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ĐỀ MINH HỌA – KỲ THI THPTQG NĂM 2019 

ĐỀ 1 

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

Câu 1. Các đường sức từ của dòng điện thẳng dài có dạng là các đường: 

A. thẳng vuông góc với dòng điện       B. tròn đồng tâm vuông góc với dòng điện  

C. tròn đồng tâm vuông góc với dòng điện, tâm trên dòng điện   D. tròn vuông góc với dòng điện   

Câu 2. Hai điện tích điểm bằng nhau đặt trong chân không, cách nhau một đoạn 4cm. Lực đẩy tĩnh điện giữa 

chúng là F = 10-5N. Độ lớn mỗi điện tích là 

A. Cq 910.3,1    B. Cq 910.2    C. Cq 910.5,2    D. Cq 810.2   

Câu 3. Cần mắc nối tiếp bao nhiêu nguồn điện giống nhau có cùng suất điện động 4V, điện trở trong 2  để thắp 

một bóng đèn 12V - 6W sáng bình thường? 

A. 6    B.  2    C.  3    D. 4 

Câu 4. Đặt vật cao 2 cm cách thấu kính hội tụ 16 cm thì thu được ảnh cao 8 cm. Khoảng cách từ ảnh đến thấu 

kính là  

A. 8 cm.         B. 16 cm.          C. 64 cm.          D. 72 cm. 

B. CHƢƠNG TRÌNH LỚP 12 (36 câu) 

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

Câu 5. Nhận định nào sau đây đúng? 

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

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

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

D. Tần số của hệ dao động tự do không phụ thuộc vào yếu tố bên ngoài. 
Câu 6. Dao động điều hòa của con lắc lò xo treo thẳng đứng có 

A. độ lớn vận tốc bằng 0 khi vật qua vị trí cân bằng. 

B. lực đàn hồi tác dụng lên vật luôn hướng về vị trí cân bằng. 

C. độ lớn gia tốc bằng 0 khi vật ở vị trí biên. 

D. lực kéo về bằng 0 khi vật qua vị trí cân bằng. 

Câu 7. Phương trình dao động điều hòa của một vật có dạng: x = 4cos(5t + /4) cm. Nhận định nào sau đây 

không đúng? 

A. Thế năng của vật biến thiên tuần hoàn theo thời gian với tần số góc 10 rad/s.  

B. Động năng của vật biến thiên tuần hoàn theo thời gian với chu kỳ 0,2s.  

C. Tại vị trí vật có li độ 2cm thì động năng bằng thế năng.  

D. Tại vị trí vật có li độ 4cm thì động năng của vật bằng 0. 

Câu 8. Một con lắc lò xo dao động điều hòa. Nếu vật nặng có khối lượng m thì chu kì dao động là 2s. Nếu vật 

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

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

Câu 9. Hệ con lắc lò xo dao động điều hoà với biên độ A. Tại vị trí có li độ bằng một nửa biên độ thì động năng 

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

A. 
2

1
.    B. 2.    C. 

3

1
.    D. 3. 

Câu 10. Con lắc lò xo treo thẳng đứng, tại vị trí cân bằng lò xo dãn một đoạn l. Kích thích cho hệ dao động 

điều hòa theo phương thẳng đứng với chu kỳ T. Thời gian lò xo bị nén trong một chu kỳ là 
4

T
. Biên độ dao động 

của vật là 

A. 2.l .   B. 2 .l.   C. 
2

3
.l.   D. 1,5.l. 

Câu 11. Trong dao động điều hòa của một vật, thời gian ngắn nhất giữa hai lần động năng bằng thế năng là 0,6s. 

Giả sử tại một thời điểm nào đó, vật có động năng là Wđ, thế năng là Wt, sau đó một khoảng thời gian Δt vật có 

động năng là 3Wđ và thế năng là Wt/3. Giá trị nhỏ nhất của Δt bằng 
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A. 0,8s.   B. 0,1s.   C. 0,2s.   D. 0,4s. 

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

Câu 12. Nhận định nào sau đây là đúng khi nói về sóng cơ?  

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

B. Sóng dọc chỉ truyền được trong chất khí. 

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

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

Câu 13. Độ to của âm là một đặc tính sinh lý phụ thuộc vào 

A. tần số âm tốc độ âm.    B. bước sóng và tốc độ âm.  

C. cường độ âm và bước sóng.    D. mức cường độ âm. 

Câu 14. Chọn câu đúng? 

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

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

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

D. Khi mức cường độ âm bằng 20 (dB) thì cường độ âm lớn gấp 20 lần cường độ âm chuẩn. 
Câu 15. Một viên bi nhỏ gắn ở đầu cần rung dao động điều hoà theo phương thẳng đứng với tần số 50 Hz. Cho 

viên bi chạm vào mặt nước tại O để tạo thành sóng trên mặt nước. Biết tốc độ truyền sóng trên mặt nước là 150 

cm/s. Hai điểm M và N nằm trên phương truyền sóng cách nhau 4,5 cm và cùng một phía với O. Xem biên độ 

sóng không đổi. Nếu tại thời điểm t điểm M có li độ 4 mm thì điểm N có li độ 

A. - 4 mm.   B. - 0 mm.   C. + 4 mm.   D. + 2 mm. 

Câu 16. Trong thí nghiệm giao thoa sóng trên mặt nước với hai nguồn kết hợp S1,S2 giống nhau cách nhau 4,2 

cm. Khoảng cách giữa hai ddieemr cực đại liên tiếp trên đường nối S1S2 là 0,5cm. Một điểm C di động được trên 

mặt nước sao cho tam giác CS1S2 luôn là tam giác vuông tại C. Khoảng cách lớn nhất từ S1 đến C khi C nằm trên 

một vân giao thoa cực đại là 

A. 0,205cm.       B. 4,205cm.   C. 4,195cm.       D. 4,44 cm. 

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

Câu 17. Người ta thường nâng cao hệ số công suất của đoạn mạch tiêu thụ điện nhằm 

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

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

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

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

Câu 18. Máy phát điện xoay chiều một pha tạo ra dòng điện xoay chiều có tần số f. Nếu tốc độ quay của rôto 

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

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

f
.    D. f. 

Câu 19. Đặt điện áp xoay chiều u = 5 2 cos100t (V) vào hai đầu đoạn mạch không phân nhánh gồm điện trở 

thuần R và tụ điện có điện dung C = 
210

5



(F) thì điện áp hiệu dụng hai đầu điện trở R bằng 4V. Công suất tiêu 

thụ trung bình trên đoạn mạch là 

A. 4,8 W.   B. 48 W.           C. 2,4 W.      D. 24 W. 

Câu 20. Đặt điện áp xoay chiều ổn định vào hai đầu đoạn mạch không phân nhánh gồm điện trở thuần R, tụ điện 

có dung kháng ZC = 50Ω và cuộn dây không thuần cảm có r = 50 3 Ω, cảm kháng ZL = ZC, biết điện áp tức thời 

hai đầu đoạn mạch chứa điện trở R và tụ C lệch pha 750
 so với điện áp tức thời hai đầu đoạn mạch chứa cuộn 

dây. Điện trở thuần R có giá trị: 

A. 50 3 Ω.   B. 50 Ω.   C. 25 3 Ω.   D. 25Ω. 

Câu 21. Đoạn mạch AB gồm các đoạn mạch AM, MN và NB theo thứ tự mắc nối tiếp. Trong đó đoạn mạch AM 

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

2

10

L



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

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

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

100
6

t


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

A. 100cos(
2

100
3

t


  )(V).                           B. 200cos(
2

100
3

t


  )(V). 

C. 100 2 cos(100
3

t


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

t


  )(V). 

Câu 22. Đặt điện áp xoay chiều u = U 2 cos(ωt) (U và  không đổi) vào hai đầu một đoạn mạch gồm biến trở R 

và tụ điện có điện dung C mắc nối tiếp. Khi điều chỉnh biến trở đến hai giá trị R = R1 và R = R2 thì công suất tiêu 

thụ trên đoạn mạch là như nhau và R2 = 8R1. Hệ số công suất của đoạn mạch ứng với các giá trị R1 và R2 lần lượt 

là 

A.
1 2 2

à
3 3

v  .  B. 
2 2 1

à
3 3

v  .  C. 
1 3

à
2 2

v  .  D. 
3 1

à
2 2

v
  

. 

Câu 23. Trong quá trình truyền tải điện năng đi xa, giả thiết công suất nơi tiêu thụ nhận được không đổi, điện áp 

và dòng điện luôn cùng pha. Ban đầu độ giảm điện thế trên đường dây bằng 15% điện áp nơi trạm phát. Để giảm 

công suất hao phí trên đường dây đi 100 lần cần tăng điện áp của nguồn lên bao nhiêu lần so với ban đầu? 

A. 8,515.                       B. 8,715.                             C. 9,155.                              D. 9,235. 

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

Câu 24. Nhận định nào sau đây không đúng khi nói về sóng điện từ?   

A. Sóng điện từ truyền được qua môi trường cách điện. 

B. Sóng điện từ mang năng lượng. 

C. Để có thể bức xạ sóng điện từ ra xa, ta phải dùng ăng -ten. 

D. Sóng điện từ có bước sóng càng lớn thì có năng lượng càng lớn. 

Câu 25. Sóng vô tuyến lan truyền trong chân không với vận tốc 3.108m/s. Khi truyền vào nước có chiết suất 
3

4
 

thì vận tốc của sóng vô tuyến là 

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

Câu 26. Mạch LC lý tưởng thực hiện dao động điện từ tự do. Điện tích cực đại trên tụ là 10-5(C), cường độ dòng 

điện cực đại trong mạch là 10 (A). Tần số dao động điện từ tự do của mạch là 

A. 500 Hz.   B. 50 kHz.   C. 5000 Hz.   D. 500 kHz. 

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

Câu 27. Quang phổ vạch phát xạ và quang phổ vạch hấp thụ của cùng một nguyên tố có điểm nào giống nhau?  

A. Cách tạo ra quang phổ.  B. Màu của các vạch.   C. Phụ thuộc nhiệt độ.  D. Vị trí của các vạch. 

Câu 28. Tia X và tia tử ngoại không có chung tính chất nào sau đây?  
A. Không phải là dòng hạt mang điện.    B. Ion hoá chất khí.  

C. Tác dụng mạnh lên kính ảnh.    D. Bị thủy tinh hấp thụ mạnh. 

Câu 29. Trong thí nghiệm I-âng về giao thoa ánh sáng đơn sắc có bước sóng  , vân sáng bậc ba xuất hiện trên 

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

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

Câu 30. Thực hiện thí nghiệm giao thoa ánh sáng với ánh sáng đơn sắc có bước sóng  = 0,5m, khoảng cách 

hai khe là 0,5mm, khoảng cách từ hai khe đến màn là 2m. Tại điểm M cách vân sáng trung tâm 7mm là 

A. vân sáng bậc 3.  B. vân sáng bậc 4.  C. vân tối thứ 3.  D. vân tối thứ 4. 

Câu 31. Thực hiện thí nghiệm Y-âng về giao thoa ánh sáng với ánh sáng đơn sắc có bước sóng λ, với hai khe cách 

nhau 3mm. Hiện tượng giao thoa được quan sát trên một màn đặt song song với hai khe và cách hai khe một khoảng 

D. Nếu ta dời màn ra xa thêm 0,6m thì khoảng vân tăng thêm 0,12mm so với lúc đầu. Bước sóng λ bằng 

A. 0,4 μm.                             B. 0,6 μm.                         C. 0,75μm.             D. 0,5μm. 
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VI. Lƣợng tử ánh sáng (4 câu): 1(NB); 3(VDT) 

Câu 32. Nhận định nào sau đây không đúng ? 

A. Sự phát sáng của một bóng đèn sợi đốt là hiện tượng quang phát quang. 

B. Đặc điểm của lân quang là ánh sáng phát quang có thể kéo dài một khoảng thời gian sau khi tắt ánh sáng kích 

thích. 

C. Bước sóng của ánh sáng phát quang lớn hơn bước sóng của ánh sáng mà chất phát quang hấp thụ. 

D. Đặc điểm của huỳnh quang là ánh sáng phát quang bị tắt rất nhanh sau khi tắt ánh sáng kích thích. 

Câu 33. Một kim loại có công thoát electron là 3,74 eV. Biết 1eV = 1,6.10-19J. Giới hạn quang điện của kim loại 

là    

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

Câu 34. Giới hạn quang điện của Natri là 0,5 μm. Công thoát của Kẽm lớn hơn của Natri là 1,4 lần. Giới hạn 

quang điện của kẽm là 

A. 0,7 μm.                     B. 0,357 μm.   C. 0,9 μm.   D. 0.,5μm. 

Câu 35. Theo mẫu nguyên tử Bo, tỉ số giữa bán kính quỹ đạo dừng N và quỹ đạo dừng L là 

A. 9.    B. 2.    C. 16.    D. 4. 

VII. Hạt nhân nguyên tử (5 câu): 2(NB); 2(VDT); 1(VDC) 

Câu 36. Sự phân hạch là sự vỡ một hạt nhân nặng 

A. một cách tự nhiên thành nhiều hạt nhân nhẹ hơn.   

B. thành hai hạt nhân nhẹ hơn do hấp thụ năng lượng. 

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

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

Câu 37. Với c là vận tốc ánh sáng trong chân không. Theo hệ thức Anh-xtanh giữa năng lượng và khối lượng, 

một vật có khối lượng m thì có năng lượng tương ứng bằng 

A. m2c2.   B. mc.    C. cm2.   D. mc2. 

Câu 38. Ban đầu có 1kg chất phóng xạ Co60

27  với chu kỳ bán rã 
3

16
 năm. Khối lượng còn lại của Côban sau 16 

năm là 

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

Câu 39. X là đồng vị phóng xạ  và tạo ra hạt nhân Y. Ban đầu có N0 hạt nhân X, sau thời gian 414 (ngày) tỉ lệ 

số hạt nhân Y và hạt nhân X còn lại trong mẫu là 7 : 1. Chu kỳ bán rã của đồng vị X là 

A. 138 (ngày).   B. 69 (ngày).   C. 207 (ngày).   D. 276 (ngày). 

Câu 40. Dùng một prôtôn có động năng 5,45 MeV bắn vào hạt nhân 
9

4 Be đang đứng yên. Phản ứng tạo ra hạt nhân 

X và hạt α. Hạt α bay ra theo phương vuông góc với phương tới của prôtôn và có động năng 4 MeV. Khi tính động 

năng của các hạt, lấy khối lượng các hạt tính theo đơn vị khối lượng nguyên tử bằng số khối của chúng. Năng 

lượng tỏa ra trong phản ứng này bằng  

A. 3,125 MeV.   B. 4,225 MeV.      C. 1,145 MeV.      D. 2,125 MeV. 

--------HẾT-------- 



Trang 5/31 

ĐỀ 2 

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

Câu 1. Phát biểu nào sau đây là không đúng? 

A. Điện trường tĩnh là do các hạt mang điện đứng yên sinh ra. 

B. Tính chất cơ bản của điện trường là nó tác dụng lực điện lên điện tích đặt trong nó. 

C. Véctơ cường độ điện trường tại một điểm luôn cùng phương, cùng chiều với vectơ lực điện tác dụng lên một điện 

tích đặt tại điểm đó trong điện trường. 

D. Véctơ cường độ điện trường tại một điểm luôn cùng phương, cùng chiều với vectơ lực điện tác dụng lên một điện 

tích dương đặt tại điểm đó trong điện trường. 

Câu 2. Một nguồn điện có điện trở trong 0,1 () được mắc với điện trở 4,8 () thành mạch kín. Khi đó hiện điện thế 

giữa hai cực của nguồn điện là 12 (V). Cường độ dòng điện trong mạch là 

A. I = 120 (A).              B. I = 12 (A).                C. I = 2,5 (A). D. I = 25 (A). 

Câu 3. Một ống dây dài 50cm có 2500 vòng dây, ban kính của ống bằng 2cm. Một dòng điện biến đổi đều theo thời 

gian chạy qua ống dây trong 0,01s cường độ dòng điện tăng từ 0 đến 1,5A. Tính suất điện động tự cảm trong ống dây: 

A. 0,14V   B. 0,26V    C. 0,52V    D. 0,74V 

Câu 4. 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
. 

B. CHƢƠNG TRÌNH LỚP 12 (36 câu) 

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

Câu 5. Chọn câu đúng khi nói về dao động điều hòa của một vật.  

   A. Li độ dao động điều hòa của vật biến thiên theo định luật hàm sin hoặc cosin theo thời gian.  

   B. Tần số của dao động phụ thuộc vào cách kích thích dao động.  

 C. Ở vị trí biên, vận tốc của vật là cực đại.  

 D. Ở vị trí cân bằng, gia tốc của vật là cực đại. 

Câu 6. Dao động tắt dần là một dao động có  

   A. chu kỳ tăng tỉ lệ với thời gian.  

   B. biên độ giảm dần do ma sát. 

   C.ma sát cực đại.   

   D. tần số giảm dần theo thời gian.  

Câu 7. Đối với con lắc lò xo treo thẳng đứng lực đàn hồi 

A. luôn hướng theo chiều chuyển động. 

B. luôn hướng về vị trí cân bằng. 

C. luôn hướng về vị trí lò xo không biến dạng. 

D. có độ lớn cực đại khi vật ở biên. 

Câu 8. Hai con lắc đơn có cùng chiều dài, treo hai viên bi có cùng kích thước nhưng khối lượng khác nhau. Cho hai 

con lắc này dao động trong cùng môi trường không khí, cùng li độ ban đầu, có cùng vận tốc ban đầu bằng 0. So sánh 

dao động của hai con lắc này ta thấy 

A. cả hai con lắc đều có thời gian tắt dần như nhau. 

B. con lắc có khối lượng lớn hơn tắt dần nhanh hơn vì có năng lượng lớn hơn. 

C. con lắc có khối lượng bé hơn tắt dần nhanh hơn vì có năng lượng bé hơn. 

D. con lắc có khối lượng lớn hơn tắt dần chậm hơn vì có năng lượng bé hơn. 

Câu 9. Một vật dao động điều hoà với chu kì 2s. Vật qua vị trí cân bằng với vận tốc 31,4cm/s. Khi t = 0 vật qua li độ 

5cm theo chiều âm quĩ đạo. Lấy π
2
 ≈ 10. Phương trình dao động điều hoà của con lắc là 

A. x = 10cos(πt + π/3)(cm).                            B. x = 10cos(2πt + π/3)(cm). 

C. x = 10cos(πt - π/6)(cm).                             D. x = 5cos(πt - 5π/6)(cm). 

Câu 10. Hai dao động điều hoà cùng phương, có các phương trình: x1 = 3cos(t + /6) cm và x2= 3 cos(t + 2/3) 

cm. Dao động tổng hợp của hai dao động trên có biểu thức 



Trang 6/31 

A. 
π

2 3cos(πt- ) cm.
3     

B. 
π

2 3cos(πt+ ) cm.
6

 

C. 
π

2 3cos(πt- ) cm.
6                                     

D. 2 3 cos(t + 
3


) cm. 

Câu 11. Trong dao động điều hòa của một vật, thời gian ngắn nhất giữa hai lần động năng bằng thế năng là 0,6s. Giả 

sử tại một thời điểm nào đó, vật có động năng là Wđ, thế năng là Wt, sau đó một khoảng thời gian Δt vật có động năng 

là 3Wđ và thế năng là Wt/3. Giá trị nhỏ nhất của Δt bằng 

A. 0,8s.   B. 0,1s.   C. 0,2s.  D. 0,4s. 

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

Câu 12. Sóng (cơ học) ngang 

 A. Truyền được trong chất rắn, chất lỏng và chất khí.  B. Chỉ truyền được trong chất rắn và trên mặt chất lỏng. 

 C. Không truyền được trong chất rắn.  D. Truyền được trong chất rắn và trong chất lỏng. 

Câu 13. Điều kiện để có hiện tượng giao thoa sóng cơ là 

 A. phải có sự gặp nhau của hai hay nhiều sóng kết hợp.  

 B. các sóng phải được phát ra từ hai nguồn có kích thước và hình dạng hoàn tòan giống nhau.  

 C. phải có hai nguồn kết hợp và hai sóng kết hợp.  

   D. phải có sự gặp nhau hai sóng phát ra từ hai nguồn giống nhau 

Câu 14. Chọn câu đúng? 

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

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

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

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

Câu 15. Một dây đàn dài 40 cm, căng ở hai đầu cố định, khi dây dao động với tần số 600 Hz ta quan sát trên dây có 

sóng dừng với hai bụng sóng. Bước sóng trên dây là 

A. λ = 13,3cm.             B. λ = 80cm.         C. λ = 20cm.            D. λ = 40cm. 

Câu 16. Thực hiện thí nghiệm giao thoa sóng trên mặt nước với hai nguồn kết hợp giống nhau S1, S2 cách nhau 10 cm, 

bước sóng trong thí nghiệm là λ = 2cm. Gọi I là trung điểm của S1 S2. Khoảng cách nhỏ nhất từ một cực đại trên 

đường tròn đường kính S2I thuộc mặt nước tới đường trung trực của S1S2 là 

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

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

Câu 17. Chọn phát biểu đúng về máy biến áp?  

A. Máy biến áp hoạt động dựa trên nguyên tắc sử dụng từ trường quay.  

B. Máy biến áp không có sự hao phí năng lượng do bức xạ sóng điện từ.  

C. Có thể dùng máy biến áp để biến đổi điện áp của ắcquy.  

D. Hiệu suất của máy biến áp thường rất cao. 

Câu 18. Nhận định nào sau đây đúng khi nói về từ trường quay? 

A. Chỉ có dòng điện xoay chiều 3 pha mới tạo ra được từ trường quay. 

B. Từ trường quay trong động cơ 3 pha luôn không đổi cả về hướng và độ lớn. 

C. Bộ phận tạo ra từ trường quay là Stato. 

D. Từ trường quay càng nhanh nếu dòng điện 3 pha vào động cơ càng mạnh. 

Câu 19. Một đoạn mạch xoay chiều gồm điện trở thuần 25 Ω, cuộn dây cảm thuần có độ tự cảm L và tụ điện có điện 

dung C mắc nối tiếp. Đặt vào hai đầu đoạn mạch một điện áp xoay chiều có điện áp hiệu dụng 100 V và tần số 50 Hz. 

Biết điện áp giữa hai đầu cuộn dây sớm pha hơn điện áp giữa hai đầu đoạn mạch là /6. Công suất tiêu thụ của đoạn 

mạch bằng 

A. 100 W.   B. 200 W.   C. 50 W.   D. 150 W. 

Câu 20. Đoạn mạch nối tiếp gồm cuộn dây cảm thuần có hệ số tự cảm 
0,2

 H
π

, tụ điện có điện dung 

-410
 F

π
, điện trở 

thuần R. Đặt vào hai đầu đoạn mạch một điện áp xoay chiều có tần số 50Hz và điện áp hiệu dụng bằng 200 2 V. 

Công suất tiêu thụ của mạch là 400 W. Trị số R bằng 

A. 160 .   B. 60 .   C. 80 .   D. 30  . 
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Câu 21. Đặt điện áp xoay chiều ổn định u = U 2 cos100πt (V) vào hai đầu đoạn mạch không phân nhánh gồm một 

cuộn dây có điện trở thuần R và cảm kháng ZL và một tụ điện có điện dung C thay đổi được. Điều chỉnh C đến giá trị 

sao cho điện áp hiệu dụng ở hai đầu tụ điện có giá trị cực đại UCmax. Giá trị của UCmax bằng 

A. U.      B. 
. LU Z

R
.    C. 

2 2. LU R Z

R


.  D. 

2 2. L

L

U R Z

Z


. 

Câu 22. Cho ba phần tử: điện trở thuần R, cuộn cảm thuần L và tụ điện C. Lần lượt đặt một điện áp xoay chiều ổn định vào 

hai đầu đoạn mạch có R và L mắc nối tiếp; đoạn mạch có R và C mắc nối tiếp thì biểu thức cường độ dòng điện qua hai 

đoạn mạch tương ứng là 1i 2cos(100 t )
6


   (A) và 2i 2cos(100 t )

2


   (A). Nếu đặt điện áp xoay chiều trên vào hai 

đầu đoạn mạch R,L,C mắc nối tiếp thì biểu thức của cường độ dòng điện qua đoạn mạch là 

A. i 4cos(100 t )
6


   (A).    B. i 4cos(100 t )

3


   (A). 

C. i 2 2 cos(100 t )
6


   (A).    D. i 2 2 cos(100 t )

3


   (A). 

Câu 23. Đặt điện áp xoay chiều có giá trị hiệu dụng 220V và tần số không đổi vào hai đầu A và B của đoạn mạch mắc 

nối tiếp theo thứ tự gồm biến trở R, tụ điện có điện dung C, cuộn cảm thuần có độ tự cảm L thay đổi được. Gọi N là 

điểm nối giữa cuộn cảm thuần và tụ điện. Các giá trị R, L, C hữu hạn và khác không. Với L=L1 thì điện áp giữa hai 

đầu đoạn mạch cùng pha với cường độ dòng điện qua mạch. Với L =2L1 thì điện áp hiệu dụng UAN bằng 

A. 220 V. B. 100 2 V. C. 110 V. D. 220 2  V. 

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

Câu 24.  Nhận định nào sau đây không đúng khi nói về sóng điện từ?   

A. Sóng điện từ truyền được qua môi trường cách điện. 

B. Sóng điện từ mang năng lượng. 

C. Để có thể bức xạ sóng điện từ ra xa, ta phải dùng ăng -ten. 

D. Sóng điện từ có bước sóng càng lớn thì có năng lượng càng lớn. 

Câu 25. Muốn tăng tần số dao động riêng của mạch dao động LC lên 4 lần thì ta phải 

A. giữ nguyên C, giảm độ tự cảm L 4 lần.   B. giữ nguyên L, giảm điện dung C 8 lần. 

C. tăng điện dung C và độ tự cảm L lên 4 lần.  D. giảm điện dung C và độ tự cảm L 4 lần. 

Câu 26. Một tụ điện có điện dung 10F được tích điện đến một hiệu điện thế xác định. Sau đó nối hai bản tụ vào một 

cuộn dây thuần cảm có độ tự cảm 1H. Bỏ qua điện trở các dây nối, cho
2 =10.  Thời gian ngắn nhất kể từ lúc nối để 

điện tích trên bản tụ có giá trị bằng một nửa giá trị ban đầu là 

A. 
3

400
 s.   B. 

1

600
 s.   C. 

1

300
 s.  D. 

1

1200
 s. 

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

Câu 27. Quang phổ vạch phát xạ và quang phổ vạch hấp thụ của cùng một nguyên tố có điểm nào giống nhau?  

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

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

Câu 28. Tia X và tia tử ngoại không có chung tính chất nào sau đây?  

A. Không phải là dòng hạt mang điện.   B. Ion hoá chất khí.  

C. Tác dụng mạnh lên kính ảnh.   D. Bị thủy tinh hấp thụ mạnh.  

Câu 29. Quang phổ vạch phát xạ của natri có hai vạch vàng ứng với các bức xạ có bước sóng 0,5890m và  

0,5896m. Quang phổ vạch hấp thụ của natri sẽ   

A. thiếu hai bức xạ có bước sóng 0,5890m và 0,5896m.   

B. thiếu mọi bức xạ có bước sóng nhỏ hơn 0,5890m.  

C. thiếu mọi bức xạ có bước sóng lớn hơn 0,5896m. 

D. thiếu mọi bức xạ có bước sóng trong khoảng từ 0,5890m đến 0,5896m. 

Câu 30. Thực hiện thí nghiệm giao thoa ánh sáng với ánh sáng đơn sắc có bước sóng  = 0,5m, khoảng cách hai khe 

là 0,5mm, khoảng cách từ hai khe đến màn là 2m. Tại điểm M cách vân sáng trung tâm 7mm là 

A. vân sáng bậc 3.     B. vân sáng bậc 4. 
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C. vân tối thứ 3.    D. vân tối thứ 4. 

Câu 31. Trong thí nghiệm Y–âng về giao thoa ánh sáng, nguồn sáng phát ra ánh sáng đơn sắc có bước sóng λ, màn 

quan sát đặt song song với hai khe, cách hai khe một khoảng D. Tại hai điểm M, N trên màn là hai vân tối và giữa 

chúng có 5 vân sáng. Dịch màn quan sát dọc theo đường thẳng vuông góc với mặt phẳng chứa hai khe ra xa hai khe 

thêm 60 cm, thì tại M và N là hai vân sáng và giữa chúng còn có 3 vân sáng khác. Khoảng cách D lúc đầu là 

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

VI. Lƣợng tử ánh sáng (4 câu): 1(NB); 3(VDT) 

Câu 32. Nhận định nào sau đây không đúng? Tia Laze có 

A. độ đơn sắc cao.  B. độ định hướng cao.  C. cường độ lớn.  D. công suất lớn. 

Câu 33. Giới hạn quang điện của Natri là 0,5 μm. Công thoát của Kẽm lớn hơn của Natri là 1,4 lần. Giới hạn quang 

điện của kẽm là 

A. 0,7 μm.                    B. 0,357 μm.   C. 0,9 μm.   D. 0.,5μm. 

Câu 34. Công suất chiếu sáng của bức xạ  = 0,65 m là 0,4 W. Cho biết: hằng số Planc h = 6,625.10
-34 

J.s; c = 3.10
8 

m/s. Trong 1s, số photon chiếu đến bề mặt kim loại làm catốt của tế bào quang điện là  

A. 15.10
17

.
   

B. 14.10
17

.   C. 13.10
17

.   D. 12.10
17

. 

Câu 35. Cho hằng số Planc h = 6.625.10
-34

J.s, vận tốc truyền ánh sáng trong chân không c = 3.10
8
m/s. Năng lượng 

của phôtôn ứng với ánh sáng có bước sóng  = 0,41 m là 

A. 4,85.10
-19

J.   B. 9,7.10
-19

J.   C. 4,85.10
-19 

kJ.  D. 9,7.10
-19 

kJ. 

VII. Hạt nhân nguyên tử (5 câu): 2(NB); 2(VDT); 1(VDC) 

Câu 36.  Sự phân hạch là sự vỡ một hạt nhân nặng 

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

C. thành hai hạt nhân nhẹ hơn khi hấp thụ một nơtrôn chậm. D. thành hai hạt nhân nhẹ hơn do bị kích thích. 

Câu 37. Cho phản ứng hạt nhân: A + B  C + D. Nhận định nào sau đây là đúng? 

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

trên tỏa năng lượng. 

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

trên thu năng lượng. 

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

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

Câu 38. Ban đầu có 1kg chất phóng xạ Co60

27  với chu kỳ bán rã 
3

16
 năm. Khối lượng còn lại của Côban sau 16 năm là 

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

Câu 39. Chất phóng xạ Na24

11  có chu kì bán rã 15 h. So với khối lượng Na ban đầu, khối lượng chất này bị phân rã 

trong vòng 5 h đầu tiên bằng:  

A. 70,7%.   B. 29,3%.          C. 79,4%.          D. 20,6%. 

Câu 40. X là hạt nhân phóng xạ biến thành hạt nhân Y . Ban đầu có một mẫu chất X tinh khiết . Tại thời điểm t1 

(phút) tỉ số  của số hạt nhân Y và X trong mẫu là 3: 1. Đến thời điểm t2 = t1 + 110 (phút), tỉ số đó là 127 : 1 . Chu kì 

bán rã của X là  

A. 11 phút.                 B. 22 phút.                 C. 1,1 phút.                 D. 2,2 phút.  

 

--------HẾT-------- 
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ĐỀ 3 

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

Câu 1. Khẳng định nào sau đây không đúng khi nói về lực tương tác giữa hai điện tích điểm trong chân 

không? 

A. có phương là đường thẳng nối hai điện tích.   

B. có độ lớn tỉ lệ với tích độ lớn hai điện tích. 

C. có độ lớn tỉ lệ nghịch với khoảng cách giữa hai điện tích.  

D. là lực hút khi hai điện tích trái dấu. 

Câu 2. Câu 1. Khẳng định nào sau đây không đúng khi nói về lực tương tác giữa hai điện tích điểm trong 

chân không? 

A. có phương là đường thẳng nối hai điện tích   

B. có độ lớn tỉ lệ với tích độ lớn hai điện tích 

C. có độ lớn tỉ lệ nghịch với khoảng cách giữa hai điện tích  

D. là lực hút khi hai điện tích trái dấu 

 

Câu 3. Tại hiệu điện thế 220 V công suất của một bóng đèn bằng 100 W. Khi hiệu điện thế của mạch giảm 

xuống còn 110 V, lúc đó công suất của bóng đèn bằng 

A. 20 W. B. 25 W. C. 30 W. D. 50 W. 

Câu 4. Cho mạch điện như hình bên. Biết E = 12 V; r = 1 Ω; R1 = 5  Ω;  R2 = R3   = 

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

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

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

B. CHƢƠNG TRÌNH LỚP 12 (36 câu) 

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

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

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

 A. 2
g

l



 B. 

1

2

l

g


 C. 

1

2

g

l 
 D. 2

l

g



 

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

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

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

Câu 7.  Khi một vật dao động điều hòa thì 

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

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

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

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

Câu 8. Hình chiếu của một chất điểm chuyển động tròn đều lên một đường kính của quỹ đạo có chuyển 

động là dao động điều hòa. Phát biểu nào sau đây sai? 

 A. Tần số góc của dao động điều hòa bằng tốc độ góc của chuyển động tròn đều. 

 B. Tốc độ cực đại của dao động điều hòa bằng tốc độ dài của chuyển động tròn đều. 

 C. Lực kéo về trong dao động điều hòa có độ lớn bằng độ lớn lực hướng tâm trong chuyển động tròn đều. 

 D. Biên độ của dao động điều hòa bằng bán kính của chuyển động tròn đều. 

Câu 9.  Một vật dao động điều hòa có chu kì 2 s, biên độ 10 cm. Khi vật cách vị trí cân bằng 6 cm, tốc độ 

của nó bằng: 

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

 

Câu 10. Một vật dao động điều hòa dọc theo trục Ox với biên độ 5cm, chu kì 2s. Tại thời điểm t=0s vật đi 

qua vị trí cân bằng theo chiều dương. Phương trình dao động của vật là: 
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  A. 5cos(2 )
2

x t cm


             B. 5cos(2 )
2

x t cm


                     

 C. 5cos( )
2

x t cm


              D. 5cos( )
2

x t cm


   

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

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

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

3
 lần thế năng là  

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

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

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

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

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

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

động 

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

 B. cùng tần số, cùng phương. 

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

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

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

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

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

Câu 15. Một sóng âm truyền trong không khí. Mức cường độ âm tại điểm M và tại điểm N lần lượt là 40 dB và 80 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

hiệu điện thế này là  

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

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

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

số dòng điện trong cuộn thứ cấp 

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

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

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

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

Câu 19. Đặt điện áp u = 220 2 cos100 t  (V) vào hai đầu đoạn mạch gồm có một bóng đèn dây tóc loại 110V – 

50W mắc nối tiếp với một tụ điện có điện dung C thay đổi được. Điều chỉnh C để đèn sáng bình thường. Độ lệch pha 

giữa cường độ dòng điện và điện áp ở hai đầu đoạn mạch lúc này là 

 A. 
2


. B. 

6


. C. 

3


. D. 

4


. 

Câu 20. Một khung dây dẫn phẳng, hình chữ nhật, diện tích 0,025 m
2
, gồm 200 vòng dây quay đều với tốc độ 20 

vòng/s quanh một trục cố định trong một từ trường đều. Biết trục quay là trục đối xứng nằm trong mặt phẳng khung và 

vuông góc với phương của từ trường. Suất điện động hiệu dụng xuất hiện trong khung có độ lớn bằng 222 V. Cảm 

ứng từ có độ lớn bằng 
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 A. 0,45 T. B. 0,60 T. C. 0,50 T. D. 0,40 T. 

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

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

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

điện áp tức thời giữa hai đầu đoạn mạch là 

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

Câu 22. Đặt điện áp 120 2 2osu c ftV ( f thay đổi được) vào hai đầu đoạn mạch mắc nối tiếp gồm cuộn 

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

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

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

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

Câu 23. Một học sinh quấn một máy biến áp có số vòng dây cuộn thứ cấp gấp hai lần số vòng dây cuộn sơ 

cấp. Khi đặt vào hai đầu cuộn sơ cấp điện áp xoay chiều có giá trị hiệu dụng U thì điện áp hiệu dụng ở hai 

đầu cuộn thứ cấp để hở là 1,92U Khi kiểm tra thì phát hiện trong cuộn thứ cấp có 40 vòng dây bị quấn 

ngược chiều so với đa số các vòng dây trong đó. Bỏ qua mọi hao phí máy biến thế. Tổng số vòng dây đã 

được quấn trong máy biến 

thế này là:   A. 2000 vòng.   B. 3000 vòng.   C. 6000 vòng.   D. 1500 vòng. 

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

Câu 24. Trong chiếc điện thoại di động   

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

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

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

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

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

Câu 26. Mạch dao động dùng để chọn sóng của một máy thu vô tuyến điện gồm tụ điện có điện dung C0 và 

cuộn cảm thuần có độ tự cảm L. Máy này thu được sóng điện từ có bước sóng 20 m. Để thu được sóng điện 

từ có bước sóng 60 m, phải mắc song song với tụ điện C0 của mạch dao động một tụ điện có điện dung  

 A. C = C0.  B. C = 2C0.  C. C = 8C0.  D. C = 4C0. 

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

Câu 27. Phát biểu nào sau đây là đúng? 

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

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

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

 D. Tổng hợp các ánh sáng đơn sắc sẽ luôn được ánh sáng trắng. 

Câu 28. Trong chân không, các bức xạ được sắp xếp theo thứ tự bước sóng giảm dần là: 

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

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

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

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

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

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

tia màu tím. Hệ thức đúng là 

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

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

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

được trên màn có giá trị bằng: 
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 A. 1,5mm                                  B. 0,3mm                     C. 1,2mm          D. 0,9mm  

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

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

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

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

VI. Lƣợng tử ánh sáng (4 câu): 1(NB); 3(VDT) 

Câu 32. Phát biểu nào là sai?  

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

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

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

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

Câu 33. Một kim loại có giới hạn quang điện là 0,5 μm. Lấy c = 3.10
8
 m/s. Chiếu bức xạ có tần số f vào kim 

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

 A. 6.10
14

 Hz. B. 5.10
14

 Hz. C. 4,5.10
14

 Hz. D. 2.10
14

 Hz. 

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

-13,6 eV; -1,51 eV. Cho h = 6,625.10
-34

 J.s; c = 3.10
8
 m/s và e = 1,6.10

-19
 C. Khi êlectron chuyển từ quỹ đạo 

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

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

Câu 35. Một ống Cu-lít-giơ (ống tia X) đang hoạt động. Bỏ qua động năng ban đầu của các êlectron khi bứt 

ra khỏi catôt. Ban đầu, hiệu điện thế giữa anôt và catôt là U thì tốc độ của êlectron khi đập vào anôt là v. Khi 

hiệu điện thế giữa anôt và catôt là 1,5U thì tốc độ của êlectron đập vào anôt thay đổi một lượng 4000 km/s 

so với ban đầu. Giá trị của v là 

 A. 3,27.10
6
 m/s.

 
B. 1,78.10

7
 m/s.

 
C. 2,67.10

6
 m/s.

 
D. 8,00.10

7
 m/s. 

VII. Hạt nhân nguyên tử (5 câu): 2(NB); 2(VDT); 1(VDC) 

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

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

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

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

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

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

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

Câu 39. Cho rằng khi một hạt nhân urani U235

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

=6,023.10
23

 mol
-1 

, khối lượng mol của urani U235

92 là 235 g/mol. Năng lượng tỏa ra khi phân hạch hết 1 kg urani U235

92  

là   

A. 5,12.10
26

 MeV.                 B. 51,2.10
26

 MeV.               C. 2,56.10
15

 MeV.              D. 2,56.10
16

 MeV. 

Câu 40. Chất phóng xạ pôlôni 210

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

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

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

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

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

--------HẾT-------- 
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ĐỀ 4 

Câu 1. So lực tương tác tĩnh điện giữa điện tử với proton với lực vạn vật hấp dẫn giữa chúng thì:  

A. lực tương tác tĩnh điện rất nhỏ so với lực vạn vật hấp dẫn   

B. lực tương tác tĩnh điện rất lớn so với lực vạn vật hấp dẫn  

C. lực tương tác tĩnh điện bằng so với lực vạn vật hấp dẫn  

D. lực tương tác tĩnh điện rất lớn so với lực vạn vật hấp dẫn ở khoảng cách nhỏ và rất nhỏ so với lực vạn 

vật hấp dẫn ở khoảng cách lớn.  

Câu 2. Một nguồn điện có điện trở trong 0,2 Ω, được mắc với điện trở 4,8 Ω thành mạch kín. Khi đó hiệu 

điện thế giữa hai cực của nguồn điện 12 V. Suất điện động của nguồn điện có giá trị :  

A. 12 V  B. 11,5 V   C. 14,5 V  D. 12,5 V 

Câu 3. Một khung dây tròn , đặt trong một từ trường đều có mặt phẳng khung dây vuông góc với các đường 

cảm ứng từ. Trong các trường hợp sau : 

I .Khung dây chuyển động tịnh tiến trong từ trường theo một phương bất kỳ 

II .Bóp méo khung dây  

III .Khung dây quay quanh một đường kính của nó 

Ở trường hợp nào thì xuất hiện dòng điện cảm ứng trong khung dây ? 

A .I và II  B .II và III   C .III và I  D .Cả A , B và C 

Câu 4. Một lăng kính thuỷ tinh có góc chiết quang A, chiết suất n = 1,5, một tia sáng đơn sắc khi truyền qua 

lăng kính có góc lệch cực tiểu, và bằng góc chiết quang A. Trị số góc chiết quang gần đúng là        

A. 83
0
. * B. 43

0
    C. 63

0
.   D. 73

0
. 

Câu 5. Câu nào sau đây là sai khi nói về dao động điều hoà:   

A. Khi qua vị trí cân bằng, vận tốc đạt giá trị cực đại. 

B. Khi chuyển động từ biên về vị trí cân bằng, vectơ vận tốc và gia tốc là cùng chiều. 

C. Hợp lực tác dụng lên vật biến thiên cùng tần số với dao động của vật    

D. Khi qua vị trí cân bằng, hợp lực tác dụng lên vật có giá trị cực đại. 

Câu 6. Khi nói về dao động cưỡng bức, hãy chọn câu sai:  

A. Tần số của hệ bằng tần số của ngoại lực       

 B. Biên độ của hệ không phụ thuộc ma sát.   

C. Biên độ của hệ phụ thuộc tần số ngoại lực.     

D. Biên độ của hệ đạt cực đại khi tần số lực ngoài bằng tần số riêng của hệ. 

Câu 7. Khi đưa đồng hồ quả lắc đang chạy đúng từ thành phố Hồ Chí Minh ra Hà Nội, nếu nhiệt độ không 

đổi và chu kỳ quả lắc chỉ phụ thuộc gia tốc trọng trường thì đồng hồ sẽ 

 A. Chạy chậm hơn B. Vẫn chạy đúng C. Chạy nhanh hơn  D. Nhanh hay chậm tùy loại đồng 

hồ 

Câu 8. Khi một vật dao động điều hòa, phát biểu nào sau đây có nội dung sai? 

A. Khi vật đi từ vị trí biên về vị trí cân bằng thì động năng tăng dần. 

B. Khi vật đi từ vị trí cân bằng đến vị trí biên thì thế năng giảm dần. 

C. Khi vật ở vị trí biên thì động năng triệt tiêu.      

D. Khi vật qua vị trí cân bằng thì động năng bằng cơ năng 

Câu 9. Một con lắc đơn dao động nhỏ tại một vị trí. Nếu vật nặng có khối lượng m thì chu kì dao động là 2s. 

Nếu thay vật nặng có khối lượng m’ = (½ )m thì chu kì dao động là: 

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

Câu 10. Trong một dao động điều hòa, khi tốc độ vật bằng 1/3 giá trị tốc độ cực đại thì tỉ phần của thế năng 

và cơ năng bằng   

A. 2/3   B. 8/9    C. 1/9    D. 3/4. 

Câu 11. Một con lắc lò xo có độ cứng k = 100 N/m khối lượng không đáng kể, được treo thẳng đứng, một 

đầu được giữ cố định, đầu còn lại có gắn quả cầu nhỏ khối lượng m = 250 g. Kéo vật m xuống dưới theo 

phương thẳng đứng đến vị trí lò xo dãn ra được 5 cm, rồi buông nhẹ.  

Chọn gốc tọa độ ở vị trí cân bằng của vật, trục tọa độ thẳng đứng, chiều dương hướng lên, gốc thời gian là  

lúc thả vật. Cho g = 10m/s
2
.Phương trình dao động của quả cầu là  

 A. x = 5cos(20t) cm     B. x = 5cos(20t + π) cm  

 C. x = 2,5cos(20t) cm.         D. x = 2,5cos(20t + π) cm.  

Câu 12. Trong sóng cơ học , đại lượng nào không phụ thuộc vào môi trường truyền sóng :   

  A. Vận tốc .    B. Biên độ .      C. Tần số .        D. Pha dao động .   

http://onthi.com/?a=OT&ot=LT&hdn_lt_id=318#51
http://onthi.com/?a=OT&ot=LT&hdn_lt_id=426#15
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Câu 13. Sóng ngang truyền được trong các chất 

 A. rắn, lỏng, khí      B. rắn, bề mặt chất lỏng  C. rắn, khí D. lỏng, khí 

Câu 14. Dây đàn hồi AB dài 2m có đầu B cố định , đầu A rung với tần số 50Hz và trên dây có sóng dừng.  

Từ A đến B quan sát được 5 nút sóng . Vận tốc truyền sóng  trên dây là :   

  A.50m/s.   B.25m/s.     C.30m/s .     D. 20m/s .   

Câu 15. Một sóng âm có tần số xác định truyền trong không khí và trong  

nước với vận tốc lần lượt là 330 m/s và 1452 m/s. Khi sóng âm đó truyền từ nước ra không khí thì bước 

sóng của nó sẽ  

  A. giảm 4,4 lần   B. giảm 4 lần   C. tăng 4,4 lần   D. tăng 4 lần  

Câu 16. Tại hai điểm M và N trong một môi trường truyền sóng có hai nguồn sóng kết hợp cùng phương và 

cùng pha dao động. Biết biên độ, vận tốc của sóng không đổi trong quá trình truyền, tần số của sóng bằng 

40 Hz và có sự giao thoa sóng trong đoạn MN. Trong đọan MN, hai điểm dao động có biên độ cực đại gần 

nhau nhất cách nhau 1,5 cm. Vận tốc truyền sóng trong môi trường này bằng :  

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

Câu 17. Tìm phát biểu không đúng khi nói về hiện tượng cộng hưởng điện xảy ra trong mạch điện xoay 

chiều không phân nhánh RLC.     

A. Vôn kế mắc giữa hai đầu tụ điện và vôn kế mắc giữa hai đầu cuộn cảm thuần chỉ giá trị như nhau.                                   

B. Ampe kế mắc trong mạch chỉ giá trị lớn nhất. 

C. Hệ số công suất của mạch bằng 1.                 

D. Vôn kế mắc giữa hai đầu điện trở thuần chỉ giá trị nhỏ hơn số chỉ của vôn kế mắc giữa 2 đầu đoạn mạch. 

Câu 18. Một đường tải điện ba pha có 4 dây a, b, c, d. Một bóng đèn khi mắc vào giữa hai dây a và b hoặc 

giữa hai dây b và c hoặc giữa hai dây b và d thì sáng bình thường. 

 Nếu dùng bóng đèn đó mắc vào giữa hai dây a và c thì  

           A. Đèn sáng bình thường.      B. Đèn sáng yếu hơn bình thường  

 C. Bóng đèn bị cháy.               D. Đèn sáng lên từ từ. 

Câu 19. Đặt một hiệu điện thế u = U0 cos (ωt + π/6) vào hai đầu đoạn mạch chỉ có một trong số 4 phần tử: 

điện trở thuần, cuộn cảm thuần, tụ điện và cuộn dây có điện trở thuần.  

Nếu cường độ dòng điện trong mạch có dạng i = I0 cos ωt thì đoạn mạch đó có   

 A.Tụ điện                   B.Cuộn dây có điện trở thuần  

C. Cuộn cảm thuần        D. Điện trở thuần.   

Câu 20. Nếu đặt hai đầu cuộn dây một hiệu điện thế một chiều 9V thì cường độ dòng điện trong cuộn dây là 

0,5A.  Nếu đặt vào hai đầu cuộn dây một hiệu điện thế xoay chiều có tần số 50Hz và có giá trị hiệu dụng là 

9V thì cường độ hiệu dụng của dòng điện qua cuộn dây là 0,3A. Điện trở thuần và độ tự cảm của cuộn dây 

có giá trị là:          A . R = 18Ω, L = 


24,0 (H)               B . R = 18Ω, L = 


4,2 (H)    

  C . R = 18Ω, L = 
2

4,2 (H)                    D . R = 18Ω, L = 
2

24,0 (H) 

Câu 21. Đoạn mạch điện xoay chiều gồm cuộn dây mắc nối tiếp tụ điện C.  

Hiệu điện thế hiệu dụng hai đầu đoạn mạch là U = 120V. Biết hệ số công suất của đoạn mạch là 0,8 và hệ số 

công suất cuộn dây là 0,6. Cho biết dòng điện trong mạch trễ pha đối với hiệu điện thế hai đầu đoạn mạch. 

 Hiệu điện thế ở hai đầu cuộn dây và hiệu điện thế giữa hai bản tụ điện lần lượt là:    

 A. 80V; 60V       B. 90V; 30V                   C.128V;72V      D. 160V;56V 

Câu 22. Người ta cần truyền một công suất điện một pha 10000kW dưới một hiệu điện thế hiệu dụng 50kV 

đi xa. Mạch điện có hệ số công suất cos = 0,8. Muốn cho tỷ lệ năng lượng mất trên đường dây không quá 

10% thì điện trở của đường dây phải có giá trị      

A. R < 20  B. R < 25   C. R < 4  D. R < 16 

Câu 23. Cho đoạn mạch xoay chiều như hình vẽ .  uAB =  100 2 cos(100 .t  ) V.   Khi C thay đổi ta thấy 

có hai giá trị của C là 310.
.5

1 


 (F) và  310.

.7

1 


 (F) thì dòng điện qua mạch đều bằng 0,5A . 

 Hệ số tự cảm L của cuộn dây là :   

A. )(
3,0

H


 B. )(
6,0

H


 C.  )(
1

H


  D. )(
8,0

H


 
A 

A 

L,r 

B 

C 
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Câu 24. Tìm phát biểu sai về sóng vô tuyến 

A. Sóng dài ít bị nước hấp thụ, dùng để thông tin dưới nước. 

B. Ban đêm nghe đài ( radio) bằng sóng trung không tốt bằng ban ngày. 

C. Sóng ngắn được tầng điện li và mặt đất phản xạ nhiều lần nên có thể truyền 

đến mọi điểm trên mặt đất.       

D. Sóng cực ngắn không bị tầng điện li hấp thụ hoặc phản xạ được dùng trong 

thông tin trong vũ trụ. 

Câu 25. Một mạch dao động gồm một cuộn cảm L = 
2


mH và tụ C = 0,8

F


.  

Tìm tần số riêng của dao động điện từ trong mạch. 

 A.  20kHz     B.  10kHz             C.  7,5kHz  D.  12,5kHz 

Câu 26. Mạch dao động LC của một máy thu vô tuyến điện gồm cuộn cảm L = 1mH và tụ xoay Cx. 

 Tìm giá trị Cx để mạch thu được sóng vô tuyến có bước sóng ngắn 75m.    

   A.  2,25pF B.  1,58pF           C.  5,55pF      D.  4,58pF 

Câu 27.  HHããyy  cchhọọnn  đđáápp  áánn  ssaaii  kkhhii  nnóóii  vvềề  ứứnngg  ddụụnngg  ccủủaa  ttiiaa  ttửử  nnggooạạii..      

  AA  ..  TTiiaa  ttửử  nnggooạạii  ddùùnngg  đđểể  cchhữữaa  bbệệnnhh  ccòòii  xxưươơnngg..        

  BB  ..  TTiiaa  ttửử  nnggooạạii  ddùùnngg  đđểể  kkhhửử  ttrrùùnngg  nnưướớcc,,  tthhựựcc  pphhẩẩmm  vvàà  ccáácc  ddụụnngg  ccụụ  yy  ttếế..        

  CC  ..  TTiiaa  ttửử  nnggooạạii  ddùùnngg  đđểể  ttììmm  ccáácc  vvếếtt  nnứứtt  ttrrêênn  bbềề  mmặặtt  kkiimm  llooạạii..        

  DD  ..  TTiiaa  ttửử  nnggooạạii  ccóó  kkhhảả  nnăănngg  đđââmm  xxuuyyêênn  mmạạnnhh..  

Câu 28.  ::BBứứcc  xxạạ  đđiiệệnn  ttừừ  ccóó  bbưướớcc  ssóónngg  ttừừ  1100
--1100

  mm  đđêênn  1100
--1111

mm  ccóó  tthhểể  llàà  ::    

  AA..  TTiiaa  ttửử  nnggooạạii  ..  BB..  ttiiaa  hhồồnngg  nnggooạạii  ..          CC..  ÁÁnnhh  ssáánngg  kkhhảả  kkiiếếnn..      DD..  TTiiaa  XX 

Câu 29.  MMộộtt  ddảảii  ssóónngg  đđiiệệnn  ttừừ  ttrroonngg  cchhâânn  kkhhôônngg  ccóó  ttầầnn  ssốố  ttừừ    44,,00..1100
1144  

HHzz  đđếếnn  77,,55..1100
1144

  HHzz..  BBiiếếtt  vvậậnn  ttốốcc  áánnhh  

ssáánngg  ttrroonngg  cchhâânn  kkhhôônngg  cc  ==  33..1100
88
  mm//ss..  DDảảii  ssóónngg  ttrrêênn  tthhuuộộcc  vvùùnngg  nnààoo  ttrroonngg  tthhaanngg  ssóónngg  đđiiệệnn  ttừừ??                

      AA..  VVùùnngg  ttiiaa  RRơơnngghheenn..      BB..  VVùùnngg  ttiiaa  ttửử  nnggooạạii..      

            CC..  VVùùnngg  áánnhh  ssáánngg  nnhhììnn  tthhấấyy..      DD..  VVùùnngg  ttiiaa  hhồồnngg  nnggooạạii..    

Câu 30.  TTrroonngg  tthhíí  nngghhiiệệmm  IIâânngg  ((YY--âânngg))  vvềề  ggiiaaoo  tthhooaa  áánnhh  ssáánngg  vvớớii  áánnhh  ssáánngg  đđơơnn  ssắắcc..  BBiiếếtt  kkhhooảảnngg  ccáácchh  ggiiữữaa  

hhaaii  kkhhee  hhẹẹpp  llàà  11,,22  mmmm  vvàà  kkhhooảảnngg  ccáácchh  ttừừ  mmặặtt  pphhẳẳnngg  cchhứứaa  hhaaii  kkhhee  hhẹẹpp  đđếếnn  mmàànn  qquuaann  ssáátt  llàà  00,,99  mm..  QQuuaann  ssáátt  

đđưượợcc  hhệệ  vvâânn  ggiiaaoo  tthhooaa  ttrrêênn  mmàànn  vvớớii  kkhhooảảnngg  ccáácchh  ggiiữữaa  99  vvâânn  ssáánngg  lliiêênn  ttiiếếpp  llàà  33,,66  mmmm..  

  ÁÁnnhh  ssáánngg  ddùùnngg  ttrroonngg  tthhíí  nngghhiiệệmm  ccóó  mmààuu  ::    

  AA..  ĐĐỏỏ..        BB..  LLụụcc..        CC..  TTíímm..        DD..  CCaamm..    

Câu 31.  CChhiiếếuu  ttừừ  nnưướớcc  rraa  kkhhôônngg  kkhhíí  mmộộtt  cchhùùmm  ttiiaa  ssáánngg  ssoonngg  ssoonngg  rrấấtt  hhẹẹpp  ((ccooii  nnhhưư  mmộộtt  ttiiaa  ssáánngg))  ggồồmm  55  

tthhàànnhh  pphhầầnn  đđơơnn  ssắắcc::  ttíímm,,  llaamm,,  đđỏỏ,,  llụụcc,,  vvàànngg..  TTiiaa  llóó  đđơơnn  ssắắcc  mmààuu  llụụcc  đđii  llàà  llàà  mmặặtt  nnưướớcc  ((ssáátt  vvớớii  mmặặtt  pphhâânn  ccáácchh  

ggiiữữaa  hhaaii  mmôôii  ttrrưườờnngg))..  KKhhôônngg  kkểể  ttiiaa  đđơơnn  ssắắcc  mmààuu  llụụcc,,  ccáácc  ttiiaa  llóó  rraa  nnggooààii  kkhhôônngg  kkhhíí  llàà  ccáácc  ttiiaa  đđơơnn  ssắắcc  mmààuu::  

  AA..  ttíímm,,  llaamm,,  đđỏỏ..  BB..  đđỏỏ,,  vvàànngg,,  llaamm..                          CC..  đđỏỏ,,  vvàànngg..          DD..  llaamm,,  ttíímm..  

Câu 32. Vạch quang phổ có bước sóng 0,6563 m  là vạch thuộc dãy: 

 A.  Laiman  B.  Banme  

 C.  Pasen  D.  Banme hoặc Pasen 

Câu 33. Chùm electron có năng lượng 35KeV đập vào môlipđen phát ra tia X có phổ liên tục. Tính bước 

sóng giới hạn min của môlipđen đó ?           

      A.  103,549.10 m   B.  1035,49.10 m          C.  100,3549.10 m    D.  10354,9.10 m 

Câu 34.  BBưướớcc  ssóónngg  ggiiớớii  hhạạnn  đđốốii  vvớớii  mmộộtt  kkiimm  llooạạii  llàà  55220000
oo
AA..  CCáácc  eelleeccttrroonn  qquuaanngg  đđiiệệnn  ssẽẽ  đđưượợcc  pphhóónngg  rraa  nnếếuu  

kkiimm  llooạạii  đđóó  đđưượợcc  cchhiiếếuu  bbằằnngg  áánnhh  ssáánngg  đđơơnn  ssắắcc  đđưượợcc  pphháátt  rraa  ttừừ::  

                                        AA))  ĐĐèènn  ssợợii  đđốốtt  5500WW                          BB))  ĐĐèènn  hhồồnngg  nnggooạạii  110000WW    

      CC))  ĐĐèènn  ttửử  nnggooạạii  00,,55  WW                      DD))  ĐĐèènn  hhồồnngg  nnggooạạii  11WW..  

Câu 35.  TTrroonngg  qquuaanngg  pphhổổ  vvạạcchh  ccủủaa  hhiiđđrrôô,,  bbưướớcc  ssóónngg  ccủủaa  vvạạcchh  tthhứứ  nnhhấấtt  ttrroonngg  ddããyy  LLaaiimmaann  ứứnngg  vvớớii  ssựự  cchhuuyyểểnn  

ccủủaa  êêlleeccttrrôônn  ttừừ  qquuỹỹ  đđạạoo  LL  vvềề  qquuỹỹ  đđạạoo  KK  llàà  00,,11221177  μμmm  ,,  vvạạcchh  tthhứứ  nnhhấấtt  ccủủaa  ddããyy  BBaannmmee  ứứnngg  vvớớii  ssựự  cchhuuyyểểnn    MM  

→→  LL    llàà  00,,66556633    μμmm  ..  BBưướớcc  ssóónngg  ccủủaa  vvạạcchh  qquuaanngg  pphhổổ  tthhứứ  hhaaii  ttrroonngg  ddããyy  LLaaiimmaann  ứứnngg  vvớớii  ssựự  cchhuuyyểểnn      MM  →→KK    

llàà  ::          

                      AA..  00,,11002277    μμmm  ..      BB..  00,,55334466    μμmm  ..      CC..  00,,77778800    μμmm  ..      DD..  00,,22889900      μμmm  ..  

Câu 36.  HHiiệệnn  ttưượợnngg  pphhóónngg  xxạạ  llàà  ::    

AA..  SSựự  tthhaayy  đđổổii  mmứứcc  đđộộ  ttooảả  nnhhiiệệtt  ccủủaa  kkhhốốii  cchhấấtt  hhạạtt  nnhhâânn  kkèèmm  tthheeoo  nnhhiiệệtt  đđộộ  ttăănngg  hhaayy  ggiiảảmm..        

BB..  SSựự  ttăănngg  áápp  ssuuấấtt  ccủủaa  kkhhốốii  cchhấấtt  hhạạtt  nnhhâânn..  

CC..  QQuuáá  ttrrììnnhh  xxẩẩyy  rraa  ttrroonngg  hhạạtt  nnhhâânn  kkhhôônngg  pphhụụ  tthhuuộộcc  vvààoo  ccáácc  ttáácc  đđộộnngg  bbêênn  nnggooààii..    

DD..  KKhhôônngg  pphhảảii  llàà  ccáácc  qquuáá  ttrrììnnhh  ởở  ttrrêênn..  
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Câu 37.  CChhọọnn  ccââuu  ttrrảả  llờờii  ssaaii::UUrraannii    
234

92 UU  pphhóónngg  xxạạ  ttiiaa  αα  ttạạoo  tthhàànnhh  hhạạtt  nnhhâânn  XA

Z   

AA..  XX  llàà  hhạạtt  nnhhâânn  tthhôôrrii  Th230

90                     BB..  XX  llàà  hhạạtt  nnhhâânn  ccóó  114400  pprrôôttôônn  vvàà  9900  nnơơttrrôônn..  

CC..  XX  llàà  hhạạtt  nnhhâânn  ccóó  223300  nnuuccllôônn..                    DD..  PPhhưươơnngg  ttrrììnnhh  pphhâânn  rrãã  llàà  42
230

90

234

92  ThU ..  

Câu 38.  PPhhảảnn  ứứnngg  hhạạtt  nnhhâânn  nnààoo  ssaauu  đđââyy  ccóó  tthhểể  xxảảyy  rraa??  

  AA..  .1

1

13

7

4

2

10

5 HNHeB                          BB..  HeNeHNa 3

2

20

10

1

1

23

11        

  CC..  


  vPuNp 239

94

239

93                     DD..  


  vCHN 12

6

1

1

11

7 ..  

Câu 39.  ĐĐồồnngg  vvịị  pphhóónngg  xxạạ  
66

29 CCuu  ccóó  cchhuu  kkìì  bbáánn  rrãã  llàà  44,,33  pphhúútt..  SSaauu  kkhhooảảnngg  tthhờờii  ggiiaann  tt  ==  1122,,99  pphhúútt  đđộộ  pphhóónngg  

xxạạ  ccủủaa  đđồồnngg  vvịị  nnààyy  ggiiảảmm  xxuuốốnngg  bbaaoo  nnhhiiêêuu??      

AA  ..  8855%%            BB  ..  8877,,55%%                CC  ..  8822,,55%%            DD  ..  8800%%  

Câu 40.  BBắắnn  hhạạtt     vvààoo  hhạạtt  nnhhâânn    Be9

4   ((đđứứnngg  yyêênn))  ggââyy  rraa  pphhảảnn  ứứnngg  CnBe 12

6

9

4    ..  CChhoo  bbiiếếtt  kkhhốốii  llưượợnngg  

hhạạtt  nnhhâânn  ccáácc  hhạạtt  ttrrêênn  llàà  ::  umHe .0026,4 ;;  umBe .01218,9 ;; umC .00000,12 ;;  umn .00866,1 ;;      

  11..uu  ==  993311,,55  MMeeVV//cc
22
  ..  NNăănngg  llưượợnngg  ccủủaa  pphhảảnn  ứứnngg  hhạạtt  nnhhâânn  nnààyy  llàà  ::  

AA..  ––  55,,77  MMeeVV            BB..  55,,77MMeeVV            CC..  44,,7744  MMeeVV                  DD..  --  77,,55  MMeeVV 

--------HẾT-------- 
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ĐỀ 5 

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

Câu 1. Khẳng định nào sau đây không đúng khi nói về lực tương tác giữa hai điện tích điểm trong chân 

không? 

A. có phương là đường thẳng nối hai điện tích   

B. có độ lớn tỉ lệ với tích độ lớn hai điện tích 

C. có độ lớn tỉ lệ nghịch với khoảng cách giữa hai điện tích  

D. là lực hút khi hai điện tích trái dấu 

Câu 2. Một mạch điện như hình vẽ. R = 12 Ω, Đ: 6 V – 9 W; bình điện phân CuSO4 có anot 

bằng Cu;  = 9 V, r = 0,5Ω. Đèn sáng bình thường, khối lượng Cu bám vào catot mỗi phút 

là bao nhiêu:  

A. 25 mg.   B. 36,8 mg.    C. 39,8 mg.   D. 40,5 mg. 

Câu 3. Một ống dây dài 50cm có 2500 vòng dây, ban kính của ống bằng 2cm. Một dòng 

điện biến đổi đều theo thời gian chạy qua ống dây trong 0,01s cường độ dòng điện tăng từ 0 đến 1,5A. Tính 

suất điện động tự cảm trong ống dây: 

A. 0,14V   B. 0,26V    C. 0,52V    D. 0,74V 

Câu 4. Một thấu kính hội tụ tiêu cự 30cm. đặt vật sáng AB vuông góc trục chính, qua thấu kính tạo ảnh thật 

A’B’ cách vật AB đoạn 160 cm, A’B’ > AB. Khoảng cách từ vật AB đến thấu kính là 

A. 120cm. B. 40cm. C. 120cm hoặc 40cm. D.  25,83cm. 

 

B. CHƢƠNG TRÌNH LỚP 12 (36 câu) 

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

Câu 5. Chu kì dao động điều hòa của một vật là khoảng thời gian để vật 

 A. lặp lại vị trí 2 lần liên tiếp. B. thực hiện một dao động toàn phần. 

 C. lặp lại véc tơ vận tốc 2 lần liên tiếp. D. lặp lại vị trí và véc tơ gia tốc 2 lần liên tiếp. 

Câu 6. Phát biểu nào sau đây không đúng về dao động điều hòa? 

 A. hợp lực tác dụng vào vật có giá trị lớn nhất khi vật đi qua vị trí cân bằng 

 B. động năng của vật biến đổi tuần hoàn với chu kì bằng một nửa chu kì dao động của vật 

 C. tốc độ của vật lớn nhất khi vật đi qua vị trí cân bằng 

 D. vận tốc của vật lệch pha 0,5  với li độ dao động. 

Câu 7. Một con lắc lò xo gồm vật có khối lượng m 100g , lò xo có độ cứng k 100 N / m.  Trong cùng một 

điều kiện về lực cản của môi trường thì biểu thức ngoại lực điều hòa nào sau đây làm cho con lắc dao động 

cưỡng bức với biên độ lớn nhất? 2 2)(Cho g m/ s    

 A. F 2cos 20 t N
2

 
   

 
 B. F 1,5cos 8 t N

4

 
   

 
   C.  F 1,5cos 10 t N   D. F 2cos 10 t N

4

 
   

 
 

 

Câu 8. Một chất điểm dao động điều hòa có phương trình  x Acos t .    Gọi v 

và a lần lượt là vận tốc và gia tốc của vật. Đặt 
2

1
m .


Hệ thức đúng là: 

 A.  2 2 2 2A m v ma   B.  2 2 2 2A m mv a   

    C. 2 2 2A v ma   D.  2 2 2A m v ma   

 

ξ, r 
R 

Đ B 
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Câu 9. Phương trình dao động của vật có dạng 2x Acos t .
4

 
   

 
 Chọn kết luận mô tả đúng dao động của 

vật:         A. Vật dao động có tần số góc   B. Vật dao động có biên độ A, tần số góc   

          C. Vât dao động có biên độ A    D. Vật dao động có biên độ 0,5A   

Câu 10. Một con lắc lò xo treo thẳng đứng, tại VTCB lò xo giãn 3 cm. Đưa vật tới vị trí lò xo bị nén 7 cm 

rồi buông nhẹ cho con lắc dao động điều hòa. Biên độ dao động của con lắc là 

 A. 7 cm B. 4 cm C. 10 cm D. 3 cm 

Câu 11. Một con lắc lò xo gồm một lò xo có độ cứng k và vật nặng có khối lượng 100 g, dao động điều hòa 

với biên độ A = 10 cm. Chọn mốc tính thế năng ở vị trí cân bằng. Biết tốc độ trung bình lớn nhất của chất 

điểm giữa hai thời điểm động năng bằng thế năng là 40 cm/s. Độ lớn lực đàn hồi của lò xo khi động năng 

của chất điểm bằng 1/3 lần thế năng là  

A. 0,171 N B. 0,217 N C. 0,347 N D. 0,093 N 

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

Câu 12. Một sóng cơ khi truyền trong môi trường thứ nhất với tốc độ 
1v  thì có bước sóng 

1 ; còn khi 

truyền trong môi trường thứ hai với tốc độ 
2v  thì có bước sóng 

2 . Khi đó: 

 A. 2 1    B. 2 1

1 2

v

v





 C. 2 1v v  D. 1 1

2 2

v

v





 

Câu 13. Sóng siêu âm có tần số 

 A. lớn hơn 2000 Hz  B. nhỏ hơn 16 Hz 

 C. lớn hơn 20000 Hz  D. trong khoảng từ 16 Hz đến 20000 Hz 

Câu 14. Trên sợi dây đàn hồi hai đầu cố định, chiều dài 1,2m xuất hiện sóng dừng với 4 nút sóng (kể cả hai 

nút ở hai đầu). Điều nào sau đây là sai? 

 A. Bước sóng là 0,8 m.  

     B. Các điểm nằm giữa hai nút liên tiếp dao động cùng pha. 

 C. Các điểm nằm giữa ở hai bên một nút có hai bó sóng liền kề dao động ngược pha. 

 D. Khoảng cách giữa một nút và một bụng cạnh nó là 0,8 m. 

Câu 15. Một nguồn âm đặt tại O trong môi trường đẳng hướng. Hai điểm M và N trong môi trường tạo với 

O thành một tam giác đều. Mức cường độ âm tại M và N đều bằng 24,77 dB , mức cường độ âm lớn nhất 

mà một máy thu thu được đặt tại một điểm trên đoạn MN là: 

 A. 28dB   B. 27dB  C. 25dB  D. 26dB  

Câu 16. Hai nguồn sóng kết hợp dao động cùng pha tại hai điểm A và B theo phương vuông góc với mặt 

nước tạo ra hai sóng với bước sóng 1,6 cm. Biết AB = 12 cm. Gọi C là một điểm trên mặt nước cách đều hai 

nguồn và cách trung điểm O của đoạn AB một khoảng 8 cm. Số điểm dao động ngược pha với hai nguồn 

trên đoạn CO là  A. 3  B. 5  C. 4  D. 2 

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

Câu 17. Máy phát điện xoay chiều một pha mà phần ứng có p cặp cực, rô to quay với tốc độ n vòng/s. Tần 

số của dòng điện do máy phát ra là 

 A. f np   B. 
np

f
60

  C. 
n

f
p

  D. 
p

f
n

  



Trang 19/31 

Câu 18. : Một đoạn mạch có hiệu điện thế xoay chiều  0u U cos t V   gồm R nối tiếp với tụ điện (C là 

điện dung của tụ điện). Cường độ hiệu dụng của dòng điện qua mạch được xác định bằng hệ thức 

 A. 0

2 2 2

U
I

2 R C


 
   B. 0

2 2 2

U
I

2 R C


 
  

 C. 

 

0

2

U
I

2 R C


 

  D. 0

2

2 2

U
I

1
2 R

C






 

Câu 19. Một khung dây dẫn phẳng quay đều với tốc độ góc 100π rad/s quanh một trục cố định nằm trong 

mặt phẳng khung dây trong một từ trường đều có vectơ cảm ứng từ vuông góc với trục quay của khung. Số 

vòng dây của khung là 100 vòng, từ thông cực đại qua mỗi vòng dây của khung là 
34.10


 Wb, ở thời điểm 

t=0, vectơ pháp tuyến của mặt phẳng khung hợp với vectơ cảm ứng từ một góc bằng 
3


. Biểu thức suất điện 

động của khung là A. 40cos 100
6

 
  

 
e t V


          B. 40 2 cos 100

6

 
  

 
e t V


  

                   C. 40 2 cos 100
3

 
  

 
e t V


            D. 40cos 100

3

 
  

 
e t V


  

Câu 20. Đặt điện áp  u 200 2cos 100 t V   vào hai đầu đoạn mạch mắc nối tiếp gồm điện trở thuần 

100   và cuộn cảm thuần có độ tự cảm 
1

H.


 Biểu thức cường độ dòng điện trong đoạn mạch là 

 A. i 2 2cos 100 t A
4

 
   

 
 B. i 2cos 100 t A

4

 
   

 
 

 C. i 2cos 100 t A
4

 
   

 
 D. i 2 2cos 100 t A

4

 
   

 
 

Câu 21. Điện năng ở một trạm phát điện khi được truyền đi dưới điện áp 20kV (ở đầu đường dây tải) thì hiệu 

suất của quá trình truyền tải điện là 80%. Công suất điện truyền đi không đổi. Khi tăng điện áp ở đầu đường dây 

tải điện đến 50kV thì hiệu suất của quá trình truyền tải điện là 

 A. 94,2%   B. 98,6%  C. 96,8%  D. 92,4%  

Câu 22. Đặt điện áp u = U0cosωt vào hai đầu đoạn mạch AB như hình vẽ, cuộn dây thuần cảm. Biết điện áp 

giữa hai đầu đoạn mạch AM và MB có giá trị hiệu dụng bằng nhau và cường độ dòng điện trong mạch lệch 

pha π/12 so với điện áp hai đầu đoạn mạch. Hệ số công suất ở hai đầu đoạn mạch AM 

bằng 

 A. 
3

2
 B. 0,26 C. 

1

2
             D. 

2

2
 

Câu 23. Đặt vào hai đầu đoạn mạch RLC mắc nối tiếp một điện áp xoay chiều giá trị hiệu dụng và tần số 

không đổi. Biết cuộn cảm thuần có độ tự cảm L thay đổi được. Khi 

1 2L L  và L L  thì điện áp hiệu dụng hai đầu tụ điện có giá trị như nhau. 

Biết 1 2L L 0,8 H  . Đồ thị biểu diễn điện áp hiệu dụng LU vào L như 

hình vẽ. Tổng giá trị 3 4L L gần giá trị nào nhất sau đây? 
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 A. 1,57H   B. 0,98H  C. 1,45H  D. 0,64H  

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

Câu 24. Phát biểu nào sai khi nói về sóng điện từ? 

 A. Sóng điện từ dùng trong thông tin vô tuyến gọi là sóng vô tuyến 

 B. Tại mỗi điểm nơi có sóng điện từ truyền qua, điện trường và từ trường biến thiên cùng chu kì. 

 C. Tại mỗi điểm nơi có sóng điện từ truyền qua, điện trường và từ trường dao động vuông pha 

 D. Sóng điện từ là sự lan truyền trong không gian của điện từ trường biến thiên theo thời gian 

Câu 25. Xét một sóng điện từ đang truyền từ dưới lên trên theo phương thẳng đứng. Tại một điểm trên 

phương truyền sóng, khi véc tơ cảm ứng từ có độ lớn bằng 
1

2
 giá trị cực đại và hướng về phía Đông thì véc 

tơ cường độ điện trường có 

 A. độ lớn bằng 
3

2
 giá trị cực đại và hướng về phía Nam 

B. độ lớn bằng 
1

2
 giá trị cực đại và hướng về phía Nam 

C. độ lớn bằng 
1

2
 giá trị cực đại và hướng về phía Bắc 

D. độ lớn bằng 
3

2
 giá trị cực đại và hướng về phía Bắc 

Câu 26. Mạch dao động LC gồm cuộn cảm có độ tự cảm L = 2 mH và tụ điện có điện dung C = 2pF. Tần số 

dao động của mạch là 

 A. 2,5kHz   B. 2,5MHz  C. 1kHz  D. 1MHz  

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

Câu 27. Chiếu một chùm sáng song song hẹp gồm bốn thành phần đơn sắc: đỏ, vàng, lam và tím từ một môi 

trưòng trong suốt tới mặt phẳng phân cách với không khí có góc tới 37 .  Biết chiết suất của môi trường này 

đối với ánh sáng đơn sắc: đỏ, vàng, lam và tím lần lượt là 1,643; 1,657; 1,672 và 1,685. Thành phần đơn sắc 

không thể ló ra không khí là 

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

Câu 28. Khi nói về tia hồng ngoại, phát biểu nào sau đây sai? 

 A. Bản chất của tia hồng ngoại là sóng điện từ 

 B. Tính chất nổi bật của tia hồng ngoại là tác dụng nhiệt 

 C. Tia hồng ngoại có bước sóng nhỏ hơn bước sóng của tia X 

 D. Tia hồng ngoại có khả năng gây ra một số phản ứng hóa học 

Câu 29. Tách ra một chùm hẹp ánh sáng Mặt Trời cho rọi xuống mặt nước của một bể bơi. Chùm sáng này 

đi vào trong nước tạo ra ở đáy bể một dải sáng có màu từ đỏ đến tím. Đây là hiện tượng 

 A. giao thoa ánh sáng B. nhiễu xạ ánh sáng  C. tán sắc ánh sáng  D. phản xạ ánh sáng 

Câu 30. Trong thí nghiệm giao thoa ánh sáng Y-âng với ánh sáng đơn sắc có bước sóng λ1 = 0,48 μm, trên 

màn quan sát người ta đếm được trên bề rộng MN có 13 vân sáng mà tại M và N là hai vân sáng. Giữ 

nguyên điều kiện thí nghiệm, ta thay ánh sáng đơn sắc có bước sóng λ1 bằng ánh sáng đơn sắc với bước 

sóng λ2 = 0,64 μm thì tại M và N bây giờ là hai vân tối. Số vân sáng trong miền MN ở điều kiện thí nghiệm 

mới là 

 A. 10 B. 8 C. 11 D. 9 

Câu 31. Trong thí nghiệm giao thoa ánh sáng với khe I-âng, khoảng cách giữa hai khe bằng 1 mm và 

khoảng cách từ hai khe đến màn quan sát bằng 2 m. Chiếu vào hai khe đồng thời hai bức xạ có bước sóng λ1 
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= 0,64 µm và λ2 = 0,48 µm. Trong khoảng rộng L trên màn đếm được 7 vân sáng có màu trùng màu với vân 

trung tâm, hai trong 7 vân sáng đó nằm ở ngoài cùng của khoảng L. Độ rộng của khoảng L trên màn là  

A. 26,88 mm B. 23,04 mm C. 11,52 mm D. 13,44 mm 

 

VI. Lƣợng tử ánh sáng (4 câu): 1(NB); 3(VDT) 

Câu 32. Khi so sánh hiện tượng quang điện ngoài và hiện tượng quang điện trong, nhận định nào dưới đây 

là sai ? 

 A. Đều làm bứt electron ra khỏi chất bị chiếu sáng 

B. Mở ra khả năng biến năng lượng ánh sáng thành điện năng 

C. Bước sóng giới hạn ở hiện tượng quang điện ngoài thường nhỏ hơn bước sóng giới hạn ở hiện tượng 

quang điện trong 

D. Phải có bước sóng nhỏ hơn giới hạn quang điện hoặc giới hạn quang dẫn 

Câu 33. Một chất phát quang được kích thích bằng ánh sáng có bước sóng 0,26 m thì phát ra ánh sáng có 

bước sóng 0,52 m . Biết công suất của chùm sáng phát quang bằng 20% công suất của chùm sáng kích 

thích. Tỉ số giữa số phôtôn ánh sáng phát quang và số phôtôn ánh sáng kích thích trong cùng một khoảng 

thời gian là 

 A. 1/ 5   B. 2 / 5  C. 4 / 5  D. 1/10  

Câu 34. Khi electron trong nguyên tử hiđrô chuyển từ quỹ đạo N về L thì phát ra bức xạ màu lam có bước 

sóng 0,486 m, khi chuyển từ quỹ đạo O về L thì phát ra bức xạ màu chàm có bước sóng 0,434 m,  khi 

chuyển từ quỹ đạo O về N thì phát ra bức xạ có bước sóng 

 A. 0,229 m,  B. 0,920 m,  C. 0,052 m,  D. 4,056 m,  

Câu 35. Một nguồn sáng đơn sắc có bước sóng 0,5 μm và công suất bức xạ 2 W. Cho hằng số Plank h = 

6,625.10
−34 

Js và tốc độ ánh sáng trong chân không c = 3.10
8
 m/s. Tổng số phôtôn mà nguồn sáng phát ra 

trong một phút xấp xỉ bằng A. 2,9.10
34

 B. 5.10
18

 C. 4,8.10
34

 D. 3.10
20

 

VII. Hạt nhân nguyên tử (5 câu): 2(NB); 2(VDT); 1(VDC) 

Câu 36. Đơn vị đo độ phóng xạ trong hệ SI là 

 A. Beccoren (Bq) B. MeV/c
2
 C. Curi (Ci) D. Số phân rã/giây 

Câu 37. Người ta dùng một hạt X bắn phá hạt nhân 27

13 Al  gây ra phản ứng hạt nhân 27 30 1

13 15 0X Al P n   . 

 Hạt X là A. êlectron. B. hạt heli . C. pôzitron. D. proton. 

Câu 38. 24

11 Na  là đồng vị phóng xạ β
−
 với chu kì bán rã T và biến đổi thành 24

12 Mg . Lúc t = 0 có một mẫu 

24

11 Na  nguyên chất, ở thời điểm t thấy tỉ số giữa hạt nhân 24

12 Mg  tạo thành và số hạt nhân 24

11 Na  còn lại trong 

mẫu là 1/3; sau thời điểm đó 2 chu kì bán rã thì tỉ số này là bao nhiêu ? 

 A. 2/3 B. 7/12 C. 13/3 D. 15 

Câu 39. Có 3 hạt nhân X, Y và Z có số nuclon tương ứng là , ,X Y ZA A A  với 2 0,5X Y ZA A A  . Biết năng 

lượng liên kết của từng hạt nhân tương ứng là Δ Δ ,Δ 3Δ ,Δ 1,6ΔX Y ZE E E E E E   . Sắp xếp các hạt nhân 

theo thứ tự tính bền vững tăng dần A. X, Z, Y B. X, Y, Z C. Y, Z, X D. Z, X, Y 

Câu 40. Dùng một proton có động năng 5,45 MeV bắn phá hạt nhân 9

4 Be  đứng yên sinh ra hạt α và hạt X. 

Phản ứng không kèm theo bức xạ α, động năng của hạt α là Kα = 4MeV và hướng của proton và hướng của 

hạt α vuông góc với nhau. Cho 1u = 931 MeV/c
2
 và xem khối lượng của các hạt bằng số khối thì vận tốc của 

hạt X xấp xỉ bằng A. 10,7.10
6 

m/s B. 2,7.10
8
 m/s  C. 0,1.10

6
 m/s  D. 1,7.10

8
 m/s 

 

--------HẾT-------- 
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ĐỀ 6 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

chất lỏng là 

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

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

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

A. 
1 k

f
2 m




.  B. 
1 m

f
2 k




.   C. 
m

f 2
k

  . D. 
k

f 2
m

  . 

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

Dao động cưỡng bức của con lắc có tần số là 

A. f0.    B. 0f f

2


.    C. 0f f .  D. f. 

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

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

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

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

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

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

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

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

của vật là 

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


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

4


   . 

C. 
3

x 6cos( t ) (cm)
4


   .     D. 

3
x 6cos( t ) (cm)

4


   . 

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

ứng là T1 và 
2 1

2
T T

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

3
 đầu tiên, quãng 

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

02




 bằng 

A. 
15

14
.    B. 

28

75
.   C. 

75

28
.   D. 

14

15
. 

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

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

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

A. 2 2     B. 2 cm.   C. 4 cm.   D. 5  cm. 
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Câu 12. Trong sóng cơ, khoảng cách giữa hai điểm gần nhau nhất trên một phương truyền sóng và dao động 

cùng pha là   

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

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

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

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

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

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

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

xạ sóng âm. Đoạn thẳng MN tạo với O thành tam giác vuông tại O, đo được mức cường độ âm tại M là  90 dB , 

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

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

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

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

Điểm M trên dây có vị trí cân bằng cách Q 10 cm . Phần tử dây tại M dao động với tốc độ cực đại là 

A. 3,77 m/s .   B. 5,33 m/s .  C. 6,53 m/s .  D. 7,54 m/s . 

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

người ta tăng điện áp lên 500 kV nhằm mục đích 

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

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

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


   , t tính bằng giây. Tần số góc của điện áp 

này là   

A. rad/s
4


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


  . 

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

đại giữa hai bản tụ điện là 

A. 0ωCI

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

ωC 2
.  D. 0I

ωC
. 

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

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

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

A. 50 t 5
)

3 6
u 60 2cos(  (V) 

 .    B. 100 t
) (

3 6
u 60 2cos( V) 

 . 

C. 100 t
) (

3 6
u 60cos( V) 

 .        D. 50 t 5
)

3 6
u 60cos(  (V) 

 . 

 

 

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

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

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

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

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

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

 

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

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

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

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

1,2 

–1,2 

0 
t (ms) 

i (A) 

10 

0 200 400
0

250

500

750

Z ( )  
 

ω(rad / s)

  

UR(V) 
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phụ thuộc của điện áp hiệu dụng UR ở hai đầu R và tổng trở Z của đoạn mạch theo  . Khi thay đổi   điện 

áp hiệu dụng giữa hai đầu cuộn cảm đạt giá trị cực đại ULmax. Giá trị của ULmax gần nhất với giá trị nào 

sau đây? 

 

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

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

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

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

3(f f )
f f

5


   thì điện áp 

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

P gần nhất với giá trị nào sau đây? 

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

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

điện 

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

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

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

A. trộn sóng điện từ tần số âm với sóng điện từ tần số cao. 

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

C. biến đổi sóng điện từ thành sóng cơ. 

D. làm cho biên độ sóng điện từ giảm xuống 

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

biến thiên theo quy luật hàm số bậc nhất của góc xoay α của bản linh động. Khi thay đổi góc xoay của tụ từ 00 

đến 1500 thì mạch thu được dải sóng có bước sóng từ 30 m đến 90 m. Nếu muốn thu được sóng có bước sóng 60 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Câu 33.  Giới hạn quang điện phụ thuộc vào 

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

C. tần số của ánh sáng kích thích.        D. cường độ của ánh sáng kích thích. 
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Câu 34. Theo mẫu nguyên tử Bo, các nguyên tử trong một đám khí hiđrô đang ở trạng thái dừng cơ bản hấp thụ 

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

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

mE  (với m = K, 

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

A. N L 3E E hf  . B. M K 2E E hf  . C. M L 1E E hf  . D. N K 4E E hf  . 

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

hồng ngoại có bước sóng 993,75nm  có năng lượng 71,5.10 J  thì số lượng hạt tải điện trong khối bán dẫn là 
103.10 . Biết 34h 6,625.10 J.s;  8c 3.10 m/s . Tỉ số giữa số phôtôn gây ra hiện tượng quang dẫn và số phôtôn 

chiếu tới bán dẫn là 

A. 
1

75
.   B. 

2

75
.   C. 

4

75
.   D. 

1

25
. 

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

A. 1 235 94 140 1

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

13 15A Si n   . 

C. 
210 206

84 82Po Pb  .     D. 
2 3 4 1

1 1 2 0H H He n   . 

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

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

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

92 U  có số nơtron xấp xỉ là 

A. 2,20.1025.  B. 9,23.1024.  C. 1,19.1025.  D. 2,38.1023. 

Câu 39. Hạt nhân 226

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

W. Lấy khối lượng hạt nhân tính theo đơn vị u xấp xỉ bằng số khối của chúng. Hạt nhân X có động năng bằng 

A. 
113

W
2

.   B. 
2

W
45

.   C. 
2

W
113

    D. 
45

W
2

. 

Câu 40. Dùng hạt nơtrôn có động năng 2MeV  bắn vào hạt nhân 6

3 Li  đang đứng yên gây ra phản ứng hạt nhân, 

tạo thành hạt   và 3

1 H . Hạt   và 3

1 H  bay ra theo phương hợp với phương ban đầu của nơtrôn những góc tương 

ứng là 015 và 030 . Bỏ qua bức xạ   và lấy tỉ số giữa các khối lượng hạt nhân bằng tỉ số giữa số khối của chúng. 

Phản ứng trên thu năng lượng 

A. 0,73MeV .  B. 0,14MeV .  C. 1,40MeV .  D. 1,66MeV . 

 

--------HẾT-------- 
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ĐỀ 7 

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

Câu 1. Có thể áp dụng định luật Cu – lông cho tương tác nào sau đây? 

A. Hai điện tích điểm dao động quanh hai vị trí cố định trong một môi trường. 

B. Hai điện tích điểm nằm tại hai vị trí cố định trong một môi trường. 

C. Hai điện tích điểm nằm cố định gần nhau, một trong dầu, một trong nước. 

D. Hai điện tích điểm chuyển động tự do trong cùng môi trường. 

Câu 2. Một bộ nguồn không đổi có suất điện động là 6 V và sinh ra một công là 1080 J trong thời gian 5 

phút. Cường độ dòng điện không đổi qua bộ nguồn này là 

A. 0,6 A.           B. 36,0 A.           C. 180,0 A.                   D. 3,6 A.   

Câu 3. Một khung dây hình vuông cạnh 5 cm đặt trong từ trường đều có cảm ứng từ B = 8.10
-4

 T. Từ thông 

qua hình vuông đó bằng 10
-6

Wb.Tính góc hợp giữa véc tơ cảm ứng từ và véc tơ pháp tuyến của hình vuông 

đó. A.90
0
. B.30

0
. C.45

0
.  D.60

0
.  

Câu 4. Vật AB = 2 cm đặt vuông góc với trục chính thấu kính hội tụ cách thấu kính 40 cm. Tiêu cự thấu 

kính là 20 cm. Qua thấu kính cho ảnh 

 A. ảo, cao 4 cm.  B. ảo, cao 2 cm.  C. thật cao 4 cm.  D. thật, cao 2 cm.  

 

B. CHƢƠNG TRÌNH LỚP 12 (36 câu) 

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

Câu 5.  Chọn phát biểu đúng: 

A. Trong dao động điều hòa li độ cùng pha với vận tốc. 

B. Trong dao động điều hòa vận tốc cùng pha với gia tốc 

C. Trong dao động điều hòa gia tốc vuông pha với vận tốc 

D. Trong dao động điều hòa li độ vuông pha với vận tốc. 

Câu 6.  Chu kì dao động điều hòa là: 

A. Khoảng thời gian dể vật đi từ bên này sang bên kia của quỹ đạo chuyển động. 

B. Khoảng thời gian ngắn nhất để vật trở lại trạng thái ban đầu. 

C. Số dao động toàn phần vật thực hiện được trong 1s. 

D. Khoảng thời gian ngắn nhất để vật trở lại vị trí ban đầu. 

Câu 7. Một vật nhỏ dao động điều hòa trên trục Ox. Khi đi từ vị trí biên về vị trí cân bằng thì 

A. độ lớn vận tốc của chất điểm giãm B. động năng của chất điểm giãm. 

C. độ lớn gia tốc của chất điểm giảm D. độ lớn li độ của chất điểm tăng. 

Câu 8. Một vật dao động điều hoà dọc theo trục Ox với phương trình x = Acosωt. Nếu chọn gốc toạ độ O tại 
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vị trí cân bằng của vật thì gốc thời gian t = 0 là lúc vật  

A. ở vị trí li độ cực đại thuộc phần dương của trục Ox. 

B. qua vị trí cân bằng O ngược chiều dương của trục Ox. 

C. ở vị trí li độ cực đại thuộc phần âm của trục Ox. 

D. qua vị trí cân bằng O theo chiều dương của trục Ox. 

Câu 9. Xác định biên độ dao động của một chất điểm dao động điều hòa với tần số góc  rad/s. Biết 

rằng khi vật có vận tốc là  cm/s thì gia tốc của nó là 40 cm/s
2 

A. 3 cm B. 4 cm C. 5 cm D. 6 cm 

Câu 10. Một vật dao động điều hòa với tần số 1Hz. Lúc , vật qua vị trí M mà  với vận tốc 

. Biên độ của dao động là 

A. 6cm.  B. 8cm.  C.  cm.   D. cm. 

Câu 11. Trong mặt phẳng xOy, một vật nhỏ chuyển động tròn đều trên một đường tròn tâm O, đường kính 

20 cm và theo chiều dương của vòng tròn lượng giác với tốc độ 0,6 m/s. Tại thời điểm ban đầu vật có tung 

độ 5 cm và hoành độ dương. Hoành độ của chất điểm trên tại thời điểm t được xác định bởi  

A.  (cm).   B.  (cm).  

C.  (cm).   D.  (cm). 

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

Câu 12. Sóng dọc là sóng các phần tử  

 A.có phương dao động nằm ngang.   

 B.có phương dao động động thẳng đứng.  

 C.có phương dao động vuông góc với phương truyền sóng.   

     D.có phương dao động trùng với phương truyền sóng. 

Câu 13. Khi nói về sóng cơ, phát biểu nào sau đây sai?  

 A.Quá trình truyền sóng cơ là quá trình truyền năng lượng.  

 B.Sóng cơ là quá trình lan truyền các phần tử vật chất trong một môi trường.  

 C.Sóng cơ không truyền được trong chân không.  

     D.Sóng cơ là dao động cơ lan truyền trong một môi trường. 
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Câu 14. Một sóng hình sin đang lan truyền trong một môi trường. Các phần tử môi trường ở hai điểm nằm 

trên cùng một hướng truyền sóng và cách nhau một số nguyên lần bước sóng thì dao động  

 A.Cùng pha B.Lệch pha  C.Lệch pha  D.Ngược pha  

Câu 15. Lúc t = 0 đầu O của dây cao su căng thẳng nằm ngang bắt đầu dao động đi lên biên độ a, chu kì 1 s. 

Hai điểm gần nhau nhất trên dây dao động cùng pha cách nhau 6 cm. Thời điểm đầu tiên để M cách O 9 cm 

đến vị trí thấp nhất trong quá trình dao động  

 A.0,5s.   B.2 s.     C.2,25 s.   D.1,5s. 

Câu 16. Một sóng hình sin có biên độ A (coi như không đổi) truyền theo phương Ox từ nguồn O với chu kì 

T, có bước sóng λ. Gọi M, N là hai điểm nằm trên Ox ở cùng một phía với O sao cho ON - OM = . Các 

phần tử môi trường tại M, N đang dao động. Tại thời điểm t1 phần tử môi trường tại M đang ở biên dương. 

Tại thời điểm t2 = t1 + T/6 thì phần tử môi trường tại N có li độ bằng  

 A.  B.  C.  D.  

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

Câu 17. Với dòng điện xoay chiều, cường độ dòng điện cực đại I0 liên hệ với cường độ dòng điện hiệu dụng 

I theo công thức:  

 A.I0 =  B.I0 = 2I C.I0 = I  D.I0 =  

Câu 18. Dòng điện xoay chiều trong đoạn mạch chỉ có điện trở thuần  

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

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

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

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

Câu 19. Đặt vào giữa hai đầu một đoạn mạch điện chỉ có cuộn dây thuần cảm có độ tự cảm L = (H) một 

điện áp xoay chiều có biểu thức u = 200 cos(100πt) V. Dòng điện xoay chiều chạy qua đoạn mạch có biểu 

thức  

 A.i = 2 cos100πt A   B.i = 2 cos(100πt + 0,5π) A 

 C.i = 2cos(100πt - 0,5π) A D.i = 2 cos(100πt - 0,5π) A 

Câu 20. Đặt điện áp xoay chiều vào hai đầu một cuộn cảm thuần. Tại thời điểm t1, điện áp giữa hai đầu cuộn 

cảm và dòng điện qua nó lần lượt là 25 V và 0,3 A. Tại thời điểm t2, điện áp giữa hai đầu cuộn cảm và dòng 

điện qua nó lần lượt là 15 V và 0,5 A. Cảm kháng của cuộn cảm trong mạch là  

 A.30 Ω B.40 Ω C.50 Ω D.100 Ω 

Câu 21. Đặt điện áp u = 120 cos100πt (V) vào hai đầu đoạn mạch AB gồm hai đoạn mạch AM và MB 
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mắc nối tiếp. Đoạn AM gồm điện trở thuần R mắc nối tiếp với cuộn cảm thuần L, đoạn MB chỉ có tụ điện C. 

Biết điện áp giữa hai đầu đoạn mạch AM bằng một nửa điện áp giữa hai đầu đoạn mạch MB và lệch pha 

nhau . Điện áp hiệu dụng giữa hai đầu đoạn mạch AM gần với giá trị nào sau đây nhất ?  

 A.34,34 V.   B.65,28 V.   C.127,02 V.   D.112,37 V. 

Câu 22. Đoạn mạch AB gồm hai đoạn mạch AM và MB mắc nối tiếp. Đoạn mạch AM có điện trở R1 = 20 

Ω mắc nối tiếp với tụ điện C, đoạn mạch MB có điện trở R2 mắc với cuộn dây thuần cảm có độ tự cảm L. 

Đặt vào hai đầu đoạn mạch AB điện áp xoay chiều có giá trị hiệu dụng và tần số không đổi thì cường độ 

dòng điện trong mạch sớm pha so với điện áp của hai đầu đoạn mạch. điện áp hai đầu AM và MB có giá 

trị hiệu dụng thỏa mãn UAM = UMB và lệch pha nhau  rad. Giá trị của R2 là 

 A.30Ω B.20Ω C.20 Ω D.  Ω 

Câu 23. Đặt điện áp xoay chiều u = U0cos( t + φ) (V) vào hai đầu đoạn mạch AB thì đồ thị biểu diễn điện 

áp uAN và uMB như hình vẽ. Biết R = r. Giá trị U0 là  

 A.48  V. B.24  V. C.120 V. D.60 V. 

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

Câu 24. Một mạch dao động điện từ lí tưởng gồm cuộn cảm thuần có độ tự cảm L và tụ điện có điện dung 

C. Chu kì dao động riêng của mạch là  

 A.T =   B.T = 2π    C.T =   D.T =  

Câu 25. Trong mạch dao động LC lí tưởng đang có dao động điện từ tự do, điện tích của một bản tụ điện và 

cường độ dòng điện qua cuộn cảm thuần biến thiên điều hòa theo thời gian  

 A.luôn cùng pha nhau.   B.với cùng tần số.  

    C.luôn ngược pha nhau.          D.với cùng biên độ. 

Câu 26. Mạch dao động gồm một tụ điện có điện dung 10 µF và một cuộn dây thuần cảm có độ tự cảm 0,1 

H. Khi hiệu điện thế ở hai đầu tụ là 4 V thì cường độ dòng điện trong mạch là 0,02 A. Hiệu điện thế cực đại 

trên hai bản tụ điện là:  

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

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

Câu 27. Trong các phát biểu sau đây, phát biểu nào là sai?  

 A.Ánh sáng trắng là tổng hợp (hỗn hợp) của nhiều ánh sáng đơn sắc có màu biến thiên liên tục từ đỏ tới 

tím.  

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

 C.Hiện tượng chùm sáng trắng, khi đi qua một lăng kính, bị tách ra thành nhiều chùm sáng có màu sắc 

khác nhau là hiện tượng tán sắc ánh sáng.  



Trang 30/31 

     D.Ánh sáng do Mặt Trời phát ra là ánh sáng đơn sắc vì nó có màu trắng. 

Câu 28. Phát biểu nào sau đây là đúng?  

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

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

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

     D.Tổng hợp các ánh sáng đơn sắc sẽ luôn được ánh sáng trắng. 

Câu 29. Xét hai bức xạ đỏ và tím trong nước, Kết luận nào sau đây đúng?  

 A.Tốc độ truyền của bức xạ tím bằng bức xạ đỏ trong nước  

 B.Trong nước, tần số của bức xạ tím nhỏ hơn tần số của bức xạ đỏ.  

 C.Tốc độ truyền của bức xạ tím lớn hơn bức xạ đỏ trong nước  

 D.Tốc độ truyền của bức xạ tím nhỏ hơn bức xạ đỏ trong nước  

Câu 30. Trong thí nghiệm Y-âng về giao thoa với ánh sáng đơn sắc, khoảng cách giữa hai khe là 1 mm, 

khoảng cách từ mặt phẳng chứa hai khe đến màn quan sát là 2 m và khoảng vân là 0,8 mm. Cho c = 3.10
8
 

m/s. Tần số ánh sáng đơn sắc dùng trong thí nghiệm là  

 A.5,5.10
14

 Hz.   B.4,5.10
14

 Hz.  C.7,5.10
14

 Hz.   D.6,5.10
14

 Hz. 

Câu 31. Trong thí nghiệm giao thoa áng sáng dùng khe Y-âng, khoảng cách 2 khe a = 1mm, khoảng cách 

hai khe tới màn D= 2 m. Chiếu bằng sáng trắng có bước sóng có bước sóng từ 0,39 μm đến 0,76μm. Khoảng 

cách gần nhất từ nơi có hai vạch màu đơn sắc khác nhau trùng nhau đến vân sáng trung tâm ở trên màn là 

 A.1,64 mm  B.2,40 mm  C.3,24 mm  D.2,34 mm 

VI. Lƣợng tử ánh sáng (4 câu): 1(NB); 3(VDT) 

Câu 32. Hiện tượng nào sau đây là hiện tượng quang điện? 

 A.Electron bứt ra khỏi kim loại bị nung nóng. 

 B.Electron bật ra khỏi kim loại khi có ion đập vào. 

 C.Electron bị bật ra khỏi kim loại khi kim loại có điện thế lớn. 

    D.Electron bật ra khỏi mặt kim loại khi chiểu tia tử ngoại vào kim loại 

Câu 33. Giới hạn quang điện của một kim loại là 0,75 μm. Công thoát electron ra khỏi kim loại bằng: 

 A.2,65.10
-32

J B.26,5.10
-32

J C.26,5.10
-19

J D.2,65.10
-19

J. 

Câu 34. Trong chân không, bức xạ đơn sắc vàng có bước sóng là 0,589 μm. Lấy h = 6,625.10
-34 

J.s; c =3.10
8
 

m/s và e = 1,6.10
-19 

C. Năng lượng của phôtôn ứng với bức xạ này có giá trị là 

 A.2,11 eV. B.4,22 eV. C.0,42 eV. D.0,21 eV. 

Câu 35. Khi truyền trong chân không, ánh sáng đỏ có bước sóng λ1 = 720 nm, ánh sáng tím có bước sóng 

λ2= 400 nm. Cho hai ánh sáng này truyền trong một môi trường trong suốt thì chiết suất tuyệt đối của môi 

trường đó đối với hai ánh sáng này lần lượt là n1 = 1,33 và n2 = 1,34. Khi truyền trong môi trường trong suốt 

trên, tỉ số năng lượng của phôtôn có bước sóng λ1 so với năng lượng của phôtôn có bước sóng λ2 bằng 

 A.    B.    C.    D.  
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VII. Hạt nhân nguyên tử (5 câu): 2(NB); 2(VDT); 1(VDC) 

Câu 36. Hạt nhân nguyên tử được cấu tạo từ 

 A.các prôtôn. B.các nơtrôn. C.các nuclôn. D.các electron 

Câu 37. Kí hiệu của hạt nhân nguyên tử X có 3 proton và 4 notron là 

 A.  B.  C.  D.  

Câu 38. Cho khối lượng của prôtôn, nơtron và hạt nhân  lần lượt là: 1,0073u; 1,0087u và 4,0015u. Năng 

lượng liên kết của hạt nhân  là 

 A.18,3 eV. B.30,21 MeV. C.14,21 MeV. D.28,41 MeV. 

Câu 39. Cho phản ứng hạt nhân:  + X. Hạt X là 

 A.  B.nơtron C.proton D.  

Câu 40. Một nhà máy điện hạt nhân có công suất 160 kW,dùng năng lượng phân hạch 
235

U,hiệu suất 25%. 

Mỗi hạt 
235

Uphân hạch tỏa năng lượng là 200 MeV. Với 500 g 
235

Uthì nhà máy hoạt động liên tục được 

khoảng bao lâu? 

 A.500 ngày B.590 ngày. C.741 ngày D.565 ngày. 

 

--------HẾT-------- 

 

 

 


