
MA TRẬN KHUNG CHI TIẾT KIỂM TRA HỌC KÌ II LỚP 11-MỚI 

I. TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN: 24 câu (8 điểm) 

Nội dung kiến thức 
Số 

câu 
LT BT 

Các cấp độ tƣ duy 

Biết Hiểu Vận dụng 

NB TH VD 3 VD 4 

Từ trƣờng 8 5 3 3 2 2 1 

1. Từ trường. 2 2  Câu 1 Câu 2   

2. Lực từ. Cảm ứng từ. 2 1 1  Câu 3 Câu 4  

3. Từ trường của dòng điện chạy 

trong các dây dẫn có hình dạng đặc 

biệt. 

3 1 2 Câu 5  Câu 6 Câu 7 

4. Lực Lo-ren. 1 1 0 Câu 8    

Cảm ứng điện từ 7 4 3 3 2 3  

1. Từ thông. Cảm ứng điện từ. 3 2 1 Câu 9 Câu 10 Câu 11  

2. Suất điện động cảm ứng. 
3 2 1 Câu 12  Câu 13  

3. Tự cảm.  
2 1 1 Câu 14  Câu 15  

Quang hình 
9 4 5 2 1 3 2 

1. Khúc xạ ánh sáng 
2 1 1 Câu 16  Câu 17  

2. Phản xạ toàn phần 
2 1 1  Câu 18 Câu 19  

3. Lăng kính 
1  1   Câu 20  

4. Thấu kính 
2 1 1  Câu 21  Câu 22 

5. Mắt 
2 1 1 Câu 23   Câu 24 

Tổng cộng 
24 13 11 8 5 8 3 

 

I. TỰ LUẬN: 2 bài (2 điểm) 

Bài 1: 1 điểm. Chương “từ trường”. Mức độ vận dụng thấp :1 điểm 

Bài 2: 1 điểm. Chương “các dụng cụ quang – thấu kính”. Mức độ vận dụng thấp: 1 điểm.  



ĐỀ MINH HỌA KIỂM TRA HỌC KÌ 2 LỚP 11 

NĂM HỌC: 2016 -2017 

PHẦN 1: TRẮC NGHIỆM ( 8 điểm – 24 câu)  

Câu 1: Phát biểu nào sau đây là sai? Từ trường đều là từ trường có 

A. các đường sức song song và cách đều nhau. B. véc tơ cảm ứng từ tại mọi nơi đều cùng hướng. 

C. lực từ tác dụng lên các dòng điện đều như nhau. D. cảm ứng từ tại mọi nơi đều bằng nhau.  

Câu 2: Chọn câu ĐÚNG: 

 A. Hướng của từ trường tại một điểm là hướng Nam- Bắc của kim nam châm nhỏ nằm cân bằng tại điểm đó. 

 B. Chiều của đường sức từ  tuân theo những quy tắc xác định (quy tắc nắm tay trái, quy tắc vào Bắc ra Nam). 

 C. Đường sức từ là những đường vẽ trong từ trường sao cho tiếp tuyến tại mỗi điểm có phương vuông góc  với phương 

của từ trường tại điểm đó. 

 D. Các đường sức từ của dòng điện tròn có chiều đi vào mặt Bắc  và đi ra từ mặt Nam  của dòng điện tròn ấy. 

Câu 3: Chọn câu SAI. Lực từ tác dụng lên phần tử dòng điện đặt trong từ trường đều: 

  A.có phương vuông góc với phần tử dòng điện.                   B.cùng hướng với từ trường. 

  C.vuông góc với mặt phẳng chứa dòng điện và đường sức từ.   D.có phương, chiều được xác định bởi quy tắc bàn tay 

trái. 

Câu 4: Một dây dẫn thẳng dài 0,5m đặt trong từ trường đều có cảm ứng từ B=2T. Dây dẫn hợp với vectơ cảm ứng từ  

một góc 30
0
. Cường độ dòng điện qua dây dẫn là 4A. Lực từ tác dụng lên dây dẫn bằng:    

     A. 4N  B. 2N  C. 8N  D. 2 N. 

Câu 5: Chọn câu ĐÚNG. Độ lớn cảm ứng từ tại tâm một dòng điện tròn: 

  A.tỉ lệ với cường độ dòng điện.  B.tỉ lệ với chiều dài dòng điện tròn. 

  C.tỉ lệ với bán kính hình tròn.  D.tỉ lệ nghịch với diện tích hình tròn. 

Câu 6:  Một dòng điện chạy trong dây dẫn thẳng, dài có cường độ 16A, cảm ứng từ tại điểm M cách dòng điện 4cm có độ 

lớn là:    A.8.10
-5

T  B.8.10
-7

T  C.8π.10
-5

T  D.8π.10
-7

T 

Câu 7: Hai dòng điện thẳng dài I1, I2 cùng chiều, đặt vuông góc với mặt phẳng của một tam giác ACD và lần lượt đi qua 

hai đỉnh A, C của tam giác này với I2=2I1. Tam giác ACD  vuông tại A có góc . Nếu cảm ứng từ do một dòng 

điện I2 gây ra tại đỉnh D là B thì cảm ứng từ tổng hợp do hai dòng điện gây ra tại đỉnh D là:  

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

Câu 8: Phương của lực Lo-ren-xơ. 

  A.trùng với phương của vectơ cảm ứng từ. 

  B.vuông góc với vectơ và vectơ   của hạt mang điện chuyển động. 



  C.trùng với phương của vectơ  của hạt mang điện chuyển động. 

  D.vuông góc với vectơ  nhưng trùng với phương của vectơ   của hạt chuyển động. 

Câu 9: Trong một mạch kín dòng điện cảm ứng xuất hiện khi 

 A. trong mạch có một nguồn điện.                                            B. mạch điện được đặt trong một từ trường đều. 

 C. mạch điện được đặt trong một từ trường không đều.  D. từ thông qua mạch điện biến thiên theo thời gian. 

Câu 10: Từ thông qua cuộn dây không phụ thuộc đại lượng nào sau đây? 

A. Tiết diện S của cuộn dây.                            B. Điện trở của cuộn dây. 

C. Số vòng dây N.                              D. Góc hợp giữa pháp tuyến của cuộn dây với cảm ứng từ . 

Câu 11: Một khung dây dẫn hình chữ nhật kích thước 4cm×5cm gồm 100 vòng, đặt trong từ trường đều có cảm ứng từ 

B=5.10
-3

T. Vectơ cảm ứng từ hợp với mặt phẳng một góc 30
0
. Từ thông qua khung dây dẫn nói trên có độ lớn bằng: 

 A. 5 .10
-4

Wb  B. 5.10
-4

Wb.  C. 5 Wb  D. 5  Wb. 

Câu 12:  Dòng điện cảm ứng chạy trong một mạch kín có điện trở R; khi từ thông  thay đổi trong khoảng thời gian ∆t, 

thì cường độ dòng điện cảm ứng trong khoảng thời gian ấy được xác định bằng công thức: 

   A.i= -  B.i=-R.  C.i=   D.i=-  

Câu 13:  Cho khung dây dẫn hình chữ nhật ABCD kín đặt trong vùng từ trường  vuông góc với mặt phẳng khung dây 

như hình vẽ. Chọn câu đúng về chiều dòng điện cảm ứng I xuất hiện trong khung khi cho  thay đổi: 

A.  tăng và hướng vào mặt phẳng hình vẽ thì I có chiều ABCD.  

B.  giảm và hướng vào mặt phẳng hình vẽ thì I có chiều ADCB. 

C.  giảm và hướng ra khỏi mặt phẳng hình vẽ thì I có chiều ADCB. 

D.  tăng và hướng ra khỏi mặt phẳng hình vẽ thì I có chiều ADCB. 

Câu 14: Chọn câu sai: Suất điện động tự cảm trong một mạch điện có giá trị lớn khi 

  A. cường độ dòng điện trong mạch tăng nhanh. B. cường độ dòng điện trong mạch biến thiên nhanh. 

  C. cường độ dòng điện trong mạch có giá trị lớn.  D. cường độ dòng điện trong mạch giảm nhanh. 

Câu 15: Nếu cắt ngang một ống dây thành hai phần giống hệt nhau thì hệ số tự cảm của nửa ống dây so với ống dây ban 

đầu: 

  A. không thay đổi.  B. lớn gấp hai.              C. giảm một nửa.  D. giảm 4 lần.  

Câu 16: Sự khúc xạ ánh sáng là sự thay đổi phương truyền của tia sáng khi tia sáng 

A. qua mặt phân cách giữa hai môi trường trong suốt khác nhau. 

A B 

C D 



B. truyền từ một môi trường trong suốt này sang một môi trường trong suốt khác. 

C. Truyền từ không khí vào nước.  

D. Truyền từ chân không vào một môi trường trong suốt bất kì.  

Câu 17: Chiếu một tia sáng đơn sắc từ không khí vào một chất lỏng trong suốt chiết suất n. Khi qua mặt phân cách, tia 

khúc xạ bị lệch 30
0
 so với tia tới và tạo với mặt phân cách một góc 60

0
. Giá trị của n là 

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

3
. 

Câu 18: Phát biểu nào sau đây là không đúng: 

A. Khi có phản xạ toàn phần thì toàn bộ ánh sáng phản xạ trở lại môi trường ban đầu chứa chùm tia sáng tới. 

B. Phản xạ toàn phần chỉ xảy ra khi ánh sáng đi từ môi trường chiết quang sang môi trường kém chết quang hơn. 

C. Phản xạ toàn phần xảy ra khi góc tới lớn hơn góc giới hạn phản xạ toàn phần igh. 

D.Góc giới hạn phản xạ toàn phần được xác định bằng tỉ số giữa chiết suất của môi trường kém chiết quang với môi 

trường chiết quang hơn. 

Câu 19: Chiếu một tia sáng  từ thủy tinh có chiết suất n1=1,5 ra môi trường nước có chiết suất là 1,333. Trường hợp nào 

của góc tới sau đây xảy ra phản xạ toàn phần:   A.i>62
0
 B.i=48

0
  C.i>63

0
  D.i=42

0
. 

Câu 20: Chiếu một tia sáng với góc tới 60
0
 vào mặt bên môt lăng kính có tiết diện là tam giác đều thì góc khúc xạ ở 

mặt bên thứ nhất bằng góc tới ở mặt bên thứ hai. Biết lăng kính đặt trong không khí. Chiết suất của chất làm lăng 

kính là:    

  A. 2/3 .  B. 2/2 .  C. 3 .   D. 2  

Câu 21: Vật thật AB phẳng, mỏng, đặt vuông góc với trục chính của thấu kính hội tụ có tiêu cự f, cho ảnh A’B’có độ lớn 

bằng vật AB. Ảnh này là 

A. ảnh thật nằm cách vật một đoạn bằng 4f.  B. ảnh ảo nằm cách thấu kính một đoạn bằng 2f. 

C. ảnh thật nằm cách thấu kính một đoạn bằng f. D. ảnh thật nằm cách thấu kính một đoạn bằng 4f. 

Câu 22: Vật sáng AB đặt trước TKHT có tiêu cự 18cm cho ảnh ảo A’B’ cách AB 24cm. Khoảng cách từ vật đến 

thấu kính là:  A. 42cm.        B. 16cm.           C. 36cm. D. 12cm. 

Câu 23: Sự điều tiết của mắt là 

A. thay đổi độ cong của thủy tinh thể để ảnh của vật quan sát hiện rõ nét trên màng lưới. 

B. thay đổi đường kính  của con ngươi để thay đổi cường độ sáng chiếu vào mắt. 

C. thay đổi vị trí của vật để ảnh của vật hiện rõ nét trên màng lưới. 

D. thay đổi khoảng cách từ thủy tinh thể đến màng lưới để ảnh của vật hiện rõ nét trên võng mạc. 

Câu 24: Một mắt cận thị có điểm cực viễn cách mắt 51cm. Để nhìn được vật ở vô cực không điều tiết phải đeo kính (cách 

mắt 1cm) có độ tụ: 

A. 2 điốp. B. -2 điốp. C. 1,5 điốp. D. -1,5 điốp. 



PHẦN 2: Tự luận ( 2 điểm )  

Bài 1: ( 1 điểm) Cho dây dẫn thẳng dài có dòng điện I1=3A chạy qua đặt trong không khí. 

Tìm cảm ứng từ tại điểm M cách dòng điện I1 đoạn 45cm? Vẽ hình. 

Bài 2: ( 1 điểm) Phía trước thấu kính hội tụ có tiêu cự 40cm, đặt một vật sáng nhỏ AB vuông góc với trục chính thấu 

kính, A nằm trên trục chính và cách thấu kính một khoảng 20cm (hình vẽ). Xác định vị trí, tính chất và số phóng đại ảnh 

A’B’ của vật AB cho bởi thấu kính? Vẽ hình. 

 

ĐÁP ÁN 

I.Trắc nghiệm 

1C 2A 3C 4B 5A 6A 7C 8B 9D 10B 11B 12D 13C 14C 15C 

16A 17C 18D 19A 20C 21A 22D 23A 24B 

II.Tự luận 

Bài 1: 

   BM=4.10
-6

/3..................................................................................................................................0,5 điểm 

   Vẽ hình đúng................................................................................................................................0,5 điểm 

Bài 2: d’=-40cm; k=2......................................................................................................................0, 5 điểm 

KL: ảnh ảo, cùng chiều, cách thấu kính 40cm, cao gấp hai lần vật................................................ 0.25 điểm. 

Vẽ hình đúng....................................................................................................................................0,25 điểm. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I1 M 
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ĐỀ SỐ 1 

Câu 1: Phát biểu nào sau đây là sai? Từ trường đều là từ trường có 

A. các đường sức song song và cách đều nhau. B. véc tơ cảm ứng từ tại mọi nơi đều cùng hướng. 

C. lực từ tác dụng lên các dòng điện đều như nhau. D. cảm ứng từ tại mọi nơi đều bằng nhau.  

Câu 2: Hình vẽ bên là hình ảnh về một phần đường sức từ của một từ trường và vị trí của 

một nam châm thử nằm cân bằng tại một điểm trên đường sức từ. Đường sức từ có chiều từ  

A. N đến M và BM>BN.    B. N đến M và BN >BM.  

C. M đến N và BN>BM.    D. M đến N và BM>BN. 

Câu 3: 

trường đều có B AB với B  = 0,5 T thì lực từ tác dụng lên đoạn dây là 1,6 N. Bây giờ 

người ta gập đoạn dây lại tại điểm C (CB = 6 cm) thành chữ L sao cho đoạn CB// B  ( Hình 

vẽ). Lực từ tác dụng lên đoạn dây sau khi gập là 

A. 1,6 N.  B. 1 N.   C. 0,6 N.  D. 1,16 N.  

Câu 4: Treo thanh đồng ( = 5 cm, m = 5 g) vào hai sợi dây nhẹ thẳng đứng cùng chiều dài trong 

một từ trường đều B = 0,5T như hình vẽ. Để dây treo thanh bị lệch so với phương thẳng đứng một 

góc  với tan
 
= 0,5

 
thì phải cho dòng điện chạy qua thanh có chiều 

A. từ ngoài vào trong và có độ lớn 1 A.  B. từ trong ra ngoài và có độ lớn 1 A.  

C. từ ngoài vào trong và có độ lớn 10 A.  D. từ trong ra ngoài và có độ lớn 10 A.  

Câu 5: Một dây dẫn tròn mang dòng điện được đặt trong không khí. Cảm ứng từ tại tâm vòng dây dẫn tròn   

A. tỉ lệ thuận với chiều dài vòng dây.   B. tỉ lệ nghịch với chiều dài vòng dây. 

C. tỉ lệ thuận với diện tích vòng dây.   D. tỉ lệ nghịch với diện tích vòng dây. 

Câu 6: Dùng một loại dây đồng đường kính 0,5 mm có phủ sơn cách điện mỏng để quấn thành một ống dây dài 

gồm 5 lớp dây. Khi cho dòng điện cường độ 0,15A vào mỗi vòng của ống dây thì cảm ứng từ bên trong ống dây 

là 

A. 1.88.10
-3 

T.   B. 2,1.10
-3 

T.   C. 2,5.10
-5 

T.     D. 3.10
-5 

T. 

Câu 7: Ba dòng điện thẳng dài có cùng cường độ và cùng chiều đặt vuông góc với mặt phẳng của một hình 

vuông và đi qua ba đỉnh của hình vuông này. Nếu cảm ửng từ do một dòng điện gây ra tại đỉnh kề nó là B thì 

cảm ứng từ tổng hợp do ba dòng điện gây ra tại đỉnh còn lại là 

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

 

A C

B

I

IB

 

B

I

 

M N 



Câu 8: Sau khi bắn một êlectron có vận tốc 
0ν  vào trong từ trường đều dọc theo một đường sức từ thì êlectron 

sẽ chuyển động    

A. tròn đều.            B. thẳng đều.    C. nhanh dần đều.        D. chậm dần đều. 

Câu 9: Dòng điện thẳng dài mang dòng điện có I = 10 A đặt trong chân không. Một êlectron chuyển động với 

véc tơ vận tốc không đổi (v = 2.10
5
 m/s) theo hướng song song, ngược chiều và cách dòng điện thẳng dài 2 cm. 

Dòng điện thẳng dài  

A. hút êlectron một lực 3,2.10
-18

 N.  B. đẩy êlectron một lực 3,2.10
-18

 N. 

C. hút êlectron một lực 10,1.10
-18

 N.  D. đẩy êlectron một lực 10,1.10
-18

 N. 

Câu 10: Một khung dây phẳng có diện tích S đặt trong từ  trường đều có cảm ứng từ B, góc giữa vectơ cảm ứng 

từ và cectơ pháp tuyến là α. Từ thông qua diện tích S được tính theo công thức 

A. Ф = BS.sinα. B. Ф = BS.cosα. C. Ф = BS.tanα.  D. Ф = BS.cotgα. 

Câu 11: Nếu một mạch điện hở chuyển động trong từ trường và cắt đường sức từ thì 

A. trong mạch không có suất điện động cảm ứng.  

B. trong mạch không có suất điện động và dòng điện cảm ứng. 

C. trong mạch có suất điện động và dòng điện cảm ứng. 

D. trong mạch có suất điện động cảm ứng nhưng không có dòng điện cảm ứng. 

Câu 12: Một khung dây diện tích  S = 5.10
- 4 

m
2
, gồm N = 50 vòng. Đặt khung trong từ trường đều có véc tơ 

cảm ứng từ B  vuông góc trục quay và cho khung quay quanh trục đó. Cho từ thông qua khung đạt cực đại bằng 

max=5.10
- 3 

Wb. Cảm ứng từ B của từ trường là     

A. 0,2.10
- 4 

T.               B. 2.10
- 4 

T.                   C. 0,2.10
- 2 

T.                D. 0,2 T.   

Câu 13: Hình vẽ nào sau đây xác định đúng chiều dòng điện cảm ứng khi cho nam châm dịch chuyển lại gần 

hoặc ra xa vòng dây kín? 
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Câu 14: Dòng điện cảm ứng chạy trong một mạch kín có điện trở R, khi từ thông  thay đổi trong khoảng thời 

gian ∆t, thì cường độ dòng điện cảm ứng trung bình trong khoảng thời gian ấy được xác định bằng công thức   

A. 
Δ

i = -
Δt


.              B.  

Δ
i = - R

Δt


.                C.  

Δ
i =

R


.             D.  

1 Δ
i = - .

R Δt
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Câu 15

trường đều có cảm ứng từ B sao cho đường sức từ luôn vuông góc với mặt phẳng khung. Trong khoảng thời 

gian t người ta làm cho khung biến dạng từ hình vuông sang hình chữ nhật với cạnh dài gấp đôi cạnh rộng. 

Điện lượng Q di chuyển qua mạch trong thời gian t trên tính bởi 

A. 
2B

144R
.  B. 

2

144R

B
.  C. 

2B

R
.  D. 

2

R

B
.
 

Câu 16:  Chọn câu sai: Suất điện động tự cảm trong một mạch điện có giá trị lớn khi 

A. cường độ dòng điện trong mạch tăng nhanh. B. cường độ dòng điện trong mạch biến thiên nhanh. 

C. cường độ dòng điện trong mạch có giá trị lớn.  D. cường độ dòng điện trong mạch giảm nhanh. 

Câu 17: Một mạch điện có độ tự cảm L, cường độ dòng điện qua mạch biến đổi theo thời gian như hình vẽ. 

Đường biểu diễn suất điện động tự cảm theo thời gian vẽ ở hình nào là đúng? 
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Câu 18: Trong một thí nghiệm về khúc xạ ánh sáng, một nhóm học sinh trong giờ thực 

hành ghi lại trên tấm bìa ba đường truyền của ánh sáng như hình vẽ bên, nhưng quên ghi 

đường truyền các tia  sáng. Tia nào sau đây có thể là tia khúc xạ? 

A. IR1.           B. IR1 hoặc IR3.            C. IR3.            D. IR2. 

Câu 19: Chiếu một tia sáng đơn sắc từ không khí vào một chất lỏng trong suốt chiết suất n. Khi qua mặt phân 

cách, tia khúc xạ bị lệch 30
0
 so với tia tới và tạo với mặt phân cách một góc 60

0
. Giá trị của n là 

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

Câu 20: Cây thước thẳng AB dài 100 cm được nhúng thẳng đứng vào trong bể nước có chiết suất n = 4/3 sao 

cho đầu A ở ngoài không khí và đầu B chạm đáy. Cho biết ảnh của đầu A do phản xạ trên mặt nước và ảnh của 

B do khúc xạ qua mặt lưỡng chất nước không khí cách nhau 19 cm. Độ sâu của nước trong bể gần với giá trị 

nào dưới đây nhất? 

A. 70 cm.  B. 75 cm.  C. 60 cm.   D. 65 cm 

Câu 21: Chọn phát biểu sai. 

A. Phản xạ toàn phần có thể xảy ra khi ánh sáng đi từ môi trường chiết quang kém sang chiết quang hơn. 

B. Phản xạ toàn phần có thể xảy ra khi ánh sáng đi từ môi trường chiết quang hơn sang môi trường kém. 

C. Cường độ chùm ánh sáng tới và cường độ chùm phản xạ toàn phần là bằng nhau. 

D. góc phản xạ toàn phần bằng góc tới. 

 

I
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Câu 22: Một tia sáng truyền từ môi trường (1) với tốc độ v1 sang môi trường (2) với tốc độ v2, với v2 = 1,5v1. 

Góc giới hạn phản xạ toàn phần giữa môi trường (2) và (1) gần với giá trị nào dƣới đây nhất? 

A. 42
0
.   B. 45

0
.   C. 32

0
.    D. 48

0
. 

Câu 23: Một lăng kính có góc chiết quang A = 4
0
. Khi tia tới đơn sắc có góc tới i = 6

0
 thì góc lệch giữa tia tới 

và tia ló là D. Khi giảm góc tới i thì góc lệch trên sẽ 

A. giảm.           B. tăng.   C. Hầu như không đổi. D. có thể tăng hoặc giảm. 

Câu 24: Một lăng kính có góc chiết quang A = 30
0
. Một tia sáng đơn sắc tới mặt 

bên lăng kính dưới góc tới i=30
0
. Biết các góc r = r’ (Hình vẽ). Góc lệch D của tia 

sáng khi truyền qua lăng kính là 

A. 20
0
.   B. 10

0
.   C. 30

0
.   D. 40

0
.   

Câu 25: Một điểm sáng nằm trên trục chính của một thấu kính cho chùm sáng tới 

thấu kính. Nếu chùm tia ló là chùm phân kỳ thì kết luận nào sau đây là đúng về bản chất ảnh và thấu kính? 

A. Ảnh ảo và thấu kính hội tụ.    B. Ảnh ảo và thấu kính phân kì. 

C. Chưa xác định được tính chất ảnh cũng như loại thấu kính.  

D. Ảnh ảo và chưa xác định được loại thấu kính. 

Câu 26: Đặt vật AB vuông góc với trục chính của thấu kính hôi tụ và cách thấu kính 10 cm. Nhìn qua thấu kính 

thì thấy ảnh A’B’ cùng chiều AB và cao gấp 3 lần AB. Tiêu cự của thấu kính dài 

A. 9 cm.  B. 30 cm.  C. 18 cm.         D. 15 cm. 

Câu 27: Một vật sáng AB đặt trên trục chính, vuông góc với trục chính của một thấu kính cho ảnh A’B’, cùng 

chiều nhỏ hơn vật 2 lần. Dịch chuyển vật đoạn 15 cm dọc theo trục chính thì được ảnh nhỏ hơn vật 3 lần. Tiêu 

cự của thấu kính là 

A. 15 cm.  B. -5 cm.  C. -15 cm  D. 45 cm. 

Câu 28: Cho một hệ thấu kính gồm thấu kính phân kì (1) đặt đồng trục với thấu kính hội tụ (2) tiêu cự 40 cm 

cách kính một là a. Để ảnh tạo bởi hệ kính là ảnh thật với mọi vị trí đặt vật trước kính (1) thì a phải 

A. lớn hơn 20 cm. B. nhỏ hơn 40 cm. C. nhỏ hơn 20 cm.     D. lớn hơn 40 cm. 

Câu 29: Mắt nào sau đây có thể tìm được vị trí đặt vật trước mắt, mà mắt nhìn được rõ vật ở trạng thái không 

điều tiết? 

A. Mắt cận thị và viễn thị.   B. Mắt cận thị và mắt thường. 

C. Mắt thường và mắt viễn thị.  D. Cả ba loại mắt trên. 
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Câu 30: Mắt của một người cận thị đeo kính có độ tụ -2 đp cách mắt 1 cm thì nhìn được vật ở vô cực mà không 

điều tiết. Nếu thay kính trên bằng kính – 1 đp ( kính vẫn cách mắt 1 cm) thì người này nhìn thấy được vật xa 

nhất cách mắt bao nhiêu? 

A. 100 cm.  B. 101 cm.  C. 50 cm.  D. 51 cm. 

 

ĐỀ SỐ 2 

Câu 1:  Chọn câu sai: 

A. Điện tích chuyển động là nguồn gốc của từ trường và cũng là nguồn gốc của điện trường biến thiên. 

B. Tương tác giữa điện tích q
1
 đứng yên và điện tích q

2
 chuyển động là tương tác từ.  

C. Từ trường là một dạng vật chất tồn tại và gắn liền với dòng điện. 

D. Điện tích đứng yên gây ra điện trường tĩnh. 

Câu 2: Chọn câu sai: Dây dẫn mang dòng điện tương tác với 

A. các điện tích chuyển động.    B. nam châm đứng yên.  

C. các điện tích đứng yên.    D. nam châm chuyển động. 

Câu 3. Hai thanh kim loại thẳng đặt nằm ngang, song song và cách nhau 10cm , đặt trong từ trường đều B  

thẳng đứng, B = 0,1T . Một dây dẫn thẳng đặt nằm yên trên hai thanh kim loại và vuông góc với 

hai thanh. Nối hai đầu thanh kim loại với nguồn điện không đổi có suất điện động là E = 12V, 

điện trở tổng cộng của mạch kín là R= 6 . Lực từ tác dụng lên thanh kim loại là 

A. 0,02N   B. 0,2N  C. 0,04N   D. 0,4N 

Câu 4. Cho một đoạn dây dẫn thẳng đồng chất tiết diện đều có khối lượng m = 10g, dài l = 

10cm. Đầu trên của dây được treo vào điểm O và có thể quay tự do chung quanh trục nằm ngang 

qua O. Khi cho dòng điện có cường độ I = 0,5A chạy qua đoạn dây và đặt toàn bộ đoạn dây vào 

từ trường đều có phương nằm ngang thì đoạn dây lệch khỏi phương thẳng đứng một góc α = 30
0
 (hình vẽ). Lấy 

g = 10m/s
2
. Độ lớn cảm ứng từ B là  

A. 1 T.    B. 10
-2

 T.  C. 0,1 T.   D. 
3

10 4

 T. 

Câu 5: Ba dòng điện thẳng song song vuông góc với mặt phẳng hình vẽ đặt tại ba đỉnh 

của tam giác vuông cân ABC có cạnh huyền BC = 4cm. Biết cường độ dòng điện qua ba 

dây dẫn thẳng đều bằng nhau và bằng 10A, có chiều hướng ra như hình vẽ. Gọi M là 

trung điểm của BC. Cảm ứng từ tổng hợp do ba dòng điện gây ra tại M có  

A. chiều hướng từ M về B, độ lớn 10
-4

T.     

B. chiều hướng từ M về C, độ lớn 10
-4

T.    
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C. chiều hướng từ M về A, độ lớn 2 .10
-4

T.     

D. chiều hướng từ A đến M, độ lớn 2 .10
-4

T. 

Câu 6: Dùng một dây đồng có chiều dài 95cm có phủ một lớp sơn mỏng cách điện quấn quanh một hình trụ dài 

50cm, đường kính 4cm để làm một ống dây. Nếu cho dòng điện cường độ 0,1A vào mỗi vòng của ống dây thì 

cảm ứng từ bên trong ống là 

A. 15,7.10
-5

T.    B. 19.10
-5

T.    C. 21.10
-5

T.     D. 23.10
-5

T. 

Câu 7: Một dây dẫn thẳng dài phủ sơn cách điện có đoạn giữa uốn thành vòng tròn. Khi có dòng điện qua dây 

theo chiều như hình vẽ thì vectơ cảm ứng từ tại tâm O của hình tròn có: 

A. phương vuông góc mặt phẳng hình tròn, hướng về phía sau. 

B. phương vuông góc mặt phẳng hình tròn, hướng ra phía trước.   

C. phương thẳng đứng, hướng xuống.    

D. phương thẳng đứng, hướng lên. 

Câu 8: Một hạt proton chuyển động với vận tốc  vào trong từ trường theo phương song song với đường sức 

từ. Bỏ qua tác dụng của trọng lực thì   

A. động năng của proton tăng.     B. vận tốc của proton tăng.   

C. hướng chuyển động của proton không đổi.    

D. tốc độ không đổi nhưng hướng chuyển động của proton thay đổi. 

Câu 9: Một hạt mang điện chuyển động trong từ trường đều, mặt phẳng quỹ đạo của hạt vuông góc với đường 

sức từ. Nếu hạt chuyển động với vận tốc v1 = 1,8.10
6
m/s thì lực Lorenxơ tác dụng lên hạt là 2.10

-6
N. Nếu hạt 

chuyển động với vận tốc v2 = 4,5.10
7
m/s thì lực Lorenxơ tác dụng lên hạt có độ lớn  

A. 5.10
-5

N.      B. 4.10
-5

N.    C. 3.10
-5

N.      D. 2.10
-5

N. 

Câu 10: Nhận định nào sau đây đúng? Chiều dòng điện cảm ứng xuất hiện trong vòng dây khi nhìn vào mặt 

trên trong trường hợp cho nam châm rơi thẳng đứng xuyên qua tâm vòng dây giữ cố định như hình vẽ: 

A. Lúc đầu dòng điện cùng chiều kim đồng hồ, khi nam châm xuyên qua đổi chiều ngược 

kim đồng hồ. 

B. Lúc đầu dòng điện ngược chiều kim đồng hồ, khi nam châm xuyên qua đổi chiều cùng 

chiều kim đồng hồ. 

C. không có dòng điện cảm ứng trong vòng dây. 

D. Dòng điện cảm ứng luôn cùng kim đồng hồ. 

Câu 11: Một khung dây dẫn có 200 vòng. Diện tích giới hạn bởi mỗi vòng dây là S = 100cm2. Khung đặt trong 

một từ trường đều có các đường cảm ứng từ vuông góc mặt phẳng của khung, có cảm ứng từ B = 0,2T. Từ 

thông qua khung dây có giá trị: 

N 

S 

v 

 

 

O  



A. 0,4 Wb.     B. 0,2 Wb.  C. 4 Wb.  D. 40 Wb. 

Câu 12: Một khung dây hình vuông ABCD, cạnh a = 20cm, điện trở tổng cộng R = 0,8, 

trên đó có các nguồn E1 = 12V; r1 = 0,1; E2 = 8V; r2 = 0,1 mắc như hình vẽ. Mạch 

được đặt trong từ trường đều B vuông góc với mặt phẳng của khung. Cho B tăng theo thời 

gian theo quy luật B = 40.t (B tính bằng T; t tính bằng s). Cường độ dòng điện I chạy qua 

khung dây có độ lớn bằng 

A. 5,6A   B. 4A   C. 6A   D. 0 

Câu 13: Một ống dây có dòng điện chạy qua biến đổi theo thời gian biểu diễn như đồ thị 

hình vẽ bên. Gọi suất điện động tự cảm trong mạch trong khoảng thời gian từ 0 đến 1s là e1, 

từ 1s đến 3s là e2 thì: 

A. e1 = -e2/2.      B. e1 = -2e2.   C.e1 = 3e2.   D.e1 = 2e2. 

Câu 14: Để xác định các cực của suất điện động cảm ứng phát sinh trong đoạn dây dẫn MN chuyển động tịnh 

tiến với vận tốc v  trong từ trường đều có vectơ cảm ứng từ MNB  , ta dùng   

A. Quy tắc nắm tay phải.    B. Quy tắc bàn tay trái.   

C. Quy tắc bàn tay phải.    D. Định Luật Lenz. 

Câu 15: Dòng điện chạy trong mạch giảm từ 32A đến 0 trong thời gian 0,1s. Suất điện động tự cảm xuất hiện 

trong mạch là 128V. Hệ số tự cảm của mạch là: 

A. 0,1H    B. 0,2H     C. 0,3H    D. 0,4H 

Câu 16: Một thanh dây dẫn dài 25cm chuyển động trong từ trường đều. Cảm ứng từ B = 8.10-3 T. Vectơ vận 

tốc v  vuông góc với thanh và cũng vuông góc với vectơ cảm ứng B , có độ lớn v = 3m/s. Suất điện động cảm 

ứng trong thanh là: 

A. 6.10-4 V  B. 3.10-3 V   C. 6.10-3 V        D. 3.10
-4 

V. 

Câu 17: Cho mạch điện như hình vẽ: E = 1,2V; r = 1, MN = l = 40cm; từ 

trường đều có cảm ứng từ B = 0,4T và vuông góc với mặt phẳng khung 

dây như hình vẽ. Thanh MN có thể trượt không ma sát dọc theo hai thanh 

ray kim loại đặt song song. Để không có dòng điện qua mạch kín, MN phải 

chuyển động đều 

A. hướng về nguồn điện với tốc độ 7,5m/s.  B. hướng xa nguồn điện với tốc độ 7,5m/s. 

C. hướng về nguồn điện với tốc độ 5m/s.  D. hướng xa nguồn điện với tốc độ 5m/s. 

Câu 18: Một điểm sáng S  nằm trong chất lỏng có chiết suất n, cách mặt chất lỏng một khoảng 15 cm, phát ra 

chùm sáng hẹp đến gặp mặt phân cách tại điểm I với góc tới rất nhỏ, tia ló truyền theo phương IR ra không khí. 

Đặt mắt trên phương IR nhìn thấy ảnh ảo S’ của S cách mặt thoáng chất lỏng một khoảng 10 cm. Chiết suất của 

chất lỏng đó là 

A 

 

B 

C D 

 
B 

E1, r1 

E2, r2 

 

i(A) 

t(s) 
1 

1 0 3 

 

M 

N 

E,r B 



A. n = 1,20.  B. n = 1,50.   C. n = 1,33.  D. n = 1,25. 

Câu 19: Có ba môi trường (1), (2) và (3). Với cùng một góc tới, nếu ánh sáng đi từ (1) vào (2) thì góc khúc xạ 

là 30
0
; nếu ánh sáng đi từ (1) vào (3) thì góc khúc xạ là 45

0
. Nhận định nào sau đây đúng 

A. Môi trường (2) chiết quang hơn so với môi trường (3), góc tới giới hạn phản xạ toàn phần giữa (2) và (3) là 

45
0
.  

B. Môi trường (3) chiết quang hơn so với môi trường (2), góc tới giới hạn phản xạ toàn phần giữa (3) và (2) là 

45
0
.  

C. Môi trường (2) chiết quang hơn so với môi trường (3), góc tới giới hạn phản xạ toàn phần giữa (2) và (3) là 

60
0
.  

D. Môi trường (3) chiết quang hơn so với môi trường (2), góc tới giới hạn phản xạ toàn phần giữa (3) và (2) là 

60
0
.  

Câu 20: Chọn câu trả lời đúng. Trong hiện tượng khúc xạ ánh sáng giữa hai môi trường truyền ánh sáng khác 

nhau thì 

A. góc khúc xạ luôn bé hơn góc tới.   B. góc khúc xạ luôn lớn hơn góc tới. 

C. góc khúc xạ tỉ lệ thuận với góc tới.  D. góc khúc xạ có thể bằng góc tới. 

Câu 21: Chiếu một tia sáng đơn sắc đi từ không khí vào môi trường có chiết suất n, sao cho tia phản xạ vuông 

góc với tia khúc xạ. Khi đó góc tới i được tính theo công thức 

A. sini = n.  B. sini = 1/n.   C. cotani = 1/n. D. cosi = n. 

Câu 22: Phát biểu nào sau đây là không đúng? 

A. Ta luôn có tia khúc xạ khi tia sáng đi từ môi trường có chiết suất nhỏ sang môi trường có chiết suất lớn hơn. 

B. Ta luôn có tia khúc xạ khi tia sáng đi từ môi trường có chiết suất lớn sang môi trường có chiết suất nhỏ hơn. 

C. Khi chùm tia sáng phản xạ toàn phần thì không có chùm tia khúc xạ. 

D. Khi có sự phản xạ toàn phần, cường độ sáng của chùm phản xạ gần như bằng cường độ sáng của chùm sáng 

tới. 

Câu 23: Lăng kính đặt trong không khí có tiết diện thẳng là tam giác ABC, góc chiết quang A = 45
0
. Chiếu tia 

sáng tới SI nằm trong mặt phẳng tiết diện chính, vuông góc với mặt bên AB của lăng kính, tia ló ở mặt AC nằm 

sát mặt AC. Chiết suất của chất làm lăng kính là 

A. 2 .  B. 3 .    C. 1,50.  D. 4/3. 

Câu 24: Một lăng kính có chiết suất n đặt trong không khí, góc chiết quang A > 2igh
 
 ( igh là góc giới hạn phản 

xạ toàn phần). Chiếu một tia sáng nằm trong mặt phẳng tiết diện chính của lăng kính đến gặp mặt bên AB của 

lăng kính với góc tới i1, tia khúc xạ vào lăng kính đến mặt bên AC thì  

A. có tia ló ra mặt bên AC nếu sini1 > 
1

n
.  B. có tia ló ra mặt bên AC nếu sini1 < 

1

n
. 

C. có tia ló ra mặt bên AC nếu góc tới i1 lớn.  D. không thể có tia ló ở mặt AC. 



Câu 25: Một thấu kính hội tụ đặt trong không khí giới hạn bởi hai mặt cầu: mặt cầu lồi có bán kính R1, mặt cầu 

lõm có bán kính R2 thì 

A. R1 > R2.  B. R1 < R2.   C. R1 = R2.  D. không so sánh được R1 và R2. 

Câu 26: Vật thật AB phẳng, mỏng, đặt vuông góc với trục chính của thấu kính hội tụ có tiêu cự f, cho ảnh 

A’B’có độ lớn bằng vật AB. Ảnh này là 

A. ảnh thật nằm cách vật một đoạn bằng 4f.  B. ảnh ảo nằm cách thấu kính một đoạn bằng 2f. 

C. ảnh thật nằm cách thấu kính một đoạn bằng f. D. ảnh thật nằm cách thấu kính một đoạn bằng 4f. 

Câu 27: Vật sáng AB đặt vuông góc với trục chính của thấu kính hội tụ, cho ảnh trên màn đặt cách vật một 

khoảng L = 90cm cố định. Biết rằng khi dịch chuyển thấu kính trong khoảng giữa vật và màn, có hai vị trí đặt 

thấu kính cách nhau l = 30cm, cho ảnh rõ nét trên màn. Tiêu cự của thấu kính là 

A. 10cm  B. 40cm   C. 20cm  D. 30cm 

Câu 28: Hệ hai thấu kính hội tụ đồng trục có tiêu cự lần lượt là f1 = 30cm, f2 = 60cm ghép sát nhau. Vật sáng 

AB đặt vuông góc với trục chính của hệ hai thấu kính, cách hệ thấu kính 10cm cho ảnh A’B’ 

A. là ảnh ảo cách hệ thấu kính 20cm.   B. là ảnh thật cách hệ thấu kính 20cm. 

B. là ảnh ảo cách hệ thấu kính 40cm.   D. là ảnh thật cách hệ thấu kính 40cm 

Câu 29: Độ cong của thủy tinh thể của mắt thay đổi để 

A. mắt nhìn được vật ở vô cực.   B. khoảng cách từ thủy tinh thể đến võng mạc thay đổi. 

C. ảnh của vật hiện rõ trên võng mạc.  D. nhìn được vật ở gần mắt nhất. 

Câu 30: Một người phải đeo kính sát mắt một thấu kính có độ tụ -2điốp, khi đó người ấy nhìn rõ dược các vật 

nằm cách mắt từ 25cm đến vô cùng. Nếu người ấy thay thấu kính nói trên bằng thấu kính có độ tụ -1điốp thì sẽ 

nhìn rõ được các vật nằm cách mắt trong khoảng  

A. từ 20cm đến 100cm.    B. từ 25cm đến 100cm. 

C. từ 40cm đến vô cùng.    D. từ 20cm đến vô cùng. 

ĐỀ SỐ 3 

Câu 1: Một khung dây dẫn hình chữ nhật ABCD đặt trong từ trường đều có cảm ứng từ B = 5.10
-2

 (T). Cạnh 

AB của khung dài 3 (cm), cạnh BC dài 5 (cm). Dòng điện trong khung dây có cường độ I = 5 (A).  

Giá trị lớn nhất của mômen ngẫu lực từ tác dụng lên khung dây có độ lớn là: 

A. 3,75.10
-4

 (Nm). B. 7,5.10
-3

 (Nm)  C. 2,55 (Nm)  D. 3,75 (Nm) 

Câu 2:   Phát biểu nào sau đây là không đúng?    Từ trường đều là từ trường có 

       A. các đường sức song song và cách đều nhau B. cảm ứng từ tại mọi nơi đều bằng nhau 

     C. lực từ tác dụng lên các dòng điện như nhau.    D. các đặc điểm bao gồm cả phương án A và B 

Câu 3:   Mét ®o¹n d©y dÉn th¼ng MN dµi 6 (cm) cã dßng ®iÖn I = 5 (A) ®Æt trong tõ trêng ®Òu cã c¶m 

øng tõ B = 0,5 (T). Lùc tõ t¸c dông lªn ®o¹n d©y cã ®é lín F = 7,5.10
-2

(N). Gãc α hîp bëi d©y  

MN vµ ®êng c¶m øng tõ lµ:   A. 0,5
0              

B. 30
0                             

C. 60
0                      

D. 90
0 

Câu 4 :   NhËn xÐt nµo sau ®©y vÒ t¸c dông cña thÊu kÝnh ph©n kú lµ kh«ng ®óng? 

A. Cã thÓ t¹o ra chïm s¸ng song song tõ chïm s¸ng héi tô. 

B. Cã thÓ t¹o ra chïm s¸ng ph©n k× tõ chïm s¸ng ph©n k×. 



C. Cã thÓ t¹o ra chïm s¸ng héi tô tõ chïm s¸ng song song. 

D. Cã thÓ t¹o ra chïm s¸ng héi tô tõ chïm s¸ng héi tô. 

Câu 5:  Một dây dẫn MN có khối lượng m = 150g , dài l = 80cm có dòng điện I = 6A  

được treo bởi 2 sợi dây mềm nhẹ trong mặt phẳng thẳng đứng vuông góc  với từ trường  

đều B nằm ngang như hình vẽ và B = 0,2T . Cho g 10m/s
2
. Lực căng mỗi dây treo là  

 A. 1,25N  B. 0,31N  C. 0,27N  D. 1,23N 

Câu 6: Cảm ứng từ của dòng điện chạy qua một vòng dây tròn tại tâm của vòng dây sẽ  

thay đổi như thế nào khi ta tăng đồng thời cả cường độ dòng điện và bán kính vòng dây  

lên 2 lần?   A. Giảm 2 lần. B. Tăng lên 2 lần.  C. Không đổi.    D. Tăng lên 4 lần 

Câu 7:   Cho hai dây dẫn thẳng dài đặt song song trong không khí cách nhau d = 10 cm  

có I1 // I2 như hình vẽ   Cho I1 = 5(A) ; I2 = 3(A) . Cảm ứng từ  tại điểm M  

cách dây I1 : 15cm và cách dây I2 : 5cm là :                                                   d                  I2 

 A. TBM

610.33,5  và hướng xuống .    B. TBM

610.33,5  và hướng lên .  

 C. TBM

510.33,5  và hướng lên .          D. TBM

510.33,5  và hướng xuống . 

Câu 8:  Một electron bay vào không gian có từ trường đều có cảm ứng từ B = 0,3 T với vận tốc ban đầu  

v0 = 2.10
5
 m/s vuông góc với B


. Lực Lorenxơ tác dụng vào electron có độ lớn là 

A. 6,4.10
-15

 N.      B. 9,6.10
-14

 N.        C. 3,2.10
-15

 N.    D. 9,6.10
-15

 N. 

Câu 9: Hai hạt mang điện bay vào trong từ trường đều với cùng vận tốc theo phương vuông góc với các đường 

cảm ứng từ. Hạt thứ nhất có khối lượng m1 = 1,66.10
-27

 kg, điện tích q1 = - 1,6.10
-19

 C. Hạt thứ hai có khối 

lượng m2 = 6,65.10
-27

 kg, điện tích q2 = 3,2.10
-19

 C. Bán kính quỹ đạo của hạt thứ nhất là R1 = 5 cm thì bán kính 

quỹ đạo của hạt thứ hai là :   

 A. R2 18 cm.        B. R2   15 cm           C. R2   12 cm. D. R2   10 cm. 

Câu 10:   Một hình vuông cạnh 5 (cm), đặt trong từ trường đều có cảm ứng từ B = 4.10
-4

 (T). Từ thông qua 

hình vuông đó bằng 10
-6

 (Wb). Góc hợp bởi vectơ cảm ứng từ và vectơ pháp tuyến với hình vuông đó là:A.   

= 0
0
.  B.   = 30

0
.  C.   = 60

0
.  D.   = 90

0
. 

Câu 11: Xác định chiều dòng điện cảm ứng trong vòng dây khi nhìn vào mặt trên trong trường  

hợp cho nam châm rơi thẳng đứng xuyên qua tâm vòng dây giữ cố định như hình vẽ: 

A. Lúc đầu dòng điện ngược kim đồng hồ, khi nam châm xuyên qua đổi chiều cùng kim đồng hồ 

B. Dòng điện cảm ứng cùng kim đồng hồ. 

C. Lúc đầu dòng điện cùng kim đồng hồ, khi nam châm xuyên qua đổi chiều ngược 

 kim đồng hồ. 

D. không có dòng điện cảm ứng trong vòng dây. 

Câu 12: Một khung dây dẫn hình chữ nhật có kích thước 3 (cm) x 4 (cm) được đặt trong từ trường đều cảm ứng 

từ B = 5.10
-4

 (T). Vectơ cảm ứng từ hợp với mặt phẳng khung một góc 30
0
. Từ thông qua khung dây dẫn đó là:    

A. 3.10
-3

 (Wb)      B. 3.10
-5

 (Wb) C. 3.10
-7

 (Wb). D. 6.10
-7

 (Wb) 

Câu 13: Chọn câu trả lời đúng. Trong hiện tượng khúc xạ ánh sáng: 

   A. góc khúc xạ luôn bé hơn góc tới   B. góc khúc xạ luôn lớn hơn góc tới 

   C. góc khúc xạ tỉ lệ thuận với góc tới  D. khi góc tới tăng dần thì góc khúc xạ cũng tăng dần. 

Câu 14 :  Chiếu một tia sáng đơn sắc đi từ nước có n = 4/3 ra không khí , sao cho tia phản xạ vuông góc với tia 

khúc xạ. Khi đó góc tới i      A. i   42
0
 B. i   53

0
 C. i   37

0
. D. i   32

0
 

Câu 15 : Cho từ thông qua một mạch điện biến đổi như đồ thị .  

Suất điện động cảm ứng ec  xuất hiện trong mạch  ?  

A. 0  t  0,4s thì ec =  2,5V  B. 0,2s  t  0,4s thì ec = - 2,5V  

C. 0,4s  t  1s thì ec = 1,25V  D. 0,4s  t  1s thì ec = - 1,25V   
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DÙNG ĐỀ BÀI NÀY ĐỂ TRẢ LỜI CÁC CÂU  16, 17  

   Cho một mạch điện đặt trong một mặt phẳng vuông góc với cảm ứng từ B của một từ trường đều (như hình 

vẽ ) . Thanh kim loại MN dài l = 40cm , điện trở RMN = 0,5  và có thể trượt trên mạch điện .  

Cho  B = 0,5T , nguồn điện có E = 3V và điện trở B trong r = 1,5 , điện trở R = 2 . Bỏ qua điện trở ampe kế 

và các dây nối . 

   

 

 

 

 

Câu 16 : Cho thanh MN trượt tịnh tiến  đều về phía nguồn E với tốc độ v = 20m/s .Tìm số chỉ ampe kế ? 

A. 0,5 A  B. 1,75 A   C. 0,75 A  D. 1,5 A  

Câu 17 : Cho MN trượt về phía nào và với tốc độ bao nhiêu để ampe kế chỉ  0,5 A ? 

A. MN trượt về phía nguồn với v = 25 m/s  B. MN trượt ra xa nguồn với v = 15 m/s  

C. MN trượt về phía nguồn với v = 5 m/s  D. MN trượt ra xa nguồn với v = 5 m/s  

Câu 18 : Một ống dây được quấn với mật độ 2000 vòng/mét. Ống dây có 

 thể tích 500 (cm
3
). Ống dây được mắc vào một mạch điện. Sau khi đóng  

công tắc, dòng điện trong ống biến đổi theo thời gian như đồ trên hình vẽ  . 

 Suất điện động tự cảm trong ống từ thời điểm 0,05 (s) về sau là:   

A. 0 (V).              B. 5 (V)    C. 10 (V)         D. 100 (V) 

Câu 19 : Một ống dây có 2000vòng , chiều dài ống dây 80cm ,  

bán kính tiết diện ngang của ống là 10cm . Tính hệ số tự cảm ?  

A. 115 mH       B. 316 mH      C. 79 mH  D. 197 mH  

Câu 20:   Một bản mặt song song có bề dày 10 (cm), chiết suất n = 1,5 được đặt trong không khí. Chiếu tới bản 

một tia sáng SI có góc tới 45
0
 khi đó tia ló khỏi bản sẽ 

   A. hợp với tia tới một góc 45
0
    B. vuông góc với tia tới 

   C. song song với tia tới.     D. vuông góc với bản mặt song song 

Câu 21: Một miếng gỗ hình tròn, bán kính 4 (cm). Ở tâm O, cắm thẳng góc một đinh OA. Thả miếng gỗ nổi 

trong một chậu nước có chiết suất n = 1,33. Đinh OA ở trong nước. Mắt đặt trong không khí, chiều dài lớn nhất 

của OA để mắt không thấy đầu A là:  

    A. OA = 3,25 (cm)  B. OA = 3,53 (cm). C. OA = 4,54 (cm) D. OA = 5,37 (cm) 

Câu 22 :  Một bản hai mặt song song có bề dày 6 (cm), chiết suất n = 1,5 được đặt trong không khí. Điểm sáng 

S cách bản 30 (cm). Ảnh S’ của S qua bản hai mặt song song cách S một khoảng 

A. 24 (cm)  B. 12 (cm).   C. 2 (cm)  D. 4 (cm) 

Câu 23 :   ChiÕu mét chïm s¸ng song song tíi l¨ng kÝnh. T¨ng dÇn gãc tíi i tõ gi¸ trÞ nhá nhÊt th×  

A. gãc lÖch D t¨ng theo i.    B. gãc lÖch D gi¶m dÇn. 

C. gãc lÖch D t¨ng tíi mét gi¸ trÞ x¸c ®Þnh råi gi¶m dÇn. 

D. gãc lÖch D gi¶m tíi mét gi¸ trÞ råi t¨ng dÇn. 

Câu 24 :    VËt s¸ng AB qua thÊu kÝnh héi tô cã tiªu cù f = 15 (cm) cho ¶nh thËt A’B’ cao gÊp 5 lÇn vËt. 

Kho¶ng c¸ch tõ vËt tíi thÊu kÝnh lµ: 

 A. 4 (cm).  B. 6 (cm).   C. 12 (cm).   D. 18 (cm). 
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Câu 25 :   Tia tíi vu«ng gãc víi mÆt bªn cña l¨ng kÝnh thuû tinh cã chiÕt suÊt n = 1,5 gãc chiÕt quang A. Tia 

lã hîp víi tia tíi mét gãc lÖch D = 30
0
. Gãc chiÕt quang cña l¨ng kÝnh lµ  

 A. A = 41
0
.  B. A = 38

0
16’.    C. A = 66

0
.  D. A = 24

0
. 

Câu 26 :    Hai ngän ®Ìn S1 vµ S2 ®Æt c¸ch nhau 16 (cm) trªn trôc chÝnh cña thÊu kÝnh cã tiªu cù lµ f = 6 

(cm). ¶nh t¹o bëi thÊu kÝnh cña S1 vµ S2 trïng nhau t¹i S’. Kho¶ng c¸ch tõ S’ tíi thÊu kÝnh lµ: 

 A. 12 (cm).  B. 6,4 (cm).   C. 5,6 (cm).   D. 4,8 (cm). 

Câu 27 :   Cho thÊu kÝnh O1 (D1 = 4 ®p) ®Æt ®ång trôc víi thÊu kÝnh O2 (D2 = -5 ®p), chiÕu tíi quang hÖ 

mét chïm s¸ng song song vµ song song víi trôc chÝnh cña quang hÖ. §Ó chïm lã ra khái quang hÖ lµ chïm 

song song th× kho¶ng c¸ch gi÷a hai thÊu kÝnh  lµ:  

 A. L = 25 (cm).   B. L = 20 (cm).  C. L = 10 (cm).     D. L = 5 (cm). 

Câu 28 :   NhËn xÐt nµo sau ®©y lµ kh«ng ®óng? 

A. M¾t cã kho¶ng nh×n râ tõ 25 (cm) ®Õn v« cùc lµ m¾t b×nh thêng. 

B. M¾t cã kho¶ng nh×n râ tõ 10 (cm) ®Õn 50 (cm) lµ m¾t m¾c tËt cËn thÞ. 

C. M¾t cã kho¶ng nh×n râ tõ 80 (cm) ®Õn v« cùc lµ m¾t m¾c tËt viÔn thÞ. 

D. M¾t cã kho¶ng nh×n râ tõ 15 (cm) ®Õn v« cùc lµ m¾t m¾c tËt cËn thÞ. 

Câu 29 :   M¾t viÔn nh×n râ ®îc vËt ®Æt c¸ch m¾t gÇn nhÊt 40 (cm). §Ó nh×n râ vËt ®Æt c¸ch m¾t gÇn 

nhÊt 25 (cm) cÇn ®eo kÝnh (kÝnh c¸ch m¾t 1 cm) cã ®é tô lµ: 

 A. D = 1,4 (®p).     B. D = 1,5 (®p).   C. D = 1,6 (®p). D. D = 1,7 (®p). 

Câu 30:  Cho hai dây dẫn thẳng dài có dòng điện đặt vuông góc nhau theo hệ trục (0xy) trong không khí như 

hình vẽ .   Cho I1 = 5(A) ; I2 = 3(A) .   

Cảm ứng từ MB  tại điểm M có tọa độ ( 3cm; - 5cm )     

 A. TBM

510.53,4  và MB hướng ra sau hình vẽ .           

   B. TBM

510.53,4  và MB hướng ra trước hình vẽ .                           

 C. TBM

510.13,2  và MB hướng ra sau hình vẽ .     

   D. TBM

510.13,2  và MB hướng ra trước hình vẽ .       

 

ĐỀ SỐ 4 

1. Mọi từ trường đều phát sinh từ 

 A. Các nguyên tử sắt. B. Các nam châm vĩnh cửu. 

 C. Các mômen từ. D. Các điện tích chuyển động. 

2. Tương tác giữa điện tích đứng yên và điện tích chuyển động là 

 A. Tương tác hấp dẫn.         B. Tương tác điện. 

 C. Tương tác từ.                  D. Vừa tương tác điện vừa tương tác từ. 

3. Hình nào biểu diễn đúng hướng lực từ tác dụng lên một đoạn dây dẫn thẳng mang dòng điện I có chiều như hình vẽ đặt 

trong từ trường đều, đường sức từ có hướng như hình vẽ: 

O 

y 

x I2 

I1 



 

 

4. Hai dây dẫn thẳng, rất dài, đặt trong không khí, trùng với hai trục tọa độ vuông góc xOy. Dòng điện qua dây Ox chạy 

cùng chiều với chiều dương của trục tọa độ và có cường độ I1 = 2 A, dòng điện qua dây Oy chạy ngược chiều với chiều 

dương của trục tọa độ và có cường độ I2 = 3 A. Xác định cảm ứng từ tổng hợp do hai dòng điện này gây ra tại điểm A có 

tọa độ x = 4 cm và y = -2 cm. 

 A. B = 0,5.10
-5

 T.  B. B = 1,5.10
-5

 T. C. B = 2.10
-5

 T.   D. B = 2,5.10
-5

 T. 

5. Công thức nào sau đây tính cảm ứng từ tại tâm của vòng dây tròn có bán kính R mang dòng điện I: 

A. B = 2.10
-7

I/R     B. B = 2π.10
-7

I/R     C. B = 2π.10
-7

I.R     D. B = 4π.10
-7

I/R     

6. Hai điểm M và N gần dòng điện thẳng dài, cảm ứng từ tại M lớn hơn cảm ứng từ tại N 4 lần. Kết luận nào sau đây 

đúng:  

A. rM = 4rN     B. rM = rN/4     C. rM = 2rN     D. rM = rN/2 

7. Dùng loại dây đồng đường kính 0,5mm, bên ngoài có phủ một lớp sơn cách điện mỏng quấn quanh một hình trụ tạo 

thành một ống dây, các vòng dây quấn sát nhau. Cho dòng điện 0,1A chạy qua các vòng dây thì cảm ứng từ bên trong ống 

dây bằng: 

A. 18,6.10
-5

T    B. 26,1.10
-5

T      C. 25,1.10
-5

T      D. 30,6.10
-5

T 

8. Lực Lo – ren – xơ là  

A. lực Trái Đất tác dụng lên vật.   C. lực từ tác dụng lên dòng điện. 

B. lực điện tác dụng lên điện tích.   D. lực từ tác dụng lên điện tích chuyển động trong từ trường. 

9. Trong hình vẽ sau hình nào chỉ đúng hướng của lực Lorenxơ tác dụng lên electron và hạt mang điện dương chuyển 

động trong từ trường đều:   

 

 

10. Trong một mạch kín dòng điện cảm ứng xuất hiện khi 

A. trong mạch có một nguồn điện.   B. mạch điện được đặt trong một từ trường đều. 

C. mạch điện được đặt trong một từ trường không đều. D. từ thông qua mạch điện biến thiên theo thời gian. 

11. Từ thông qua một diện tích S không phụ thuộc yếu tố nào sau đây? 
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A. độ lớn cảm ứng từ    C. góc tạo bởi pháp tuyến và véc tơ cảm ứng từ 

B. diện tích đang xét    D. nhiệt độ môi trường 



 

12. Khi cho nam châm xuyên qua vòng dây treo như hình vẽ thì chúng tương tác: 

A. đẩy nhau    C. Ban đầu hút nhau, khi xuyên qua rồi thì đẩy nhau   

B. hút nhau D.Ban đầu đẩy nhau, khi xuyên qua rồi thì hút nhau   

13. Suất điện động cảm ứng là suất điện động 

A. sinh ra dòng điện cảm ứng trong mạch kín.  C. được sinh bởi nguồn điện hóa học. 

B. sinh ra dòng điện trong mạch kín.    D. được sinh bởi dòng điện cảm ứng. 

14. Một khung dây hình vuông cạnh 20 cm nằm toàn độ trong một từ trường đều và vuông góc với các 

đường cảm ứng. Trong thời gian 1/5 s, cảm ứng từ của từ trường giảm từ 1,2 T về 0. Suất điện động cảm 

ứng của khung dây trong thời gian đó có độ lớn là 

A. 240 mV.  B. 240 V.  C. 2,4 V.  D. 1,2 V. 

15. Một khung dây hình chữ nhật chuyển động song song với dòng điện thẳng dài vô hạn như hình 

vẽ. Dòng điện cảm ứng trong khung: 

A. có chiều ABCD    B. có chiều ADCB     C. cùng chiều với I   D. bằng không 

16. Hiện tượng tự cảm thực chất là 

 A. hiện tượng dòng điện cảm ứng bị biến đổi khi từ thông qua một mạch kín đột nhiên bị triệt tiêu. 

 B. hiện tượng cảm ứng điện từ xảy ra khi một khung dây đặt trong từ trường biến thiên. 

 C. hiện tượng xuất hiện suất điện động cảm ứng khi một dây dẫn chuyển động trong từ trường. 

 D. hiện tượng cảm ứng điện từ trong một mạch do chính sự biến đổi dòng điện trong mạch đó gây ra. 

17. Suất  điện động tự cảm của mạch điện có độ lớn tỉ lệ với 

A. điện trở của mạch.   B. từ thông cực đại qua mạch. 

C. từ thông cực tiểu qua mạch. D. tốc độ biến thiên cường độ dòng điện qua mạch. 

18. Khi góc tới tăng 2 lần thì góc khúc xạ 

A. tăng 2 lần. B. tăng 4 lần.  C. tăng 2  lần.  D. chưa đủ dữ kiện để xác định. 

19. Chiếu một ánh sáng đơn sắc từ chân không vào một khối chất trong suốt với góc tới 45
0 

 thì góc khúc xạ 

bằng 30
0
. Chiết suất tuyệt đối của môi trường này là   A. 2 . B. 3       C. 2       D. 2/3 . 

20. Một cây cọc được cắm thẳng đứng xuống một bể nước chiết suất n = 
3

4
. Phần cọc nhô ra ngoài mặt nước là 

30 cm, bóng của nó trên mặt nước dài 40 cm và dưới đáy bể nước dài 190 cm. Chiều sâu của lớp nước là 

A. 100 cm. B. 150 cm. C. 170 cm. D. 200 cm. 
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21. Hiện tượng phản xạ toàn phần là hiện tượng 

A. ánh sáng bị phản xạ toàn bộ trở lại khi chiếu tới mặt phân cách giữa hai môi trường trong suốt. 

B. ánh sáng bị phản xạ toàn bộ trở lại khi gặp bề mặt nhẵn. 

C. ánh sáng bị đổi hướng đột ngột khi truyền qua mặt phân cách giữa 2 môi trường trong suốt. 

D. cường độ sáng bị giảm khi truyền qua mặt phân cách giữa hai môi trường trong suốt. 

22. Một miếng gỗ mỏng, hình tròn bán kính 4 cm. Ở tâm O cắm thẳng góc một cái đinh OA. Thả miếng gỗ 

trong một chậu nước có chiết suất n = 
3

4
 cho đầu A quay xuống đáy chậu. Cho OA = 6 cm. Chiều dài lớn nhất 

của OA để mắt không nhìn thấy đầu A của đinh là  

A. 3,5 cm.  B. 5,5 cm.  C. 3 cm.  D. 5 cm. 

23. Lăng kính là một khối chất trong suốt 

A. có dạng lăng trụ tam giác.  B. có dạng hình trụ tròn.   C. giới hạn bởi 2 mặt cầu.    D. hình lục lăng. 

24. Một lăng kính thủy tinh có chiết suất n = 1,41 = 2 . Tiết diện thẳng của lăng kính là tam giác đều 

ABC. Chiếu một tia sáng nằm trong mặt phẳng của tiết diện thẳng, tới AB tại I với góc tới i1 = 45
0
. Góc góc 

ló ra khỏi lăng kính tại J là:   A. i2 = 45
0
. B. i2 = 25

0
.  C. i2 = 26,33

0
.   D. i2 = 40,16

0
 

25. Thấu kính là một khối chất trong suốt được giới hạn bởi 

A. hai mặt cầu lồi.  B. hai mặt phẳng.   

C. hai mặt cầu lõm.  D. hai mặt cầu hoặc một mặt phẳng và một mặt cầu 

26. Đối với thấu kính phân kì, nhận xét nào sau đây về tính chất ảnh của vật thật là đúng? 

A. Vật thật luôn cho ảnh thật, cùng chiều và lớn hơn vật      

B. Vật thật luôn cho ảnh thật, ngược chiều và nhỏ hơn vật 

C. Vật thật luôn cho ảnh ảo, cùng chiều và nhỏ hơn vật. 

D. Vật thật có thể cho ảnh thật hoặc ảnh ảo tuỳ thuộc vào vị trí của vật 

27. Một vật sáng AB đặt vuông góc với trục chính của một thấu kính, cách thấu kính 10 cm. Qua thấu kính cho một ảnh 

cùng chiều với vật và cao gấp 2,5 lần vật. Loại thấu kính và độ tụ của thấu kính đó là 

A. TK hội tụ, D = 5 dp         B. TK hội tụ, D = 4 dp      C. TK phân kì, D = - 4 dp   D. TK phân kì, D = -5 dp 

28. Cho thấu kính phân kì L1 có tiêu cự f1 = -18 cm và thấu kính hội tụ L2 có tiêu cự f2 = 24 cm, đặt cùng trục chính, cách 

nhau một khoảng l. Một vật sáng AB đặt vuông góc với trục chính, trước thấu kính L1 một khoảng d1 = 18cm, qua hệ hai 

thấu kính cho ảnh sau cùng là A’B’. Để ảnh A’B’ là ảnh thật thì l thỏa điều kiện 

A. 15 > l > 0  B. l > 0   C. 20 > l   D. 20 > l > 0 

29. Khi mắt nhìn rõ một vật đặt ở điểm cực cận thì  

 A. tiêu cự của thuỷ tinh thể là lớn nhất. B. mắt không điều tiết vì vật rất gần mắt. 



 C. độ tụ của thuỷ tinh thể là lớn nhất. D. khoảng cách từ thuỷ tinh thể đến võng mạc là nhỏ nhất. 

30. Một người đeo sát mắt một thấu kính có tụ số - 1 dp thì nhìn rỏ được các vật cách mắt từ 12,5 cm đến 50 cm. Giới hạn 

nhìn rỏ của mắt người đó khi không đeo kính là: 

A. 11,1 cm đến 33,3 cm  B. 12,1 cm đến 35,5 cm       C. 11,1 cm đến 35,5 cm   D. 12,1 cm đến 33,3 cm 

ĐỀ SỐ 5 

Câu 1: Đường sức từ của từ trường gây ra bởi: 

  A.dòng điện tròn là những đường tròn. 

  B.dòng điện trong ống dây đi ra từ cực bắc, đi vào từ cực Nam của ống dây đó. 

  C.dòng điện tròn là những đường thẳng song song cách đều nhau. 

  D.dòng điện thẳng là những đường thẳng song song với dòng điện. 

Câu 2: Chọn câu SAI: 

  A.ta chỉ có thể vẽ một đường sức từ đi qua mỗi điểm trong từ trường. 

  B.Tương tác giữa dòng điện với dòng điện là tương tác từ. 

  C.Xung quanh một điện tích đứng yên có điện trường và từ trường. 

  D.Cảm ứng từ đặc trưng cho từ trường về mặt  gây ra lực từ. 

Câu 3: Một dây dẫn thẳng dài 0,5m đặt trong từ trường đều có cảm ứng từ B=2T. Dây dẫn hợp với vecto cảm 

ứng từ B một góc 30
0
. Cường độ dòng điện qua dây dẫn là 4A. Lực từ  tác dụng lên dây dẫn bằng: 

  A.4N  B.2N  C.8N  D.2 N. 

Câu 4: Đoạn dây dẫn CD dài L=10cm, khối lượng m=5g, được treo nằm ngang nhờ 2 sợi dây tơ nhẹ. Dây CD nằm trong 

từ trường đều có cảm ứng từ B=0,3T, B nằm ngang hợp với CD một góc  =30
0
. Dòng điện qua CD có cường độ I=1A. 

Tìm sức căng dây T của mỗi dây treo thẳng đứng. Lấy g=10m/s
2
. B hướng từ trong tờ giấy ra ngoài. 

A. 0,033N                         B. 0,066N                      C. 25,75N             D. 
310.5,7 

N 

Câu 5: Cảm ứng từ bên trong ống dây hình trụ có dòng điện, có độ lớn tăng lên khi : 

  A.chiều dài hình trụ tăng lên. B.số vòng dây quấn giảm xuống. 

  C.số vòng dây quấn tăng lên. D.cường độ dòng điện giảm đi. 

Câu 6: Cho ba dây dẫn thẳng dài mang dòng điện I1,I2,I3 đặt song song trong cùng một mặt phẳng. Lực từ tác 

dụng lên dòng diện I3 có thể bằng không khi: 

  A.I1 ngược chiều I2 và I1<I2.  C. I1 ngược chiều I2 và I1>I2. 

  B. I1 cùng chiều I2 và I1>I2.  D. I1 ngược chiều I2 và ngược chiều với I3. 

Câu 7: Trong chân không có hai dòng điện thẳng I1=3A và I2=4A song song, ngược chiều cách nhau AB=0,5m. 

Trong mặt phẳng vuông góc với hai dây, xét điểm M cách dòng I1 một đoạn AM=0,3m, cách dòng I2 một đoạn 

BM=0,4m. Cảm ưng từ tổng hợp tại M có độ lớn: 

  A.2.10
-6

T  B.4.10
-6

T  C.2 .10
-6

T                  D.0 

Câu 8: Phương của lực Lo-ren-xơ. 

  A.trùng với phương của vecto cảm ứng từ. 

  B.vuông góc với vecto cảm ứng từ và vecto vận tốc của hạt mang điện chuyển động. 

  C.trùng với phương của vecto vận tốc của hạt. 

  D.vuông góc với vecto cảm ứng từ B nhưng trùng với phương của vận tốc của hạt chuyển động. 

Câu 9: Một electron bay vào vùng từ trường đều có B=5.10
-2

T với vận tốc 10
8
m/s theo phương vuông góc với 

đường cảm ứng từ. Cho biết me=9.10
-31

kg, bán kính quỹ đạo e trong từ trường là: 

  A.1,125cm  B.2,25cm C.22,5cm D.11,25cm. 

Câu 10: Từ thông xuyên qua cuộn dây không phụ thuộc vào đại lượng nào sau đây? 

A.Tiết diện S của cuộn dây.  B.Điện trở của cuộn dây.  

I1 I2 I3 



C.Số vòng dây N.              D.Góc α tạo bởi pháp tuyến của cuộn dây với cảm ứng từ . 

Câu 11: Một vòng dây có diện tích S gồm N vòng dây được đặt trong từ trường đều có cảm ứng từ B, mặt 

phẳng khung dây hợp với đường sức từ một góc α. Từ thông qua vòng dây là , thì góc α có giá trị: 

A.60
0
  B.30

0 
 C.45

0
  D.90

0
. 

Câu 12: Một hình chữ nhật kích thước 3cm  4cm đặt trong từ trường đều có cảm ứng từ B = 5.10
-4

T, véc tơ 

cảm ứng từ hợp với mặt phẳng một góc 30
0
. Tính từ thông qua hình chữ nhật đó: 

A. 2.10
-7

Wb     B. 3.10
-7

Wb   C. 4 .10
-7

Wb     D. 5.10
-7

Wb    

Câu 13: Định luật Len-xơ được dùng để xác định: 

A.độ lớn của suất điện động cảm ứng trong một mạch điện kín. 

B.chiều dòng điện cảm ứng xuất hiện trong một mạch điện kín. 

C.cường độ dòng điện cảm ứng xuất hiện trong một mạch điện kín. 

D.sự biến thiên của từ thông qua một mạch điện kín. 

Câu 14: Một vòng dây dẫn tròn có diện tích 0,4m
2
 đặt trong từ trường đều có cảm ứng từ B = 0,6T, véc tơ cảm 

ứng từ vuông góc với mặt phẳng vòng dây. Nếu cảm ứng từ tăng đến 1,4T trong thời gian 0,25s thì suất điện 

động cảm ứng xuất hiện trong vòng dây là: 

A. 1,28V     B. 12,8V     C. 3,2V     D. 32V 

Câu 15: Một thanh dẫn điện dài l chuyển động trong từ trường đều có cảm ứng từ B = 0,4T với vận tốc 2m/s 

vuông góc với thanh, cảm ứng từ vuông góc với thanh và hợp với vận tốc một góc 30
0
. Hai đầu thanh mắc với 

vôn kế thì vôn kế chỉ 0,2V. Chiều dài l của thanh là: 

A. 0,5m    B. 0,05m     C. 0,5 m     D. m 

Câu 16: Đáp án nào sau đây là sai : suất điện động tự cảm có giá trị lớn khi: 

A. độ tự cảm của ống dây lớn      B. cường độ dòng điện qua ống dây lớn   

C. dòng điện giảm nhanh     D. dòng điện tăng nhanh 

Câu 17: Dòng điện trong cuộn tự cảm giảm từ 16 A đến 0 A trong 0,01 s thì suất điện động tự cảm trong đó có 

giá trị trung bình 64 V. Độ tự cảm của cuộn cảm đó là 

 A. 0,032 H. B. 0,25 H. C. 0,04 H. D. 4 H. 

Câu 18: Khi một tia sáng đi từ môi trường có chiết suất n1 tới mặt phân cách với một môi trường có chiết suất 

n2(n2<n1) thì: 

 A.có tia khúc xạ đối với mọi phương của tia tới.   B.góc khúc xạ r lớn hơn góc tới i. 

 C.góc khúc xạ r thay đổi từ 0 đến 90
0
 khi góc tới i thay đổi từ 0 đến 90

0
. D.góc khúc xạ r nhỏ hơn góc tới i. 

Câu 19: Tia sáng đi từ môi trường có chiết suất n=  sang không khí với góc tới i=30
0
. Góc hợp bởi giữa tia 

tới và tia ló là:   A.60
0
  B.45

0
  C.15

0
  D.30

0
 

Câu 20: Chiếu tia sáng đơn sắc từ môi trường trong suốt đến mặt phân cách  với môi trường  trong suốt khác 

với góc tới i=60
0
 thì ta thấy tia khúc xạ vuông góc với tia phản xạ. Chiết suất tỉ đối của môi trường chứa tia tới 

đối với môi trường chứa tia khúc xạ có giá trị: A.   B.       C.1/2 D.1/  

Câu 21: Điều kiện để xảy ra hiện tượng phản xạ toàn phần là: 

A.Ánh sáng truyền từ một môi trường kém chiết quang tới môi trường chiết quang hơn và góc tới nhỏ hơn hoặc 

bằng góc giới hạn i≤igh. 

B.Ánh sáng truyền từ một môi trường nước tới môi trường không khí. 

C.Ánh sáng truyền từ một môi trường chiết quang hơn tới môi trường chiết quang kém hơn. 

D.Ánh sáng truyền từ một môi trường chiết quang hơn tới môi trường chiết quang kém hơn hoặc bằng góc giới 

hạn i≥igh. 

Câu 22: Chiếu một tia sáng  từ thủy tinh có chiết suất n1=1,5 ra môi trường nước có chiết suất là 1,333. Trường 

hợp nào của góc tới sau đây xảy ra phản xạ toàn phần: 



 A.i>62
0
 B.i=48

0
 C.i>63

0
 D.i=42

0
. 

Câu 23: Góc lệch của tia sáng khi truyền qua lăng kính là góc tạo bởi 

A. hai mặt bên của lăng kính.    B. tia tới và pháp tuyến. 

C. tia tới lăng kính và tia ló ra khỏi lăng kính. D. tia ló và pháp tuyến. 

Câu 24: Chiếu một tia sáng với góc tới 60
0
 vào mặt bên môt lăng kính có tiết diện là tam giác đều thì góc 

khúc xạ ở mặt bên thứ nhất bằng góc tới ở mặt bên thứ hai. Biết lăng kính đặt trong không khí. Chiết suất 

của chất làm lăng kính là:   A. 2/3 .  B. 2/2 .  C. 3 .   D. 2  

Câu 25: Nhận định nào sau đây là đúng  về tiêu điểm chính của thấu kính? 

A. Tiêu điểm ảnh chính của thấu kính hội tụ nằm trước kính. 

B. Tiêu điểm vật chính của thấu kính hội tụ nằm sau thấu kính. 

C. Tiêu điểm ảnh chính của thấu kính phân kì nằm trước thấu kính. 

D. Tiêu điểm vật chính của thấu kính phân kì nằm trước thấu kính. 

Câu 26: Qua thấu kính hội tụ, nếu vật cho ảnh ảo thì ảnh này 

A. nằm trước kính và lớn hơn vật.  B. nằm sau kính và lớn hơn vật. 

C. nằm trước kính và nhỏ hơn vật.  D. nằm sau kính và nhỏ hơn vật. 

Câu 27: Đặt một vật phẳng nhỏ vuông góc với trục chính trước một thấu kính một khoảng 40 cm, ảnh của 

vật hứng được trên một chắn và cao bằng 3 vật. Thấu kính này là  

A. thấu kính hội tụ tiêu cự 30 cm.  B. thấu kính hội tụ tiêu cự 40 cm. 

C. thấu kính hội tụ tiêu cự 40 cm.  D. thấu kính phân kì tiêu cự 30 cm. 

Câu 28: Một thấu kính phân kì có tiêu cự 20 cm được ghép đồng trục với một thấu kính hội tụ có tiêu cự 

40 cm, đặt cách thấu kính thứ nhất 50 cm. Đặt một vật phẳng nhỏ vuông góc với trục chính và trước thấu 

kính một 20 cm. Ảnh cuối cùng 

  A. thật và cách kính hai 120 cm.  B. ảo và cách kính hai 120 cm. 

  C. thật và cách kính hai 40 cm.  D. ảo và cách kính hai 40 cm. 

Câu 29: Sự điều tiết của mắt là 

A. thay đổi độ cong của thủy tinh thể để ảnh của vật quan sát hiện rõ nét trên màng lưới. 

B. thay đổi đường kính  của con ngươi để thay đổi cường độ sáng chiếu vào mắt. 

C. thay đổi vị trí của vật để ảnh của vật hiện rõ nét trên màng lưới. 

D. thay đổi khoảng cách từ thủy tinh thể đến màng lưới để ảnh của vật hiện rõ nét trên võng mạc. 

Câu 30: Một người đeo kính có độ tụ -1,5 dp thì nhìn xa vô cùng mà không phải điều tiết. Người này: 

A. Mắt cận thị và có điểm cực viễn cách mắt 2/3 m. B. Mắt viễn thị và điểm cực cận cách mắt 2/3 m.  

C. Mắt cận thị và có điểm cực cận cách mắt 2/3 cm. D. Mắt viễn thị và điểm cực cận cách mắt 2/3cm. 

ĐỀ SỐ 6 

Câu 1. Tồn tại từ trường đều ở 

A. xung quanh nam châm thẳng.    B. trong lòng ống dây dẫn có dòng điện. 

C. xung quanh dòng điện thẳng,dài.   D. xung quanh dòng điện tròn. 

Câu 2. Dây dẫn mang dòng điện không tương tác với  

A. các điện tích đứng yên.     B. nam châm chuyển động. 

C. các điện tích chuyển động.    D. nam châm đứng yên. 

Câu 3. Cho dây dẫn thẳng dài mang dòng điện. Khi điểm ta xét gần dây hơn 2 lần và cường độ dòng điện tăng 2 

lần thì độ lớn cảm ứng từ 

A. tăng 4 lần.     B. tăng 2 lần.   C. không đổi.    D. giảm 4 lầnn 

Câu 4. Lực từ tác dụng lên một điện tích chuyển động trong một từ trường đều có chiều không phụ thuộc vào 

A. chiều chuyển động của điện tích.  B. chiều của đường sức từ. 

C. độ lớn của điện tích.    D. dấu của điện tích. 



Câu 5. Cho dòng điện cường độ 5 A chạy qua một khung dây tròn đường kính 20 cm, gồm 50 vòng dây. Cảm 

ứng từ tại tâm khung dây có độ lớn bằng 

A. 7,85.10
-4

 (T)  B. 7,85.10
-6

 (T)  C. 1,57.10
-5

 (T)  D. 1,57.10
-3

 (T). 

Câu 6. Phát biểu nào sau đây không đúng? Một đoạn dây dẫn thẳng mang dòng điện I đặt trong từ trường đều 

thì 

A. lực từ tác dụng lên mọi phần của đoạn dây B. lực từ chỉ tác dụng vào trung điểm của đoạn dây. 

C. lực từ chỉ tác dụng lên đoạn dây khi nó không song song với đường sức từ. 

D. lực từ tác dụng lên đoạn dây có điểm đặt là trung điểm của đoạn dây. 
Câu 7. Hai vòng dây dẫn tròn có cùng bán kính, đựợc đặt trong cùng mặt phẳng và đồng tâm. Cường độ dòng 

điện chạy trong vòng dây này gấp đôi cường độ dòng điện chạy trong vòng dây kia. Tỉ số độ lớn cảm ứng từ 
tổng hợp tại tâm hai vòng dây trong trường hợp hai dòng điện cùng chiều so với trường hợp hai dòng điện 
ngược chiều bằng 
A. 2.   B. 0,5.    C. 3.    D. 4 

Câu 8. Phát biểu nào sau đây không đúng? 

A. Lực Lo-ren-xơ là lực từ. B. Lực Lo-ren-xơ có phương vuông góc với vecto vận tốc của điện tích. 

C. Lực Lo-ren-xơ có chiều phụ thuộc vào dấu của điện tích. D. Lực Lo-ren-xơ có thực hiện công. 

Câu 9. Một electron chuyển động thẳng đều với vận tốc v  trong miền có từ trường đều và điện trường đều. Biết 

( , )v E B  và có chiều như hình vẽ. Vậy B  có chiều 

A. thuộc mặt phẳng chứa ,E v  hướng từ trên xuống. 

B. thuộc mặt phẳng chứa ,E v  hướng từ dưới lên. 

C. vuông góc với mặt phẳng chứa ,E v  hướng từ trong ra. 

D. vuông góc với mặt phẳng chứa  ,E v hướng từ ngoài vào. 

Câu 10.  Phát biểu nào sau đây là không đúng? 

A. Một khung dây dẫn hình chữ nhật, quay đều trong một từ trường đều  quanh một trục đối xứng OO’ song 

song với các đường cảm ứng từ thì trong khung có xuất hiện dòng điện cảm ứng. 

B. Một khung dây dẫn hình chữ nhật, quay đều trong một từ trường đều  quanh một trục đối xứng OO’ song 

song với các đường cảm ứng từ thì trong khung không xuất hiện dòng điện cảm ứng. 

C. Một khung dây dẫn hình chữ nhật, quay đều trong một từ trường đều  quanh một trục đối xứng OO’ 

vuông góc với các đường cảm ứng từ thì trong khung có xuất hiện dòng điện cảm ứng. 

D. Một khung dây dẫn hình chữ nhật, quay đều trong một từ trường đều  quanh một trục đối xứng OO’ hợp 

với các đường cảm ứng từ một góc nhọn thì trong khung có xuất hiện dòng điện cảm ứng. 

Câu 11.  Đơn vị của từ thông là 

A. Tesla (T)  B. Ampe (A)  C. Vebe (Wb)  D. Vôn (V) 

Câu 12.  Khung dây dẫn tròn, kín, có đường kính d =20cm, điện trở R = 0,1 , được đặt trong từ trường có vecto 

cảm ứng từ vuông góc với mặt phẳng khung dây, có độ lớn cảm ứng từ tăng dần đều từ 0,2 T đến 0,5 T trong 

khoảng thời gian 0,314s. Trong thời gian từ trường biến đổi, cường độ dòng điện trong khung dây có độ lớn 

bằng:   A. 30A   B. 1,2A  C. 0,5 A  D. 0,3A 

Câu 13.  Chọn đáp án đúng về chiều cảm điện từ trong các hình vẽ dưới đây. Biết v1 > v2 
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Câu 14.  Một ống dây có hệ số tự cảm L = 0,1H, cường độ dòng điện qua ống dây tăng đều đặn từ 2A đến 12A 

trong khoảng thời gian 0,1s. Suất điện động tự cảm xuất hiện trong ống trong khoảng thời gian đó là 

A. 10V.  B. 20V   C. 30V   D. 40V 

Câu 15. Biểu thức tính suất điện động tự cảm là 

A. 
tc

i
e L

t
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Câu 16.  Cho mạch điện như hình vẽ. Chọn đáp án đúng 

A. Giữ nguyên giá trị R, dòng điện cảm ứng có chiều MNPQN.  

B. Điện trở R tăng, dòng điện cảm ứng có chiều MNPQN. 

C. Điện trở R giảm, dòng điện cảm ứng có chiều MNPQN.  

D. Giữ nguyên giá trị R, dòng điện cảm ứng có chiều MNPQN. 

 

Câu 17.  Muốn làm giảm hao phí do tỏa nhiệt của dòng điện Fu-cô gây ra trên khối kim loại, người ta thường 

A. chia khối kim loại thành nhiều lá kim loại mỏng ghép cách điện với nhau. 

B. tăng độ dẫn điện cho khối kim loại. C. đúc khối kim loại không có phần rỗng bên trong. 

D. sơn phủ lên khối kim loại một lớn sơn cách điện. 

Câu 18.  Một chùm tia sáng hẹp được chiếu từ môi trường có chiết suất n = 1,73 vào môi trường có chiết suất n’. 

Khi góc tới i = 60
o
 thì tia sáng ló ra trùng với mặt phân cách của hai môi trường. Vậy n’ có giá trị 

A. 1,5  B. 0,9   C. 1   D. 1,7 

Câu 19.  Chọn câu trả lời đúng ;Trong hiện tượng khúc xạ ánh sáng 

A. góc khúc xạ luôn bé hơn góc tới. B. góc khúc xạ luôn lớn hơn góc tới. 

C. góc khúc xạ tỉ lệ thuận với góc tới. D. khi góc tới tăng dần thì góc khúc xạ cũng tăng dần. 

Câu 20.  Một con cá ở dưới mặt nước 60 cm, ngay phía trên nó có một con chim cách mặt nước 50cm. Biết chiết 

suất của nước bằng 4/3. Con chim nhìn thấy con cá cách nó một khoảng bằng 

A. 95cm.  B. 110cm.  C. 130cm.  D. 140cm. 

Câu 21.  Chiếu một tia sáng từ môi trường có chiết suất bằng 1,5 tới mặt phân cách với môi trường có chiết suất 

bằng 4/3, góc giới hạn phản xạ toàn bằng 

A. 30
o
  B. 41

o
48’  C. 48

o
35’  D. 62

o
44’ 

Câu 22.  Phát biểu nào sau đây không đúng ? 

A. Khi có phản xạ toàn phần thì toàn bộ ánh sáng phản xạ trở lại môi trường ban đầu chứa chùm tia sáng tới. 

B. Phản xạ toàn phần chỉ xảy ra khi ánh sáng đi từ môi trường chiết quang sang môi trường kém chiết quang 

hơn. 

C. Phản xạ toàn phần xảy ra khi góc tới lớn hơn góc giới hạn phản xạ toàn phần igh. 

D. Góc giới hạn phản xạ toàn phần được xác định bằng tỉ số giữa chiết suất của môi trường kém chiết quang 

với môi trường chiết quang hơn. 

Câu 23.  Chiếu một chùm sáng song song tới lăng kính. Tăng dần góc tới i từ giá trị nhỏ nhất thì 

A. góc lệch D tăng theo i.  B. góc lệch D tăng tới một giác trị xác định rồi giảm dần. 

C. góc lệch D giảm dần.  D. góc lệch D giảm tới một giá trị rồi tăng dần. 

Câu 24.  Phát biểu nào sau đây không đúng ? 

Chiếu một chùm sáng không song song vào mặt bên của một lăng kính đặt trong không khí thì 

A. góc khúc xạ r bé hơn góc tới i.  B. góc tới r’ tại mặt bên thứ hai bé hơn góc ló i’. 

C. luôn luôn có chùm tia sáng ló ra khỏi mặt bên thứ hai.  D. chùm sáng bị lệch đi khi đi qua lăng kính. 

Câu 25.  Ảnh của một vật qua thấu kính hội tụ 

A. luôn nhỏ hơn vật.     B. luôn lớn hơn vật. 

C. luôn cùng chiều với vật.    D. có thể lớn hơn vật hoặc nhỏ hơn vật. 

Câu 26.  Thấu kính có độ tụ D = 5dp, đó là 

A. thấu kính phân kì có tiêu cự f = -5 cm.   B. thấu kính phân kì có tiêu cự f = -20 cm. 

C. thấu kính hội tụ có tiêu cự f = + 5cm.   D. thấu kính hội tụ có tiêu cự f = +20 cm. 

Câu 27. Vật sáng AB đặt vuông góc với thấu kính, cách thấu kính một khoảng 20 (cm), qua thấu kính cho ảnh 

thật A’B’ cao gấp ba lần AB. Tiêu cự của thấu kính là 

A. f = 15 (cm)  B. f = 30 (cm)   C. f = -15 (cm)  D. f = -30 (cm). 



Câu 28.  Cho hai thấu kính hội tụ L1, L2 có tiêu cự lần lượt là 20 (cm) và  25 (cm). Đặt đồng trục và cách nhau 

một khoảng a = 80 (cm). Vật sáng AB đặt trước L1 một đoạn 30 (cm), vuông góc với trục chính của hai thấu 

kính. Ảnh A’’B’’ của AB qua quang hệ là 

A. ảnh thật, nằm sau L1, cách L1 một đoạn 60 (cm).B. ảnh ảo, nằm trước L2, cách L2 một đoạn 20 (cm). 

C. ảnh thật, nằm sau L2, cách L2 một đoạn 100 (cm).D. ảnh ảo, nằm trước L2, cách L2 một đoạn 100 (cm). 

Câu 29.  Một người viễn thị có điểm cực cận cách mắt 50 cm. Khi đeo kính có độ tụ + 1dp, người này sẽ nhìn rõ 

được những vật gần nhất cách mắt 

A. 40,0 (cm)  B. 33,3 (cm)   C. 27,5 (cm)   D. 26,7 (cm) 

Câu 30.  Đối với mắt bình thường, khi nói về sự điều tiết, phát biểu không đúng là 

A. Khi vật tiến lại gần mắt thì thủy tinh thể phồng lên. 

B. Khi vật tiến ra xa mắt thì thủy tinh thể xẹp xuống. 

C. Khi vật tiến lại gần mắt thì độ tụ của mắt tăng lên. 

D. Khi vật tiến ra xa mắt thì khoảng cách từ thủy tinh thể tới võng mạc giảm xuống. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

II. GIẢI SƠ LƢỢC đề 4 

 

Câu 
Đáp 

án 
Giải sơ lƣợc 

1 D Lý thuyết bài 26, sách 11NC, phần 2, mục b, điện tích chuyển động và từ trường  

2 B 
Lý thuyết bài 26, sách 11NC, phần 1, tương tác từ 

  từ đó suy ra tương tác giữa điện tích đứng yên và điện tích chuyển động là tương tác điện. 

3 B Lý thuyết bài 27, sách 11NC, phần 3, chiều của lực từ tác dụng lên dòng điện 

4 A 

Dòng I1 gây ra tại M véc tơ cảm ứng từ 1B


 vuông góc với mặt phẳng xOy, hướng từ ngoài 

vào, có độ lớn: 

B1 = 2.10
-7

||

1

y

I
= 2.10

-5
 T. 

 Dòng I2 gây ra tại M véc tơ cảm ứng từ 2B


vuông góc với mặt phẳng xOy, hướng từ trong 

ra, có độ lớn:  

B2 = 2.10
-7

||

2

x

I
= 1,5.10

-5
 T. 

 Cảm ứng từ tổng hợp tại A là B


 = 1B


+ 2B


. Vì 1B


và 2B


cùng phương, ngược chiều và B1 > 

B2 nên B


 cùng phương, cùng chiều với 1B


 và có độ lớn B = B1 – B2 = 0,5.10
-5

 T. 

 

5 B Lý thuyết bài 21, sách 11CB, phần II 

6 B Ta có: BM = 2.10
-7

M

I

r
, BN = 2.10

-7

N

I

r
 4

4

N NM
M

N M

r rB
r

B r
       

7 C Số vòng dây quấn sát nhau trên ống dây: .l N d    



Cảm ứng từ tại một điểm bên trong ống dây:  

7 7 7 2

3

0,1
4 .10 . . 4 .10 . 4 .10 . 25,1.10

. 0,5.10

N I
B I T

N d d
     


      

8 D Lý thuyết bài 22, sách 11CB, phần I, mục 1, định nghĩa lực Lo – ren – xơ 

9 A Lý thuyết bài 22, sách 11CB, phần I, mục 2, xác định lực Lo – ren – xơ 

10 D Lý thuyết bài 38, sách 11NC, phần 3, mục a, dòng điện cảm ứng 

11 D Lý thuyết bài 23, sách 11CB, phần I, mục 1, định nghĩa từ thông 

12 D 

Khi cho NC xuyên qua vòng dây treo như hình vẽ: 

Ban đầu, NC tiến lại gần vòng dây   tăng  CB B   

 

 

 

 

 

 

 

Cực Bắc của NC gần cực Bắc của vòng dây   đẩy nhau 

Khi xuyên qua rồi, NC tiến ra xa vòng dây   giảm  CB B  

 

 

 

 

 

 

 

Cực Nam của NC gần cực Bắc của vòng dây   hút nhau 

13 A Lý thuyết bài 24, sách 11CB, phần I, mục 1, định nghĩa 

 

S N 
v 

 

B   CB   

Mặt Nam Mặt Bắc 

 

S N 
v 

 

B   
CB   

Mặt Bắc Mặt Nam 



14 A Ta có: 

4. .cos 1,2.400.10 .cos0
0,24 240

0,2

o

C

B S
V mV

t t




 
    

 
  

15 D 

Khi khung dây chuyển động song song với dòng điện thẳng dài vô hạn, số đường sức từ gởi 

qua khung dây không thay đổi    từ thông không thay đổi không có dòng điện cảm ứng 

xuất hiện trong khung dây 

16 D Lý thuyết bài 41, sách 11NC, phần 1, hiện tượng tự cảm 

17 D Lý thuyết bài 25, sách 11CB, phần III, mục 1 

18 D 

Theo ĐL KXAS: n1sini = n2sinr 1

2

.sin
sinr

n i

n
    

  góc KX phụ thuộc vào góc tới và chiết suất n1, n2 

19 A Theo ĐL KXAS: n1sini = n2sinr 1
2

2
1.

.sin 1.sin 45 2 2
1sinr sin30

2

o

o

n i
n       

20 D 

Ta có: tani = 
30

40


AB

BI
= tan53

0
  i = 53

0
; 

 
r

i

sin

sin
= n  sinr = 

n

isin
= 0,6 = sin37

0
  r = 37

0
;  

tanr = 
IH

CHCD

IH

HD 
  

 IH = 
r

CHCD

tan


= 

75,0

40190
= 200 (cm).  

21 A Lý thuyết bài 27, sách 11CB, phần II, mục 1, định nghĩa hiện tượng phản xạ toàn phần 

22 A 

Khi i  igh thì không thấy đầu A của đinh   min ghi i   

 sinigh = 
1

n
 = 

1

1,33
 = sin48,6

0
  igh = 48,6

0
; 

I 



 tanigh = 
OI

OA
 min

max

tan
OI

i
OA

    

 OAmax = 
0

min

4

tan tan 48,6

OI

i
  = 3,5 (cm) 

 

 

23 A Lý thuyết bài 28, sách 11CB, phần I, cấu tạo của LK 

24 A 

Tại I: sini1 = nsinr1

0
01

1 1

2
sin sin 45 12sinr 30

22 2

i
r

n
         

Tại J: 0 0 0

2 60 30 30r      

Áp dụng tính thuận nghịch của chiều truyền tia sáng, ở J có khúc xạ ánh sáng với i2 = 45
0
 

25 D Lý thuyết bài 48, sách 11NC, phần 1, định nghĩa thấu kính 

26 C 

Lý thuyết bài 48, sách 11NC, phần 4, xác định ảnh bằng cách vẽ đường đi của tia sáng 

Sau khi xác định ảnh của TKPK bằng cách vẽ hình, rút ra được nhận xét: 

  Vật thật luôn cho ảnh ảo, cùng chiều và nhỏ hơn vật 

27 B 

Ảnh cùng chiều với vật nên là ảnh ảo. Vật thật cho ảnh ảo lớn hơn vật nên đó là thấu kính hội 

tụ. 

Ta có: k = - 
d

d '
= 

df

f


= 2,5 

 1,5f = 2,5d  

 f = 25 cm = 0,25 m; D = 
f

1
= 4 dp.  

 

28 A Sơ đồ tạo ảnh: 



 

 Ta có: d1’ = 
11

11

fd

fd


= - 9 cm; d2 = l – d1’ = l + 9;  

          d2’ = 
22

22

fd

fd


= 

15

)9(24





l

l
  

 Để ảnh cuối cùng là ảnh thật thì d2’ > 0  15 > l > 0 

 

29 C 

Lý thuyết bài 31, sách 11CB, phần II, mục 2:  

Khi mắt điều tiết tối đa (tiêu cự của mắt nhỏ nhất fmin), điểm trên trục của mắt mà ảnh còn 

được tạo ra ở ngay tại màng lưới gọi là điểm cực cận CC của mắt, đó cũng là điểm gần nhất 

mà mắt còn nhìn rõ.  

Khi tiêu cự của mắt (tiêu cự của TK mắt) nhỏ nhất fmin   độ tụ của mắt lớn nhất  

30 A 

f = 
1

D
 = - 1 m = - 100 cm. 

Khi đeo kính:  

 Đặt vật tại CCK (điểm cực cận khi đeo kính), kính cho ảnh ảo tại CC (điểm cực cận khi 

không đeo kính), do đó: d = OCCK = 12,5 cm; d’ = 
df

d f
 = - 11,1 cm = - OCC  

 OCC = 11,1 cm. 

 Đặt vật tại CVK (điểm cực viễn khi đeo kính), kính cho ảnh ảo tại CV (điểm cực viễn khi 

không đeo kính), do đó: d = OCVK = 50 cm; d’ = 
df

d f
 = - 33,3 cm = - OCV  

 OCV = 33,3 cm. 

 Vậy giới hạn nhìn rỏ của mắt người đó khi không đeo kính cách mắt từ 11,1 cm đến 33,3 

cm. 

 

 

 

 

 



ĐỀ SỐ 5 

Câu 1: Đường sức từ của từ trường gây ra bởi: 

  A.dòng điện tròn là những đường tròn. 

  B.dòng điện trong ống dây đi ra từ cực bắc, đi vào từ cực Nam của ống dây đó. 

  C.dòng điện tròn là những đường thẳng song song cách đều nhau. 

  D.dòng điện thẳng là những đường thẳng song song với dòng điện. 

Câu 2: Chọn câu SAI: 

  A.ta chỉ có thể vẽ một đường sức từ đi qua mỗi điểm trong từ trường. 

  B.Tương tác giữa dòng điện với dòng điện là tương tác từ. 

  C.Xung quanh một điện tích đứng yên có điện trường và từ trường. 

  D.Cảm ứng từ đặc trưng cho từ trường về mặt  gây ra lực từ. 

Câu 3: Một dây dẫn thẳng dài 0,5m đặt trong từ trường đều có cảm ứng từ B=2T. Dây dẫn hợp với vecto cảm 

ứng từ B một góc 30
0
. Cường độ dòng điện qua dây dẫn là 4A. Lực từ  tác dụng lên dây dẫn bằng: 

  A.4N  B.2N  C.8N  D.2 N. 

Câu 4: Đoạn dây dẫn CD dài L=10cm, khối lượng m=5g, được treo nằm ngang nhờ 2 sợi dây tơ nhẹ. Dây CD nằm trong 

từ trường đều có cảm ứng từ B=0,3T, B nằm ngang hợp với CD một góc  =30
0
. Dòng điện qua CD có cường độ I=1A. 

Tìm sức căng dây T của mỗi dây treo thẳng đứng. Lấy g=10m/s
2
. B hướng từ trong tờ giấy ra ngoài. 

B. 0,033N                         B. 0,066N                      C. 25,75N             D. 
310.5,7 

N 

Câu 5: Cảm ứng từ bên trong ống dây hình trụ có dòng điện, có độ lớn tăng lên khi : 

  A.chiều dài hình trụ tăng lên. B.số vòng dây quấn giảm xuống. 

  C.số vòng dây quấn tăng lên. D.cường độ dòng điện giảm đi. 

Câu 6: Cho ba dây dẫn thẳng dài mang dòng điện I1,I2,I3 đặt song song trong cùng một mặt phẳng. Lực từ tác 

dụng lên dòng diện I3 có thể bằng không khi: 

  A.I1 ngược chiều I2 và I1<I2.  C. I1 ngược chiều I2 và I1>I2. 

  B. I1 cùng chiều I2 và I1>I2.  D. I1 ngược chiều I2 và ngược chiều với I3. 

Câu 7: Trong chân không có hai dòng điện thẳng I1=3A và I2=4A song song, ngược chiều cách nhau AB=0,5m. 

Trong mặt phẳng vuông góc với hai dây, xét điểm M cách dòng I1 một đoạn AM=0,3m, cách dòng I2 một đoạn 

BM=0,4m. Cảm ưng từ tổng hợp tại M có độ lớn: 

  A.2.10
-6

T  B.4.10
-6

T  C.2 .10
-6

T                  D.0 

Câu 8: Phương của lực Lo-ren-xơ. 

  A.trùng với phương của vecto cảm ứng từ. 

  B.vuông góc với vecto cảm ứng từ và vecto vận tốc của hạt mang điện chuyển động. 

  C.trùng với phương của vecto vận tốc của hạt. 

  D.vuông góc với vecto cảm ứng từ B nhưng trùng với phương của vận tốc của hạt chuyển động. 

Câu 9: Một electron bay vào vùng từ trường đều có B=5.10
-2

T với vận tốc 10
8
m/s theo phương vuông góc với 

đường cảm ứng từ. Cho biết me=9.10
-31

kg, bán kính quỹ đạo e trong từ trường là: 

  A.1,125cm  B.2,25cm C.22,5cm D.11,25cm. 

Câu 10: Từ thông xuyên qua cuộn dây không phụ thuộc vào đại lượng nào sau đây? 

A.Tiết diện S của cuộn dây.  B.Điện trở của cuộn dây.  

C.Số vòng dây N.              D.Góc α tạo bởi pháp tuyến của cuộn dây với cảm ứng từ . 

Câu 11: Một vòng dây có diện tích S gồm N vòng dây được đặt trong từ trường đều có cảm ứng từ B, mặt 

phẳng khung dây hợp với đường sức từ một góc α. Từ thông qua vòng dây là , thì góc α có giá trị: 

A.60
0
  B.30

0 
 C.45

0
  D.90

0
. 

I1 I2 I3 



Câu 12: Một hình chữ nhật kích thước 3cm  4cm đặt trong từ trường đều có cảm ứng từ B = 5.10
-4

T, véc tơ 

cảm ứng từ hợp với mặt phẳng một góc 30
0
. Tính từ thông qua hình chữ nhật đó: 

A. 2.10
-7

Wb     B. 3.10
-7

Wb   C. 4 .10
-7

Wb     D. 5.10
-7

Wb    

Câu 13: Định luật Len-xơ được dùng để xác định: 

A.độ lớn của suất điện động cảm ứng trong một mạch điện kín. 

B.chiều dòng điện cảm ứng xuất hiện trong một mạch điện kín. 

C.cường độ dòng điện cảm ứng xuất hiện trong một mạch điện kín. 

D.sự biến thiên của từ thông qua một mạch điện kín. 

Câu 14: Một vòng dây dẫn tròn có diện tích 0,4m
2
 đặt trong từ trường đều có cảm ứng từ B = 0,6T, véc tơ cảm 

ứng từ vuông góc với mặt phẳng vòng dây. Nếu cảm ứng từ tăng đến 1,4T trong thời gian 0,25s thì suất điện 

động cảm ứng xuất hiện trong vòng dây là: 

A. 1,28V     B. 12,8V     C. 3,2V     D. 32V 

Câu 15: Một thanh dẫn điện dài l chuyển động trong từ trường đều có cảm ứng từ B = 0,4T với vận tốc 2m/s 

vuông góc với thanh, cảm ứng từ vuông góc với thanh và hợp với vận tốc một góc 30
0
. Hai đầu thanh mắc với 

vôn kế thì vôn kế chỉ 0,2V. Chiều dài l của thanh là: 

A. 0,5m    B. 0,05m     C. 0,5 m     D. m 

Câu 16: Đáp án nào sau đây là sai : suất điện động tự cảm có giá trị lớn khi: 

A. độ tự cảm của ống dây lớn      B. cường độ dòng điện qua ống dây lớn   

C. dòng điện giảm nhanh     D. dòng điện tăng nhanh 

Câu 17: Dòng điện trong cuộn tự cảm giảm từ 16 A đến 0 A trong 0,01 s thì suất điện động tự cảm trong đó có 

giá trị trung bình 64 V. Độ tự cảm của cuộn cảm đó là 

 A. 0,032 H. B. 0,25 H. C. 0,04 H. D. 4 H. 

Câu 18: Khi một tia sáng đi từ môi trường có chiết suất n1 tới mặt phân cách với một môi trường có chiết suất 

n2(n2<n1) thì: 

 A.có tia khúc xạ đối với mọi phương của tia tới. 

 B.góc khúc xạ r lớn hơn góc tới i. 

 C.góc khúc xạ r thay đổi từ 0 đến 90
0
 khi góc tới i thay đổi từ 0 đến 90

0
. 

 D.góc khúc xạ r nhỏ hơn góc tới i. 

Câu 19: Tia sáng đi từ môi trường có chiết suất n=  sang không khí với góc tới i=30
0
. Góc hợp bởi giữa tia 

tới và tia ló là:   A.60
0
  B.45

0
  C.15

0
  D.30

0
 

Câu 20: Chiếu tia sáng đơn sắc từ môi trường trong suốt đến mặt phân cách  với môi trường  trong suốt khác 

với góc tới i=60
0
 thì ta thấy tia khúc xạ vuông góc với tia phản xạ. Chiết suất tỉ đối của môi trường chứa tia tới 

đối với môi trường chứa tia khúc xạ có giá trị: 

        A.   B.       C.1/2  D.1/  

Câu 21: Điều kiện để xảy ra hiện tượng phản xạ toàn phần là: 

A.Ánh sáng truyền từ một môi trường kém chiết quang tới môi trường chiết quang hơn và góc tới nhỏ hơn hoặc 

bằng góc giới hạn i≤igh. 

B.Ánh sáng truyền từ một môi trường nước tới môi trường không khí. 

C.Ánh sáng truyền từ một môi trường chiết quang hơn tới môi trường chiết quang kém hơn. 

D.Ánh sáng truyền từ một môi trường chiết quang hơn tới môi trường chiết quang kém hơn hoặc bằng góc giới 

hạn i≥igh. 

Câu 22: Chiếu một tia sáng  từ thủy tinh có chiết suất n1=1,5 ra môi trường nước có chiết suất là 1,333. Trường 

hợp nào của góc tới sau đây xảy ra phản xạ toàn phần: 

 A.i>62
0
 B.i=48

0
 C.i>63

0
 D.i=42

0
. 

Câu 23: Góc lệch của tia sáng khi truyền qua lăng kính là góc tạo bởi 



A. hai mặt bên của lăng kính.    B. tia tới và pháp tuyến. 

C. tia tới lăng kính và tia ló ra khỏi lăng kính. D. tia ló và pháp tuyến. 

Câu 24: Chiếu một tia sáng với góc tới 60
0
 vào mặt bên môt lăng kính có tiết diện là tam giác đều thì góc 

khúc xạ ở mặt bên thứ nhất bằng góc tới ở mặt bên thứ hai. Biết lăng kính đặt trong không khí. Chiết suất 

của chất làm lăng kính là:   A. 2/3 .  B. 2/2 .  C. 3 .   D. 2  

Câu 25: Nhận định nào sau đây là đúng  về tiêu điểm chính của thấu kính? 

A. Tiêu điểm ảnh chính của thấu kính hội tụ nằm trước kính. 

B. Tiêu điểm vật chính của thấu kính hội tụ nằm sau thấu kính. 

C. Tiêu điểm ảnh chính của thấu kính phân kì nằm trước thấu kính. 

D. Tiêu điểm vật chính của thấu kính phân kì nằm trước thấu kính. 

Câu 26: Qua thấu kính hội tụ, nếu vật cho ảnh ảo thì ảnh này 

A. nằm trước kính và lớn hơn vật.  B. nằm sau kính và lớn hơn vật. 

C. nằm trước kính và nhỏ hơn vật.  D. nằm sau kính và nhỏ hơn vật. 

Câu 27: Đặt một vật phẳng nhỏ vuông góc với trục chính trước một thấu kính một khoảng 40 cm, ảnh của 

vật hứng được trên một chắn và cao bằng 3 vật. Thấu kính này là  

A. thấu kính hội tụ tiêu cự 30 cm.  B. thấu kính hội tụ tiêu cự 40 cm. 

C. thấu kính hội tụ tiêu cự 40 cm.  D. thấu kính phân kì tiêu cự 30 cm. 

Câu 28: Một thấu kính phân kì có tiêu cự 20 cm được ghép đồng trục với một thấu kính hội tụ có tiêu cự 

40 cm, đặt cách thấu kính thứ nhất 50 cm. Đặt một vật phẳng nhỏ vuông góc với trục chính và trước thấu 

kính một 20 cm. Ảnh cuối cùng 

  A. thật và cách kính hai 120 cm.  B. ảo và cách kính hai 120 cm. 

  C. thật và cách kính hai 40 cm.  D. ảo và cách kính hai 40 cm. 

Câu 29: Sự điều tiết của mắt là 

A. thay đổi độ cong của thủy tinh thể để ảnh của vật quan sát hiện rõ nét trên màng lưới. 

B. thay đổi đường kính  của con ngươi để thay đổi cường độ sáng chiếu vào mắt. 

C. thay đổi vị trí của vật để ảnh của vật hiện rõ nét trên màng lưới. 

D. thay đổi khoảng cách từ thủy tinh thể đến màng lưới để ảnh của vật hiện rõ nét trên võng mạc. 

Câu 30: Một người đeo kính có độ tụ -1,5 dp thì nhìn xa vô cùng mà không phải điều tiết. Người này: 

A. Mắc tật cận thị và có điểm cực viễn cách mắt 2/3 m.  

B. Mắc tật viễn thị và điểm cực cận cách mắt 2/3 m.  

C. Mắc tật cận thị và có điểm cực cận cách mắt 2/3 cm.  

D. Mắc tật viễn thị và điểm cực cận cách mắt 2/3 cm. 
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ĐỀ SỐ 6 

Câu 31. Tồn tại từ trường đều ở 

A. xung quanh nam châm thẳng.    B. trong lòng ống dây dẫn có dòng điện. 

C. xung quanh dòng điện thẳng,dài.   D. xung quanh dòng điện tròn. 

Câu 32. Dây dẫn mang dòng điện không tương tác với  

A. các điện tích đứng yên.     B. nam châm chuyển động. 

C. các điện tích chuyển động.    D. nam châm đứng yên. 



Câu 33. Cho dây dẫn thẳng dài mang dòng điện. Khi điểm ta xét gần dây hơn 2 lần và cường độ dòng điện tăng 2 

lần thì độ lớn cảm ứng từ 

A. tăng 4 lần.     B. tăng 2 lần.   C. không đổi.    D. giảm 4 lầnn 

Câu 34. Lực từ tác dụng lên một điện tích chuyển động trong một từ trường đều có chiều không phụ thuộc vào 

A. chiều chuyển động của điện tích. 

B. chiều của đường sức từ. 

C. độ lớn của điện tích. 

D. dấu của điện tích. 

Câu 35. Cho dòng điện cường độ 5 A chạy qua một khung dây tròn đường kính 20 cm, gồm 50 vòng dây. Cảm 

ứng từ tại tâm khung dây có độ lớn bằng 

A. 7,85.10
-4

 (T)  B. 7,85.10
-6

 (T)  C. 1,57.10
-5

 (T)  D. 1,57.10
-3

 (T). 

Câu 36. Phát biểu nào sau đây không đúng? 

Một đoạn dây dẫn thẳng mang dòng điện I đặt trong từ trường đều thì 

A. lực từ tác dụng lên mọi phần của đoạn dây 

B. lực từ chỉ tác dụng vào trung điểm của đoạn dây. 

C. lực từ chỉ tác dụng lên đoạn dây khi nó không song song với đường sức từ. 

D. lực từ tác dụng lên đoạn dây có điểm đặt là trung điểm của đoạn dây. 
Câu 37. Hai vòng dây dẫn tròn có cùng bán kính, đựợc đặt trong cùng mặt phẳng và đồng tâm. Cường độ dòng 

điện chạy trong vòng dây này gấp đôi cường độ dòng điện chạy trong vòng dây kia. Tỉ số độ lớn cảm ứng từ 
tổng hợp tại tâm hai vòng dây trong trường hợp hai dòng điện cùng chiều so với trường hợp hai dòng điện 
ngược chiều bằng 
A. 2.   B. 0,5.    C. 3.    D. 4 

Câu 38. Phát biểu nào sau đây không đúng? 

A. Lực Lo-ren-xơ là lực từ. 

B. Lực Lo-ren-xơ có phương vuông góc với vecto vận tốc của điện tích. 

C. Lực Lo-ren-xơ có chiều phụ thuộc vào dấu của điện tích. 

D. Lực Lo-ren-xơ có thực hiện công. 

Câu 39. Một electron chuyển động thẳng đều với vận tốc v  trong miền có từ trường đều và điện trường đều. Biết 

( , )v E B  và có chiều như hình vẽ. Vậy B  có chiều 

A. thuộc mặt phẳng chứa ,E v  hướng từ trên xuống. 

B. thuộc mặt phẳng chứa ,E v  hướng từ dưới lên. 

C. vuông góc với mặt phẳng chứa ,E v  hướng từ trong ra. 

D. vuông góc với mặt phẳng chứa  ,E v hướng từ ngoài vào. 

Câu 40.  Phát biểu nào sau đây là không đúng? 

A. Một khung dây dẫn hình chữ nhật, quay đều trong một từ trường đều  quanh một trục đối xứng OO’ song 

song với các đường cảm ứng từ thì trong khung có xuất hiện dòng điện cảm ứng. 

B. Một khung dây dẫn hình chữ nhật, quay đều trong một từ trường đều  quanh một trục đối xứng OO’ song 

song với các đường cảm ứng từ thì trong khung không xuất hiện dòng điện cảm ứng. 

C. Một khung dây dẫn hình chữ nhật, quay đều trong một từ trường đều  quanh một trục đối xứng OO’ 

vuông góc với các đường cảm ứng từ thì trong khung có xuất hiện dòng điện cảm ứng. 

D. Một khung dây dẫn hình chữ nhật, quay đều trong một từ trường đều  quanh một trục đối xứng OO’ hợp 

với các đường cảm ứng từ một góc nhọn thì trong khung có xuất hiện dòng điện cảm ứng. 

Câu 41.  Đơn vị của từ thông là 

A. Tesla (T)  B. Ampe (A)  C. Vebe (Wb)  D. Vôn (V) 

Câu 42.  Khung dây dẫn tròn, kín, có đường kính d =20cm, điện trở R = 0,1 , được đặt trong từ trường có vecto 

cảm ứng từ vuông góc với mặt phẳng khung dây, có độ lớn cảm ứng từ tăng dần đều từ 0,2 T đến 0,5 T trong 

khoảng thời gian 0,314s. Trong thời gian từ trường biến đổi, cường độ dòng điện trong khung dây có độ lớn 

bằng 

A. 30A   B. 1,2A  C. 0,5 A  D. 0,3A 

E  
v  e 



S N 1v  

2v  

Câu 43.  Chọn đáp án đúng về chiều cảm điện từ trong các hình vẽ dưới đây. Biết v1 > v2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                    A.    B.    C.    D. 

Câu 44.  Một ống dây có hệ số tự cảm L = 0,1H, cường độ dòng điện qua ống dây tăng đều đặn từ 2A đến 12A 

trong khoảng thời gian 0,1s. Suất điện động tự cảm xuất hiện trong ống trong khoảng thời gian đó là 

A. 10V.  B. 20V   C. 30V   D. 40V 

Câu 45. Biểu thức tính suất điện động tự cảm là 

A. tc

i
e L

t


 


 B. tce Li   C. 7 24 10tce n V   D. tc

t
e L

i


 


 

Câu 46.  Cho mạch điện như hình vẽ. Chọn đáp án đúng 

A. Giữ nguyên giá trị R, dòng điện cảm ứng có chiều MNPQN.  

B. Điện trở R tăng, dòng điện cảm ứng có chiều MNPQN. 

C. Điện trở R giảm, dòng điện cảm ứng có chiều MNPQN.  

D. Giữ nguyên giá trị R, dòng điện cảm ứng có chiều MNPQN. 

 

 

 

Câu 47.  Muốn làm giảm hao phí do tỏa nhiệt của dòng điện Fu-cô gây ra trên khối kim loại, người ta thường 

A. chia khối kim loại thành nhiều lá kim loại mỏng ghép cách điện với nhau. 

B. tăng độ dẫn điện cho khối kim loại. 

C. đúc khối kim loại không có phần rỗng bên trong. 

D. sơn phủ lên khối kim loại một lớn sơn cách điện. 

Câu 48.  Một chùm tia sáng hẹp được chiếu từ môi trường có chiết suất n = 1,73 vào môi trường có chiết suất n’. 

Khi góc tới i = 60
o
 thì tia sáng ló ra trùng với mặt phân cách của hai môi trường. Vậy n’ có giá trị 

A. 1,5  B. 0,9   C. 1   D. 1,7 

Câu 49.  Chọn câu trả lời đúng 

Trong hiện tượng khúc xạ ánh sáng 

A. góc khúc xạ luôn bé hơn góc tới. 

B. góc khúc xạ luôn lớn hơn góc tới. 

C. góc khúc xạ tỉ lệ thuận với góc tới. 

D. khi góc tới tăng dần thì góc khúc xạ cũng tăng dần. 

Câu 50.  Một con cá ở dưới mặt nước 60 cm, ngay phía trên nó có một con chim cách mặt nước 50cm. Biết chiết 

suất của nước bằng 4/3. Con chim nhìn thấy con cá cách nó một khoảng bằng 

A. 95cm.  B. 110cm.  C. 130cm.  D. 140cm. 

Câu 51.  Chiếu một tia sáng từ môi trường có chiết suất bằng 1,5 tới mặt phân cách với môi trường có chiết suất 

bằng 4/3, góc giới hạn phản xạ toàn bằng 

A. 30
o
  B. 41

o
48’  C. 48

o
35’  D. 62

o
44’ 

Câu 52.  Phát biểu nào sau đây không đúng ? 

A. Khi có phản xạ toàn phần thì toàn bộ ánh sáng phản xạ trở lại môi trường ban đầu chứa chùm tia sáng tới. 

B. Phản xạ toàn phần chỉ xảy ra khi ánh sáng đi từ môi trường chiết quang sang môi trường kém chiết quang 

hơn. 
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C. Phản xạ toàn phần xảy ra khi góc tới lớn hơn góc giới hạn phản xạ toàn phần igh. 

D. Góc giới hạn phản xạ toàn phần được xác định bằng tỉ số giữa chiết suất của môi trường kém chiết quang 

với môi trường chiết quang hơn. 

Câu 53.  Chiếu một chùm sáng song song tới lăng kính. Tăng dần góc tới i từ giá trị nhỏ nhất thì 

A. góc lệch D tăng theo i. 

B. góc lệch D tăng tới một giác trị xác định rồi giảm dần. 

C. góc lệch D giảm dần. 

D. góc lệch D giảm tới một giá trị rồi tăng dần. 

Câu 54.  Phát biểu nào sau đây không đúng ? 

Chiếu một chùm sáng không song song vào mặt bên của một lăng kính đặt trong không khí thì 

A. góc khúc xạ r bé hơn góc tới i. 

B. góc tới r’ tại mặt bên thứ hai bé hơn góc ló i’. 

C. luôn luôn có chùm tia sáng ló ra khỏi mặt bên thứ hai. 

D. chùm sáng bị lệch đi khi đi qua lăng kính. 

Câu 55.  Ảnh của một vật qua thấu kính hội tụ 

A. luôn nhỏ hơn vật.     B. luôn lớn hơn vật. 

C. luôn cùng chiều với vật.    D. có thể lớn hơn vật hoặc nhỏ hơn vật. 

Câu 56.  Thấu kính có độ tụ D = 5dp, đó là 

A. thấu kính phân kì có tiêu cự f = -5 cm. 

B. thấu kính phân kì có tiêu cự f = -20 cm. 

C. thấu kính hội tụ có tiêu cự f = + 5cm. 

D. thấu kính hội tụ có tiêu cự f = +20 cm. 

Câu 57. Vật sáng AB đặt vuông góc với thấu kính, cách thấu kính một khoảng 20 (cm), qua thấu kính cho ảnh 

thật A’B’ cao gấp ba lần AB. Tiêu cự của thấu kính là 

A. f = 15 (cm)  B. f = 30 (cm)   C. f = -15 (cm)  D. f = -30 (cm). 

Câu 58.  Cho hai thấu kính hội tụ L1, L2 có tiêu cự lần lượt là 20 (cm) và  25 (cm). Đặt đồng trục và cách nhau 

một khoảng a = 80 (cm). Vật sáng AB đặt trước L1 một đoạn 30 (cm), vuông góc với trục chính của hai thấu 

kính. Ảnh A’’B’’ của AB qua quang hệ là 

A. ảnh thật, nằm sau L1, cách L1 một đoạn 60 (cm). 

B. ảnh ảo, nằm trước L2, cách L2 một đoạn 20 (cm). 

C. ảnh thật, nằm sau L2, cách L2 một đoạn 100 (cm). 

D. ảnh ảo, nằm trước L2, cách L2 một đoạn 100 (cm). 

Câu 59.  Một người viễn thị có điểm cực cận cách mắt 50 cm. Khi đeo kính có độ tụ + 1dp, người này sẽ nhìn rõ 

được những vật gần nhất cách mắt 

A. 40,0 (cm)  B. 33,3 (cm)   C. 27,5 (cm)   D. 26,7 (cm) 

Câu 60.  Đối với mắt bình thường, khi nói về sự điều tiết, phát biểu không đúng là 

A. Khi vật tiến lại gần mắt thì thủy tinh thể phồng lên. 

B. Khi vật tiến ra xa mắt thì thủy tinh thể xẹp xuống. 

C. Khi vật tiến lại gần mắt thì độ tụ của mắt tăng lên. 

D. Khi vật tiến ra xa mắt thì khoảng cách từ thủy tinh thể tới võng mạc giảm xuống. 

 

Đáp án đề 6 : 1B, 2A, 3A, 4B, 5D, 6B, 7C, 8D, 9D, 10A, 11C, 12D, 13A, 14A, 15A, 16B, 17A, 18A, 19D, 

20A, 21D, 22D, 23D, 24C, 25D, 26D, 27.A, 28D, 29B,30D, 

 

 


