1.
N

N
    D. N2 = 

1N

1
  

Câu 16. Chọn câu ĐÚNG. Phần ứng của máy phát điện xoay chiều ba pha : 

A. có thể là stato hoặc roto       B. là stato 

C. là 3 cuộn dây giống nhau đặt lệch nhau 1200 và ghép nối tiếp nhau  D. là rôto 

Câu 17. Đoạn mạch điện gồm cuộn dây mắc nối tiếp với tụ điện. Độ lệch pha giữa điện áp giữa hai đầu cuộn 

dây và dòng điện là 600 . Điện áp hiệu dụng ở hai đầu cuộn dây bằng điện áp hiệu dụng ở hai đầu đoạn mạch 

và bằng 220 V. Điện áp hiệu dụng ở hai đầu tụ điện là  

A. 110 V.    B. 220 3  V.   C. 100 V.   D. 200 V 

Câu 18. Cho đoạn mạch AB như 

hình vẽ. Biết R = 80Ω, r = 20Ω. 

Đặt vào hai đầu mạch một điện áp 

xoay chiều u = U 2

cos(100πt)(V). Đồ thị biểu diễn 

sự phụ thuộc của điện áp tức thời 

giữa hai điểm A, N (uAN) và giữa 

hai điểm M, B (uMB) theo thời 

gian được biểu diễn như hình vẽ. 

Hệ số công suất của đoạn mạch 

AB có giá trị gần giá trị nào nhất sau đây? 

 A. 0,50.                  B. 0,707.       C. 0,866 V.  D. 0,945. 

t (s)

u (V)

300 

  
O 

uM

uAN 
M N 

C 
A B 

R  L,r 
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Câu 19. Điện áp giữa 2 cực của máy phát điện cần tăng lên bao nhiêu lần để  công suất hao phí giảm 100 lần 

với điều kiện công suất truyền đến tải tiêu thụ không đổi và khi chưa tăng thi độ giảm điện áp trên đường dây 

bằng 15% điện giữa hai cực máy phát. Coi cường độ dòng điện luôn cùng pha với điện áp. 

A. 10 lần        B. 8,515 lần.         C. 10,515 lần.        D. 5 lần 

Câu 20. Chu kì dao động điện từ tự do trong mạch dao động LC là: 

A. 2
L

T
C

    B. 
2

T
LC


   C. 2T LC  D. 2

C
T

L
  

Câu 21. Khi nới về sóng điện từ, tìm phát biểu sai 

A. Sóng điện từ là sóng ngang và truyền được trong chân không 

B. Với một sóng điện từ khi truyền qua các môi trường khác nhau thì tấn số sóng luôn không đổi 

C. Tại mỗi một điểm trên phương trình truyền sóng, điện trường và từ trường luôn dao động vuông pha 

D. Sóng điện từ truyền được trong mọi môi trường vật chất với tốc độ bằng tốc độ ánh sáng trong môi 

trường đó 

Câu 22. Mạch chọn sóng của máy thu vô tuyến điện gồm cuộn dây có độ tự cảm L và một tụ điện xoay có 

điện dung biến thiên từ 10 pF đến 810 pF. Khi điều chỉnh điện dung của tụ đến giá trị 160 pF thì mạch thu 

được sóng điện từ có bước sóng 40 m. Mạch trên có thể thu được sóng điện từ có bước sóng từ  

A. 5 m đến 160 m.      B. 10 m đến 80 m.  

C. 10 m đến 90 m.     D. 5 m đến 80 m. 

Câu 23. Trong thí nghiệm giao thoa ánh sáng của Iâng, khoảng cách từ vân trung tâm đến vân sáng là: 

A. x = k. a/D  B. x = (2k+1). D/a C. x = k.aD/     D. x = k. D/a 

Câu 24. Trong thí nghiệm Iâng về giao thoa ánh sáng, cho biết khoảng cách giữa 2 khe S1 S2 =1mm, khoảng 

cách từ 2 khe đến màn là D=2m, ánh sáng đơn sắc có ánh sáng  =0,6 μm.Khoảng cách từ vân sáng thứ 3 đến 

vân tối thứ 7 ở cùng bên vân chính giữa là : 

A. 4,8mm  B. 5,4mm  C. 4,2mm  D. 3,6mm 

Câu 25. Khi nói về sóng ánh sáng, phát biểu nào sau đây đúng? 
A. Ánh sáng trắng không bị tán sắc khi đi qua lăng kính.  
B. Ánh sáng đơn sắc không bị tán sắc khi đi qua lăng kính.  
C. Tia X có tần số nhỏ hơn tần số của ánh sáng nhìn thấy.  
D. Tia tử ngoại có tần số nhỏ hơn tần số của ánh sáng nhìn thấy. 

Câu 26. Chiếu xiên từ không khí vào nước một chùm sáng song song rất hẹp (coi như một tia sáng) gồm 3 

thành phần đơn sắc: đỏ, vàng và tím. Gọi   , ,D TVr r r  lần lượt là góc khúc xạ ứng với tia màu đỏ, tia màu vàng 

và tia màu tím. Hệ thức đúng là:  

A. 
T D Vr r r     B. 

 T D vr r r   C. rT v Dr r     D. r <r <rD V T
  

Câu 27. Trong thí nghiệm Y-âng về giao thoa ánh sáng, khoảng cách giữa hai khe là 2 mm, khoảng cách từ 

hai khe đến màn quan sát là 2m. Nguồn S phát ra đồng thời hai bức xạ  
1 2,   có bước sóng lần lượt là 0,5 m  

và 0,4 m . Trên màn, hai điểm M và N ở cùng một bên so với vân sáng trung tâm, cách vận sáng trung tâm 

lần lượt 5,5 mm và 35,5 mm. Trên đoạn MN, số vân tối của bức xạ 
2  , trùng với vân sáng của bức xạ 

1 là:

 A. 15.   B. 42.    C. 21.    D. 9.  

Câu 28. Hiện tượng quang điện trong là hiện tượng 

A. bứt electron ra khỏi bề mặt kim loại khi bị chiếu sáng.   

B. giải phóng electron khỏi kim loại bằng cách đốt nóng. 

C. giải phóng electron khỏi mối liên kết trong chất bán dẫn khi bị chiếu sáng 

D. Giải phóng electron khỏi khối bán dẫn. 

Câu 29. Theo thuyết lượng tử ánh sáng, phát biểu nào dưới đây là đúng?  

A. Năng lượng của mọi photon đều như nhau.  

B. Photon luôn bay dọc theo tia sáng với tốc độ c = 3.108 m/s  

C. Photon có thể ở trạng thái chuyển động hoặc đứng yên.  

D. Ánh sáng được tạo thành bởi các hạt gọi là photon.  

Câu 30. Công thoát của electrôn ra khỏi bề mặt một kim loại là 1,88 eV. Giới hạn quang điện của kim loại 

đó:  

A. 0,66μm B. 1,06.10-25m   C. 1,51.106m  D. 0,55μm 
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Câu 31. Xét nguyên tử hiđrô theo mẫu nguyên tử Bo, trong các quỹ đạo dừng của êlectron có hai quỹ đạo có 

bán kính rm và rn. Biết rm – rn =36r0, trong đó r0 là bán kính Bo. Giá trị rm gần nhất với giá trị  

A. 98r0    B. 87r0   C. 50r0   D. 65r0  

Câu 32. Phát biểu nào sau đây là ĐÚNG khi nói về cấu tạo hạt nhân Triti: 

A.  3 proton và 1 nơtron    B.  1 proton và 2 nơtron  

C.  1 proton và  1 nơtron    D.  3 proton  và  1 nơtron 

Câu 33. Khi nói về tia , phát biểu nào sau đây là sai? 

A. Tia  phóng ra từ hạt nhân với tốc độ bằng 2000 m/s. 

B. Khi đi qua điện trường giữa hai bản tụ điện, tia  bị lệch về phía bản âm của tụ điện. 

C. Khi đi trong không khí, tia  làm ion hóa không khí và mất dần năng lượng. 

D. Tia  là dòng các hạt nhân heli ( 4

2 He ). 

Câu 34. Hạt nhân Co60

27 có khối lượng là 59,919u. Biết khối lượng của prôton là 1,0073u và khối lượng của 

nơtron là 1,0087u. Độ hụt khối của hạt nhân Co60

27  là 

A. 0,565u   B. 0,536u                  C. 3,154u  D. 3,637u 

Câu 35. Cho phản ứng hạt nhân nPAl 30
15

27
13  , khối lượng của các hạt nhân là mỏ = 4,0015u, mAl = 

26,97435u, mP = 29,97005u, mn = 1,008670u, 1u = 931Mev/c2. Năng lượng mà phản ứng này toả ra hoặc thu 

vào là bao nhiêu? 

A. Toả 4,275152MeV.    B. Thu 2,67197MeV.   

C. Toả 4,275152.10-13J.    D. Thu 2,67197.10-13J. 

Câu 36. Một bệnh nhân điều trị bằng đồng vị phóng xạ, dùng tia γ để diệt tế bào bệnh. Thời gian chiếu xạ lần đầu 

là 20t  phút, cứ sau 1 tháng thì bệnh nhân phải tới bệnh viện khám bệnh và tiếp tục chiếu xạ. Biết đồng vị phóng 

xạ đó có chu kỳ bán rã T = 4 tháng (coi t T  ) và vẫn dùng nguồn phóng xạ trong lần đầu. Lần chiếu xạ thứ 3 

phải tiến hành trong bao lâu để bệnh nhân được chiếu xạ với cùng một lượng tia γ như lần đầu? 

A. 28,3 phút.  B. 24,2 phút.  C. 40 phút.  D. 20 phút. 

Câu 37. Hai điện tích điểm q1 và q2 khi đặt cách nhau một khoảng r trong không khí thì chúng hút nhau một 

lực F, khi đưa chúng vào trong nước nguyên chất có hằng số điện môi 81 và lực tương tác giữa chúng vẫn là 

F thì phải  đặt chúng cách nhau khoảng r’ là : 

A. 9r    B. r/9   C. 81r   D. r/81 

Câu 38. Một nguồn điện có suất điện động E, điện trở trong r mắc với điện trở ngoài R = r tạo thành một 

mạch điện kín, khi đó cường độ dòng điện trong mạch là I. Nếu ta thay nguồn điện đó bằng 3 nguồn điện 

giống hệt nó mắc nối tiếp thì cường độ dòng điện trong mạch là    

A. 1,5I          B. 3I            C. I/3    D. 2I 

Câu 39. Cuộn dây tròn gồm 100 vòng dây đặt trong không khí. Cảm ứng từ ở tâm vòng dây là 6,28.10-6T.  

Tìm dòng điện qua cuộn dây , biết bán kính vòng dây R = 5 cm .   

A. I = 5 mA .  B. I = 3 mA .  C. I = 6 mA .  D. I = 4 mA. 

Câu 40. Người ta chiếu một chùm tia sáng đơn sắc tới một chậu cá đựng đầy nước chiết suất 1,3. Góc khúc 

xạ là 200. Thêm đường vào nước trong chậu cho đến khi góc khúc xạ bằng 160, trong khi góc tới không thay 

đổi. Tính chiết suất của dung dịch nước đường lúc ấy. 

     A. 4,7      B. 2,3      C. 1,6      D. 1,5 

 

ĐỀ 6 

Câu 1. Độ lớn cường độ điện trường tại một điểm gây bởi một điện tích điểm không phụ thuộc vào: 

A.  khoảng cách từ điểm đang xét đến điện tích đó. B.  độ lớn của điện tích đó 

C.  độ lớn của điện tích thử     D.  hằng số điện môi của môi trường xung quanh. 

Câu 2. Theo định luật Ôm đối với toàn mạch thì cường độ dòng điện trong mạch tỉ lệ thuận với 

A. điện trở trong của nguồn điện.   B.  điện trở mạch ngoài. 

C.  tổng trở của toàn mạch.    D.  suất điện động của nguồn điện. 

Câu 3. Từ thông qua một khung dây biến đổi, trong khoảng thời gian 0,2 (s) từ thông giảm từ 1,2 (Wb) xuống 

còn 0,4 (Wb). Suất điện động cảm ứng trung bình xuất hiện trong khung có độ lớn bằng 

A. 6 (V).               B. 4 (V).                 C. 2 (V).             D. 1 (V). 

Câu 4. Chiếu một  tia sáng đơn sắc tới một chậu đựng đầy nước chiết suất 1,3. Góc khúc xạ là 200. Giữ nguyên 

tia tới thay nước trong chậu bằng một chất lỏng trong suốt khác thì góc khúc xạ lúc này bằng 160. Chiết suất 

của chất lỏng là 
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A. 4,7.   B. 2,3.      C. 1,6.    D. 1,5.    

Câu 5. Một con lắc lò xo gồm vật nhỏ khối lượng m gắn với một lò xo nhẹ có độ cứng k dao động điều hòa 

theo phương ngang. Tần số dao động riêng của con lắc là 

A. 
1 k

f
2 m




.  B. 
1 m

f
2 k




.   C. 
m

f 2
k

  . D. 
k

f 2
m

  . 

Câu 6. Một con lắc lò xo có tần số dao động riêng f0 chịu tác dụng của ngoại lực cưỡng bức n 0F F cos2 ft 

. Dao động cưỡng bức của con lắc có tần số là 

A. f0.    B. 0f f

2


.    C. 0f f .  D. f. 

Câu 7. Khi nói về dao động điều hòa của một vật, phát biểu nào sau đây đúng? 

A. Vectơ vận tốc của vật luôn hướng về vị trí cân bằng. B. Khi ở vị trí biên, gia tốc của vật bằng không. 

C. Vectơ gia tốc của vật luôn hướng về vị trí cân bằng.  D. Khi qua vị trí cân bằng, vận tốc của vật bằng 

không. 

Câu 8. Một con lắc lò xo gồm vật nhỏ có khối lượng 40 g  và lò xo nhẹ có độ cứng 16 N/m , dao động điều 

hòa với biên độ 8 cm . Khi đi qua vị trí cân bằng, tốc độ của vật là 

A. 0,8 m/s .  B. 3,2 m/s .    C. 1,6 m/s .  D. 4 m/s . 

Câu 9. Một vật dao động điều hòa với với tần số 0,5 Hz . Chọn gốc tọa độ ở vị trí cân bằng, gốc thời gian là 

lúc vật có li độ 3 2 cm  và đang chuyển động về vị trí cân bằng với tốc độ 3 2 cm/s . Phương trình dao 

động của vật là 

A. x 3 2 cos(2 t ) (cm)
4


   .    B. x 6cos( t ) (cm)

4


   . 

C. 
3

x 6cos( t ) (cm)
4


   .     D. 

3
x 6cos( t ) (cm)

4


   . 

Câu 10. Tại một nơi trên Trái Đất, có hai con lắc đơn dao động điều hòa với biên độ góc α01 và α02; chu kì 

tương ứng là T1 và 2 1

2
T T

5
 . Tại thời điểm t 0 , cả hai con lắc đều ở vị trí biên. Sau thời gian 1T

3
 đầu tiên, 

quãng đường mà vật nhỏ của hai con lắc đi được bằng nhau. Tỉ số 01

02




 bằng 

A. 
15

14
.    B. 

28

75
.   C. 

75

28
.   D. 

14

15
. 

Câu 11. Một con lắc lò xo dao động điều hòa trên mặt phẳng ngang gồm lò xo có độ cứng 100 N/m và vật 

dao động nặng 0,1 kg. Khi t = 0 vật qua vị trí cân bằng với tốc độ 40π cm/s. Đến thời điểm t =1/30 s người ta 

giữ cố định điểm chính giữa của lò xo. Tính biên độ dao động mới của vật. 

A. 2 2     B. 2 cm.   C. 4 cm.   D. 5  cm. 

Câu 12. Trong sóng cơ, khoảng cách giữa hai điểm gần nhau nhất trên một phương truyền sóng và dao động 

cùng pha là   

A. một phần tư bước sóng.   B. một bước sóng.      C. một nửa bước sóng. D. hai lần bước 

sóng. 

Câu 13. Độ to của âm là một đặc trưng sinh lí của âm gắn liền với 

A. tần số và biên độ âm.       B. tần số âm.              C. mức cường độ âm. D. biên độ âm. 

Câu 14. Khi có giao thoa sóng từ hai nguồn kết hợp cùng ngược pha, cùng biên độ a (sóng truyền đi với biên 

độ không đổi) thì tại trung điểm của đường nối tâm hai nguồn sẽ có biên độ bằng 

A. 2a .    B. 2a .   C. 3a .   D. 0 . 

Câu 15. Tại O có một nguồn phát âm đẳng hướng với công suất không đổi. Môi trường không hấp thụ hay 

phản xạ sóng âm. Đoạn thẳng MN tạo với O thành tam giác vuông tại O, đo được mức cường độ âm tại M là 

 90 dB , tại N là  95 dB . Trên đoạn MN đo được mức cường độ âm cực đại là 

A. 96,9 dB .   B. 97,4 dB .  C. 95,8 dB .  D. 96,2 dB . 

Câu 16. Một sợi dây đàn hồi PQ dài 90 cm, đầu  Q cố định, đầu P dao động với phương trình 

cos π  ( )Pu 6 20 t cm
 
và vuông góc với dây. Sóng dừng ổn định  trên dây có 3 bụng sóng, P là một nút sóng. 

Điểm M trên dây có vị trí cân bằng cách Q 10 cm . Phần tử dây tại M dao động với tốc độ cực đại là 
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A. 3,77 m/s .   B. 5,33 m/s .  C. 6,53 m/s .  D. 7,54 m/s . 

Câu 17. Trên đường dây tải điện Bắc – Nam ở Việt Nam, trước khi đưa điện năng lên đường dây truyền tải, 

người ta tăng điện áp lên 500 kV nhằm mục đích 

A. tăng cường độ dòng điện trên dây tải điện.  B. giảm hao phí điện năng khi truyền tải. 

C. tăng công suất điện trên dây truyền tải.  D. tăng hệ số công suất của mạch truyền tải. 

Câu 18. Điện áp hai đầu một đoạn mạch là: 0u U cos(100 t )(V)
4


   , t tính bằng giây. Tần số góc của điện 

áp này là   

A. rad/s
4


.  B. 100 t rad/s .        C. 100 rad/s . D. (100 t ) rad/s
4


  . 

Câu 19. Cường độ dòng điện chạy qua đoạn mạch chỉ chứa tụ điện có điện dung C là 0i I cos t  . Điện áp 

cực đại giữa hai bản tụ điện là 

A. 0ωCI

2
.  B. 0I C .   C. 0I

ωC 2
.  D. 0I

ωC
. 

Câu 20. Đặt điện áp xoay chiều vào hai đầu cuộn cảm thuần có cảm 

kháng LZ 50  . Cường độ dòng điện qua cuộn cảm được mô tả như 

hình bên. Biểu thức điện áp hai đầu cuộn cảm là 

A. 50 t 5
)

3 6
u 60 2cos(  (V) 

 .    B. 100 t
) (

3 6
u 60 2cos( V) 

 . 

C. 100 t
) (

3 6
u 60cos( V) 

 .        D. 50 t 5
)

3 6
u 60cos(  (V) 

 . 

 

 

Câu 21. Đặt điện áp u U 2 cos t (V)   vào hai đầu đoạn mạch mắc nối tiếp gồm điện trở thuần R, cuộn cảm 

thuần có độ tự cảm L và tụ điện có điện dung C thay đổi được. Điều chỉnh điện dung của tụ điện sao cho điện 

áp hiệu dụng giữa hai bản tụ điện đạt cực đại, khi đó điện áp hiệu dụng hai đầu điện trở là 75 V . Khi điện áp 

tức thời giữa hai đầu mạch là 75 6 V  thì điện áp tức thời ở hai đầu đoạn mạch chứa điện trở và cuộn cảm là 

RLu 25 6 V.  Điện áp hiệu dụng giữa hai bản tụ điện là 

A. 100 3V.   B.  50 19 V.   C. 100 6 V.   D. 50 28V.  

 

Câu 22. Đặt điện áp xoay chiều có giá trị hiệu dụng không 

đổi và tần số góc   thay đổi được vào hai đầu đoạn mạch 

gồm điện trở thuần R, cuộn cảm thuần có độ tự cảm L và tụ 

điện có điện dung C mắc nối tiếp. Hình bên là đồ thị biểu diễn 

sự phụ thuộc của điện áp hiệu dụng UR ở hai đầu R và tổng 

trở Z của đoạn mạch theo  . Khi thay đổi   điện áp hiệu 

dụng giữa hai đầu cuộn cảm đạt giá trị cực đại ULmax. Giá 

trị của ULmax gần nhất với giá trị nào sau đây? 

 

A. 1032V .  B. 790V .  C. 516V .  D. 282V . 

Câu 23. Cho đoạn mạch mắc nối tiếp gồm điện trở thuần R, tụ điện có điện dung C và cuộn cảm thuần có độ 

tự cảm L thỏa mãn 2L CR . Đặt vào hai đầu đoạn mạch điện áp xoay chiều có điện áp hiệu dụng U không 

đổi, tần số f thay đổi được. Khi 1f f  hoặc 2f f  thì mạch tiêu thụ cùng công suất P. Khi 1 2
3

3(f f )
f f

5


   

thì điện áp hiệu dụng giữa hai bản tụ điện đạt giá trị cực đại và công suất tiêu thụ của mạch lúc này 0P 100W

. Giá trị của P gần nhất với giá trị nào sau đây? 

A. P 175W .  B. P 116 W .  C. P 85W .  D. P 128 W . 

Câu 24. Mạch dao động điện từ LC lí tưởng đang thực hiện dao động điện từ tự do. Điện tích của một bản tụ 

điện 

A. biến thiên điều hòa theo thời gian.    B. biến thiên theo hàm bậc nhất của thời gian. 

C. không thay đổi theo thời gian.    D. biến thiên theo hàm bậc hai của thời gian. 

Câu 25. Trong nguyên tắc thông tin liên lạc bằng sóng vô tuyến, biến điệu sóng điện từ là 

1,2 

–1,2 

0 
t (ms) 

i (A) 

10 

0 200 400
0

250

500

750

Z  

  

UR(V) 
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A. trộn sóng điện từ tần số âm với sóng điện từ tần số cao. 

B. tách sóng điện từ tần số âm ra khỏi sóng điện từ tần số cao. 

C. biến đổi sóng điện từ thành sóng cơ. 

D. làm cho biên độ sóng điện từ giảm xuống 

Câu 26. Một mạch chọn sóng gồm cuộn cảm thuần có độ tự cảm không thay đổi và một tụ điện có điện dung 

biến thiên theo quy luật hàm số bậc nhất của góc xoay α của bản linh động. Khi thay đổi góc xoay của tụ từ 

00 đến 1500 thì mạch thu được dải sóng có bước sóng từ 30 m đến 90 m. Nếu muốn thu được sóng có bước 

sóng 60 m thì phải điều chỉnh góc xoay α của tụ tới giá trị bằng 

A. 82,50.   B. 45,50.  C. 30,750.   D. 56,250. 

Câu 27. Cho một tia sáng trắng, hẹp truyền qua lăng kính. Dùng màn hứng chùm tia sáng ló, trên màn ta thấy 

A. một vạch sáng tím.   B. một dải màu như cầu vồng. C. một vạch sáng màu đỏ. D. một vạch sáng 

trắng. 

Câu 28. Chọn phát biểu đúng khi nói về quang phổ. 

A. Quang phổ của ánh sáng từ đèn hơi hidrô quang phổ vạch hấp thụ. 

B.  Chất khí khi bị nung nóng cho quang phổ liên tục. 

C. Chất lỏng bị nung nóng cho quang phổ liên tục 

D. Chất rắn khi bị nung nóng cho quang phổ vạch phát xạ.  

Câu 29. Tính chất nổi bật nhất của tia X so với các bức xạ khác có bước sóng dài hơn nó là 

A. khả năng ion hoá chất khí lớn.  B. tính đâm xuyên. 

C. tính diệt khuẩn.    D. làm cho nhiều chất phát quang. 

Câu 30. Trong thí nghiệm Y-âng về giao thoa ánh sáng, hai khe được chiếu bằng ánh sáng trắng có bước sóng 

từ 380 nm đến 760 nm. Trên màn quan sát, tồn tại vị trí mà ở đó có đúng ba bức xạ cho vân sáng ứng với các 

bước sóng là 440 nm, 660 nm và λ . Giá trị cùa λ gần nhất với giá trị nào sau đây? 

A. 570 nm.   D. 550 nm.  B. 560 nm.   C. 540 nm. 

Câu 31. Bức xạ điện từ có bước sóng 9μm  có tính chất nổi bậc là 

A. làm ion hóa chất khí.   B. đâm xuyên mạnh. 

C. gây tác dụng nhiệt .    D. diệt vi khuẩn. 

Câu 32. Theo mẫu nguyên tử Bo, bán kính quỹ đạo K của êlectron trong nguyên tử hiđrô là r0. Khi êlectron 

chuyển từ quỹ đạo L sang quỹ đạo N thì bán kính quỹ đạo 

A. tăng thêm 2r0.   B. tăng thêm 12r0. C. giảm đi 2r0. D. giảm đi 12r0. 

Câu 33.  Giới hạn quang điện phụ thuộc vào 

A. bản chất của kim loại.        B. bước sóng của ánh sáng kích thích. 

C. tần số của ánh sáng kích thích.        D. cường độ của ánh sáng kích thích. 

Câu 34. Theo mẫu nguyên tử Bo, các nguyên tử trong một đám khí hiđrô đang ở trạng thái dừng cơ bản hấp 

thụ phôtôn và chuyển lên trạng thái kích thích. Khi các nguyên tử chuyển về các trạng thái dừng có mức năng 

lượng thấp hơn thì phát ra 6 loại phôtôn có tần số được sắp xếp như sau 
1 2 3 4 5 6f f f f f f     . Gọi 

mE  

(với m = K, L, M, N, …) là năng lượng của các trạng thái dừng tương ứng. Kết luận nào sau đây đúng? 

A. 
N L 3E E hf  . B. 

M K 2E E hf  . C. 
M L 1E E hf  . D. 

N K 4E E hf  . 

Câu 35. Bình thường một khối bán dẫn có 1010 hạt tải điện. Chiếu tức thời vào khối bán dẫn đó một chùm 

sáng hồng ngoại có bước sóng 993,75nm  có năng lượng 71,5.10 J  thì số lượng hạt tải điện trong khối 

bán dẫn là 103.10 . Biết 34h 6,625.10 J.s;  8c 3.10 m/s . Tỉ số giữa số phôtôn gây ra hiện tượng quang dẫn 

và số phôtôn chiếu tới bán dẫn là 

A. 
1

75
.   B. 

2

75
.   C. 

4

75
.   D. 

1

25
. 

Câu 36. Phản ứng hạt nhân nào sau đây là phản ứng phân hạch?  

A. 1 235 94 140 1

0 92 39 53 0n U Y I 2. n    .   B. 27 30

13 15A Si n   . 

C. 210 206

84 82Po Pb  .     D. 2 3 4 1

1 1 2 0H H He n   . 

Câu 37. Trong phản ứng hạt nhân, đại lượng được bảo toàn là 

A. số nuclôn.  B. khối lượng.  C. số prôtôn.  D. số nơtrôn. 

Câu 38. Biết  số Avôgađrô NA = 6,02.1023 mol–1. Trong 25 g hạt nhân 238

92U  có số nơtron xấp xỉ là 

A. 2,20.1025.  B. 9,23.1024.  C. 1,19.1025.  D. 2,38.1023. 
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Câu 39. Hạt nhân 226

88 Ra  đứng yên phóng ra một hạt   và biến đổi thành hạt nhân X, phản ứng tỏa năng lượng 

W. Lấy khối lượng hạt nhân tính theo đơn vị u xấp xỉ bằng số khối của chúng. Hạt nhân X có động năng bằng 

A. 
113

W
2

.   B. 
2

W
45

.   C. 
2

W
113

    D. 
45

W
2

. 

Câu 40. Dùng hạt nơtrôn có động năng 2MeV  bắn vào hạt nhân 6

3 Li  đang đứng yên gây ra phản ứng hạt 

nhân, tạo thành hạt   và 3

1 H . Hạt   và 3

1 H  bay ra theo phương hợp với phương ban đầu của nơtrôn những 

góc tương ứng là 015 và 030 . Bỏ qua bức xạ   và lấy tỉ số giữa các khối lượng hạt nhân bằng tỉ số giữa số 

khối của chúng. Phản ứng trên thu năng lượng 

A. 0,73MeV .  B. 0,14MeV .  C. 1,40MeV .  D. 1,66MeV . 

 

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO  

ĐÀ NẴNG 

NHÓM VI – TẬP HUẤN 

ĐỀ KIỂM TRA CUỐI KÌ II, NĂM HỌC 2020 - 2021 

Môn: Vật lí, Lớp 12  

Thời gian làm bài 45 phút không tính thời gian phát đề 

 

I. PHẦN TRẮC NGHIỆM (7,0 điểm) 

Câu 1: Tần số của dao động điện từ trong mạch dao động thoả mãn hệ thức nào sau đây? 

 A. 
L

f 2 .
C

   B. 
2

f .
CL


  C. f 2 CL.   D. 

1
f .

2 CL



 

Câu 2: Mạch LC lí tưởng đang có dao động điện từ với độ lớn cường độ dòng điện cực đại là I0 và điện tích 

cực đại trong mạch Q0. Chu kỳ dao động riêng của mạch là 

   A. 0

0

2 .I

Q


 . B. 2π 0

0

.
Q

I
. C. 2πQ0I0. D. 0

02 .

I

Q
.  

Câu 3:  Khi nói về ánh sáng đơn sắc, phát biểu nào sau đây đúng?   

     A. Ánh sáng đơn sắc không bị thay đổi bước sóng khi truyền từ không khí vào lăng kính thủy tinh. 

     B. Ánh sáng đơn sắc không bị tán sắc khi truyền qua lăng kính. 

     C. Ánh sáng đơn sắc bị đổi màu khi truyền qua lăng kính. 

     D. Ánh sáng đơn sắc bị tán sắc khi truyền qua lăng kính. 

Câu 4: Các phản ứng hạt nhân tuân theo định luật bảo toàn 

 A. số nuclôn.  B. số nơtron.  

 C. khối lượng.  D. số prôtôn. 

Câu 5: Chiếu xiên từ không khí vào dầu trong suốt một chùm sáng song song rất hẹp (coi như một tia sáng) 

gồm ba thành phần đơn sắc: đỏ, vàng và lam. Gọi rđ , rl, rv lần lượt là góc khúc xạ ứng với tia màu đỏ, tia màu 

lam và tia màu vàng. Hệ thức đúng là 

    A. rđ  > rl  > rv .          B.  rđ  <  rl < rv .                  C. rl  < rv < rđ.                         D.  rđ  =  rl  = rv . 

Câu 6: Giới hạn quang điện của mỗi kim loại là 

    A. bước sóng của ánh sáng kích thích chiếu vào kim loại. 

    B. công thoát của các êlectron ở bề mặt kim loại đó. 

    C. bước sóng giới hạn của ánh sáng kích thích để gây ra hiện tượng quang điện cho kim loại đó. 

    D. có giá trị lớn nhất khi electron hết bức ra khỏi bề mặt kim loại. 

Câu 7:  Đơn vị đo khối lượng trong vật lí hạt nhân là 

 A. kilôgam (kg). 

 B. đơn vị khối lượng nguyên tử (u). 

 C. đơn vị 2eV c  hoặc 2MeV c .  

 D. kilôgam, đơn vị khối lượng nguyên tử, đơn vị 2eV c  hoặc 2MeV c . 

Câu 8:  Năng lượng photon của tia X có bước sóng 0,5.10-10 m  là  

A. 3,975.10-15 J.  B.  4,97.10-15 J.          C. 42.10-15 J.                D. 45,67.10-15 J. 

Câu 9: Trong mẫu nguyên tử Bo, trạng thái dừng là trạng thái 

 A. mà ta có thể tính được chính xác năng lượng của nó. 

 B. nguyên tử không hấp thụ năng lượng. 

 C. trong đó nguyên tử có năng lượng xác định và không bức xạ. 

 D. mà năng lượng của nguyên tử không thể thay đổi được. 
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Câu 10: Theo mẫu nguyên tử Bo, bán kính quỹ đạo K của êlectron trong nguyên tử hiđrô là r0. Khi êlectron 

chuyển từ quỹ đạo K chuyển lên quỹ đạo P thì bán kính quỹ đạo tăng một lượng 

   A. 12r0.  B. 36r0.  C. 9r0.   D. 35r0. 

Câu 11: Vị trí các vân tối trong thí nghiệm giao thoa ánh sáng đơn sắc của Y-âng được xác định bằng công 

thức nào sau đây? 

    A. 
2k D

x
a


 . B. 

(2 1)

2

k D
x

a


  . C. 

k D
x

a


 .  D. 

2

k D
x

a


  . 

Câu 12: Trong hiện tượng quang 

 A. điện, êlectron bật ra khỏi kim loại khi có ánh sáng chiếu vào là vì ánh sáng đó có bước sóng  xác định. 

 B. điện, êlectron bật ra khỏi kim loại khi có ánh sáng chiếu vào là vì năng lượng phôtôn ánh sáng đó lớn 

hơn năng lượng của êlectron.  

 C. dẫn, êlectron bật ra khỏi kim loại khi có ánh sáng chiếu vào là vì năng lượng phôtôn lớn hơn công thoát 

của êlectron khỏi kim loại đó. 

 D. dẫn, năng lượng phô tôn của ánh sáng kích đủ lớn cung cấp cho mỗi êlectron liên kết để chúng trở thành 

êlectron dẫn. 

Câu 13: Tính chất nổi bật của tia hồng ngoại là 

    A. gây ra hiện tượng quang điện ngoài ở kim loại.                       

    B. có khả năng đâm xuyên rất mạnh. 

    C. có tác dụng nhiệt rất mạnh.                                                       

    D. không bị nước và thủy tinh hấp thụ. 

Câu 14: Phát biểu nào sau đây không đúng khi nói về điện từ trường? 

 A. Nếu tại một nơi có một từ trường biến thiên theo thời gian thì tại nơi đó xuất hiện một điện trường xoáy. 

 B. Nếu tại một nơi có một điện trường không đều thì tại nơi đó xuất hiện một từ trường xoáy. 

     C. Điện trường và từ trường là hai mặt thể hiện khác nhau của một loại trường duy nhất gọi là điện từ 

trường. 

 D. Điện từ trường xuất hiện xung quanh một chỗ có tia lửa điện. 

Câu 15: Trong thí nghiệm Y-âng về giao thoa ánh sáng, khoảng cách giữa hai khe là 1 mm, khoảng cách từ 

mặt phẳng chứa hai khe đến màn quan sát là 2 m, bước sóng của ánh sáng đơn sắc chiếu đến hai khe là 0,55 

µm. Hệ vân trên màn quan sát có khoảng vân là 

    A. 1,2 mm. B. 1,0 mm. C. 1,3 mm. D. 1,1 mm. 

Câu 16: Điện trường xoáy là điện trường 

   A. có đường sức là đường cong kín. 

    B. của các điện tích đứng yên. 

    C. có các đường sức không khép kín. 

    D. giữa hai bản tụ điện có điện tích không đổi. 

Câu 17: Trong sơ đồ khối của một máy thu thanh vô tuyến điện không có bộ phận nào dưới đây? 

    A. Mạch biến điệu.  B. Mạch tách sóng. 

    C. Mạch khuếch đại.  D. Mạch phát dao động cao tần. 

Câu 18: Chọn phát biểu đúng. 

 A. Chất quang dẫn là chất có khả năng dẫn ánh sáng. 

 B. Hiện tượng quang điện trong được ứng dụng trong quang điện trở và pin quang điện. 

 C. Pin quang điện có hiệu suất rất lớn, gần bằng 100%. 

 D. Suất điện động của pin quang điện rất lớn. 

Câu 19: Khi nói về tia hồng ngoại và tia tử ngoại, phát biểu nào sau đây là đúng? 

   A. Tia hồng ngoại và tia tử ngoại đều có khả năng ion hóa chất khí như nhau. 

    B. Nguồn phát ra tia tử ngoại thì không thể phát ra tia hồng ngoại. 

   C. Tia hồng ngoại gây ra hiện tượng quang điện còn tia tử ngoại thì không. 

   D. Tia hồng ngoại và tia tử ngoại đều là những bức xạ không nhìn thấy. 

Câu 20: Chiếu điện và chụp điện trong các bệnh viện là ứng dụng của  

   A. tia α.   B. tia tử ngoại.  C. tia hồng ngoại.   D. tia X. 

Câu 21: Bộ phận nào sau đây là một trong ba bộ phận chính của máy quang phổ lăng kính? 

   A. Hệ tán sắc.  B. Phần cảm.  C. Mạch tách sóng.    D. Phần ứng. 

Câu 22: Trong hạt nhân 7

3 Li có bao nhiêu nơ tron? 

    A. 1.     B. 2.    C. 3.    D. 4. 
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Câu 23: Trong phản ứng hạt nhân tỏa năng lượng thì 

 A. khối lượng các hạt ban đầu nhỏ hơn khối lượng các hạt tạo thành. 

 B. độ hụt khối của các hạt ban đầu nhỏ hơn độ hụt khối các hạt tạo thành. 

 C. năng lượng liên kết của các hạt ban đầu lớn hơn của các hạt tạo thành. 

 D. năng lượng liên kết riêng của các hạt ban đầu lớn hơn của các hạt tạo thành. 

Câu 24: Biết khối lượng của hạt nhân Li7

3 là m 7,0160u , khối lượng của prôtôn là: 
pm 1,0073u , khối 

lượng của nơtron là: 
nm 1,0087u , 2lu 931,5MeV c . Năng lượng liên kết riêng của hạt nhân Li7

3 là 

 A. 5,42 MeV.  B. 37,9 MeV. 

 C. 20,6 MeV.  D. 37,8 MeV. 

Câu 25: Nếu so sánh độ bền vững của các hạt nhân thì hạt nhân càng bền vững khi  

    A. năng lượng liên kết càng lớn. 

    B. năng lượng liên kết riêng càng lớn. 

    C. số nuclon càng nhiều.  

    D. số nuclon càng ít. 

Câu 26: Chọn phát biểu sai khi vận dụng các định luật bảo toàn vào sự phóng xạ? 

 A. Trong phóng xạ gamma thì khối lượng hạt nhân con bằng khối lượng hạt nhân mẹ. 

 B. Phóng xạ beta cộng có sự biến đổi một prôtôn thành một nơtron kèm theo một pozitron và hạt nơtrinô. 

 C. Phóng xạ beta trừ có sự biến đổi một nơtron thành một prôtôn kèm theo một pozitron và phản hạt 

nơtrinô. 

 D. Trong sự phóng xạ luôn có khối lượng và năng lượng toàn phần được bảo toàn. 

Câu 27: Chất phóng xạ Xesi  139

35 Cs  có chu kì bán rã là 7 phút. Hằng số phóng xạ của Xesi là 

   A.  2 11,65.10 s   .  B.  3 11,65.10 s   . 

   C.  4 11,65.10 s   .  D.  3 11,65.10 s   . 

Câu 28: Phản ứng nhiệt hạch là sự 

 A. phân chia một hạt nhân nhẹ thành hai hạt nhân nhẹ hơn kèm theo sự toả nhiệt. 

 B. kết hợp hai hạt nhân có số khối trung bình htành một hạt nhân rất nặng ở nhiệt độ rất cao . 

 C. phân chia một hạt nhân rất nặng thành các hạt nhân nhẹ hơn . 

 D. kết hợp hai hạt nhân rất nhẹ thành một hạt nhân nặng hơn trong điều kiện nhiệt độ rất cao. 

 

II. PHẦN TỰ LUẬN (3,0 điểm) 

    Câu 1: Một mạch dao động điện từ LC lí tưởng, ở thời điểm ban đầu điện tích trên một bản tụ điện đạt cực 

đại 10 nC. Thời gian để tụ phóng hết điện tích là 2 µs. Cường độ hiệu dụng của dòng điện trong mạch là bao 

nhiêu? 

   Câu 2: Một học sinh làm thí nghiệm Y – âng về giao thoa ánh sáng đơn sắc để đo bước sóng ánh sáng. 

Khoảng cách hai khe sáng là 1,00 ± 0,05 (mm). Khoảng cách từ mặt phẳng chứa hai khe đến màn đo được là 

2,00 ± 0,01 (m); khoảng cách giữa 10 vân sáng liên tiếp đo được là 10,80 ± 0,14 (mm). Bước sóng của ánh 

sáng dùng trong thí nghiệm bằng bao nhiêu? 

   Câu 3: Một ngọn đèn phát ra ánh sáng đơn sắc đỏ có bước sóng λ = 0,7 µm. Hãy xác định năng lượng của 

phôtôn ánh sáng này. 

   Câu 4: Hạt   có động năng 5,3 MeV bắn vào một hạt nhân 9

4Be  đang đứng yên, gây ra phản ứng: 
9

4Be n X  . Hạt n chuyển động theo phương vuông góc với phương chuyển động của hạt  . Cho biết 

phản ứng tỏa ra một năng lượng 5,7 MeV. Tính động năng của hạt nhân X. Coi khối lượng của các hạt nhân 

xấp xỉ bằng số khối của nó. 

===HẾT=== 
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SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO  

ĐÀ NẴNG 

NHÓM VI – TẬP HUẤN 

ĐÁP ÁN VÀ HƯỚNG DẪN CHẤM 

ĐỀ KIỂM TRA CUỐI KÌ II NĂM HỌC 2020 - 2021 

Môn: Vật lí, Lớp 12  

 

I. PHẦN TRẮC NGHIỆM (7,00 điểm) 

Câu 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

Đáp án D B B A C C D A C D B D C B 

 

Câu 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 

Đáp án D A B B D D A D B A B D B D 

* Mỗi câu trắc nghiệm đúng được 0,25 điểm. 

II. PHẦN TỰ LUẬN (3,00 điểm) 

Câu hỏi Nội dung Điểm 

Câu 1 

(1 điểm) 

Thời gian phóng hết điện tích chính là thời gian từ lúc q = Q0 đến q = 0 và bằng T/4: 

   6 6T 2
2.10 T 8.10 s 250000 rad / s .

4 T

  
        

0,5 

 
9

30 0I Q 250000 .10.10
I 5,55.10 A

2 2 2


 

       0,5 

Câu 2 

(0,5 

điểm) 

Khoảng cách giữa 10 vân sáng liên tiếp bằng 9i 

0,14
9. 10,80 0,14 1,2

9
i mm i mm       

Bước sóng: 
. 1.1,2

0,6
2

a i
m

D
      

0,25 

Sai số: 
0,14

0,05 0,0190,6 0,04
1 1,2 2

a i D a i D
m

a i D a i D


  



 
        

            
   

 

  

=> Bước sóng bằng: 0,60 ± 0,04 µm 

0,25 

Câu 3 

(1 điểm) 
Ta có: 

3 8

6 19

hc 6,625.10 .3.10
1,77

0,7.10 .1,6.10



 
   


 eV 1,0 

Câu 4 

(0,5 

điểm) 

Theo định luật bảo toản năng lượng ta có: 


   
toûa n X

Q W W 5,W 7MeV 

 nX X nW 5,7 5,3 WW W 11 pt1       
0,25 

Theo định luật bảo toàn động lượng ta có: 2 2 2

X n X X n nP P P m W m W m W        

 X n12W W 21,2 pt2    

Từ l và 2  W 2,5MeV  

0,25 

Ghi chú: 

1. Học sinh giải đúng theo cách khác hướng dẫn chấm, giảm khảo cho điểm tối đa; 

2. Hai lần học sinh không ghi đơn vị hoặc ghi sai đơn vị thì bị trừ 0,25đ, tổng điểm bị trừ do lỗi này trong 

một câu không quá 0,5đ.  

ĐÁP ÁN ĐỀ 4 

1C 2B 3C 4A 5B 6C 7B 8A 9A 10C 

11D 12B 13B 14B 15A 16A 17A 18B 19B 20C 

21B 22A 23A 24D 25B 26B 27A 28C 29A 30C 

31A 32B 33B 34B 35B 36A 37D 38D 39B 40A 

ĐÁP ÁN ĐỀ 1 

1A 2A 3A 4C 5A 6C 7D 8D 9C 10B 

11B 12C 13D 14C 15A 16A 17B 18A 19B 20A 

21C 22C 23A 24D 25C 26B 27A 28D 29C 30D 

31A 32D 33A 34B 35A 36A 37A 38D 39A 40B 

 


