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TRƯỜNG THPT PHAN CHÂU TRINH      ĐỀ THAM KHẢO KIỂM TRA HỌC KÌ 1 2016-2017- LỚP 11 
                                                                  MÔN VẬT LÝ 

ĐỀ 1 
I. PHẦN TRẮC NGHIỆM (6 điểm- 20 câu) 
Câu 1: Hai quả cầu kim loại A và B tích điện lần lượt q1>0 và q2<0; q1> . Cho chúng tiếp xúc với nhau, sau 
đó tách chúng ra và đưa quả cầu B lại gần quả cầu C đang tích điện thì chúng: 
 A.hút nhau. B.đẩy nhau.  C.có thể hút hoặc đẩy.  D.không hút cũng không đẩy. 
Câu 2: Cho quả cầu kim loại trung hòa về điện tiếp xúc với vật nhiễm điện dương thì quả cầu cũng nhiễm điện 
dương. Khi đó khối lượng của quả cầu: 
 A.tăng lên rõ rệt.  B.Giảm đi rõ rệt C.có thể coi không đổi. D.lúc đầu tăng rồi sau đó 
giảm 
Câu 3: Chọn câu SAI : 
A. điện phổ cho ta biết sự phân bố các đường sức của điện trường  
B. đường sức điện có thể là đường cong kín 
C. có khi đường sức điện không xuất phát từ điện tích dương mà xuất phát từ vô cùng 
D. Các đường sức của điện trường đều là các đường thẳng song song và cách đều nhau 
Câu 4 : Ba điểm A,B,C nằm trong một điện trường đều hợp thành tam giác vuông ABC,  
góc vuông là A có cạnh AB vuông góc với đường sức điện trường (hình vẽ).  
Chọn kết luận ĐÚNG về các điểm A, B,C: 
A.VC=VA<VB  B. VB=VA>VC 

C. VB=VA<VC  D. VC=VA>VB 
Câu 5: Lực tương tác giữa hai điện tích điểm cố định trong chân không: 
A.tỉ lệ nghịch với bình phương khoảng cách hai điện tích và tỉ lệ thuận với độ lớn hai điện tích. 
B. tỉ lệ thuận với độ lớn hai điện tích và bình phương khoảng cách giữa hai điện tích. 
C. tỉ lệ nghịch với bình phương khoảng cách hai điện tích và tỉ lệ nghịch với độ lớn hai điện tích. 
D. tỉ lệ nghịch với khoảng cách hai điện tích và tỉ lệ thuận với độ lớn hai điện tích. 
Câu 6: Trong cùng một khoảng thời gian, khi hiệu điện thế đặt vào hai đầu vật dẫn tăng lên hai lần và điện trở 
của vật dẫn giảm đi hai lần  thì nhiệt lượng tỏa ra trên vật dẫn đó sẽ: 
A.tăng lên 8 lần. B.tăng lên 4 lần C.không thay đổi. D.giảm đi hai lần. 
Câu 7: Suất điện động của nguồn điện là đại lượng đặc trưng cho: 
A.khả năng tích điện cho hai cực của nó. B.khả năng dự trữ điện tích của nguồn điện. 
C.khả năng thực hiện công của nguồn điện. D.khả năng tác dụng lực của nguồn điện. 
Câu 8 : Dòng điện không đổi là: 
A. dòng điện có cường độ thay đổi.                      B. dòng điện có chiều không thay đổi. 
C. dòng điện có  cường độ không thay đổi.         D. dòng điện có chiều và cường độ không thay đổi theo thời 
gian. 
Câu 9: Nhiệt lượng toả ra trên vật dẫn khi có dòng điện chạy qua: 
 A. Tỉ lệ thuận với bình phương cường độ dòng điện chạy qua vật dẫn. 
 B. Tỉ lệ nghịch với cường độ dòng điện chạy qua vật dẫn. 
 C. Tỉ lệ thuận với  cường độ dòng điện chạy qua vật dẫn. 
 D. Tỉ lệ nghịch với bình phương cường độ dòng điện chạy qua vật dẫn. 
Câu 10: Khi ghép n nguồn điện nối tiếp, mỗi nguồn có suất điện động E  và điện trở trong r thì suất điện 
động và điện trở trong của bộ nguồn là : A. nE và r/n. B. nE  và nr. C. E  và nr. D. E  và r/n. 
Câu 11: Một mạch điện kín có điện trở mạch ngoài bằng 5 lần điện trở trong . Khi xảy ra hiện tượng đoản 
mạch thì tỉ số giữa cường độ dòng điện đoản mạch và cường độ dòng điện không đoản mạch là: 
 A. chưa đủ dữ kiện để xác định B.  6 C.  4  D. 5 
Câu 12: Phát biểu nào sau đây SAI? Theo thuyết electron thì ion dương được hình thành là do nguyên tử trung 
hòa:  A.nhận thêm một số proton.  B.nhận thêm một số electron. 
         C.bị mất đi một số proton.  D.bị mất đi một số electron. 
Câu 13: Một quả cầu nhỏ khối lượng m, mang điện tích q=0,1µC được treo bởi  dây mảnh trong điện trường 
đều có vectơ cường độ điện trường nằm ngang, có cường độ E=1,2.106V/m. Khi quả cầu cân bằng, dây treo hợp 
với phương nằm ngang góc 600, lấy g=10m/s2. Khối lượng của quả cầu là: 
  A.2kg       B.20g. C.6,9g.  D.0,69kg.    
Câu 14: Một điện tích q=4.10-9C dịch chuyển trong điện trường đều có cường độ E=600V/m trên quãng đường 
dài s=5m và tạo với vectơ điện trường góc α=600. Công lực điện trường sinh ra trong quá trình dịch chuyển này 
bằng: A.5.10-6J B.6.10-6J C.7.10-6J D.10-6J 
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Câu 15:  Vectơ cường đô điện trường  do một điện tích Q>0 gây ra tại một điểm trong điện trường thì: 
 A.luôn hướng ra xa điện tích Q. B.có độ lớn không phụ thuôc vào điện tích Q. 
 C.có độ lớn thay đổi theo thời gian.  D.luôn hướng về điện tích Q. 
Câu 16: Một tụ điện phẳng có C=120µF, được tích điện dưới hiệu điện thế 40V. Điện tích của tụ là: 
  A.4800C B.3.10-4C C.48.10-4C.  D.12.10-4C 
Câu 17: Biểu thức quan hệ giữa cường độ điện trường E và hiệu điện thế U giữa hai điểm là: 
  A.U=q.E.d  B.U=E/d C.U=E.d D.U=qE/d 
Câu 18:  Một ấm điện có hai điện trở R1 và R2 để đun nước. Nếu dùng R1 thì thời gian để đun sôi nước là 6 
phút, nếu dùng R2 thì cần đun 24 phút mới sôi. So sánh R1 và R2 

A. R2 = 2 R1.  B. R2 = 4 R1.  C. R1 = 2 R2.  D. R1 = 4 R2. 
Câu 19:  Hiệu suất của nguồn điện được xác định bằng 

A. tỉ số giữa công có ích và công toàn phần của dòng điện trên mạch. 
B. tỉ số giữa công toàn phần và công có ích sinh ra ở mạch ngoài. 
C. công của dòng điện ở mạch ngoài. 
D. nhiệt lượng tỏa ra trên toàn mạch. 

Câu 20:  Hai bóng đèn có công suất định mức là P1=25W và P2=100W đều làm việc bình thường ở hiệu điện 
thế 110V. Nếu mắc hai đèn nối tiếp vào hiệu điện thế 220V thì chúng sẽ 
  A. Đèn 1 sáng yếu; đèn 2 quá sáng nên mau hỏng.      B. Đèn 2 sáng yếu; đèn 1 quá sáng nên mau hỏng. 
  C. Đèn 1 sáng yếu; đèn 2 cũng sáng yếu.       D. Đèn 1 và đèn 2 đều sáng bình thường. 
II. PHẦN TỰ LUẬN (4 điểm- 2 bài) 
Bài 1: (2 điểm) Hai điện tích q1=+10.10-6C; q2=-9.10-6C đặt cố định tại hai điểm A, B trong không khí cách 
nhau r=30cm. 
a.Tính lực tương tác giữa hai điện tích  đó? 
b.Xác định vị trí điểm C mà tại đó điện trường tổng hợp do hai điện tích q1 và q2 gây ra bằng không? 
Bài 2: (2 điểm) Cho mạch điện như hình vẽ. Hai nguồn có suất điện động và điện trở trong lần lượt là ξ1=10V, 
r1=1Ω; ξ2=14V, r2=2Ω; các điện trở R1=3Ω; R2=6Ω. 
a.Tính cường độ dòng điện trong mạch? 
b.Tính hiệu điện thế UAB và UMN? 
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ĐỀ 2 

I. TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN 

Câu 1: Trong những cách sau cách nào có thể làm nhiễm điện cho một vật? 
A. Cọ chiếc vỏ bút lên tóc.   B. Đặt một thanh nhựa gần một vật đã nhiễm điện. 
C. Đặt một vật gần nguồn điện.   D. Cho một vật tiếp xúc với viên pin. 

Câu 2: Lực tương tác tĩnh điện giữa hai điện tích điểm thay đổi như thế nào nếu đồng thời tăng khối lượng hai điện tích 
lên hai lần và giảm khoảng cách giữa chúng đi một nửa? 
A. Tăng 4 lần.  B. Không đổi.  C. Giảm 4 lần.  D. Giảm 2 lần. 

Câu 3: Hai điện tích điểm được đặt cố định và cách điện trong một bình không khí  thì hút nhau 1 lực là 21 N. Nếu đổ 
đầy dầu hỏa có hằng số điện môi 2,1 vào bình thì hai điện tích đó sẽ 
A. hút nhau 1 lực bằng 10 (N).   B. đẩy nhau một lực bằng 10 (N). 
C. hút nhau một lực bằng 44,1 (N).  D. đẩy nhau 1 lực bằng 44,1 (N). 

Câu 4: Một điện tích điểm q = 0,1µC đặt trong điện trường của một điện tích điểm Q, nó chịu tác dụng bởi một lực hút F 
= 3 mN. Biết rằng hai điện tích đặt cách nhau một khoảng r = 30 cm trong chân không. Cường độ điện trường tại trung 
điểm của đoạn thẳng nối q và Q có độ lớn là 

A. 1,2.105 (V/m). B. 4.104 (V/m).  C. 1,6.105 (V/m). D. 8.104 (V/m). 

Câu 5: Ba quả cầu kim loại có cùng bán kính và mang điện tích điện lần lượt là + 3 C,  - 8 C và – 4 C. Cho ba quả cầu 
đồng thời tiếp xúc với nhau, sau khi có sự cân bằng điện giữa ba quả cầu thì tách chúng ra. Điện tích mỗi quả cầu sau khi 
tách là 
A. – 3 (C).  B. – 9 (C).  C. + 15 (C).  D. + 4,5(C). 
Câu 6: Điện trường là 
A. môi trường không khí quanh điện tích. B. môi trường chứa các điện tích. 
C. môi trường bao quanh điện tích và tác dụng lực điện lên các điện tích khác đặt trong nó. 
D. môi trường dẫn điện. 

Câu 7: Hình vẽ bên là các đường sức điện của một điện trường. Gọi EA, VA, EB, VB là độ lớn 
cường độ điện trường và điện thế tại A và B. Nhận định nào sau đây là đúng?  
A. EA > EB , VA > VB.    B. EA > EB , VA < VB.  
C. EA < EB , VA > VB.    D. EA < EB , VA < VB. 

Câu 8: Đặt ba điện tích điểm giống nhau tại ba đỉnh của một tam giác đều. Cường độ điện trường tổng hợp tại trung điểm 
của một cạnh bất kỳ có độ lớn bằng E, cường độ điện trường chỉ do một điện tích gây ra tại một đỉnh của tam giác là 

A. 0,75E.  B. E.   C. E 3 .  D. 0. 

Câu 9: Công của lực điện không phụ thuộc vào 
A. vị trí điểm đầu và điểm cuối đường đi của điện tích.   B. cường độ của điện trường. 
C. hình dạng đường đi của điện tích.     D. độ lớn điện tích bị dịch chuyển. 

Câu 10: Công của lực điện trường dịch chuyển một điện tích 10 mC song song với các đường sức trong một điện trường 
đều với quãng đường 10 cm là 1 J. Độ lớn cường độ điện trường đó là 
A. 10000 V/m.  B. 1 V/m.  C. 100 V/m.  D. 1000 V/m. 

Câu 11:  Trên vỏ của một tụ điện có ghi ( 10 V - 60 nF). Điện tích cực đại của tụ điện có thể có được là 
A. 600 pC.  B. 600 mC.  C. 600 µC.  D. 600 nC. 

Câu 12: Suất điện động của nguồn điện đặc trưng cho 
A. khả năng tích điện cho hai cực của nó.   B. khả năng dự trữ điện tích của nguồn điện. 
C. khả năng thực hiện công của lực lạ bên trong nguồn điện. D. khả năng tác dụng lực điện của nguồn điện. 

Câu 13: Một dòng điện không đổi có cường độ 3A thì sau một khoảng thời gian ∆t  có một điện lượng 4 C chuyển qua 
một tiết diện thẳng. Cùng thời gian ∆t đó, nhưng với dòng điện 4,5 A thì có một điện lượng chuyển qua tiết diện thằng là 
A. 4 (C).  B. 8 (C).  C. 4,5 (C).  D. 6 (C).  

Câu 14: Điện năng tiêu thụ của đoạn mạch tỉ lệ 
A. nghịch với hiệu điện thế hai đầu mạch.    B. thuận nhiệt độ  của vật dẫn trong mạch. 
C. nghịch cường độ dòng điện trong mạch.    C. thuận với thời gian dòng điện chạy qua mạch. 
Câu 15: Điện năng tiêu thụ của đoạn mạch có đơn vị là 
A. J/s.   B. kWh.  C. W.   D. kW/h. 

Câu 16: Để bóng đèn loại 120V – 60W sáng bình thường ở mạng điện có hiệu điện thế là 220V, người ta phải mắc nối 
tiếp với bóng đèn một điện trở có giá trị 
A. R = 100 (Ω).  B. R = 150 (Ω).  C. R = 200 (Ω).  D. R = 250 (Ω). 
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Câu 17: Dùng vôn kế lí tưởng mắc vào hai cực của một nguồn điện và để hở mạch ngoài của nguồn này thì vôn kế chỉ 3 
V. Nối mạch ngoài nguồn điện này với điện trở R =10 Ω thì cường độ dòng điện trong mạch là I = 0,25 A, lúc này số chỉ 
vôn kế là 
A. 2,5 V.  B. 3 V.   C. 3,5 V.  D. 1,5 V. 

Câu 18: Một mạch điện kín gồm nguồn điện có suất điện động là E , điện trở trong là r và mạch ngoài là biến trở R. Khi 
biến trở có giá trị 4 Ω hoặc  16 Ω thì công suất mạch ngoài là bằng nhau. Để công suất mạch ngoài là cực đại thì phải điều 
chỉnh biến trở R đến giá trị 
A. 20 Ω.  B. 10 Ω .  C. 8 Ω.   D. 4 Ω. 
Câu 19: Khi ghép n nguồn điện nối tiếp, mỗi nguồn có suất điện động E và điện trở trong r thì suất điện động và điện trở 
trong của bộ nguồn là  
A. nE và r/n.  B. nE nà nr.  C. E và nr.  D. E và r/n. 
Câu 20: Bộ nguồn gồm 5 pin giống nhau mắc song song, mỗi pin (e, r); mạch ngoài là điện trở R = r; cường độ dòng điện 
qua R là I. Nếu 5 pin này mắc nối tiếp thì cường độ dòng điện qua R là  
A. I.   B. 3I.   C. I/3.   D. I/4. 
I. TỰ LUẬN 

Bài 1. Ba điểm A, B, C nằm trong một điện trường đều 0E , tạo thành một 

tam giác vuông tại A (hình vẽ): góc ABC = 600, BC = 6cm. Véc tơ cường độ 

điện trường BAE ↑↑0  , UBC = 120V.  

a. Tính cường độ điện trường E0  

b. Công của lực điện trường khi một điện tích q = 10-8C dịch chuyển 
từ C đến B? 

Bài 2: Cho mạch điện như hình vẽ. Bộ nguồn gồm các pin giống nhau mắc thành 
hai nhánh song song, mỗi nhánh có 4 pin nối tiếp, suất điện động của mỗi pin là e = 

3V; điện trở trong r0 = 1Ω. Mạch ngoài gồm đèn Đ ghi 3V – 3W; Rx là một biến 

trở; R1 = 6Ω. Bỏ qua điện trở dây nối và điện trở của đèn không phụ thuộc nhiệt 
độ. Điện trở  

của ampe kế rất nhỏ 

 a. Tính suất điện động và điện trở trong của bộ nguồn? 

 b. Điều chỉnh Rx để ampe kế chỉ 2,5A. Tính Rx và cho biết độ sáng của đèn? Tính hiệu suất bộ nguồn và 
hiệu điện thế hai đầu mỗi pin? 
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ĐỀ 3 

I. TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN 

Câu 1. Chọn phương án đúng: sự nhiễm điện do hưởng ứng 

A. có sự dịch chuyển electron từ vật này sang vật khác  B. có sự dịch chuyển electron trong vật 

C. có sự dịch chuyển ion dương từ vật này sang vật khác  D. có sự dịch chuyển ion dương trong vật 

Câu 2. Hai quả cầu giống nhau mang điện tích + 12,8µC và -8µC. Khi cho chúng tiếp xúc nhau rồi tách ra thì số electron 
thay đổi ở mỗi quả cầu là 

A. 6,5.1013.   B. 2,5.1013.   C. 8.1013.   D. 12,8.1013. 

Câu 3: Phát biểu nào sau đây là không đúng: Theo thuyết electron 

A. vật nhiễm điện dương là vật thiếu êlectron.   

B. vật nhiễm điện âm là vật thừa êlectron. 

C. vật nhiễm điện dương là vật đã nhận thêm các ion dương. 

D. vật nhiễm điện âm là vật đã nhận thêm êlectron.  

Câu 4: Hai điện tích điểm nằm yên trong chân không chúng tương tác với nhau một lực F. Người ta thay đổi các yếu tố 
q1, q2, r thấy lực tương tác đổi chiều nhưng độ lớn không đổi. Hỏi các yếu tố trên thay đổi như thế nào? 

A. q1' = - q1; q2' = 2q2; r' = r/2       B. q1' = q1/2; q2' = - 2q2; r' = 2r   

C. q1' = - 2q1; q2' = 2q2; r' = 2r      D. q1' = - 2q1; q2' = 2q2; r' = r/2   

Câu 5: Một quả cầu kim loại bán kính 4cm mang điện tích q. Cường độ điện trường trên mặt quả cầu có độ lớn 2,25.105 
V/m. Điện tích của quả cầu là 

A. 5.10-8C  B. 4 nC     C. 40 nC   D. 5 nC 

Câu 6: Hai điện tích điểm cùng độ lớn q, trái dấu, đặt tại 2 đỉnh của một tam giác đều cạnh a. Xác định cường độ điện 
trường tại đỉnh còn lại của tam giác do hai điện tích kia gây ra: 

A. E = k
2
a

q
  B. E = k 

2

3

a

q
   C. E = 2k

2
a

q
   D. E = 

2

1
k

2
a

q
 

Câu 7: Một electrôn có khối lượng m, điện tích e được phóng đi từ O với vận tốc ban đầu v0 dọc theo đường sức của một 
điện trường đều cường độ E cùng hướng điện trường. Quãng đường xa nhất mà nó di chuyển được trong điện trường cho 
tới khi vận tốc của nó bằng không có biểu thức: 

A. 
Ee

mv
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0   B. 

2
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Câu 8: Giữa hai điểm A và B có hiệu điện thế bằng bao nhiêu nếu một điện tích q = 1µC thu được năng lượng 2.10-4J khi 
đi từ A đến B: 

A. 100V    B. 200V      C. 300V      D. 500V 

Câu 9: Một prôtôn mang điện tích + 1,6.10-19C chuyển động dọc theo phương của đường sức một điện trường đều. Khi 
nó đi được quãng đường 2,5cm thì lực điện thực hiện một công là + 1,6.10-20J. Tính cường độ điện trường đều này: 

A. 1V/m    B. 2V/m     C. 3V/m     D. 4V/m 



Câu 10: Một điện trường đều cường độ 4000V/m, có phương song song với cạnh huyền BC của một tam giác vuông 
ABC có chiều từ B đến C, biết AB = 6cm, AC = 8cm. Tính hiệu điện thế giữa hai điểm AC: 

A. 256V    B. 180V     C. 128V     D. 56V 

Câu 11: Một tụ điện có điện dung 5nF, điện trường lớn nhất mà tụ có thể chịu được là 3.105V/m, khoảng cách giữa hai 
bản là 2mm. Hiệu điện thế lớn nhất giữa hai bản tụ là: 

A. 600V    B. 400V     C. 500V      D. 800V 

Câu 12: Dòng điện không đổi là: 

A. Dòng điện có chiều không thay đổi theo thời gian    

B. Dòng điện có cường độ không thay đổi theo thời gian 

C. Dòng điện có điện lượng chuyển qua tiết diện thẳng của dây không đổi theo thời gian 

D. Dòng điện có chiều và cường độ không thay đổi theo thời gian 

Câu 13:Công của lực lạ làm di chuyển điện tích 4C từ cực âm đến cực dương bên trong nguồn điện là 24J. Suất điện 
động của nguồn là: 

A. 0,166V     B. 6V      C. 96V     D. 0,6V 

Câu 14: Hai bóng đèn có hiệu điện thế định mức lần lượt là U1 = 110V, U2 = 220V. Chúng có công suất định mức bằng 
nhau, tỉ số điện trở của chúng bằng: 

A. R2/R1 = 2       B.   R2/R1 = 3            C. R2/R1 = 4          D.    R2/R1 = 8      

Câu 15:  Khi hai điện trở giống nhau mắc song song và mắc vào nguồn điện thì công suất tiêu thụ là 40W. Nếu hai điện 
trở này mắc nối tiếp vào nguồn thì công suất tiêu thụ là: 

A. 10W    B. 80W     C. 20W     D. 160W 

Câu 16: Một nguồn điện có suất điện động ξ = 12V điện trở trong r = 2Ω nối với điện trở R tạo thành mạch kín. Xác định 
R để công suất tỏa nhiệt trên R cực đại, tính công suất cực đại đó: 

A. R= 1Ω, P = 16W     B. R = 2Ω, P = 18W    C. R = 3Ω, P = 17,3W  D. R = 4Ω, P = 21W 

Câu 17: Nếu ξ là suất điện động của nguồn điện và  In là dòng ngắn mạch khi hai cực nguồn nối với nhau bằng dây dẫn 
không điện trở thì điện trở trong của nguồn được tính: 

A. r = ξ/2In      B.  r = 2ξ/In       C. r = ξ/In       D. r = In/ ξ 

Câu 18: Một nguồn điện mắc với một biến trở. Khi điện trở của biến trở là 1,65Ω thì hiệu điện thế hai cực nguồn là 3,3V; 
khi điện trở của biến trở là 3,5Ω thì hiệu điện thế ở hai cực nguồn là 3,5V. Tìm suất điện động và điện trở trong của 
nguồn:   

A. 3,7V; 0,2Ω    B.3,4V; 0,1Ω     C.6,8V;1,95Ω        D. 3,6V; 0,15Ω   

Câu 19: Các pin giống nhau có suất điện động ξ0, điện trở trong r0 mắc hỗn hợp đối xứng gồm n dãy, mỗi dãy có m 
nguồn mắc nối tiếp. Bộ nguồn này mắc với điện trở ngoài R thì cường độ dòng điện qua điện trở R là: 

A. I =      B. I =      C. I =      D. I =  

Câu 20: Một nguồn điện có suất điện động E = 6 (V), điện trở trong r = 2 (Ω), mạch ngoài có điện trở R. Để công suất 
tiêu thụ ở mạch ngoài là 4 (W) thì điện trở R phải có giá trị 

A. R = 1 (Ω).  B. R = 2 (Ω).   C. R = 3 (Ω).  D. R = 6 (Ω). 



II. TỰ LUẬN 

Bài 1: Hai điện tích điểm q1 = q2 = 4.10-10C đặt tại hai vị trí A,B cách nhau      4cm 
trong không khí. 

   a. Xác định cường độ điện trường tại M, biết tam giác AMB vuông cân tại M. 

   b. Giữ q1 cố định tại A, đặt thêm điện tích điểm q0 = -16.10-10C tại C. Tìm vị trí 
điểm C sao cho q2  cân bằng tại B.   

 Bài 2: Cho mạch điện như hình vẽ : Bộ nguồn gồm 6 pin giống nhau mắc thành 
hai nhánh song song, mỗi nhánh có 3 pin nối tiếp; suất điện động và điện trở 

trong của bộ nguồn là Eb = 9V; rb = 1,5Ω. Mạch ngoài gồm đèn Đ ghi: 3V-3W; 

Rx là một biến trở, tụ điện có điện dung C = 0,5µF, ampe kế và dây nối có điện 
trở không đáng kể; điện trở của đèn không bị ảnh hưởng bởi nhiệt độ  

 a. Tính suất điện động và điện trở trong mỗi pin? 

 b. Điều chỉnh Rx để đèn sáng bình thường, ampe kế chỉ 1,5A. Hãy xác 
đinh: R1? Rx?  
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ĐỀ 4 

I. TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN  

Câu 1: Điện tích điểm là 
A. vật mang điện có kích thước rất nhỏ.  B. điện tích coi như tập trung tại một điểm. 
C. vật chứa rất ít điện tích.    D. điểm phát ra điện tích. 

Câu 2: Nhận xét không đúng về điện môi là? 
A. Điện môi là môi trường cách điện. 
B. Hằng số điện môi của chân không bằng 1. 
C. Hằng số điện môi của một môi trường cho biết lực tương tác giữa các điện tích trong môi trường đó nhỏ hơn so với khi 
chúng đặt trong chân không bao nhiêu lần. 
D. Hằng số điện môi có thể nhỏ hơn 1. 
Câu 3: Hai điện tích điểm trái dấu có cùng độ lớn 10-4/3 C đặt cách nhau 1 m trong parafin có điện môi bằng 2 thì chúng: 
A. hút nhau một lực 0,5 N.   B. hút  nhau một lực 5 N. 
C. đẩy nhau một lực 5N.   D. đẩy nhau một lực 0,5 N. 
Câu 4: Nếu nguyên tử đang thừa – 1,6.10-19 C điện lượng mà nó nhận được thêm 2 electron thì nó : 
A. sẽ là ion dương.   B. vẫn là 1 ion âm. 
C. trung hoà về điện.   D. có điện tích không xác định được. 
Câu 5:  Điện trường là 
A. môi trường không khí quanh điện tích. 
B. môi trường chứa các điện tích. 
C. môi trường bao quanh điện tích, gắn với điện tích và tác dụng lực điện lên các điện tích khác đặt trong nó. 
D. môi trường dẫn điện. 
Câu 6: Tại một điểm xác định trong điện trường tĩnh, nếu độ lớn của điện tích thử tăng 2 lần thì độ lớn cường độ điện 
trường: 
A. tăng 2 lần.  B. giảm 2 lần.  C. không đổi.  D. giảm 4 lần. 
Câu 7: Nếu tại một điểm có 2 điện trường thành phần gây bởi 2 điện tích điểm. Hai cường độ điện trường thành phần 
cùng phương khi điểm đang xét nằm trên: 
A. đường nối hai điện tích.   B. đường trung trực của đoạn nối hai điện tích. 
C. đường vuông góc với đoạn nối hai điện tích tại vị trí điện tích 1. 
D. đường vuông góc với đoạn nối hai điện tích tại vị trí điện tích 2. 
Câu 8: Cho hai quả cầu kim loại tích điện có độ lớn bằng nhau nhưng trái dấu đặt cách nhau một khoảng không đổi tại A 
và B thì độ lớn cường độ điện trường tại một điểm C trên đường trung trực của AB và tạo với A và B thành tam giác đều 
là E. Sau khi cho hai quả cầu tiếp xúc với nhau rồi đặt lại A và B thì cường độ điện trường tại C là 
A. 0.   B. E/3.   C. E/2.   D. E. 
Câu 9 :  Công của lực điện không phụ thuộc vào: 
A. vị trí điểm đầu và điểm cuối đường đi.  B. cường độ của điện trường. 
C. hình dạng của đường đi.    D. độ lớn điện tích bị dịch chuyển. 
Câu 10 : Công của lực điện trường dịch chuyển một điện tích 1µC dọc theo chiều một đường sức  trong một điện trường 
đều 1000 V/m trên quãng đường dài 1 m là: 
A. 1000 J.  B. 1 J.   C. 1 mJ.   D. 1 µJ. 
Câu 11. Trong một điện trường đều, ba điểm A, B, C theo thứ tự nằm dọc trên đường sức, điểm A cách điểm B 1m, cách 
điểm C 2 m. Nếu UAB = 10 V thì UAC: 
A. = 20 V.  B. = 40 V.  C. = 5 V. D. chưa đủ dữ kiện để xác định. 
Câu 12 :  Tụ điện là: 
A. hệ thống gồm hai vật đặt gần nhau và ngăn cách nhau bằng một lớp cách điện. 
B. hệ thống gồm hai vật dẫn đặt gần nhau và ngăn cách nhau bằng một lớp cách điện. 
C. hệ thống gồm hai vật dẫn đặt tiếp xúc với nhau và được bao bọc bằng điện môi. 
D. hệ thống hai vật dẫn đặt cách nhau một khoảng đủ xa. 
Câu 13 :  Để tụ tích một điện lượng 10 nC  thì đặt vào hai đầu tụ một hiệu điện thế 2V. Để tụ đó tích được điện lượng 2,5 
nC thì phải đặt vào hai đầu tụ một hiệu điện thế: 
A. 500 mV.  B. 0,05 V.  C. 5V.   D. 20 V. 
Câu 14: Điều kiện để có dòng điện là 
A. có hiệu điện thế.     B. có điện tích tự do. 
C. có  hiệu điện thế và điện tích tự do.  D. có nguồn điện. 
Câu 15: Điện năng tiêu thụ của đoạn mạch không tỉ lệ thuận với 
A. hiệu điện thế hai đầu mạch.   B. nhiệt độ  của vật dẫn trong mạch. 
C. cường độ dòng điện trong mạch.   C. thời gian dòng điện chạy qua mạch. 
Câu 16: Hai bóng đèn có công suất định mức bằng nhau, hiệu điện thế định mức của chúng lần lượt là U1 = 110 (V) và 
U2 = 220 (V). Tỉ số điện trở của chúng là: 
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Câu 17: Một đoạn mạch có hiệu điện thế 2 đầu không đổi. Khi chỉnh điện trở của mạch là 100 Ω thì công suất của mạch 
là 20 W. Khi chỉnh điện trở của mạch là 50 Ω thì công suất của mạch là: 
A. 10 W.  B. 5 W.   C. 40 W.   D. 80 W. 
Câu 18 : Cho một mạch điện gồm một pin 1,5 V có điện trở trong 0,5 Ω nối với mạch ngoài là một điện trở 2,5 Ω.  
Cường độ dòng điện trong toàn mạch là : 
A. 3 (A).  B. 3/5 (A).   C. 0,5 (A).   D. 2 (A). 
Câu 19: Biết rằng khi điện trở mạch ngoài của một nguồn điện tăng từ R1 = 3 (Ω) đến R2 = 10,5 (Ω) thì hiệu điện thế giữa 
hai cực của nguồn tăng gấp hai lần. Điện trở trong của nguồn điện đó là: 
A. r = 7,5 (Ω).  B. r = 6,75 (Ω).  C. r = 10,5 (Ω).  D. r = 7 (Ω). 
Câu 20: Cho một mạch điện kín gồm nguồn điện có suất điện động E = 12 (V), điện trở trong r = 2,5 (Ω), mạch ngoài 
gồm điện trở R1 = 0,5 (Ω) mắc nối tiếp với một điện trở R. Để công suất tiêu thụ trên điện trở R đạt giá trị lớn nhất thì 
điện trở R phải có giá trị 
A. R = 1 (Ω).  B. R = 2 (Ω).   C. R = 3 (Ω).   D. R = 4 (Ω). 

 
I. TỰ LUẬN 

Bài 1: Hai điện tích q1 = 4.10-8 C, q2 = -4.10-8 C đặt tại hai điểm A, B cách nhau một khoảng a = 4 cm trong 
không khí.  

   a- Xác định lực tác dụng lên điện tích điểm q = 2.10-9 C  đặt tại trung điểm O của AB. 

   b-Xác định cường độ điện trường tổng hợp do q1 và q2 gây ra tại điểm 
M mà  AM = 4 cm, BM = 8 cm. 

Bài 2:  Cho mạch điện như hình vẽ.Biết ξ1 = 12V, r1 = 2,5Ω ; ξ2 = 3V ,  

r2 = 1,5Ω  R1 =  4 Ω , Đèn 6V – 6 W , R2 = 5Ω , R3 là biến trở. Bỏ qua 
điện trở dây nối và giả thiết điện trở đèn không phụ thuộc nhiệt độ 

 a. Điều chỉnh cho R3 = 10 Ω. Tính điện trở mạch ngoài,cường độ 
dòng điện qua các nguồn 

      b. Phải điều chỉnh R3 đến giá trị nào để Đèn sáng bình thường 

ĐÁP ÁN TNKQ. 
Câu 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 
ĐA A D B B C C A A C C A B A C B C C C D C 
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