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PHẦN I:  CÂU HỎI ÔN THI TỐT NGHIỆP VẬT LÝ 12
NĂM HỌC 2011

Câu 1: Một vật dao động theo phương trình x = Acos(t + ). Vận tốc của vật tại thời điểm t có biểu thức:
A: v =  Acos(t + ) B. v = A2cos(t + ) C. v = -Asin(t + ) D. v = - A2sin(t + )

Câu 2: Một vật dao động điều hoà theo phương trình x = Acos t . Gia tốc của vật tại thời điểm t có biểu thức là:
A: a = Acos(t + ) B. a = A2cos(t + ) C. a = Asint D. a = - A2sint

Câu 3: Biểu thức li độ của dao động điều hoà là x = Acos(t +), vận tốc của vật có giá trị cực đại là:
A: vmax = A2. B. vmax = 2A. C. vmax = A2. D. vmax = A.

Câu 4: Biểu thức quan hệ giữa biên độ A, li độ x và tần số góc của chất điểm dao động điều hoà ở thời điểm t là:

A: A2 =  x2 +
2

v


 
 
 

. B. A2 =  v2 +
2

x


 
 
 

. C. A2 =  v2 +2x2. D. A2 = x2 +2v2.

Câu 5: Vận tốc của chất điểm dao động điều hoà có độ lớn cực đại khi:
A: Li độ của chất điểm có độ lớn cực đại. C. Li độ của chất điểm bằng không.
B: Gia tốc của chất điểm có độ lớn cực đại. D. Pha của dao động cực đại.

Câu 6: Đồ thị biểu diễn sự biến đổi của gia tốc theo li độ trong dao động điều hoà là:
A: Đoạn thẳng B. Đường parabol C. Đường elip D. Đường hình sin

Câu 7: Lực kéo về tác dụng lên vật dao động điều hoà có độ lớn:
A: Tỉ lệ thuận với khoảng cách từ vật đến vị trí cân bằng và hướng ra xa vị trí ấy.
B: Tỉ lệ thuận với toạ độ của vật tính từ gốc 0 bất kì và hướng về vị trí cân bằng.
C: Tỉ lệ thuận với li độ và hướng về phía vị trí cân bằng.
D: Tỉ lệ nghịch với khoảng cách từ vật đến vị trí cân bằng và hướng ra xa vị trí ấy.

Câu 8: Chọn phát biểu sai khi nói về dao động điều hoà của một vật:
A: Lực kéo về luôn hướng về vị trí cân bằng.
B: Khi vật đi qua vị trí cân bằng, lực kéo về có giá trị cực đại vì lúc đó vận tốc của vật là lớn nhất.
C: Hai véc tơ vận tốc và gia tốc của vật dao động điều hoà cùng chiều khi vật chuyển động từ vị trí biên về vị
trí cân bằng.
D: Lực kéo về luôn biến thiên điều hoà và có cùng tần số với li độ.

Câu 9: Phát biểu nào nêu sau đây không đúng về vật dao động điều hoà?
A: Lực kéo về luôn hướng về vị trí cân bằng và tỉ lệ thuận với li độ.
B: Gia tốc của vật luôn hướng về vị trí cân bằng và tỉ lệ thuận với li độ.
C: Khi vật chuyển động từ hai biên về vị trí cân bằng thì các vectơ vận tốc và gia tốc của vật luôn ngược
chiều nhau.
D: Khi vật chuyển động từ vị trí cân bằng ra 2 biên thì các vectơ vận tốc và gia tốc luôn ngược chiều nhau

Câu 10: Một vật dao động tắt dần có các đại lượng giảm liên tục theo thời gian là:
A: biên độ và năng lượng. B. li độ và tốc độ. C. biên độ và tốc độ. D. biên độ và gia tốc.

Câu 11: Phát biểu nào sai khi nói về dao động tắt dần?
A: Biên độ dao động giảm dần theo thời gian
B: Pha của dao động giảm dần theo thời gian
C: Cơ năng dao động giảm dần theo thời gian
D: Lực cản và lực ma sát càng lớn thì sự tắt dần càng nhanh.

Câu 12: Điều kiện để xảy ra cộng hưởng là:
A: Chu kì của lực cưỡng bức phải lớn hơn chu kì riêng của hệ
B: Lực cưỡng bức phải lớn hơn hoặc bằng một giá trị F0 nào đó
C: Tần số của lực cưỡng bức bằng tần số riêng của hệ
D: Tần số của lực cưỡng bức phải lớn hơn nhiều tần số riêng của hệ

Câu 13: Một vật thực hiện dao động xung quanh vị trí cân bằng theo phương trình x = 2cos(4t + /2) (cm). Chu kì
của dao động là:

A: T = 2(s) B. T = 1/2(s) C. T = 2(s) D. T = 0,5(s)
Câu 14: Trong 10 giây, vật dao động điều hòa thực hiện được 40 dao động. Thông tin nào sau đây là sai ?

A: Chu kì dao động của vật là 0,25 s.
B: Tần số dao động của vật là 4 Hz.
C: Chỉ sau 10 s quá trình dao động của vật mới lặp lại như cũ.
D: Sau 0,5 s, quãng đường vật đi được bằng 8 lần biên độ.

Câu 15: Phương trình dao động của một vật là:  x = 3cos(20t + /3)cm. Vận tốc của vật có độ lớn cực đại là:
A: vmax = 3(m/s) B. vmax = 60(m/s) C. vmax = 0,6(m/s) D. vmax = (m/s)
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Câu 16: Một vật nhỏ hình cầu khối lượng 400 g được treo vào lò xo nhẹ có độ cứng 160 N/m. Vật dao động điều hoà
theo phương thẳng đứng với biên độ 10 cm. Vận tốc của vật khi đi qua vị trí cân bằng là:

A: 4 m/s. B. 6,28 m/s. C. 0 m/s D. 2 m/s.
Câu 17: Một nhỏ dao động điều hòa với li độ x = 10cos(πt + π/6) (x tính bằng cm, t tính bằng s). Lấy 2 = 10. Gia
tốc của vật có độ lớn cực đại là:

A: 100 cm/s2. B. 100 cm/s2. C. 10 cm/s2. D. 10 cm/s2.
Câu 18: Một vật dao động điều hòa có phương trình x = 2cos(2πt + π/2)(cm,s). Khi t = 0,25s, chất điểm có li độ:

A: 2 cm. B. 3  cm. C. – 2 cm. D. 3  cm.
Câu 19: Một lò xo được treo thẳng đứng, đầu trên cố định còn đầu dưới gắn quả nặng. Quả nặng ở vị trí cân bằng
khi lò xo dãn 1,6cm. Lấy g = 10m/s2. Chu kì dao động điều hoà của vật bằng:

A: 0,04(s) B. 2/25(s) C. /25(s) D. 4(s)
Câu 20: Vật khối lượng m = 2kg treo vào một lò xo. Vật dao động điều hoà với chu kì T = 0,5s. Cho g = 2. Độ
biến dạng của lò xo khi vật ở vị trí cân bằng là:

A: 6,25cm B. 0,625cm C. 12,5cm D. 1,25cm
Câu 21: Con lắc lò xo thẳng đứng gồm một lò xo có đầu trên cố định, đầu dưới gắn vật dao động điều hoà có tần số
góc 10 rad/s, tại nơi có gia tốc trọng trường g = 10 m/s2 thì tại vị trí cân bằng độ giãn của lò xo là:

A: 5 cm. B. 8 cm. C. 10 cm. D. 6 cm.
Câu 22: Một con lắc lò xo có độ cứng k và vật có khối lượng m, dao động điều hòa với chu kì T = 1s. Muốn tần số
dao động của con lắc là f’ = 0,5Hz, thì khối lượng m’ của vật phải là:

A: m’ = 2m. B. m’ = 3m. C. m’ = 4m. D. m’ = 5m.
Câu 23: Một con lắc lò xo gồm quả cầu nhỏ khối lượng m = 100g gắn với lò xo dao động điều hoà trên phương
ngang theo phương trình: x = 4cos(10t + ) (cm). Độ lớn cực đại của lực kéo về là:

A: 0,04N B. 0,4N C. 4N D. 40N
Câu 24: Một vật có khối lượng m = 1kg dao động theo phương trình x = 10cos(t - /2)(cm). Coi 2 = 10. Lực kéo
về ở thời điểm t = 0,5s bằng:

A: 2N B. 1N C. 1/2N D. 0
Câu 25: Một vật dao động điều hoà trên đoạn  thẳng dài 4cm với tần số 10Hz. Lúc t = 0 vật ở vị trí cân bằng và bắt
đầu đi theo chiều dương của quỹ đạo. Phương trình dao động của vật là:

A: x = 2cos(20t + /2)(cm) C. x = 2cos(20t - /2)cm
B: x = 4cos(10t + /2)cm D. x = 4cos(20t - /2)cm

Câu 26: Một vật dao động điều hoà với biên độ A, tần số góc. Chọn gốc thời gian là lúc vật đi qua vị trí cân bằng
theo chiều dương. Phương trình dao động của vật là:

A: x = Acos(t + /4). B. x = Acost. C. x = Acost - /2). D. x = Acos(t + /2).
Câu 27: Một vật dao động điều hoà theo phương trình x = Acos(t + ). Tỉ số động năng và thế năng của vật tại
điểm có li độ x = A/3 là:

A: 8 B. 1/8 C. 3 D. 2
Câu 28: Vật dao động có phương trình x = Acos(t +) thì động năng và thế năng biến thiên tuần hoàn với tần số:

A: ’ =. B.’ = 2. C.’ =/2. D.’ = 4.
Câu 29: Con lắc dao động với phương trình x = Acost và có cơ năng là W. Động năng của vật tại thời điểm t là:

A: Wđ = Wsin2t. B. Wđ = Wsint. C. Wđ = Wcos2t. D. Wđ = Wcost.
Câu 30: Động năng của dao động điều hoà biến đổi:

A: Tuần hoàn với chu kì T C. Là hàm bậc hai của thời gian
B: Không đổi theo thời gian D. Tuần hoàn với chu kì T/2

Câu 31: Một vật dao động điều hòa với biên độ 6 cm. Mốc thế năng ở vị trí cân bằng. Khi vật có động năng bằng 3/4
lần cơ năng thì vật cách vị trí cân bằng một đoạn.

A: 6 cm. B. 4,5 cm. C. 4 cm. D. 3 cm.
Câu 32: Một con lắc lò xo dao động đều hòa với tần số 2f1. Động năng của con lắc biến thiên tuần hoàn theo thời gian
với tần số f2 bằng:

A: 2f1. B. f1/2. C. f1. D. 4f1.
Câu 33: Chọn phát biểu đúng khi nói về năng lượng của vật dao động điều hoà:

A: Khi vật chuyển động về vị trí cân bằng thì thế năng của vật tăng
B: Khi động năng của vật tăng thì thế năng cũng tăng
C: Khi vật chuyển động qua vị trí cân bằng thì động năng của vật lớn nhất
D: Khi vật chuyển động từ vị trí cân bằng ra vị trí biên thì động năng của vật tăng

Câu 34: Một vật dao động điều hoà xung quanh vị trí cân bằng theo phương trình x = Acos(t + /2), trong đó x
tính bằng cm, t tính bằng giây. Biết rằng cứ sau những khoảng thời gian bằng /60(s) thì động năng của vật lại có giá
trị bằng thế năng. Chu kì dao động của vật là:

A: /15(s) B. /60(s) C. /20(s) D. /30(s)
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Câu 35: Một con lắc lò xo gồm vật nặng khối lượng m treo vào một lò xo thẳng đứng có độ cứng k = 100N/m, vật
nặng dao động điều hoà với biên độ 5cm. Động năng của vật nặng khi nó có li độ 3cm bằng:

A: 0,08J B. 0,8J C. 8J D. 800J
Câu 36: Một con lắc đơn dao động với tần số f. Nếu tăng khối lượng của con lắc lên 2 lần thì dao động của nó là:

A: f B. f 2 C. f/2 D. f/ 2
Câu 37: Một con lắc đơn dao động điều hoà. Trong khoảng thời gian t nó thực hiện 12 dao động. Khi giảm độ dài
của con lắc đi 16 cm thì trong cùng khoảng thời gian t như trên, con lắc thực hiện 20 dao động. Lấy g = 9,8m/s2.
Độ dài ban đầu của con lắc là:

A: 60cm B. 50cm C. 40cm D. 25cm
Câu 38: Khi qua vị trí cân bằng, vật nặng của con lắc đơn có vận tốc 1m/s. Lấy g = 10m/s2. Độ cao cực đại của vật
nặng so với vị trí cân bằng là:

A: 2,5cm B. 2cm C. 5cm D. 4cm
Câu 39: Một con lắc đơn có chu kỳ 1,5s khi nó dao động ở nơi có gia tốc trọng trường bằng 9,8m/s2. Tính chiều dài
của con lắc đó.

A: 56cm. B: 3,5m. C: 1,11m D: 1,75m.
Câu 40: Một con lắc đơn gồm vật nặng có khối lượng m = 200g ,dây treo có chiều dài l = 100cm . Kéo vật khỏi vị trí
cân bằng 1 góc = 600  rồi buông không vận tốc đầu . Lấy g = 10 m/s2. Năng lượng dao động của vật là:

A: 0,5 J B: 1 J C: 0,27 J D: 0,13 J
Câu 41: Một con lắc đơn có khối lượng vật nặng m = 100g, chiều dài dây l = 40 cm. Kéo con lắc lệch khỏi vị trí cân
bằng một góc 300 rồi buông tay . Lấy g = 10 m/s2 . Lực căng dây khi vật  qua vị trí cao nhất là:

A: 0,2 N B:  0, 5 N C: 3 /2 N D: 3 /5 N
Câu 42: Một vật tham gia đồng thời 2 dao động điều hoà cùng phương với các phương trình: x1 = A1cos (t +1) và
x2 = A2cos(t + 2). Biên độ dao động tổng hợp của chúng đạt cực đại khi:

A: 2 –1 = (2k + 1). C. 2 –1 = /4.
B: 2 –1 = 2k. D. 2 –1 = (2k + 1)./2.

Câu 43: 2 dao động có phương trình là x1= Acos(t + /3) và x2= Acos(t - 2/3) là hai dao động:
A: cùng pha. B. lệch pha /3. C. lệch pha /2. D. ngược pha.

Câu 44: Phát biểu nào sau đây là sai khi nói về biên độ của dao động tổng hợp của hai dao động điều hoà cùng
phương, cùng tần số?

A: Phụ thuộc vào độ lệch pha của hai dao động thành phần
B: Phụ thuộc vào chu kì của hai dao động thành phần
C: Lớn nhất khi hai dao động thành phần cùng pha
D: Nhỏ nhất khi hai dao động thành phần ngược pha.

Câu 45: 2 dao động cùng phương cùng tần số có các phương trình là x1= 3cos(t - /4)(cm) và x2= 4cos(t + /4)(cm).
Biên độ của dao động tổng hợp hai dao động trên là:

A: 5 cm. B. 1 cm. C. 7 cm. D. 12 cm.
Câu 46: Hai dao động có các phương trình li độ lần lượt là x1= 5cos(100t + π/2)(cm) và x2= 12cos100t(cm). Dao
động tổng hợp của hai dao động này có biên độ bằng:

A: 7 cm. B. 8,5 cm. C. 17 cm. D. 13 cm.
Câu 47: Một vật thực hiện 2 dao động theo các phương trình x1 = 2cos(5t + /2)(cm) và  x2 = 2cos(5t)(cm). Vận
tốc của vật có độ lớn cực đại là:

A: 10 π. 2(cm/s) B. 10 2cm/s C. 10cm/s D. 10cm/s

Câu 48: Một vật thực hiện đồng thời 2 dao động với phương trình x1 = 5cos10t(cm) và x2 = 5cos(10t + /3)(cm).
Phương trình dao động tổng hợp của vật là:

A: x = 5cos(10t + /6) (cm). C. x = 5 3 cos(10t + /6) (cm).

B: x = 5 3 cos(10t + /4) (cm). D. x = 5cos(10t + /2) (cm).
Câu 49: Chọn câu phát biểu đúng về sóng cơ trong các câu sau:

A: Chu kì dao động của các phần tử vật chất khi có sóng truyền qua gọi là chu kì của sóng
B: Bước sóng là khoảng cách giữa hai điểm mà dao động tại hai điểm đó cùng pha
C: Tốc độ truyền sóng là tốc độ dao động của các phần tử vật chất
D: Biên độ sóng không phụ thuộc vào khoảng cách tới nguồn phát sóng.

Câu 50: Bước sóng là khoảng cách giữa hai điểm:
A: trên cùng một phương truyền sóng mà dao động tại hai điểm đó ngược pha.
B: gần nhau nhất trên cùng một phương truyền sóng mà dao động tại hai điểm đó cùng pha.
C: gần nhau nhất mà dao động tại hai điểm đó cùng pha.
D: trên cùng một phương truyền sóng mà dao động tại hai điểm đó cùng pha.
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Câu 51: Sóng dọc là sóng các phần tử vật chất trong môi trường có phương dao động:
A: Hướng theo phương nằm ngang C. Trùng với phương truyền sóng
B: Vuông góc với phương truyền sóng D. Hướng theo phương thẳng đứng

Câu 52: Một sóng cơ có tần số 120Hz truyền trong một môi trường với tốc độ 60m/s. Bước sóng của nó là:
A: 1m B. 2m C. 0,5m D. 0,25m

Câu 53: Một sóng âm lan truyền trong không khí với tốc độ 340 m/s, có bước sóng 100cm. Tần số sóng là:
A: 0,34Hz B. 340Hz C. 0,294Hz D. 2,94.10-3Hz

Câu 54: Một sóng âm có tần số 200Hz lan truyền trong môi trường nước với vận tốc 1500 m/s. Bước sóng của sóng
này trong nước là:

A: 75,0 m. B. 7,5 m. C. 3,0 m. D. 30,5 m.
Câu 55: Một người quan sát sóng trên mặt hồ thấy khoảng cách giữa hai đỉnh sóng liên tiếp bằng 90cm và có 7 đỉnh
sóng qua trước mặt anh ta trong 9s. Tốc độ truyền sóng trên mặt nước là:

A: 0,6m/s B. 6m/s C. 1,35m/s D. 1,67m/s
Câu 56: Một sóng truyền trên mặt biển có  = 2m. Khoảng cách giữa hai điểm gần nhau nhất trên cùng một
phương truyền sóng dao động ngược pha nhau là:

A: 0,5m B. 1m C. 1,5m D. 2m
Câu 57: Một sóng âm có tần số 300Hz lan truyền trong không khí với tốc độ 330m/s, độ lệch pha của sóng tại hai
điểm trên phương truyền sóng cách nhau 11/3(m) là:

A:
2

π

rad
3

B.
3

π

rad
2

C. 8,07 π(rad) D.
3

π

rad
5

Câu 58: Một sóng có tần số 500 Hz, có tốc độ lan truyền 350 m/s. Hai điểm gần nhau nhất trên phương truyền sóng
phải cách nhau gần nhất một khoảng là bao nhiêu để giữa chúng có độ lệch pha bằng /3 rad?

A: 0,117 m. B. 0,476 m. C. 0,233 m. D. 4,285 m.
Câu 59: Một sóng âm truyền trong thép với tốc độ 5000 m/s. Nếu độ lệch pha của sóng âm đó ở hai điểm gần nhau
nhất cách nhau 1 m trên cùng một phương truyền sóng là /2 thì tần số của sóng bằng:

A: 1000 Hz B. 2500 Hz. C. 5000 Hz. D. 1250 Hz.
Câu 60: Sóng ngang truyền trên một sợi dây rất dài tần số f = 500Hz. Hai điểm gần nhau nhất trên sợi dây cách
nhau 25cm dao động luôn lệch pha nhau /4. Tốc độ truyền sóng trên dây là:

A: 0,5km/s B. 1km/s C. 250m/s D. 750m
Câu 61: Nguồn phát sóng được biểu diễn: u = 3cos20t (cm). Vận tốc truyền sóng là 4 m/s. Phương trình dao động
của một phần tử vật chất trong môi trường truyền sóng cách nguồn 20cm là:

A: u = 3cos(20t - /2) (cm). C. u = 3cos(20t + /2) (cm).
B: u = 3cos(20t - ) (cm). D. u = 3cos(20t) (cm).

Câu 62: Khi âm thanh truyền từ không khí vào nước thì:
A: Bước sóng thay đổi nhưng tần số không đổi. C. Bước sóng và tần số đều thay đổi.
B: Bước sóng và tần số không đổi. D. Bước sóng không đổi nhưng tần số thay đổi.

Câu 63: Một sóng âm truyền lần lượt trong nhôm, nước, không khí với tốc độ tương ứng là v1, v2, v3. Thì:
A: v2> v1> v3. B. v1> v2> v3. C. v3> v2> v1. D. v1> v3> v2.

Câu 64: Chọn phát biểu sai khi nói về âm:
A: Môi trường truyền âm có thể là rắn, lỏng hoặc khí
B: Những vật liệu như bông, xốp, nhung truyền âm tốt hơn kim loại
C: Tốc độ truyền âm thay đổi theo nhiệt độ
D: Đơn vị cường độ âm là W/m2

Câu 65: Hai âm có âm sắc khác nhau là do:
A: Chúng khác nhau về tần số C. Chúng có độ cao và độ to khác nhau
B: Chúng có cường độ khác nhau. D. Các hoạ âm của chúng có tần số, biên độ khác nhau.

Câu 66: Năng lượng mà sóng âm truyền trong một đơn vị thời gian qua một đơn vị diện tích đặt vuông góc với
phương truyền âm gọi là:

A: Độ to của âm B. Biên độ của âm C. Mức cường độ âm D. Cường độ âm.
Câu 67: Tại điểm M nằm trong môi trường truyền âm có mức cường độ âm là LM = 80 dB. Biết ngưỡng nghe của âm
đó là I0 = 10-10 W/m2. Cường độ âm tại M có độ lớn:

A: 10 W/m2. B. 1 W/m2. C. 0,1 W/m2. D. 0,01 W/m2.
Câu 68: Cường độ âm tại 1 điểm trong môi trường truyền là 10-4 W/m2. Biết cường độ âm chuẩn là I0 = 10-12 W/m2

. Mức cường độ âm tại điểm đó bằng:
A: 108dB B. 10-8dB C. 80dB D. 8dB

Câu 69: Để đảm bảo an toàn lao động cho công nhân, mức cường độ âm trong phân xưởng của một nhà máy phải
giữ ở mức không vượt quá 85dB. Biết cường độ âm chuẩn bằng 10-12 (W/m2). Cường độ âm cực đại mà nhà máy đó
quy định là:

A: 3,16.10-21 (W/m2) B. 3,16.10-4(W/m2) C.  10-12(W/m2) D. 3,16.1020(W/m2)
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Câu 70: Hiện tượng giao thoa sóng xảy ra khi có sự gặp nhau của hai sóng:
A: Xuất phát từ hai nguồn dao động cùng biên độ. C. Xuất phát từ hai nguồn truyền ngược chiều nhau.
B: Xuất phát từ hai nguồn bất kì. D. Xuất phát từ hai nguồn sóng kết hợp cùng phương.

Câu 71: Giao thoa sóng là hiện tượng:
A: Giao nhau của hai sóng tại một điểm trọng môi trường
B: Cộng hưởng của hai sóng kết hợp truyền trong môi trường
C: Các sóng triệt tiêu khi gặp nhau
D: Gặp nhau của 2 sóng kết hợp trong không gian, mà có những chỗ sóng được tăng cường hoặc bị giảm bớt.

Câu 72: Trong thí nghiệm giao thoa sóng trên mặt nước, hai nguồn kết hợp A, B dao động với cùng tần số và cùng
pha. Khi nói về vị trí các điểm cực tiểu, kết luận nào sau đây là sai ?

A: Hai sóng gửi tới ngược pha nhau
B: Hiệu đường đi của hai sóng gửi tới điểm đó bằng số lẻ nửa bước sóng
C: Tập hợp những điểm cực tiểu tạo thành những gợn hình hypebol trên mặt nước
D: Độ lệch pha của hai sóng gửi tới là  =

π + kπ
  với k Z.

Câu 73: Sóng dừng được tạo thành bởi:
A: Sự giao thoa của một sóng tới và sóng phản xạ của nó truyền cùng phương ngược chiều
B: Sự giao thoa của một sóng tới và sóng phản xạ của nó truyền cùng phương, cùng chiều
C: Sự giao thoa của hai sóng kết hợp trong không gian
D: Sự tổng hợp của sóng tới và sóng phản xạ truyền theo hai phương vuông góc nhau

Câu 74: Điều kiện xảy ra sóng dừng trên sợi dây hai đầu cố định là độ dài sợi dây phải bằng:
A: Nửa bước sóng C. Gấp đôi bước sóng
B: Bội số nguyên lần nửa bước sóng D. Số nguyên lần bước sóng.

Câu 75: Sợi dây dài 1m, 2 đầu cố định. Người ta tạo sóng dừng trên dây với 3 bụng sóng. Bước sóng trên dây bằng:
A: 3m B. 3/2m C. 2/3m D. 2m

Câu 76: Trên một sợi dây đàn hồi dài 100cm, hai đầu A, B cố định, có một sóng truyền tần số 50Hz. Người ta thấy
trên dây này có sóng dừng và đếm được ba nút sóng, không kể hai nút A, B. Tốc độ truyền sóng trên dây là:

A: 30m/s B. 25m/s C. 20m/s D. 15m/s
Câu 77: Bước sóng lớn nhất của sóng dừng trên sợi dây dài l = 4m bị kẹp chặt ở hai đầu là:

A: 8m B. 4m C. 2m D. 1m
Câu 78: Sợi dây AB dài, căng ngang. Đầu B cố định, đầu A gắn nguồn dao động. Khi cho A dao động với chu kì T
= 0,4s, trên dây xuất hiện sóng dừng. Khoảng thời gian liên tiếp giữa hai thời điểm mà dây duỗi thẳng là:

A: 0,05s B. 0,1s C. 0,2s D. 0,4s
Câu 79: Điện áp có biểu thức: u = 120cos(100t + /3)(V). Sau 2s kể từ thời điểm t = 0, điện áp này bằng:

A: 0V B. 60V C. 60 3 V D. 120V

Câu 80: Cho dòng điện xoay chiều có biểu thức i = 3 2 sin(120t + /6) chạy qua điện trở R = 50Ω. Kết luận nào
sau đây không đúng?

A: Cường độ hiệu dụng của dòng điện là 3A
B: Tần số dòng điện là 60Hz

C: Biên độ của điện áp giữa hai đầu điện trở R là 150 2 V
D: Cường độ dòng điện lệch pha /6 đối với điện áp giữa hai đầu điện trở

Câu 81: Đối với mạch  xoay chiều chỉ có điện trở thuần:
A: Pha của cường độ dòng điện tức thời luôn luôn bằng không
B: Hệ số công suất của dòng điện bằng không
C: Cường độ dòng điện hiệu dụng phụ thuộc vào tần số của điện áp
D: Cường độ dòng điện và điện áp tức thời biến thiên đồng pha

Câu 82: Điện áp xoay chiều ở hai đầu một đoạn mạch điện có biểu thức là u = U0cost. Điện áp hiệu dụng giữa hai
đầu đoạn mạch này là:

A: U = 2U0. B. U = U0 2 . C. U = U0/ 2 . D. U = U0/2.
Câu 83: Tần số của dòng điện xoay chiều là 50 Hz. Chiều của dòng điện thay đổi trong một giây là:

A: 50 lần. B.100 lần. C. 25 lần. D. 100 lần.
Câu 84: Mạch xoay chiều gồm điện trở R, cuộn cảm có độ tự cảm L và điện trở r và tụ điện có điện dung C được
mắc nối tiếp vào điện áp u = U0cosωt . Tổng trở của mạch tính theo công thức:

A: Z = 2 21
( )R L

C



 C.  Z = 2 2 21

( )R r L
C




  

B: Z = 2 21
( ) ( )R r L

C



   D. Z = 2 2 21

( ) ( )R L r
C
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Câu 85: Đặt điện áp xoay chiều u = 300cost (V) vào hai đầu đoạn mạch RLC mắc nối tiếp gồm tụ điện có dung
kháng ZC = 200, điện trở thuần R = 100 và cuộn dây thuần cảm có cảm kháng ZL = 200. Cường độ hiệu dụng
của dòng điện chạy trong đoạn mạch này bằng:

A: 2,0 A. B. 1,5 A. C. 3,0 A. D. 1,5 2  A.
Câu 86: Đặt điện áp xoay chiều có giá trị hiệu dụng không đổi và tần số f = 50Hz vào hai đầu của một cuộn thuần
cảm. Người ta thay đổi tần số của điện áp tới giá trị f’ thì cường độ dòng điện hiệu dụng qua cuộn cảm giảm đi 2 lần.
Tần số f’ bằng:

A: 25Hz B. 100Hz C. 12,5Hz D. 200Hz
Câu 87: Đặt điện áp xoay chiều u = U0cost vào hai đầu đoạn mạch chỉ có tụ điện. Nếu điện dung của tụ điện không
đổi thì dung kháng của tụ:

A: Lớn khi tần số của dòng điện lớn. C. Nhỏ khi tần số của dòng điện lớn.
B: Nhỏ khi tần số của dòng điện nhỏ. D. Không phụ thuộc vào tần số của dòng điện.

Câu 88: Tác dụng của cuộn cảm đối với dòng điện xoay chiều là:
A: gây cảm kháng nhỏ nếu tần số dòng điện lớn. C. gây cảm kháng lớn nếu tần số dòng điện lớn.
B: ngăn cản hoàn toàn dòng điện xoay chiều. D. chỉ cho phép dòng điện đi qua theo một chiều.

Câu 89: Một đoạn mạch điện xoay chiều gồm điện trở thuần R mắc nối tiếp với tụ điện C. Nếu dung kháng ZC = R thì
cường độ dòng điện chạy qua điện trở luôn:

A: nhanh pha /2 so với điện áp ở 2 đầu đoạn mạch. C. nhanh pha /4 so với điện áp ở 2 đầu đoạn mạch.
B: chậm pha /2 so với điện áp ở 2 đầu đoạn mạch. D. chậm pha /4 so với điện áp ở 2 đầu đoạn mạch.

Câu 90: Trong mạch xoay chiều, năng lượng từ trường trong cuộn cảm cực đại khi điện áp 2 đầu cuộn cảm bằng:
A: Giá trị cực đại C. Không

B: Một nửa giá trị cực đại D. Giá trị cực đại chia cho 2
Câu 91: Cho một đoạn mạch điện xoay chiều gồm một tụ điện và một điện trở thuần mắc nối tiếp. Điện áp hiệu
dụng trên điện trở và tụ điện lần lượt là 24V; 18V. Điện áp hiệu dụng giữa hai đầu đoạn mạch bằng:

A: 42V B. 6V C. 30V D. 42 V
Câu 92: Đặt một điện áp xoay chiều có giá trị hiệu dụng 50V vào hai đầu đoạn mạch gồm điện trở thuần R mắc nối
tiếp với cuộn cảm thuần L. Điện áp hiệu dụng giữa hai đầu R là 30V. Điện áp hiệu dụng giữa hai đầu cuộn cảm bằng:

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

Câu 93: Đặt điện áp u = 50 2 cos100t (V) vào hai đầu đoạn mạch R, L, C nối tiếp. Biết điện áp hai đầu cuộn cảm
thuần là 30 V, hai đầu tụ điện là 60 V. Điện áp hai đầu điện trở thuần R là:

A: 50 V. B. 40 V. C. 30 V. D. 20 V.
Câu 94: Trên một đoạn mạch R, L, C mắc nối tiếp nếu cường độ dòng điện trễ pha so với điện áp giữa hai đầu đoạn
mạch thì ta kết luận được là:

A: Đoạn mạch có điện trở và tụ điện C. Đoạn mạch có cảm kháng lớn hơn dung kháng
B: Đoạn mạch chỉ có tụ điện D. Đoạn mạch không thể có tụ điện

Câu 95: Công thức nào dưới đây biểu diễn đúng mối liên hệ giữa cường độ dòng điện, điện áp và tổng trở của đoạn
mạch RLC bất kì:

A: i =
u

Z
B. i =

U

Z
C. I = 0U

Z
D. I0 = 0U

Z
Câu 96: Một đoạn mạch R, L, C mắc nối tiếp có dung kháng lớn hơn cảm kháng. Nếu điện trở của đoạn mạch giảm
đến 0 thì độ lệch pha của điện áp so với cường độ dòng điện tiến tới giá trị:

A: /2 B. -/2 C. 0. D. 
Câu 97: Đặt vào hai đầu đoạn mạch RLC không phân nhánh một điện áp xoay chiều có tần số 50Hz. Biết điện trở
thuần R = 25, cuộn dây thuần cảm có L = 0,318H. Để điện áp hai đầu đoạn mạch trể pha/4 so với cường độ dòng
điện thì dung kháng của tụ điện là:

A: 100. B. 150. C. 125. D. 75.
Câu 98: Đặt vào hai đầu đoạn mạch RLC không phân nhánh điện áp xoay chiều u = U0cost thì dòng điện trong
mạch là i = I0cos(t + /6). Đoạn mạch điện này có:

A: ZL = R. B. ZL < ZC. C. ZL = ZC. D. ZL > ZC.
Câu 99: Cường độ dòng điện chạy qua một tụ điện có biểu thức i = 1,5sin(100t + /6)(A). Biết tụ điện có điện

dung C =
-41,2.10

F
π

. Điện áp tức thời giữa hai bản tụ điện có biểu thức:

A: u = 150sin(100t - /3)(V) C. u = 150sin(100t + /6)(V)
B: u = 180sin(100t - /6)(V) D. u = 125sin(100t - /3)(V)
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Câu 100: Cường độ dòng điện qua một tụ điện có điện dung C = 250/(F), có biểu thức i = 10 2 cos100t (A).
Điện áp giữa hai bản tụ điện có biểu thức là:

A: u = 100 2 cos(100t - /2)(V). C. u = 200 2 cos(100t + /2)(V).

B: u = 400 2 cos(100t - /2)(V). D. u = 300 2 cos(100t + /2)(V).

Câu 101: Đặt điện áp xoay chiều u = 200 2 cos100t (V) vào 2 đầu đoạn mạch gồm tụ điện có dung kháng ZC =
50 mắc nối tiếp với điện trở thuần R = 50. Cường độ dòng điện trong mạch có biểu thức:

A: i = 4cos(100t - /4)(A). C. i = 2 2 cos(100t + /4) (A).

B: i = 2 2 cos(100t - /4) (A). D. i = 4cos(100t + /4) (A).
Câu 102: Khi đặt điện áp một chiều 12V vào hai đầu của một cuộn dây thì có dòng điện cường độ 0,24A chạy qua
cuộn dây. Khi đặt điện áp xoay chiều có giá trị hiệu dụng 130V, tần số 50Hz vào cuộn dây đó thì có dòng điện
cường độ hiệu dụng 1A chạy qua. Độ tự cảm của cuộn dây có giá trị bằng:

A: 1/(H) B. 1,2/(H) C. 1,3/(H) D. 2/(H)

Câu 103: Đặt điện áp u = 100 2 cos100t (V) vào hai đầu đoạn mạch RLC không phân nhánh, với C, R có độ lớn
không đổi và L = 0,318H. Khi đó điện áp hiệu dụng giữa hai đầu mỗi phần tử R, L và C có độ lớn như nhau. Công suất
tiêu thụ của đoạn mạch là:

A: 350 W. B. 100 W. C. 200 W. D. 250 W.

Câu 104: Đặt điện áp xoay chiều u = 220 2 cos100t (V) vào hai đầu đoạn mạch R, L, C không phân nhánh có điện
trở R = 110. Khi hệ số công suất của mạch lớn nhất thì công suất tiêu thụ của đoạn mạch là:

A: 460 W. B. 172,7 W. C. 440 W. D. 115 W.
Câu 105: Khi xảy ra hiện tượng cộng hưởng điện trong đoạn mạch R, L, C mắc nối tiếp thì:

A: Điện áp tức thời giữa hai đầu cuộn dây và giữa hai bản tụ có biên độ bằng nhau nhưng ngược pha nhau
B: Cường độ dòng điện trong mạch không phụ thuộc điện trở R
C: Công suất tiêu thu của mạch đạt giá trị nhỏ nhất
D: Hệ số công suất của đoạn mạch phụ thuộc điện trở R

Câu 106: Trong đoạn mạch R, L, C mắc nối tiếp, tần số dòng điện bằng 50Hz độ tự cảm của cuộn cảm thuần là
0,2H. Muốn có hiện tượng cộng hưởng điện xảy ra trong đoạn mạch thì điện dung của tụ điện phải có giá trị là:

A:
410

2
F





B.
4

2

2.10
F





C.
32.10

F




D.
3

2

10

2
F





Câu 107: Trong mạch xoay chiều có R, L, C mắc nối tiếp , cảm kháng đang có giá trị nhỏ hơn dung kháng. Muốn
có cộng hưởng điện xảy ra, người ta dùng biện pháp nào nêu dưới đây ?

A: Giảm tần số dòng điện C. Giảm chu kì dòng điện
B: Giảm điện trở thuần của đoạn mạch D. Tăng điện áp hiệu dụng ở hai đầu đoạn mạch

Câu 108: Hệ số công suất của đoạn mạch có R, L, C mắc nối tiếp không phụ thuộc vào đại lượng nào sau đây ?
A: Điện trở R C. Độ tự cảm L
B: Điện áp hiệu dụng U giữa hai đầu đoạn mạch. D. Điện dung C của tụ điện.

Câu 109: Trong một đoạn mạch xoay chiều, hệ số công suất bằng 1 khi:
A: Đoạn mạch không có điện trở thuần
B: Đoạn mạch không có tụ điện
C: Đoạn mạch không có cuộn cảm thuần
D: Trong đoạn mạch chỉ có điện trở thuần hoặc có sự cổng hưởng điện

Câu 110: Một đoạn mạch điện gồm trở thuần, cuộn cảm thuần và tụ điện mắc nối tiếp. Điện áp hiệu dụng trên các
phần tử nói trên lần lượt là: 40V; 80V; 50V. Hệ số công suất của đoạn mạch bằng:

A: 0,8 B. 0,6 C. 0,25 D. 0,71
Câu 111: Một đoạn mạch gồm một điện trở R mắc nối tiếp với một tụ điện. Hệ số công suất của đoạn mạch là 0,5.
Tỉ số giữa dung kháng của tụ điện và điện trở R là:

A: 2 B. 3 C. 1/ 2 D. 1/ 3
Câu 112: Đặt một điện áp xoay chiều tần số f = 50 Hz và giá trị hiệu dụng U = 80 V vào hai đầu đoạn mạch gồm R, L,
C mắc nối tiếp. Biết cuộn cảm thuần có L = 0,6/ H, tụ điện có điện dung C = 0,318F và công suất tỏa nhiệt trên điện
trở R là 80W. Giá trị của điện trở thuần R là:

A: 80. B. 30. C. 20. D. 40.
Câu 113: Câu nào nêu dưới đây nêu không đúng nguyên nhân gây ra sự hao phí điện năng trong máy biến áp ?

A: Trong máy biến áp sự toả nhiệt do dòng Fucô chạy trong lõi sắt của nó
B: Trong máy biến áp không có sự chuyển hoá năng lượng điện trường thành năng lượng từ trường
C: Máy biến áp bức xạ sóng điện từ
D: Các cuộn dây của máy biến áp đều có điện trở.
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Câu 114: Một máy biến thế có hiệu suất xấp xỉ bằng 100%, có số vòng dây cuộn sơ cấp gấp 10 lần số vòng dây cuộn
thứ cấp. Máy biến thế này:

A: làm giảm tần số dòng điện ở cuộn sơ cấp 10 lần. C. làm tăng tần số dòng điện ở cuộn sơ cấp 10 lần.
B: là máy hạ thế. D. là máy tăng thế.

Câu 115: Chọn phát biểu sai? Trong quá trình truyền tải điện năng đi xa, công suất hao phí:
A: Tỉ lệ với chiều dài đường dây tải điện.
B: Tỉ lệ nghịch với bình phương điện áp giữa hai đầu dây ở trạm phát.
C: Tỉ lệ với bình phương công suất truyền đi.
D: Tỉ lệ với thời gian truyền điện.

Câu 116: Phát biểu nào sau đây về dòng điện xoay chiều không đúng? Trong đời sống và trong kĩ thuật, dòng điện
xoay chiều được sử dụng rộng rãi hơn dòng điện một chiều vì dòng điện xoay chiều:

A: Dễ sản xuất với công suất lớn
B: Truyền tải đi xa ít hao phí nhờ dùng máy biến áp
C: Có thể chỉnh lưu thành dòng điện một chiều khi cần thiết
D: Dùng để mạ điện hay nạp trực tiếp cho pin và ác quy...

Câu 117: Một máy biến thế gồm cuộn sơ cấp có 2500 vòng dây, cuộn thứ cấp có 100 vòng dây. Điện áp hiệu dụng hai
đầu cuộn sơ cấp là 220 V. Điện áp hiệu dụng hai đầu cuộn thứ cấp là.

A: 5,5 V. B. 8,8 V. C. 16 V. D. 11 V.
Câu 118: Một máy biến thế có cuộn sơ cấp gồm 500 vòng dây và cuộn thứ cấp gồm 40 vòng dây. Mắc hai đầu cuộn
sơ cấp vào mạng điện xoay chiều, khi đó điện áp hiệu dụng giữa hai đầu cuộn thứ cấp để hở là  20V. Biết hao phí điện
năng của máy biến thế là không đáng kể. Điện áp hai đầu cuộn sơ cấp có giá trị bằng:

A: 1000 V. B. 500 V. C. 250 V. D. 220 V
Câu 119: Một máy biến thế có tỉ lệ về số vòng dây của cuộn sơ cấp và cuộn thứ cấp là 10. Đặt vào hai đầu cuộn sơ cấp
một điện áp xoay chiều có giá trị hiệu dụng là 200 V, thì điện áp hiệu dụng giữa hai đầu cuộn thứ cấp là:

A: 10 2  V. B. 10 V. C. 20 2  V. D. 20 V.
Câu 120: Mắc cuộn sơ cấp của một máy biến áp vào mạng điện xoay chiều có điện áp hiệu dụng 220V, giá trị hiệu
dụng của điện áp và dòng điện trên cuộn thứ cấp là 12V và 1,65A. Bỏ qua mọi mất mát năng lượng, dòng điện qua
cuộn sơ cấp có cường độ hiệu dụng là:

A: 0,18A B. 0,09A C. 0,165A D. 30,25A
Câu 121: Một máy phát điện xoay chiều một pha cấu tạo gồm nam châm có 5 cặp cực quay với tốc độ 24 vòng/giây.
Tần số của dòng điện là:

A: 120 Hz. B. 60 Hz. C. 50 Hz. D. 2 Hz.
Câu 122: Một máy phát điện xoay chiều có hai cặp cực, rôto quay mỗi phút 1800 vòng. Một máy phát điện khác có 6
cặp cực, nó phải quay với vận tốc bằng bao nhiêu để phát ra dòng điện cùng tần số với máy thứ nhất?

A: 600 vòng/phút. B. 300 vòng/phút. C. 240 vòng/phút. D. 120 vòng/phút.
Câu 123: Một máy phát điện xoay chiều ba pha hình sao có điện áp pha bằng 220 V. Điện áp dây của mạng điện là:

A: 127 V. B. 220 V. C. 110 V. D. 381 V.
Câu 124: Khi truyền đi một công suất 20MW trên đường dây tải điện 500kV mà đường dây tải điện có điện trở 20
thì công suất hao phí là:

A: 320 W. B. 32 kW. C. 500 W. D. 50 kW.
Câu 125: Coi dao động điện từ của 1 mạch LC là dao động tự do. Biết độ tự cảm của cuộn dây là L = 2.10-2H, điện
dung của tụ điện là C = 2.10-10F. Chu kì dao động điện từ tự do trong mạch dao động này là:

A: 4.10-6s. B. 2.10-6s. C. 4 s. D. 2 s.
Câu 126: Một mạch dao động gồm một cuộn cảm có độ tự cảm L = 1 mH và một tụ điện có điện dung C = 0,1F.
Tần số riêng của mạch có giá trị nào sau đây?

A: 1,6.104Hz. B. 3,2.104Hz. C. 1,6.103Hz. D. 3,2.103Hz.
Câu 127: Mạch dao động điện từ LC lí tưởng gồm cuộn cảm thuần có độ tự cảm 1 mH và tụ điện có điện dung 0,1 F.
Dao động điện từ riêng của mạch có tần số góc:

A: 3.105 rad/s. B. 2.105 rad/s. C. 105 rad/s. D. 4.105 rad/s.
Câu 128: Trong mạch dao động LC, nếu tăng điện dung của tụ điện lên 12 lần và giảm độ tự cảm của cuộn cảm
thuần xuống 3 lần thì tần số dao động của mạch:

A: Giảm 4 lần B. Tăng 4 lần C. Giảm 2 lần D. Tăng 2 lần
Câu 129: Một mạch dao động gồm một cuộn cảm thuần L và một tụ điện có điện dung C. Nếu mắc thêm một tụ
điện có điện dung 3C song song với tụ điện trong mạch thì chu kì dao động của mạch sẽ:

A: Tăng 2 lần B. Tăng 4 lần C. Giảm 2 lần D. Giảm 4 lần
Câu 130: Mạch dao động điện từ LC gồm cuộn dây thuần cảm có độ tự cảm không đổi và tụ điện có điện dung thay
đổi được. Điện trở của dây dẫn không đáng kể và trong mạch có dao động điện từ riêng. Khi điện dung có giá trị C1 thì
tần số dao động riêng của mạch là f1. Khi điện dung có giá trị C2 = 4C1 thì tần số dao động điện từ riêng trong mạch là:

A: f2 = 0,25f1. B. f2 = 2f1. C. f2 = 0,5f1. D. f2 = 4f1.
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Câu 131: Một mạch dao động gồm tụ điện mắc với cuộn dây có lõi sắt. Nếu rút lõi sắt ra khỏi cuộn dây thì tần số
dao động điện từ trong mạch sẽ:

A: Không đổi B. Giảm C. Tăng D. Không xác định được
Câu 132: Một mạch dao động LC đang có dao động điện từ tự do với tần số góc và điện tích trên bản cực của tụ
điện có giá trị cực đại q0. Cường độ dòng điện qua mạch có giá trị cực đại là:

A: ω/q0. B. q0/ω. C.q0. D. q0 2 .
Câu 133: Trong mạch dao động LC, điện tích cực đại của tụ điện là Q0 = 0,8nC, cường độ dòng điện cực đại I0 =
20mA. Tần số dao động điện từ tự do trong mạch là:

A: 5kHz B. 25MHz C. 50MHz D. 50kHz
Câu 134: Một mạch dao động điện từ LC gồm cuộn dây thuần cảm có độ tự cảm L = 2mH và tụ điện có điện dung C
= 0,2F. Biết dây dẫn có điện trở thuần không đáng kể và trong mạch có dao động điện từ riêng. Chu kì dao động điện
từ riêng trong mạch là:

A: 6,28.10-4s. B. 12,57.10-4s. C. 6,28.10-5s. D. 12,57.10-5s.
Câu 135: Hiệu điện thế giữa 2 bản tụ điện và cường độ dòng điện trong mạch dao động là 2 dao động điều hoà:

A: Cùng pha B. Ngược pha C. Lệch pha nhau /2 D. Lệch pha nhau /4
Câu 136: Mạch dao động gồm 1 tụ điện và một cuộn cảm thuần có độ tự cảm L = 0,1mH. Biểu thức hiệu điện thế
giữa hai đầu tụ điện là u = 16cos(2.106t) (V). Biểu thức của dòng điện trong mạch là:

A: i = 0,4cos(2.106t - /2)(A) C. i = -0,4cos(2.106t)(A)
B: i = 0,08cos(2.106t)(A) D. i = 0,8cos(2.106t + /2)(A)

Câu 137: Chọn phát biểu đúng về mạch dao động:
A: Mạch dao động gồm một cuộn cảm, một điện trở mắc song song với một tụ điện
B: Năng lượng điện từ toàn phần của mạch dao động biến thiên điều hoà
C: Nếu điện dung của tụ điện trong mạch càng nhỏ thì tần số dao động điện từ càng lớn
D: Nếu độ tự cảm của cuộn dây trong mạch càng nhỏ thì chu kì dao động điện từ càng lớn.

Câu 138: Phát biểu nào không đúng? Trong mạch LC, đại lượng biến thiên tuần hoàn với chu kì T = 2 π LC  là:
A: Điện tích q của một bản tụ điện C. Cường độ dòng điện trong mạch
B: Hiệu điện thế giữa hai đầu cuộn cảm D. Năng lượng từ trường trong cuộn cảm thuần

Câu 139: Trong mạch dao động điện từ, các đại lượng dao động điều hoà đồng pha với nhau là:
A: Điện tích của một bản tụ điện và hiệu điện thế giữa hai bản tụ điện.
B: Cường độ dòng điện trong mạch và điện tích của bản tụ điện
C: Năng lượng điện trường trong tụ điện và cường độ dòng điện trong mạch
D: Năng lượng từ trường của cuộn cảm và năng lượng điện trường trong tụ điện.

Câu 140: Tìm câu phát biểu sai về mạch dao động LC:
A: Tại mọi thời điểm, tổng của năng lượng điện trường và năng lượng từ trường là không đổi
B: Tần số dao động của mạch chỉ phụ thuộc đặc tính của mạch dao động
C: Năng lượng toàn phần gồm năng lượng điện trường ở tụ điện và năng lượng từ trường ở cuộn cảm
D: Năng lượng điện trường và năng lượng từ trường biến thiên cùng tần số với dòng điện trong mạch

Câu 141: Chọn phát biểu sai về năng lượng điện từ trong mạch dao động LC:
A: Năng lượng điện trường tập trung chủ yếu giữa hai bản tụ điện
B: Năng lượng từ trường tập trung chủ yếu bên trong cuộn cảm
C: Năng lượng điện trường và năng lượng từ trường biến thiên đồng pha
D: Năng lượng điện trường và từ trường biến thiên tuần hoàn với cùng tần số

Câu 142: Trong mạch dao động:
A: Năng lượng điện trường biến thiên tuần hoàn với chu kì T = 2 π LC

B: Năng lượng từ trường biến thiên tuần hoàn với tần số f =
1

2

π LC

C: Năng lượng toàn phần biến thiên với tần số bằng 2 lần tần số của dòng điện
D: Năng lượng điện trường cực đại bằng năng lượng từ trường cực đại.

Câu 143: Trong mạch dao động LC, khi cường độ dòng điện chạy qua cuộn dây đạt giá trị cực đại thì:
A: Năng lượng điện trường và năng lượng từ trường của mạch đều đạt cực đại
B: Năng lượng điện trường và năng lượng từ trường của mạch đều đạt cực tiểu
C: Năng lượng từ trường của mạch đạt cực đại còn năng lượng điện trường  bằng không
D: Năng lượng điện trường của mạch đạt cực đại còn năng lượng từ trường bằng không

Câu 144: Cường độ dòng điện trong một mạch dao động biến đổi với tần số là f. Năng lượng điện trường trong tụ
điện biến thiên tuần hoàn với tần số:

A: f/2 B. f C. 2f D. 4f
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Câu 145: Một mạch dao động gồm tụ điện có điện dung C = 125nF và một cuộn dây có độ tự cảm L = 5mH. Điện
trở thuần của mạch không đáng kể. Cường độ dòng điện cực đại trong mạch là 60mA. Hiệu điện thế cực đại giữa hai
bản tụ điện là:

A: U0 = 12V B. U0 = 60V C. U0 = 2,4V D. U0 = 0,96V
Câu 146: Một mạch dao động điện từ có L = 5mH; C = 31,8F, hiệu điện thế cực đại trên tụ là 8V. Cường độ dòng
điện trong mạch khi hiệu điện thế trên tụ là 4 V có giá trị:

A: 5,5 mA. B. 0,25 mA. C. 0,55 A. D. 0,25 A.
Câu 147: Mạch dao động LC gồm cuộn cảm thuần có độ tự cảm L = 6mH, năng lượng của mạch bằng 7,5µJ.
Cường độ dòng điện cực đại trong mạch bằng:

A: 0,0025A B. 0,10A C. 0,15A D. 0,05A
Câu 148: Mạch dao động gồm cuộn cảm có độ tự cảm L = 0,2H và tụ điện có điện dung C = 0,4µF. Khi dòng điện
qua cuộn dây là 10mA thì hiệu điện thế giữa hai bản tụ điện là 10V. Năng lượng điện từ toàn phần của mạch bằng:

A: 1.10-5J B. 2.10-5J C. 3.10-5J D. 4.10-5J
Câu 149: Mạch dao động điện từ gồm cuộn cảm thuần L và tụ điện có điện dung C = 5µF. Biết giá trị cực đại của
hiệu điện thế giữa hai bản tụ là U0 = 6V. Tại thời điểm hiệu điện thế giữa hai bản tụ điện là uC = 4V thì năng lượng
điện trường và năng lượng từ trường của mạch tại thời điểm đó lần lượt bằng:

A: 4.10-5J và 9.10-5J B. 4.10-5J và 5.10-5J C. 2.10-5J và 4,5.10-5J D. 2.10-5J và 2,5.10-5J
Câu 150: Một mạch dao động gồm một cuộn dây có độ tự cảm L = 5mH và một tụ điện. Mạch dao động tự do nhờ
được cung cấp năng lượng 2.10-6J. Tại thời điểm năng lượng từ trường bằng năng lượng điện trường thì cường độ
dòng điện trong mạch là:

A: 0,05A B. 0,01A C. 0,02A D. 0,4A
Câu 151: Lí do nào nêu dưới đây không phải là nguyên nhân làm tắt dần dao động điện từ trong một mạch LC?

A: Do năng lượng điện trường chuyển hoá thành năng lượng từ trường và ngược lại
B: Lớp điện môi giữa hai bản tụ không hoàn toàn cách điện
C: Dây dẫn trong mạch có điện trở đáng kể
D: Mạch dao động bức xạ sóng điện từ ra không gian xung quanh.

Câu 152: Khi nói về sóng điện từ, phát biểu nào sau đây là sai?
A: Sóng điện từ bị phản xạ khi gặp mặt phân cách giữa 2 môi trường.
B: Sóng điện từ là sóng ngang.
C: Sóng điện từ chỉ truyền được trong môi trường vật chất đàn hồi.
D: Sóng điện từ truyền trong chân không với vận tốc c  3.108m/s.

Câu 153: Phát biểu nào sau đây là sai khi nói về sóng điện từ?
A: Trong sóng điện từ, điện trường và từ trường biến thiên theo thời gian với cùng chu kì.
B: Trong sóng điện từ, điện trường và từ trường luôn dao động lệch pha nhau /2.
C: Sóng điện từ dùng trong thông tin vô tuyến gọi là sóng vô tuyến.
D: Sóng điện từ là sự lan truyền trong không gian của điện từ trường biến thiên theo thời gian.

Câu 154: Điện từ trường xuất hiện ở xung quanh:
A: Một điện tích đứng yên C. Một dòng điện không đổi
B: Một tụ điện đã tích điện đầy điện. D. Nguồn sinh tia lửa điện

Câu 155: Chọn câu phát biểu sai. Điện trường xoáy khác điện trường tĩnh ở chỗ:
A: Có đường sức khép kín
B: Điện trường xoáy xuất hiện khi điện tích chuyển động thẳng đều, còn điện trường tĩnh chỉ xuất hiện khi
điện tích đứng yên
C: Điện trường xoáy làm xuất hiện từ trường biến thiên, còn điện trường tĩnh thì không
D: Điện trường xoáy do từ trường biến thiên sinh ra

Câu 156: Sóng điện từ và sóng cơ học không có chung tính chất nào dưới đây?
A: Có tốc độ lan truyền phụ thuộc vào môi trường
B: Có thể bị phản xạ, khúc xạ
C: Truyền được trong chân không
D: Mang năng lượng

Câu 157: Tốc độ truyền sóng điện từ:
A: Không phụ thuộc vào môi trường truyền sóng nhưng phụ thuộc vào tần số của sóng
B: không phụ thuộc vào cả môi trường truyền sóng và tần số của sóng
C: Phụ thuộc vào môi trường truyền sóng nhưng không phụ thuộc vào tần số của sóng
D: Phụ thuộc vào cả môi trường truyền sóng và tần số của sóng

Câu 158: Nguyên tắc hoạt động của mạch chọn sóng trong máy thu sóng vô tuyến là dựa trên hiện tượng:
A: Giao thoa sóng điện từ C. Cộng hưởng dao động điện từ
B: Nhiễu xạ sóng điện từ D. Phản xạ sóng điện từ.
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Câu 159: Sóng ngắn vô tuyến có bước sóng vào cỡ:
A: vài chục km. B. vài km. C. vài chục m. D. vài m.

Câu 160: Một mạch chọn sóng của một máy thu vô tuyến gồm cuộn cảm L = 4µH coi 2 = 10. Để thu sóng điện từ
có bước sóng λ = 240m thì điện dung của tụ điện trong mạch phải có giá trị bằng:

A: 16nF B. 8nF C. 4nF D. 24pF
Câu 161: Mạch dao động LC cộng hưởng với sóng điện từ có bước sóng 50m. Để máy này có thể thu được sóng
điện từ có bước sóng 100m mà giữ nguyên độ tự cảm L thì điện dung của tụ điện phải:

A: Tăng 2 lần B. Tăng 4 lần C. Giảm 2 lần D. Giảm 4 lần
Câu 162: Một mạch chọn sóng của máy thu vô tuyến gồm cuộn cảm L = 5H và một tụ xoay có điện dung biến thiên
từ 10pF đến 240pF. Dải sóng máy thu được là:

A: 10,5 m – 92,5 m. B. 11 m – 75 m. C. 15, m – 41,2 m. D. 13,3 m– 65,3 m.
Câu 163: Mạch chọn sóng gồm của một máy thu gồm một cuộn dây có độ tự cảm L = 4µH và một tụ điện có điện
dung biến đổi C1 = 10pF đến C2 = 250pF (coi 2 = 10). Mạch trên thu được dải sóng có bước sóng trong khoảng từ:

A: 12m đến 60m B. 24m đến 300m C.12m đến 300 m D. 24m đến 120m
Câu 164: Hiện tượng tán sắc xảy ra do ánh sáng trắng là một hỗn hợp của nhiều ánh sáng đơn sắc khác nhau và còn
do nguyên nhân nào dưới đây?

A: Lăng kính bằng thuỷ tinh.
B: Lăng kính có góc chiết quang quá lớn.
C: Lăng kính không đặt ở góc lệch cực tiểu.
D: Chiết suất của mọi chất(trong đó có thuỷ tinh) phụ thuộc bước sóng của ánh sáng.

Câu 165: Cho ánh sáng đơn sắc truyền từ môi trường trong suốt này sang môi trường trong suốt khác thì:
A: Tần số thay đổi, vận tốc không đổi. C. Tần số thay đổi, vận tốc thay đổi.
B: Tần số không đổi, vận tốc thay đổi. D. Tần số không đổi, vận tốc không đổi.

Câu 166: Khi cho một chùm ánh sáng trắng truyền tới một thấu kính theo phương song song với trục chính của thấu
kính thì sau thấu kính, trên trục chính, gần thấu kính nhất sẽ l điểm hội tụ của:

A: Ánh sáng màu đỏ. B. Ánh sáng màu trắng. C. ánh sáng có màu lục. D. Ánh sáng màu tím.
Câu 167: Ánh sáng có tần số lớn nhất trong các ánh sáng đơn sắc: đỏ, lam, chàm, tím là ánh sáng:

A: đỏ. B. chàm. C. tím. D. Lam.
Câu 168: Tia X có bước sóng 0,25 nm, so với tia tử ngoại có bước sóng 0,3m, thì có tần số cao gấp:

A: 12 lần. B. 120 lần. C. 1200 lần. D. 12000 lần.
Câu 169: Biết vận tốc của ánh sáng trong chân không là c = 3.108m/s. Một ánh sáng đơn sắc có tần số 4.1014Hz, bước
sóng của nó trong chân không là:

A: 0,75 m. B. 0,75 mm. C. 0,75 m. D. 0,75 nm.
Câu 170: Trong thí nghiệm Iâng về giao thoa ánh sáng người ta dùng ánh sáng trắng thay ánh sáng đơn sắc thì:

A: vân chính giữa là vân sáng có màu tím. C. vân chính giữa là vân sáng có màu trắng.
B: vân chính giữa là vân sáng có màu đỏ. D. vân chính giữa là vân tối.

Câu 171: Giao thoa ánh sáng đơn sắc của Young có  = 0,6m; a = 1mm; D = 2m. Khoảng vân i là:
A: 1,2 mm. B. 3.10-6m . C. 12 mm. D. 0,3 mm.

Câu 172: Trong thí nghiệm Iâng về giao thoa ánh sáng khoảng cách giữa hai khe là 2mm, khoảng cách từ hai khe đến
màn là 2 m, ánh sáng đơn sắc có bước sóng 0,64m. Vân sáng thứ 3 cách vân sáng trung tâm một khoảng:

A: 1,20mm. B. 1,66mm. C. 1,92mm. D. 6,48mm.
Câu 173: Trong thí nghiệm Iâng về giao thoa ánh sáng khoảng cách giữa hai khe là 1mm, khoảng cách từ hai khe đến
màn là 1m, ánh sáng đơn sắc có bước sóng 0,4 m vị trí của vân sáng bậc 4 cách vân trung tâm một khoảng:

A: 1,6 mm. B. 0,16 mm. C. 0.016 mm. D. 16 mm.
Câu 174: Trong thí nghiệm Iâng về giao thoa ánh sáng khoảng cách giữa hai khe là 2mm, khoảng cách từ hai khe đến
màn là 2m. Vân sáng thứ 3 cách vân sáng trung tâm 1,8mm. Bước sóng ánh sáng đơn sắc dùng trong thí nghiệm là:

A: 0,4m. B. 0,55m. C. 0,5m. D. 0,6m.
Câu 175: Trong thí nghiệm Iâng với khoảng vân là i. Khoảng cách giữa vân sáng và vân tối kề nhau là:

A: 1,5i. B. 0,5i. C. 2i. D. i.
Câu 176: Trong thí nghiệm Iâng về giao thoa ánh sáng khoảng cách giữa hai khe là 2 mm, khoảng cách từ hai khe đến
màn là 2 m, ánh sáng đơn sắc có bước sóng 0,5m. Khoảng cách từ vân sáng bậc 1 đến vân sáng bậc 10 ở cùng phía
với nhau so với vân sáng chính giữa là:

A: 4,5 mm. B. 5,5 mm. C. 4,0 mm. D. 5,0 mm.
Câu 177: Trong thí nghiệm Iâng về giao thoa ánh sáng khoảng cách giữa hai khe là 0,3mm, khoảng cách từ 2 khe đến
màn là 1,5m, khoảng cách giữa 5 vân tối liên tiếp trên màn là 1cm. Ánh sáng dùng trong thí nghiệm có bước sóng là:

A: 0,5 m. B. 0,5 nm. C. 0,5 mm. D. 0,5 pm.
Câu 178: Trong thí nghiệm Iâng về giao thoa ánh sáng khoảng cách giữa hai khe là 0,5 mm, khoảng cách từ hai khe
đến màn là 2 m, ánh sáng đơn sắc có bước sóng 0,5 m. Khoảng cách giữa 5 vân sáng liên tiếp trên màn là:

A: 10 mm. B. 8 mm. C. 5 mm. D. 4 mm.
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Câu 179: Trong thí nghiệm Iâng về giao thoa ánh sáng khoảng cách giữa hai khe là 2 mm, khoảng cách từ hai khe đến
màn là 1 m, ánh sáng đơn sắc có bước sóng 0,5 m. Khoảng cách giữa vân sáng bậc 3 và vân sáng bậc 5 ở cùng phía
với nhau so với vân sáng trung tâm là:

A: 0,50 mm. B. 0,75 mm. C. 1,25 mm. D. 1,50 mm.
Câu 180: Hai khe Iâng cách nhau 0,8 mm và cách màn 1,2 m. Chiếu ánh sáng đơn sắc có bước sóng  = 0,75 m vào
hai khe. Khoảng cách giữa hai vân sáng bậc 4 ở hai phía của vân sáng chính giữa là:

A: 12 mm. B. 10 mm. C. 9 mm. D. 8 mm.
Câu 181: Trong một thí nghiệm về giao thoa ánh sáng bằng hai khe Iâng, khoảng cách giữa 2 khe a = 2 mm. Khoảng
cách từ 2 khe đến màn D = 2 m. Người ta đo được khoảng cách giữa 6 vân sáng liên tiếp là 3 mm. Bước sóng của ánh
sáng đơn sắc trong thí nghiệm là:

A: 0,6 m. B. 0,5 m. C. 0,7 m. D. 0,65 m.
Câu 182: Trong thí nghiệm giao thoa ánh sáng với ánh sáng đơn sắc khi  = 0,5 m; a = 0,5 mm; D = 2 m. Tại M
cách vân trung tâm 7 mm và tại N cách vân trung tâm 10 mm thì:

A: M, N đều là vân sáng, C. M là vân tối. N là vân sáng.
B: M, N đều là vân tối. D. M là vân sáng, N là vân tối.

Câu 183: Trong thí nghiệm Y-âng về giao thoa với ánh sáng đơn sắc, khoảng cách giữa hai khe là 1mm, khoảng cách
từ mặt phẳng chứa hai khe đến màn quan sát là 2m và khoảng vân là 0,8mm. Cho c = 3.108 m/s. Tần số ánh sáng đơn
sắc dùng trong thí nghiệm là:

A: 5,5.1014 Hz. B. 4,5.1014 Hz. C. 7,5.1014 Hz. D. 6,5.1014 Hz.
Câu 184: Tia tử ngoại được dùng:

A: để tìm vết nứt trên bề mặt sản phẩm kim loại. C. trong y tế để chụp điện, chiếu điện.
B: để chụp ảnh bề mặt Trái Đất từ vệ tinh. D. để tìm khuyết tật bên trong sản phẩm bằng kim loại.

Câu 185: Quang phổ liên tục của một vật:
A: Phụ thuộc vào bản chấtcủa vật. C. Phụ thuộc vào nhiệt độ của vật nóng sáng.
B: Phụ thuộc cả nhiệt độ và bản chất của vật. D. Không phụ thuộc vào nhiệt độ và bản chất của vật.

Câu 186: Sự đảo vạch quang phổ (hay đảo sắc)là:
A: Sự đảo ngược vị trí và thay đổi màu sắc các vạch quang phổ.
B: Sự chuyển một vạch sáng khi phát xạ thành vạch tối trong quang phổ hấp thụ.
C: Sự đảo ngược vị trí các vạch quang phổ.
D: Sự thay đổi màu sắc các vach quang phổ.

Câu 187: Phát biểu nào sau đây khi nói về quang phổ vạch phát xạ là không đúng?
A: Quang phổ vạch phát xạ bao gồm những vạch màu riêng lẻ trên nền tối.
B: Quang phổ vạch phát xạ bao gồm một hệ thống những dải màu biến thiên liên tục nằm trên một nền tối.
C: Mỗi nguyên tố hoá học khi bị kích thích,phát ra các bức xạ có bước sóng xác định cho một quang phổ
vạch riêng,đặc trưng cho nguyên tố đó.
D: Quang phổ vạch phát xạ của các nguyên tố khác nhau là rất khác nhau về số lượng các vạch,về bước sóng(
tức là vị trí các vạch)là cường độ sáng của các vạch đó.

Câu 188: Phép phân tích quang phổ là:
A: Phép phân tích một chùm sáng nhờ hiện tượng tán sắc.
B: Phép xác định thành phần hoá họccủa một chất(hay hợp chất)dựa trên việc nghiên cứu quang phổ của ánh
sáng do nó phát ra.
C: Phép xác định loại quang phổ do vật phát ra.
D: Phép do tốc độ và bước sóng của ánh sáng từ quang phổ thu được.

Câu 189: Tia tử ngoại được phát ra rất mạnh nhờ nguồn nào sau đây?
A: Lò sưởi điện trở. B. Hồ quang điện. C. Lò vi sóng. D. Bếp củi.

Câu 190: Tia tử ngoại không có tác dụng nào sau đây?
A: Quang điện. C. Thắp sáng.
B: Kích thích sự phát quang. D. Sinh lí.

Câu 191: Tia hồng ngoại:
A: Là một bức xạ đơn sắc có màu hồng. C. Là sóng điện từ có bước sóng nhỏ hơn 0,38µm.
B: Do các vật có nhiệt độ phát ra. D. Bị lệch trong điện trường và từ trường.

Câu 192: Phát biểu nào sau đây là đúng?
A: Tia hồng ngoại có tần số cao hơn tần số của tia sáng vàng.
B: Tia tử ngoại có bước sóng lơn hơn bước sóng của tia sáng đỏ.
C: Bức xạ tử ngoại có tần số cao hơn tần số của bức xạ hồng ngoại.
D: Bức xạ tử ngoại có tần số nhỏ hơn tần số của bức xạ hồng ngoại.

Câu 193: Tính chất quan trọng nhất của tia X, phân biệt nó với các sóng điện từ khác là.
A: Tác dụng lên kính ảnh. C. Khả năng ion hoá các chất khí.
B: Tác dụng làm phản quan nhiều chất D. Khả năng đâm xuyên qua vải,gỗ,giấy…
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Câu 194: Khi chiếu một ánh sáng kích thích vào một chất lỏng thì chất lỏng này phát ánh sáng huỳnh quang màu
vàng. Ánh sáng kích thích đó không thể là ánh sáng:

A: màu đỏ. B. màu chàm. C. màu lam. D. màu tím.
Câu 195: Phát biểu nào sau đây là không đúng khi nói về cấu tạo của hạt nhân nguyên tử?

A: Hạt nhân được cấu tạo từ các nuclôn.
B: Có hai loại nuclôn là prôtôn và nơtron.
C: Số prôtôn trong hạt nhân đúng bằng số êlectron trong nguyên tử.
D: Số prôtôn trong hạt nhân nhỏ hơn số êlectron trong nguyên tử.

Câu 196: Phát biểu nào sau đây là không đúng khi nói về cấu tạo của hạt nhân nguyên tử?
A: Prôtôn trong hạt nhân mang điện tích +e.
B: Nơtron trong hạt nhân mang điện tích - e.
C: Tổng số các prôtôn và nơtron gọi là số khối.
D: Số prôtôn trong hạt nhân đúng bằng số êlectron trong nguyên tử.

Câu 197: Đồng vị là các nguyên tử mà hạt nhân của chúng có:
A: Số khối A bằng nhau. C. Số prôtôn bằng nhau,sốnơtron khác nhau.
B: Số nơtron bằng nhau,số prôtôn khác nhau. D. Khối lượng bằng nhau.

Câu 198: Năng lượng liên kết là:
A: Toàn bộ năng lượng của nguyên tử gồm động năng và năng lượng nghỉ.
B: Năng lượng toả ra khi các nuclôn liên kết với nhau tạo thành hạt nhân.
C: Năng lượng toàn phần của nguyên tử tính trung bình trên số nuclôn.
D: Năng lượng liên kết các êlectron với hạt nhân nguyên tử.

Câu 199: Khối lượng của hạt nhân 10

4 Be là10,01134, khối lượng của nơtron là mn = 1,0086u, khối lượng của prôtôn

là mp = 1,0027u. Độ hụt khối của hạt nhân 10

4 Be là:

A: 0,9110u. B. 0,00811u. C. 0,0691u. D. 0,0561u.

Câu 200: Khoái löôïng cuûa haït nhaân 10
4 Be laø 10,0113 (u), khoái löôïng cuûa nôtroân laø mn = 1,0086 (u), khoái löôïng cuûa

proâtoân laø mp = 1,0072 (u) vaø 1u = 931MeV/c2. Naêng löôïng lieân keát cuûa haït nhaân 10
4 Be laø:

A: 64,332 (MeV) B:  6,4332 (MeV) C: 0,64332 (MeV) D:  6,4332 (KeV)

Câu 201: Haït nhaân 4
2 He coù naêng löôïng lieân keát laø 28,4MeV; haït nhaân 7

3 Li coù naêng löôïng lieân keát laø 39,2 MeV;

haït nhaân 2
1D coù naêng löôïng lieân keát laø 2,24MeV. Haêy saép theo thöù  töï taêng daàn tính beàn vöõng cuûa 3 haït naøy.

A: liti, heâli, ñôteâri. B: ñôteâri, heâli, liti. C:  heâli, liti, ñôteâri. D: ñôteâri, liti, heâli.
Câu 202: Hạt  có khối lượng 4,0015u. Biết số Avô-ga-đrô NA= 6,02.1023mol-1, 1u = 931MeV/c2, năng lượng toả
ra khi các nuclôn kết hợp với nhau tạo thành 1mol khí heli là:

A: 2,7.1012J. B. 3,5.1012J C. 2,7.1010J. D. 3,5.1010J.

Câu 203: Cho phản ứng hạt nhân 3
1 H + 2

1 H  +  n + 17,6MeV,  biết số Avô-ga-đrô NA = 6,02.1023mo-1.Năng
lượng toả ra khi tổng hợp được 1g khí heli xấp xỉ bằng

A: 4,24.106J. B. 5,03.105J. C. 4,24.1011J. D. 5,03.1011J.
Câu 204: Trong phản ứng phân hạch U235 năng lượng trung bình toả ra một hạt nhân bị phân hạch là 200MeV. Khi
1kg U235 phân hạch hoàn toàn thì toả ra năng lượng là:

A: 8,21.1013J. B. 4,11.1013J. C. 5,25.1013J. D. 6,23.1021J.

Câu 205: Biết mC = 11,9967,m = 4,0015u.Năng lượng tối thiểu để phân chia hạt nhân 12

6 C thàng 3 hạt  là:

A: 7,26.10-19J. B. 7,26MeV. C. 1,16.10-19J. D. 1,16.10-13MeV.

Câu 206: Chất phóng xạ 210

84 Po phát ra tia và biến đổi thành 206

82 Pb. Biết khối lượng các hạt là mpb = 205,9744u,

mPo = 209.9828u.
A: 4,8MeV. B. 5,4MeV. C. 5,9MeV. D. 6,2MeV.

Câu 207: Cho phản ứng hạt nhân: 2
1 H + 3

2 He  1
1 H + 4

2 He. Biết mH = 1,0073u. mD = 2,01364u; mt = 3,01605u;
mHe = 4,0015u. Năng lượng toả ra trong phản ứng này là:

A: 18,3 MeV. B. 15,3 MeV C. 12,3 MeV D. 10,5 MeV

Câu 208: Cho phản ứng hạt nhân: 6
3 Li + 1

1 H 3
2 He + 4

2 He. Biết mLi= 6,0135u; mD = 1,0073u; mHe3 = 3,0096u.

Năng lượng toả ra trong phản ứng này là:
A: 9,02 MeV. B. 12,3 MeV C. 15,3 MeV D. 21,2 MeV

Câu 209: Cho phản ứng hạt nhân 37
17 Cl  +  X 37

18 Ar +  n, hạt nhân X là hạt nhân nào sau đây?

A: H. B. 2
1 D. C. 3

1 T. D. 4
2 He.
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Câu 210: Cho phản ứng hạt nhân 19
9 F  +  p 16

8 O  +  X,  hạt nhân X là hạt nhân nào sau đây?
A:  B. β - C. β + D. n.

Câu 211: Cho phản ứng hạt nhân 25
12 Mg  +  X  22

11 Na  + , hạt nhân X là hạt nhân nào sau đây?

A: . B. 3
1 T. C. 2

1 D. D. p.

Câu 212: Cho phản ứng hạt nhân 3
1 T + X  + n,  hạt nhân X là hạt nhân nào sau đây?

A: 1
1 H. B. 2

1 D. C. 3
1 T. D. 4

2 He.

Câu 213: Phát biểu nào sau đây khi nói về tia anpha là không đúng?
A: Tia anpha thực chất là hạt nhân nguyên tử heli ( 2

4 He).

B: Khi đi qua điện trong giữa hai bản tụ điện, tia anpha bị lệch về phía bản âm tụ điện.
C: Tia anpha phóng ra từ hạt nhân với tốc độ bằng tốc độ ánh sáng.
D: Khi đi trong không khí, tia anpha làm ion hoá không khí và mất dần năng lượng.

Câu 214: Phát biểu nào sau đây khi nói về sự phóng xạ là không đúng?
A: Phóng xạ là hiện tượg một hạt nhân tự phóng ra các tia phóng xạ và biến đổi thành hạt nhân khác.
B: Sự phóng xạ tuân theo định luật phóng xạ.
C: Phóng xạ là một trường hợp riêng của phản ứng hạt nhân.
D: Phóng xạ không phải là trường hợp riêng của phản ứng hạt nhân.

Câu 215: Một lượng chất phóng xạ có khối lượng ban đầu là m0. Sau 5 chu kì khối lượng chất phóng xạ còn lại là:
A: m0/5. B. m0/25. C. m0/32. D. m0/50.

Câu 216: 24
11  Na là chất phóng xạ β- với chu kì bán rã 15h. Ban đầu có một lượng 24

11 Na thì sau một khoảng thời gian
bao nhiêu lượng chất phóng xạ trên bị phân rã 75%?

A: 7h B. 15h. C. 22h. D. 30h.

Câu 217: Đồng vị côban 60

27 Co là chất phóng xạ β- với chu kì bán rã T = 5,33năm.Ban đầu một lượng Co có khối
lượng m0. Sau một năm lượng Co trên bị phân rã bao nhiêu phần trăm?

A: 12,2% B. 27,8% C. 30,2% D. 42,7%

Câu 218: Một lượng chất phóng xạ 222

86 Rn ban đầu có khối lượng 1mg. Sau 15,2 ngày độ phóng xạ giảm 93,75%.

Chu kì bán rã của Rn là:
A: 4,0 ngày. B. 3,8 ngày. C. 3,5 ngày. D. 2,7 ngày.

Câu 219: Chất phóng xạ 131

53 I có chu kì bán rã 8 ngày đêm. Ban đầu có 1g thì sau 1 ngày đêm còn lại bao nhiêu:

A: 0,92g. B. 0,87g. C. 0,78g. D. 0,69g.
Câu 220: Gọi k là hệ số nhân nơtron,thì điều kiện để phản ứng dây chuyền xảy ra là:

A: k < 1. B. k  = 1. C. k  > 1. D. k ≥ 1.
Câu 221: Phản ứng nhiệt hạch và phản ứng phân hạch là hai phản ứng hạt nhân trái ngược nhau vì:

A: Một phản ứng toả, một phản ứng thu năng lượng
B: Một phản ứng xảy ra ở nhiệt độ thấp, phản ứng kia xảy ra ở nhiệt độ cao
C: Một phản ứng là tổng hợp hai hạt nhân nhẹ thành hạt nhân nặng hơn, phản ứng kia là sự phá vỡ một hạt
nhân nặng thành
D: Một phản ứng diễn biến chậm, phản ứng kia diễn biến rất nhanh.

Câu 222: phát biểu nào sau đây về phản ứng nhiệt hạch là không đúng?
A: Phản ứng nhiệt hạch là phản ứng kết hợp hai hạt nhân nhẹ thành hạt nhân nặng hơn.
B: Phản ứng chỉ xảy ra ở nhiệt độ rất cao( hàng trăm triệu độ) nên gọi là phản ứng nhiệt hạch.
C: Xét năng lượng toả ra trên một đơn vị khối lượng thì phản ứng nhiệt hạch toả ra năng lượng lớn hơn nhiều
phản ứng phân hạch.
D: Phản ứng có thể xảy ra ở nhiệt độ bình thường.

Câu 223: Poâzitron laø phaûn haït cuûa:
A: nôtrinoâ. B. nôtron. C. proâtoân. D. electron.

Câu 224: Hạt nào sau đây không phải là hạt sơ cấp?
A: êlectron (e-). B. prôtôn (p). C. pôzitron (e+). D. anpha ().

Câu 225: Thoâng tin naøo sau ñaây laø sai khi noùi veà haït sô caáp?
A: Ñieän tích cuûa caùc haït sô caáp coù theå nhaän caùc giaù trò laø -1, 0 hoaëc +1 ñieän tích nguyeân toá.
B: Caùc haït sô caáp ñeàu mang ñieän tích.
C: Phoâtoân coù khoái löôïng nghỉ baèng 0.
D: Phoâtoân, nôtron vaø electron laø caùc haït sô caáp khaù beàn vöõng.
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Câu 226: Töông taùc haáp daãn xaûy ra:
A: vôùi moïi haït cô baûn. C. vôùi caùc haït coù khoái löôïng.
B: vôùi caùc haït coù ñieän tích. D. vôùi caùc haït khoâng mang ñieän.

Câu 227: Trong boán loaïi töông taùc cô baûn, loaïi töông taùc coù baùn kính taùc duïng vaøo côû kích thöôùc haït nhaân laø:
A: töông taùc haáp daãn. B. töông taùc ñieän töø. C. töông taùc maïnh. D. töông taùc yeáu.

Câu 228: Löïc lieân keát hoùa hoïc thuoäc loaïi töông taùc:
A: Töông taùc ñieän töø. B. Töông taùc maïnh. C. Töông taùc yeáu. C. Töông taùc haáp daãn.

Câu 229: Töông taùc naøo sau ñaây laø töôïng taùc maïnh?
A: töông taùc giöõa Traùi Ñaát vôi  Maët Traêng. C. töông taùc giöõa hai ñieän tích.
B: töông taùc giöõa hai doøng ñieän. D. töông taùc giöõa caùc nucloân.

Câu 230: Trong thieân vaên hoïc, ñeå ño khoaûng caùch töø caùc haønh tinh ñeán Maët Trôøi, ngöôøi ta duøng ñôn vò thieân vaên.
Moät ñôn vò thieân vaên baèng khoaûng caùch:

A: töø  Traùi Ñaát ñeán Maët Trôøi. C. töø  Traùi Ñaát ñeán Maët Traêng.
B: töø  Kim tinh ñeán Maët Trôøi. D. töø  Traùi Ñaát ñeán Hoûa tinh.

Câu 231: Trong heä Maët Trôøi, thieân theå naøo sau ñaây khoâng phaûi laø haønh tinh cuûa heä Maët Trôøi?
A: Maët Traêng. B. Moäc tinh. C. Hoûa tinh. D. Traùi Ñaát.

Câu 232: Trong 8 haønh tinh cuûa heä Maët Trôøi, haønh tinh xa Maët Trôøi nhaát laø:
A: Moäc tinh. B. Thoå tinh. C. Haûi vöông tinh. D. Thieân vöông tinh.

Câu 233: Traùi Ñaát chuyeån ñoäng quanh Maët Trôøi theo quyõ ñaïo gaàn troøn coù baùn kính vaøo khoaûng:
A: 15.105km. B. 15.106km. C. 15.107km. D. 15.108km.

Câu 234: Khoái löôïng Traùi Ñaát vaøo cỡ:
A: 6.1023kg. B. 6.1024kg. C. 6.1025kg. D. 6.1026kg.

Câu 235: Khoái löôïng Maët Trôøi vaøo cỡ:
A: 2.1028kg. B. 2.1029kg. C. 2.1030kg. D. 2.1031kg.

Câu 236: Trong heä Maët Trôøi, thieân theå duy nhaát noùng saùng laø:
A: Maët Trôøi. B. Traùi Ñaát. C. Hoûa tinh. D. Moäc tinh.

Câu 237: Trong heä Maët Trôøi, haønh tinh naøo coù soá veä tinh bay xung quanh nhieàu nhaát ñaõ bieát ?
A: Thoå tinh. B. Moäc tinh. C. Haûi vöông tinh D. Thieân vöông tinh

Câu 238: Trong caùc haønh tinh sau ñaây cuûa heä Maët Trôøi thì haønh tinh naøo khoâng coù veä tinh?
A: Traùi Ñaát. B. Kim tinh. C. Moäc tinh. D. Thoå tinh.

Câu 239: Ngöôøi ta döïa vaøo ñaëc ñieåm naøo döôùi ñaây ñeå phaân caùc haønh tinh trong heä Maët Trôøi thaønh hai nhoùm:
A: Khoaûng caùch ñeán Maët Trôøi. B. Nhieät ñoä beà maët haønh tinh.
B: Soá veä tinh nhieàu hay ít. D. Khoái löôïng haønh tinh.

Câu 240: Tính töø Maët trôøi ra Traùi Ñaát laø haønh tinh thöù
A: 2. B. 3. C. 4. D. 5.

Câu 241: Thöù töï naøo sau ñaây cuûa caùc haønh tinh ñöôïc saép xeáp theo chieàu khoaûng caùch taêng daàn tính töø Maët Trôøi?
A: Thuûy tinh, Kim tinh, Thoå tinh, Moäc tinh. C. Kim tinh, Thuûy tiinh, Moäc tinh, Thoå tinh.
B: Thuûy tinh, Kim tinh, Moäc tinh, Haûi vöông tinh. D. Thieân vöông tinh, thuûy tinh, Traùi Ñaát, Kim tinh.

Câu 242: Ñöôøng kính cuûa moät thieân haø vaøo cỡ:
A: 10000 naêm aùnh saùng. C. 100000 naêm aùnh saùng.
B: 1000000 naêm aùnh saùng. D. 10000000 naêm aùnh saùng.

Câu 243: Thieân haø cuûa chuùng ta (Ngaân Haø) coù caáu truùc daïng:
A: xoaén oác. B. elípxoâit. C. hình truï. D. hình caàu.

Câu 244: Phaùt bieåu naøo sau ñaây veà heä Maët Trôøi laø không ñuùng?
A: Maët Trôøi laø moät vì sao.
B: Naêng löôïng cuûa Maët Trôøi coù nguoàn goác töø söï phaân haïch.
C: Heä Maët Trôøi naèm trong daõy Ngaân Haø.
D: Trong heä Maët Trôøi coù sao choåi.

Câu 245: Naêng löôïng phaùt ra töø caùc ngoâi sao laø do:
A: Caùc phaûn öùng hoùa hoïc giöõa caùc phaân töû phaùt ra. C. Phaûn öùng phaân haïch.
B: Phaûn öùng nhieät haïch. D. Do söï va chaïm giöõa caùc nguyeân töû.
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PHẦN II:  TUYỂN TẬP 25 ĐỀ ÔN THI TỐT NGHIỆP NĂM 2011

ĐỀ THI SỐ 1.
Câu 1: Đại lượng nào sau đây không cho biết dao động điều hoà là nhanh hay chậm?

A: Chu kỳ. B. Tần số. C. Tốc độ góc D. Biên độ.
Câu 2: Trong dao động điều hoà của một con lắc lò xo xác định, nếu biên độ dao động tăng 2 lần thì năng
lượng dao động.

A: Giảm 2 lần B. Không đổi C. Tăng 4 lần D. Tăng 2 lần
Câu 3: Khi tổng hợp hai dao động cùng phương, cùng tần số và khác pha ban đầu thì thấy pha của dao động
tổng hợp cùng pha với dao động thứ nhất. Kết luận nào sau đây đúng ?

A: Hai dao động có cùng biên độ
B: Hai dao động vuông pha.
C: Biên độ của dao động thứ nhất lớn hơn biên độ của dao động thứ hai và 2 dao động ngược pha.
D: Hai dao động lệch pha nhau 1200.

Câu 4: Một con lắc lò xo quả nặng có khối lượng 100g, lò xo có độ cứng 10N/m. Thời gian để nó thực hiện
10 dao động là:

A: π/5(s) B. π/2(s) C. 2π(s) D. 2(s)
Câu 5: Chất điểm dao động điều hoà với phương trình x = 10cos(10πt)cm. Vận tốc của vật tại thời điểm t = 0,2s là:

A: -100πcm/s B. -50πcm/s C. 10cm/s D. 0
Câu 6: Tổng hợp hai dao động cùng phương cùng tần số, vuông  pha có biên độ lần lượt là 6cm và 8cm ta
được biên độ dao động tổng hợp là:

A: 10cm B. 14cm C. 2cm D. 7cm
Câu 7: Phát biểu nào sau đây đúng khi nói về sóng cơ học ?

A: Sóng cơ là các dao động với biên độ lớn
B: Sóng ngang là sóng có phương dao động là phương ngang
C: Sóng dọc là sóng có phương dao động là phương thẳng đứng.
D: Sóng lan truyền trên bề mặt chất lỏng là sóng ngang.

Câu 8: Nhận định nào sau đây không đúng khi nói về sóng âm ?
A: Sóng âm trong chất khí là sóng dọc. C: Sóng âm truyền được trong chất lỏng.
B: Sóng âm truyền được trong chất rắn. D: Sóng âm truyền được trong chân không.

Câu 9: Có một sóng lan truyền trên mặt chất lỏng từ một nguồn với bước sóng 0,25m. Các điểm A, B, C, D
lần lượt cách nguồn 12,5cm, 25cm, 50cm và 100cm. Điểm không dao động cùng pha với nguồn là.

A: Điểm A B. Điểm B C. Điểm C D. Điểm D
Câu 10: Một sóng cơ có tần số 10Hz lan truyền với tốc độ 2m/s. Trong 2 chu kì sóng truyền được quãng đường là:

A: 10cm B. 20cm C. 40cm D. 80cm
Câu 11: Trên một sợi dây dài 60cm có sóng dừng với hai đầu dây cố định, người ta đếm  được trên dây có 3
bụng sóng. Biết tần số của nguồn kích thích là 20Hz. Tốc độ truyền sóng trên dây là:

A: 2m/s B. 4m/s C. 6m/s D. 8m/s
Câu 12: Cho một mạch dao động điện từ, cuộn dây thuần cảm có hệ số tự cảm không  đổi. Tụ điện có điện
dung thay đổi được. Khi tăng điện dung của tụ lên 8 lần thì tần số dao động của mạch:

A: Tăng 64 lần B. Tăng 16 lần C. Giảm 2 2  lần D. Giảm 64 lần
Câu 13: Trong mạch dao động điện từ, nhận định nào sau đây sai?

A: Năng lượng điện trường biến thiên cùng tần số với năng lượng từ trường.
B: Năng lượng điện từ biến thiên cùng tần số với cường độ dòng điện.
C: Cường độ dòng điện biến thiên cùng tần số với hiệu điện thế hai đầu tụ điện.
D: Hiệu điện thế hai đầu cuộn dây biến thiên cùng tần số với điện tích của tụ.

Câu 14: Một con lắc lò xo gồm quả cầu nhỏ khối lượng m = 100g gắn với lò xo dao động điều hoà trên phương
ngang theo phương trình: x = 4cos(10t + ) (cm). Độ lớn cực đại của lực kéo về là:

A: 0,04N B. 0,4N C. 4N D. 40N
Câu 15: Nhận xét nào sau đây về đặc điểm của mạch dao động điện từ điều hoà LC không đúng ?

A: Điện tích trong mạch biến thiên điều hoà.
B: Nặng lượng điện trường tập trung chủ yếu ở tụ điện.
C: Năng lượng từ trường tập trung chủ yếu ở cuộn cảm.
D: Tần số dao động của mạch phụ thuộc vào điện tích của tụ điện.

Câu 16: Tụ điện của mạch dao động có điện dung C = 1μF, ban đầu được tích điện đến hiệu điện thế 100V,
sau đó cho mạch thực hiện dao động điện từ tắt dần. Năng lượng mất mát của mạch từ khi bắt đầu thực hiện
dao động đến khi dao động điện từ tắt hẳn có giá trị là:

A: 10mJ B. 5mJ C. 10kJ D. 5kJ
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Câu 17: Phát biểu nào sau đây đúng với mạch điện xoay chiều chỉ chứa cuộn cảm ?
A: Dòng điện sớm pha hơn điện áp một góc π/2
B: Dòng điện sớm pha hơn điện áp một góc π/4
C: Dòng điện trễ pha hơn điện áp một góc π/2
D: Dòng điện trễ pha hơn điện áp một góc π/4

Câu 18: Mạch chọn sóng ở đầu vào của máy thu vô tuyến điện gồm tụ điện C = 1nF và cuộn cảm L = 100μH
(lấy π2 = 10). Bước sóng điện từ mà mạch chọn sóng thu được có giá trị là:

A: 300m B. 600m C. 30km D. 1000m
Câu 19: Đối với dòng điện xoay chiều, cách phát biểu nào sau đây đúng?

A: Trong công nghiệp, có thể dùng dòng điện xoay chiều để mạ điện.
B: Điện lượng chuyển qua một tiết diện thẳng dây dẫn trong một chu kì bằng không.
C: Điện lượng chuyển qua một tiết diện thẳng dây dẫn trong khoảng thời gian bất kì đều bằng không.

D: Công suất toả nhiệt tức thời có giá trị cực đại bằng 2 lần công suất toả nhiệt  trung bình.
Câu 20: Phát biểu nào sau đây không đúng?

A: Điện áp biến đổi điều hoà theo thời gian gọi là điện áp xoay chiều
B: Dòng điện có cường độ biến đổi điều hoà theo thời gian gọi là dòng điện xoay chiều.
C: Suất điện động biến đổi điều hoà theo thời gian gọi là suất điện động xoay chiều
D: Cho dòng điện một chiều và dòng điện xoay chiều lần lượt đi qua cùng một điện trở thì chúng toả
ra nhiệt lượng như nhau.

Câu 21: Chất phóng xạ 210

84 Po phát sinh ra tia  và biến đổi thành 206

82 Pb . Biết khối lượng các hạt là m = 205,974 4 u,

m = 209,982 8 u, m = 4,002 6 u. Năng lượng tỏa ra khi 10g Po phân rã hết là:
A: 2,2.1010J B. 2,5.1010J C. 2,7.1010J D. 2,8.1010J

Câu 22: Cho đoạn mạch xoay chiều AB gồm điện trở R = 100, tụ điện C =
4

10



F và cuộn cảm L =

2
H


mắc nối tiếp. Đặt vào hai đầu đoạn mạch một điện áp xoay chiều có dạng u = 200cos100πt(V). Cường độ
dòng điện hiệu dụng trong mạch có giá trị là:

A: 2A B. 1,4A C. 1A D. 0,5A
Câu 23: Điện năng ở một trạm phát điện được truyền đi dưới điện áp 5kV, hiệu suất trong quá trình truyền
tải là H = 80%. Muốn hiệu suất trong quá trình truyền tải tăng đến 95% thì ta phải:

A: Tăng điện áp lên đến 10kV. C: Tăng điện áp lên đến 9kV.
B: Giảm điện áp xuống còn 2,5kV. D: Giảm điện áp xuống còn 0,5kV.

Câu 24: Phát biểu nào sau đây không đúng ?
A: Ánh sáng trắng là tập hợp của vô số các ánh sáng đơn sắc có màu biến đổi liên tục từ đỏ đến tím
B: Chiết suất của chất làm lăng kính đối với các ánh sáng đơn sắc là khác nhau
C: Ánh sáng đơn sắc không bị tán sắc khi đi qua lăng kính
D: Khi chiếu một chùm ánh sáng mặt trời đi qua một cặp hai môi trường trong suốt thì tia tím bị lệch
ít hơn tia đỏ.

Câu 25: Cho phản ứng: 3 2 4 1
1 1 2 0T D He n    17,6 (MeV).  Lấy NA = 6,02.1023mol-1. Năng lượng tỏa ra từ phản

ứng này khi tổng hợp được 2g Heli là:
A: 53.1020 MeV. B. 52,976.1023 MeV. C. 3,01.1023 MeV. D. 84,76 J.

Câu 26: Hai khe Y– âng cách nhau 3mm được chiếu bằng ánh sáng đơn sắc có bước sóng 0,60μm. Các vân
giao thoa được hứng trên màn cách hai khe 2m. Tại điểm M cách vân trung tâm 1,2mm có:

A: Vân sáng bậc 2 B: Vân sáng bậc 3 C: Vân tối thứ 2 D. Vân tối thứ 3
Câu 27: Trong thí nghiệm Y – âng về giao thoa ánh sáng, đo được khoảng cách từ vân sáng thứ tư đến vân sáng
thứ 10 ở cùng một phía đối với vân sáng trung tâm là 2,4mm, khoảng cách giữa hai khe Y-âng là 1mm, khoảng
cách từ màn chứa hai khe tới màn quan sát là 1m. Bước sóng ánh sáng dùng trong thí nghiệm có giá trị là:

A: 0,40μm B. 0,45μm C. 0,68μm D. 0,72μm
Câu 28: Hiện tượng quang điện là:

A: Hiện tượng electron bị bứt ra khỏi kim loại khi chiếu vào kim loại ánh sáng thích hợp.
B: Hiện tượng electron bị bứt ra khỏi kim loại khi nó bị nung nóng.
C: Hiện tượng electron bị bứt ra khỏi kim loại khi đặt tấm kim loại vào trong một điện trường mạnh.
D: Hiện tượng electron bị bứt ra khỏi kim loại khi nhúng tấm kim loại vào trong một dung dịch.

Câu 29: Giới hạn quang điện của mỗi kim loại là:
A: Bước sóng dài nhất của bức xạ chiếu vào kim loại đó mà gây ra được hiện tượng quang điện.
B: Bước sóng ngắn nhất của bức xạ chiếu vào kim loại đó mà gây ra được hiện tượng quang điện.
C: Năng lượng nhỏ nhất dùng để bứt electron ra khỏi bề mặt của kim loại đó.
D: Năng lượng lớn nhất dùng để bứt êlectron ra khỏi bề mặt của kim loại đó.

www.VNMATH.com



Tuyển tập 25 đề thi tốt nghiệp Vật lý năm 2011                     GV: Bùi Gia Nội

: 0982.602.602 Trang: 18

Câu 30: Trong mạch dao động Lc, cuộn cảm có độ tự cảm L = 5µH. Lấy 2π  = 10. Để tần số dao động của mạch là
5.104Hz thì tụ điện của mạch phải có giá trị là:

A: 1µF. B. 2µF. C. 10nF. D. 2 pF.
Câu 31: Phát biểu nào sau đây đúng:

A: Hiện tượng quang điện chỉ xảy ra đối với kim loại.
B: Khi chiếu bức xạ có cường độ đủ mạnh vào kim loại thì sẽ làm xảy ra hiện tượng quang điện.
C: Công thoát êlectron của kim loại tỉ lệ thuận với giới hạn quang điện.
D: Giới hạn quang điện của kim loại phụ thuộc bản chất của kim loại.

Câu 32: Giới hạn quang điện của Na là 0,50μm. Bức xạ có bước sóng nào sau đây không gây ra hiện tượng
quang điện ?

A: 400nm B. 4000nm C. 60nm D. 70nm
Câu 33: Trong dao động điều hoà của con lắc, khi vật dao động có vận tốc bằng 0 thì  vật

A: Đang ở vị trí biên C. Có gia tốc bằng 0
B: Động năng cực đại D. Có thế năng bằng không

Câu 34: Một mạch điện xoay chiều RC nối tiếp, R = 100, ZC = 100. Tổng trở của mạch là:

A: 100 B. 0 C. 100 2  D. 200
Câu 35: Một mạch dao động điện từ, cuộn dây có hệ số tự cảm 0,5mH, tụ điện có điện dung 0,04μF. Tần số
của mạch là:

A: 4,5.10-6Hz B. 2,23.10-5Hz C. 3,6.104Hz D. 0,02Hz
Câu 36: Tia hồng ngoại không có đặc điểm nào sau đây ?

A: Tác dụng nhiệt C: Tác dụng lên kính ảnh hồng ngoại
B: Đâm xuyên mạnh D: Có tần số nhỏ hơn tần số tia tử ngoại

Câu 37: Ứng dụng nào sau đây là của hiện tượng phóng xạ  ?
A: Phương pháp nguyên tử đánh dấu C: Phương pháp điện phân nóng chảy
B: Phương pháp nội soi D: Phương pháp phân tích quang phổ.

Câu 38: Chiếu một chùm bức xạ đơn sắc có bước sóng 0,20μm vào một quả cầu bằng đồng, đặt cô lập về điện.
Giới hạn quang điện của đồng là 0,30μm. Điện thế cực đại mà quả cầu đạt được so với đất có giá trị là:

A: 1,34V B. 2,07V C. 3,12V D. 4,26V
Câu 39: Bước sóng của bức xạ phát quang so với bước sóng của bức xạ kích thích thì luôn:

A: Nhỏ hơn B. Lớn hơn C. Bằng nhau D. Không lớn hơn
Câu 40: Hạt nhân nguyên tử A

Z
X  được cấu tạo gồm:

A: Z nơtron và A prôton C. Z prôton và A nơtron
B: Z prôton và (A - Z)nơtron D. Z nơtron và (A + Z) prôton

ĐỀ THI SỐ 2.
Câu 1: Trong dao động điều hoà x = Acos(ωt + φ), phát biểu nào sau đây là không đúng?

A: Vận tốc của vật đạt giá trị cực đại khi vật chuyển động qua vị trí cân bằng.
B: Gia tốc của vật đạt giá trị cực đại khi vật chuyển động qua vị trí cân bằng.
C: Vận tốc của vật đạt giá trị cực tiểu khi vật ở một trong hai vị trí biên.
D: Gia tốc của vật đạt giá trị cực đại khi vật chuyển động ở vị trí biên.

Câu 2: Phát biểu nào sau đây là không đúng? Chọn gốc thế năng là vị trí cân bằng thì cơ năng của vật dao
động điều hoà luôn bằng:

A: Động năng ở thời điểm bất kì.
B: Tổng động năng và thế năng ở thời điểm bất kì.
C: Thế năng ở vị trí li độ cực đại.
D: Động năng ở vị trí cân bằng.

Câu 3: Dao động của con lắc đơn trong không khí bị tắt dần là do
A: Trọng lực tác dụng lên vật. C. Lực căng của dây treo.
B: Lực cản của môi trường. D. Dây treo có khối lượng đáng kể.

Câu 4: Một chất điểm khối lượng m = 100g, dao động điều điều hoà dọc theo trục Ox với phương trình
x = 4cos(2t)cm. Cơ năng trong dao động điều hoà của chất điểm là:

A: 3200 J. B. 3,2 J. C. 0,32 J. D. 0,32 mJ.
Câu 5: Phát biểu nào sau đây không đúng với sóng cơ?

A: Sóng cơ có thể lan truyền được trong môi trường chất rắn.
B: Sóng cơ có thể lan truyền được trong môi trường chất lỏng.
C: Sóng cơ có thể lan truyền được trong môi trường chất khí.
D: Sóng cơ có thể lan truyền được trong môi trường chân không.
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Câu 6: Một con lắc lò xo treo thẳng đứng dao động với biên độ 4cm, chu kì 0,5s. Khối lượng quả nặng
400g. Lấy 2  10, cho g = 10m/s2. Độ cứng của lò xo là:

A: 640N/m B. 25N/m C. 64N/m D. 32N/m
Câu 7: Một vật thực hiện đồng thời hai dao động điều hòa cùng phương có các phương trình dao động sau:

1x 9cos10 t(cm)   và 2x 9cos(10 t
π/3)(cm)

   . Phương trình dao động tổng hợp của vật là:

A: x 9 2 cos(10 t )(cm)
4


   . C: x 9 3 cos(10 t )(cm)

6


   .

B: x 9cos(10 t )(cm)
2


   . D: x 9cos(10 t )(cm)

6


   .

Câu 8: Một sợi dây đàn hồi dài 60cm, được rung với tần số 50Hz, trên dây tạo thành một sóng dừng ổn định
với 4 bụng sóng, hai đầu là hai nút sóng. Tốc độ sóng trên dây là:

A: 60cm/s. B. 75cm/s. C. 12m/s. D. 15m/s.
Câu 9: Người ta đặt chìm trong nước một nguồn âm có tần số 725Hz và tốc độ truyền âm trong nước là
1450m/s. Khoảng cách giữa hai điểm gần nhau nhất trong nước và dao động ngược pha là:

A: 0,25m. B. 1m. C. 0,5m. D. 1cm.

Câu 10: Trong thí nghiệm dao thoa ánh sáng với khe Y-âng, biểu thức có khoảng vân i =
D

a


là cơ sở cho một ứng

dụng nào dưới đây?
A: Xác định khoảng cách D từ màn có 2 khe S1, S2 đến màn ảnh giao thoa.
B: Xác định bước sóng của ánh sáng đơn sắc bằng phương pháp giao thoa.
C: Xác định khoảng cách a giữa 2 khe sáng đơn sắc S1, S2.
D: Xác định số vân giao thoa.

Câu 11: Cho một đoạn mạch không phân nhánh gồm một điện trở thuần, một cuộn dây thuần cảm và một tụ
điện. Khi xảy ra hiện tượng cộng hưởng điện trong đoạn mạch đó thì khẳng định nào sau đây là sai?

A: Hiệu điện thế hiệu dụng ở hai đầu điện trở nhỏ hơn hiệu điện thế hiệu dụng ở hai đầu đoạn mạch.
B: Hiệu điện thế tức thời ở hai đầu đoạn mạch cùng pha với hiệu điện thế tức thời ở hai đầu điện trở R.
C: Cảm kháng và dung kháng của mạch bằng nhau.
D: Cường độ dòng điện hiệu dụng trong mạch đạt giá trị lớn nhất.

Câu 12: Gắn một vật nặng vào lò xo được treo thẳng đứng làm lò xo dãn ra 6,4cm khi vật nặng ở vị trí cân
bằng. Cho g = 10m/s2. Chu kỳ vật nặng khi dao đồng là:

A: 0,5s B: 0,16s C: 5 s D:  0,20s

Câu 13: Cêng ®é dßng ®iÖn trong m¹ch RLC kh«ng ph©n nh¸nh cã d¹ng i = 2 2 cos100πt(A). Cêng ®é
dßng ®iÖn hiÖu dông I trong m¹ch lµ:

A: 4 A. B. 2,83 A. C.  2 A. D. 1,41 A.

Câu 14: Cho m¹ch ®iÖn xoay chiÒu chØ cã tô ®iÖn  víi C =
1

1000
 (F), ®Æt vµo hai ®Çu m¹ch ®iÖn mét hiÖu

®iÖn thÕ u = 220 2 cos100πt (V). BiÓu thøc cña dßng ®iÖn i trong m¹ch lµ:

A: i = 22 2 cos(100πt + π/2)  (A). C. i = 22cos(100πt  + π/2) (A).

B: i = 22 2 cos(100πt - π/2) (A). D. i = 22cos(100πt - π/2) (A).
Câu 15: NhËn xÐt nµo sau ®©y vÒ m¸y biÕn ¸p lµ kh«ng ®óng?

A: M¸y biÕn ¸p cã thÓ lµm t¨ng ®iÖn ¸p.
B: M¸y biÕn ¸p cã thÓ lµm gi¶m ®iÖn ¸p.
C: M¸y biÕn ¸p cã thÓ lµm thay ®æi tÇn sè dßng ®iÖn xoay chiÒu.
D: M¸y biÕn ¸p cã t¸c dông biÕn ®æi cêng ®é dßng ®iÖn.

Câu 16: Cho m¹ch xoay chiÒu cã R = 40 m¾c nèi tiÕp víi cuén d©y thuần cảm cã L = 0,318H. HiÖu ®iÖn
thÕ UAB = 120V; I = 2,4A. C«ng suÊt cña m¹ch vµ hÖ sè c«ng suÊt lµ:

A: 230,4W; 0,8. B.  500W; 0,8. C.  120W; 0,5. D.  100W; 0,5.
Câu 17: Phát biểu nào sau đây là không đúng?

A: Động cơ không đồng bộ ba pha biến điện năng thành cơ năng
B: Động cơ không đồng bộ ba pha hoạt động dựa trên cơ sở của hiện tượng cảm ứng điện từ và sử
dụng từ trường quay.
C: Tốc độ góc của khung dây luôn nhỏ hơn tốc độ góc của từ trường quay.
D: Động cơ không đồng bộ ba pha tạo ra dòng điện xoay chiều ba pha.

Câu 18: Giữa hai bản tụ điện có điện áp xoay chiều 220V, 60Hz. Dòng điện qua tụ điện có cường độ 0,5A.
Để dòng điện qua tụ điện có cường độ bằng 8A thì tần số của dòng điện là:

A: 15Hz. B. 240Hz. C. 480Hz. D. 960Hz.
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Câu 19: Cho đoạn mạch nối tiếp RLC. R = 100, cuộn dây thuần cảm có độ tự cảm L = 2/π(H) và tụ điện
có điện dung C = 31,8μF. Biểu thức điện áp tức thời giữa hai điểm A và B là: ABu = 200sin100

πt (V)
. Cường

độ hiệu dụng của dòng điện qua mạch là:
A: 1A. B. 0,63A. C. 0,89A. D. 0,7A.

Câu 20: Một máy phát điện xoay chiều  roto có 12 cặp cực quay 300vòng/phút thì tần số dòng điện mà nó phát ra là:
A: 25Hz. B. 3600Hz. C. 60Hz. D. 1500Hz.

Câu 21: Cho mạch dao động LC, có L = 2mH và C = 2pF, (lấy π2 = 10). Tần số dao động f của mạch là:
A: 25 Hz. B. 10 Hz. C. 1,5 MHz. D. 2,5 MHz.

Câu 22: Phát biểu nào sau đây là không đúng?
A: Điện trường biến thiên theo thời gian, nó sinh ra một từ trường.
B: Từ trường biến thiên theo thời gian, nó sinh ra một điện trường xoáy.
C: Trường xoáy là trường có đường sức song song cách đều nhau.
D: Trường xoáy là trường có đường sức khép kín.

Câu 23: Một mạch dao động gồm một cuộn dây có độ tự cảm 5mH và tụ điện có điện dung 50μF. Điện áp
cực đại trên hai bản tụ điện là 10V. Năng lượng của mạch dao động là:

A: 25mJ. B. 106J . C. 2,5mJ. D. 0,25mJ.
Câu 24: Ở trạng thái dừng, nguyên tử:

A: Vẫn có thể hấp thụ và bức xạ năng lượng.
B: Không bức xạ và không hấp thụ năng lượng.
C: Không bức xạ nhưng có thế hấp thụ năng lượng.
D: Không hấp thụ nhưng có thể bức xạ năng lượng.

Câu 25: Hiện tượng nào dưới đây dùng để khẳng định ánh sáng có tính chất sóng?
A: Hiện tượng phản xạ. C. Hiện tượng khúc xạ.
B: Hiện tượng tán sắc. D. Hiện tượng giao thoa.

Câu 26: Trong thí nghiệm giao thoa ánh sáng dùng hai khe Y-âng, tìm bước sóng ánh sáng chiếu vào hai
khe, biết hai khe cách nhau một khoảng a = 0,3mm; khoảng vân đo được i = 3mm, khoảng cách từ hai khe
đến màn quan sát D = 1,5m là:

A: 0,45m. B. 0,50m. C. 0,60m. D. 0,55m.
Câu 27: Phát biểu nào sau đây nói về đặc điểm và ứng dụng của tia Rơnghen là đúng? Tia Rơnghen.

A: Có tác dụng nhiệt mạnh, có thể dùng để sấy khô hoặc sưởi ấm.
B: Chỉ gây ra hiện tượng quang điện cho các tế bào quang điện có catốt làm bằng kim loại kiềm.
C: Không đi qua được lớp chì dày vài mm, nên người ta dùng chì để làm màn chắn bảo vệ trong kĩ
thuật dùng tia rơnghen.
D: Không tác dụng lên kính ảnh, không làm hỏng cuộn phim ảnh khi chúng chiếu vào.

Câu 28: Phát biểu nào sau đây là sai khi nói về ánh sáng trắng và ánh sáng đơn sắc?
A: Ánh sáng trắng là tập hợp của vô số các ánh sáng đơn sắc khác nhau có màu biến thiên liên tục từ đỏ đến tím.
B: Chiết suất của chất làm lăng kính là giống nhau đối với các ánh sáng đơn sắc khác nhau.
C: Ánh sáng đơn sắc là ánh sáng không bị tán sắc khi đi qua lăng kính.
D: Khi các ánh sáng đơn sắc đi qua một môi trường trong suốt thì chiết suất của môi trường đối với
ánh sáng đỏ là nhỏ nhất, đối với ánh sáng tím là lớn nhất.

Câu 29: Trong thí nghiệm giao thoa ánh sáng của Y-âng trong không khí, hai khe cách nhau 3mm được
chiếu bằng ánh sáng đơn sắc có bước sóng 0,60μm, màn quan cách hai khe 2m. Sau đó đặt toàn bộ thí
nghiệm vào trong nước có chiết suất 4/3, khoảng vân i quan sát trên màn là:

A: 0,4m. B. 0,3m. C. 0,4mm. D. 0,3mm.
Câu 30: Bước sóng dài nhất trong dãy Ban-me là 0,6560μm. Bước sóng dài nhất trong dãy Lai-man là
0,1220μm. Bước sóng dài thứ hai của dãy Lai-man là:

A: 0,0528 μm. B. 0,1029 μm. C. 0,1112 μm. D. 0,1211 μm.
Câu 31: Pin quang ®iÖn ho¹t ®éng dùa trªn:

A: hiÖn tîng quang ®iÖn ngoµi C. hiÖn tîng ph¸t quang.
B: hiÖn tîng quang hóa D. hiÖn tîng quang ®iÖn trong.

Câu 32: Tia laze không có đặc điểm nào dưới đây?
A: Độ đơn sắc cao B: Công suất lớn C:  Cường độ lớn D: Độ định hướng cao

Câu 33: Chiếu một bức xạ có bước sóng  = 0,18m vào bản kim loại có giới hạn quang điện o = 0,3m.
Tìm vận tốc ban đầu cực đại của các quang electron:

A: 0,0985.105m/s B: 0,985.105m/s C: 9,85.105m/s D: 98,5.105m/s
Câu 34: Hieäu ñieän theá giöõa anoât vaø catoât cuûa moät oáng Rônghen laø. U = 18200V. Boû qua ñoäng naêng cuûa
eâlectron khi böùt khoûi catoât. Tính böôùc soùng ngaén nhaát cuûa tia X do oáng phaùt ra. Cho e = - 1,6.10-19C;
h = 6,625.10-34 J.s; c = 3.108m/s.

A: 68pm B: 6,8 pm. C: 34pm. D: 3,4pm.
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Câu 35: Một chất phát quang có khả năng phát ra ánh sáng màu vàng khi được kích thích phát sáng. Hỏi khi
chiếu vào chất đó ánh sáng đơn sắc nào dưới đây thì chất đó sẽ phát quang?

A: Đỏ B: Lục C: Vàng D: Da cam
Câu 36: Đồng vị là các nguyên tử mà hạt nhân của chúng có:

A: Số khối A bằng nhau. C. Số prôton bằng nhau, số nơtron khác nhau.
B: Số nơtron bằng nhau, số prôton khác nhau. D. Khối lượng bằng nhau.

Câu 37: Chất phóng xạ 210

84 Po  phát ra tia α và biến đổi thành 206

82 Pb . Biết khối lượng các hạt là mPb =

205,9744u, mPo = 209,9828u, mα = 4,0026u. Năng lượng toả ra khi một hạt nhân Po phân rã là:
A: 4,8MeV. B. 5,4MeV. C. 5,9MeV. D. 6,2MeV.

Câu 38: Tính năng lượng liên kết riêng của hạt nhân đơtêri 2

1 ,D biết các khối lượng mD = 2,0136u; mp =

1,0073u; mn = 1,0087u và 1u = 931MeV/c2.
A: 3,2013MeV B. 1,1172MeV C. 2,2344MeV D. 4,1046 MeV

Câu 39: C¸c lo¹i h¹t s¬ cÊp lµ:
A: Ph«ton, lept«n, mªzon vµ hadr«n. C: Ph«ton, lept«n, mªzon vµ badr«n.
B: Ph«ton, lept«n, bari«n hadr«n. D: Ph«ton, lept«n, nucl«n vµ hipªr«n.

Câu 40: Iốt 131

53 I  là chất phóng xạ. Ban đầu có 200g thì sau 24 ngày đêm, chỉ còn 25g. Chu kì bán rã của 131

53 I  là:

A: 6 ngày đêm B. 8 ngày đêm C. 12 ngày đêm D. 4 ngày đêm.

ĐỀ THI SỐ 3.
Câu 1: Phương trình tổng quát của dao động điều hoà là:

A: x = Acot( t   ) B. x = Atan( t   ) C. x = Acos( t   ) D. x = Acos( 2
t   )

Câu 2: Trong dao động điều hoà phát biểu nào sau đây không đúng?
A: Cứ sau một khoảng thời gian một chu kì thì vật lại trở về vị trí ban đầu
B: Cứ sau một khoảng thời gian một chu kì thì vận tốc của vật lại trở về giá trị ban đầu
C: Cứ sau một khoảng thời gian một chu kì thì gia tốc của vật lại trở về giá trị ban đầu
D: Cứ sau một khoảng thời gian một chu kì thì biên độ dao động của vật lại trở về giá trị ban đầu

Câu 3: Khi x¶y ra hiÖn tîng céng hëng c¬ th× vËt tiÕp tôc dao ®éng:
A: Víi tÇn sè b»ng tÇn sè dao ®éng riªng cña hÖ.
B: Mµ kh«ng chÞu ngo¹i lùc t¸c dông.
C: Víi tÇn sè lín h¬n tÇn sè dao ®éng riªng cña hÖ.
D: Víi tÇn sè nhá h¬n tÇn sè dao ®éng riªng cña hÖ.

Câu 4: Phát biểu nào sau đây về sóng không đúng?
A: Sóng cơ là quá trình lan truyền dao động cơ trong một môi trường vật chất đàn hồi.
B: Sóng ngang là sóng có các phần tử dao động theo phương ngang
C: Sóng dọc là sóng có các phần tử dao động theo phương trùng với phương  truyền sóng
D: Bước sóng là quãng đường sóng truyền đi được trong 1 chu kì.

Câu 5: Một sóng cơ có tần số f =  2011(Hz) lan truyền trong không khí. Sóng đó được gọi là:
A: Sóng siêu âm C. Sóng âm
B: Sóng hạ âm D. Chưa đủ dữ kiện để kết luận

Câu 6: Hai dao động điều hòa cùng phương, có phương trình x1 = Acos(t + /3) và x2 = Acos(t - /6)là
hai dao động:

A: lệch pha /2. B. lệch pha /6. C. ngược pha. D. cùng pha.
Câu 7: Một chất điểm dao động điều hoà theo phương trình x = 5cos(2πt)cm, chu kì dao động của chất điểm
có giá trị là:

A: 1s B. 2s C. 0,5s D. 1,5s
Câu 8: Dây AB căng nằm ngang dài 2m, hai đầu A và B cố định, tạo một sóng dừng trên dây với tần số
50Hz, trên đoạn AB thấy có 5 nút sóng. Tốc độ truyền sóng trên dây có giá trị là:

A: 100m/s B. 50m/s C. 25cm/s D. 12,5cm/s
Câu 9: Để giảm công suất hao phí trên đường dây tải điện 100 lần thì tỉ số giữa số vòng dây cuộn sơ cấp và
cuộn thứ cấp của máy tăng thế ở đầu đường dây là:

A: 100 B. 10 C. 20 D. 0,1
Câu 10: §iÒu kiÖn ph¸t sinh cña quang phæ v¹ch ph¸t x¹ lµ:

A: ChiÕu ¸nh s¸ng tr¾ng qua mét chÊt h¬i bÞ nung nãng ph¸t ra
B: Nh÷ng vËt bÞ nung nãng ë nhiÖt ®é trªn 30000C
C: C¸c khÝ hay h¬i ë ¸p suÊt thÊp bÞ kÝch thÝch ph¸t s¸ng ph¸t ra.
D: C¸c vËt r¾n, láng hay khÝ cã khèi lîng riªng lín khi bÞ nung nãng ph¸t ra.
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Câu 11: Con lắc lò xo dao động điều hoà khi tăng khối lượng của vật lên 4 lần thì tần số dao động của vật:
A: Tăng lên 4 lần B. Giảm đi 4 lần C: Tăng lên 2 lần D. Giảm đi 2 lần

Câu 12: Mạch dao động điện từ điều hoà LC, khi tăng điện dung của tụ điện lên 4 lần thì  chu kì dao động của mạch.
A: Tăng lên 4 lần B: Tăng lên 2 lần C: Giảm đi 4 lần D: Giảm đi 2 lần

Câu 13: Phát biểu nào sau đây đúng với mạch điện xoay chiều chỉ chứa tụ điện ?
A: Dòng điện sớm pha hơn điện áp một góc π/2
B: Dòng điện sớm pha hơn điện áp một góc π/4
C: Dòng điện trễ pha hơn điện áp một góc π/2
D: Dòng điện trễ pha hơn điện áp một góc π/4

Câu 14: Cho mạch điện xoay chiều RLC mắc nối tiếp, có R = 30, ZC = 20, ZL = 60. Tổng trở của
mạch có giá trị là:

A: 50 B. 70 C. 110 D. 2500
Câu 15: Cho mạch điện xoay chiều gồm RLC mắc nối tiếp, có R = 30, ZC = 60, ZL = 60. Kết luận nào sai ?

A: Điện áp tức thời hai đầu điện trở vuông pha với điện áp tức thời hai đầu cuộn dây
B: Điện áp tức thời hai đầu điện trở vuông pha với điện áp tức thời hai đầu tụ điện
C: Điện áp tức thời hai đầu cả mạch điện cùng pha với cường độ dòng điện tức thời trong mạch
D: Điện áp tức thời hai đầu cuộn dây điện cùng pha với cường độ dòng điện tức thời trong mạch

Câu 16: Cho mạch điện xoay chiều RLC nối tiếp, có R = 30, ZC = 30, ZL= 60.  Kết luận nào sau đây sai ?

A: Tổng trở của mạch là 30 2 ()
B: Cường độ dòng hiện tức thời trong mạch sớm pha hơn điện áp hai đầu của mạch là π/4

C: Hệ số công suất của mạch là 1/ 2
D: Mạch không có cộng hưởng điện

Câu 17: Cho mạch điện xoay chiều R, L, C nối tiếp có tần số 50Hz, L = 1/π H. Trong mạch có cộng hưởng
điện. Điện dung của tụ điện là:

A: 10F B.
1


F C.

3
10




F D.

100



F

Câu 18: Cường độ dòng điện chạy qua tụ điện có biểu thức i = 2 2 cos100πt (A). Biết tụ điện có điện dung
-310

C = F
5

π

. Hiệu điện thế giữa hai bản của tụ điện có biểu thức là:

A: 300 2u  cos(


 100
2

) (V) C. 500 2u  cos(


 100
2

) (V)

B: 100 2u  cos(


 100
2

) (V) D. 200 2u  cos(


 100
2

) (V)

Câu 19: Cường độ dòng điện tức thời trong mạch dao động LC có dạng i = 0,02cos2000t (A). Tụ điện trong
mạch có điện dung 5µF. Độ tự cảm của cuộn cảm có giá trị là:

A: 50mH B. 50H C. 5.10-6H D. 5.10-8H
Câu 20: Mạch dao động LC gồm cuộn cảm có độ tự cảm L = 2mH và tụ điện có điện dung là C = 2pF, (lấy
π2 = 10). Tần số dao động của mạch là:

A: 2,5Hz B. 2,5MHz C. 1Hz D. 1MHz
Câu 21: Mạch chọn sóng ở đầu vào của máy thu vô tuyến điện gồm tụ điện C = 1nF và  cuộn cảm L =
100μH (lấy π2 = 10). Bước sóng điện từ mà mạch chọn sóng thu được có giá trị là:

A: 300m B. 600m C. 30km D. 1000m
Câu 22: Hiện tượng quang điện trong là:

A: Hiện tượng bứt electron ra khỏi bề mặt kim loại khi chiếu vào kim loại ánh sáng có bước sóng thích hợp
B: Hiện tượng electron bị bắn ra khỏi kim loại khi kim loại bị đốt nóng
C: Hiện tượng electron liên kết được giải phóng thành electron dẫn khi chất bán dẫn được chiếu bằng
bức xạ thích hợp
D: Hiện tượng điện trở của vật dẫn kim loại tăng lên khi chiếu ánh sáng vào kim loại.

Câu 23: Hai khe Y-âng cách nhau 3mm được chiếu bằng ánh sáng đơn sắc có bước sóng 0,60μm. Các vân
giao thoa đựơc hứng trên màn cách hai khe 2m. Tại điểm M cách vân trung tâm 1,2mm có:

A: Vân sáng bậc 2 B: Vân sáng bậc 3 C: Vân tối thứ 2 D: Vân tối thứ 3
Câu 24: Nguyên nhân gây ra hiện tượng tán sắc ánh sáng Mặt Trời trong thí nghiệm của  Niu – tơn là:

A: Tính nhiễu xạ của ánh sáng.
B: Chiết suất của lăng kính đối với các ánh sáng đơn sắc là khác nhau.
C: Ánh sáng có tính giao thoa.
D: Chùm ánh sáng mặt trời đã bị khúc xạ khi đi qua lăng kính.
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Câu 25: Một phôtôn có năng lượng là 0,6625.10-19J thì sóng tương ứng với nó thuộc vùng:
A: Tia X B. Tia tử ngoại C. Tia hồng ngoại D. Ánh sáng nhìn thấy.

Câu 26: Trong thí nghiệm Y-âng về giao thoa ánh sáng, hai khe Y-âng cách nhau 3mm, hình ảnh giao thoa được
hứng trên màn ảnh cách hai khe 3m. Sử dụng ánh sáng trắng có bước sóng từ 0,40μm đến 0,75μm. Trên màn
quan sát thu được các dải quang phổ. Bề rộng của dải quang phổ ngay sát vạch sáng trắng trung tâm là:

A: 0,35mm B. 0,45mm C. 0,50mm D. 0,55mm
Câu 27: Trong một thí nghiệm Y-âng về giao thoa ánh sáng, bước sóng ánh sáng làm thí nghiệm là 0,5μm,
hình ảnh giao thoa được hứng trên màn ảnh cách hai khe 2m. Khoảng cách giữa 6 vân sáng liên tiếp là 5mm.
Khoảng cách giữa hai khe hẹp là:

A: 0,1mm B. 1mm C. 2mm D. 10mm
Câu 28: Cơ năng của một chất điểm dao động điều hoà tØ lệ thuận với:

A: biên độ dao động. C. li độ của dao động.
B: chu kỳ dao động. D. bình phương biên độ dao động.

Câu 29: Phát biểu nào sau đây của tiên đề Bohr về nguyên tử hiđrô là sai ?
A: electron chuyển động trên những quỹ đạo có bán kính xác định
B: electron chuyển động luôn phát ra sóng điện từ
C: để electron chuyển từ quỹ đạo này sang quỹ đạo khác, nguyên tử phải hấp thụ năng lượng hoặc
phát xạ năng lượng
D: khi chuyển lên các quỹ đạo có bán kính lớn hơn thì nguyên tử sẽ hấp thụ năng lượng

Câu 30: Một kim loại có công thoát 32eV. Giới hạn quang điện của nó là:
A: 2,52μm B. 0,39nm C. 0,39μm D. 6,2.10-26m

Câu 31: Đồng vị là :
A: Các nguyên tử mà hạt nhân của chúng có số khối A bằng nhau
B: Các nguyên tử mà hạt nhân của chúng có số prôtôn bằng nhau, số nơtron khác nhau
C: Các nguyên tử mà hạt nhân của chúng có số prôtôn bằng số nơtron.
D: Các nguyên tử mà hạt nhân của chúng có khối lượng bằng nhau

Câu 32: Điện áp giữa hai cực của một ống Rơnghen là 15kV. Giả sử electron bật ra từ catôt có tốc độ ban
đầu bằng 0 thì bước sóng ngắn nhất của tia X mà ống có thể phát ra là.

A: 75,5.10-12m B. 82,8.10-12m C. 75,5.10-10m D. 82,8.10-10m
Câu 33: Một con lắc đơn có dây dài 1m, dao động với biên độ góc 20. Biên độ dài của con lắc là:

A: 2cm B. 1,7cm C. 3,5cm D. 4,2cm
Câu 34: Một sóng cơ có bước sóng 12cm. Trong 3,5 chu kì dao động của 1 phần tử sóng, sóng truyền được
quãng đường là:

A: 42cm B. 21cm C. 3,43cm D. 51,2cm
Câu 35: Một mạch điện xoay chiều có công suất 200W biết cường độ dòng điện cực đại của mạch là I0 = 2A
điện trở thuần của mạch là:

A: 50 B. 100 C. 200 D. 100 2 
Câu 36: Giới hạn quang điện của 1 kim loại là 0,4μm. Công thoát của kim loại là:

A: 1eV B. 5.10-19J C. 5.10-19eV D. 3,2.10-19eV
Câu 37: Khi nãi vÒ thuyÕt lượng tö ¸nh s¸ng, ph¸t biÓu nµo sau ®©y lµ sai?

A: Nguyªn tö hay ph©n tö vËt chÊt ph¸t x¹ hay hÊp thô ¸nh s¸ng th× chóng ph¸t ra hay hÊp thô ph«t«n.
B: Mçi chïm s¸ng dï rÊt yÕu còng chøa mét sè rÊt lín c¸c h¹t ph«t«n.
C: Ph«t«n cña ¸nh s¸ng ®á cã n¨ng lîng nhá h¬n ph«t«n cña ¸nh s¸ng tÝm.
D: Khi ¸nh s¸ng truyÒn ®i, ph«t«n truyÒn däc theo tia s¸ng víi vËn tèc c = 3.108m/s nh nhau trong tÊt
c¶ c¸c m«i trêng.

Câu 38: Năng lượng liên kết là:
A: Toàn bộ năng lượng của nguyên tử gồm động năng và năng lượng nghỉ.
B: Năng lượng toả ra khi các nuclôn liên kết với nhau tạo thành hạt nhân.
C: Năng lượng toàn phần của nguyên tử tính trung bình trên số nuclôn.
D: Năng lượng liên kết các electron và hạt nhân nguyên tử.

Câu 39: Một chất phóng xạ có chu kì bán rã là 3,8 ngày, ban đầu nó có khối lượng 4g. Sau 11,4 ngày, khối
lượng chất phóng xạ còn lại là:

A: 2gam B. 0,5gam C. 4/3gam D. 0,4gam

Câu 40: Chất phóng xạ 222

86 Rn  ban đầu có khối lượng 1mg. Sau 15,2 ngày khối lượng giảm 93,75%. Chu kì

bán rã của Rn là:
A: 4,0 ngày B. 3,8 ngày C. 3,5 ngày D. 2,7 ngày
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ĐỀ THI SỐ 4.
Câu 1: Một chất điểm dao động điều hoà dọc theo trục Ox, quanh vị trí cân bằng O. Trong thời gian 20s vật
thực hiện được 40 lần dao động. Tại thời điểm ban đầu vật chuyển động qua vị trí cân bằng theo chiều âm
của trục toạ độ với vận tốc 20π(cm/s). Phương trình dao động của vật là:

A: x = 20cos(4πt + π/2) cm. C. x = 5cos(4πt + π/2) cm.
B: x = 5cos(4πt - π/2) cm. D. x = 20cos(4πt - π/2) cm.

Câu 2: Trong dao động điều hoà, vận tốc biến đổi điều hoà:
A: Cùng pha so với li độ. C. Ngược pha so với li độ.
B: Sớm pha π/2 so với li độ. D. Chậm pha π/2 so với li độ.

Câu 3: Một con lắc lò xo treo thẳng đứng dao động với biên độ 4cm, chu kì 0,5s. Khối lượng quả nặng
400g. Lấy 2  10, cho g = 10m/s2. Giá trị cực đại của lực đàn hồi tác dụng vào quả nặng là:

A: 6,56N B. 2,56N C. 256N D. 656N
Câu 4: Biên độ của dao động cưỡng bức không phụ thuộc:

A: Tần số ngoại lực tuần hoàn tác dụng lên vật.
B: Biên độ ngoại lực tuần hoàn tác dụng lên vật.
C: Độ chênh lệch giữa tần số cưỡng bức và tần số dao động riêng của hệ.
D: Pha ban đầu của ngoại lực tuần hoàn tác dụng lên vật.

Câu 5: Một con lắc đơn gồm vật nặng có khối lượng m = 200g ,dây treo có chiều dài l = 100cm . Kéo vật khỏi vị
trí cân bằng 1 góc 0 = 300  rồi buông không vận tốc đầu. Lấy g = 10 m/s2. Năng lượng dao động của vật là:

A: 0,5 J B: 1 J C: 0,268J D: 0,13J
Câu 6: Cho hai dao động điều hòa cuøng phöông, coù phöông trình: x1 = A1cos(t + 1);  x2 = A2cos(t + 2).
Bieân ñoä dao ñoäng toång hôïp coù giaù trò nhỏ nhất khi:

A: Hai dao ñoäng ngöôïc pha C: Hai dao ñoäng cuøng pha
B: Hai dao ñoäng vuoâng pha D: Hai dao ñoäng lệch pha 1200

Câu 7: Một sóng cơ có tần số f = 100000Hz lan truyền trong không khí. Sóng đó là:
A: Sóng siêu âm. C. Sóng âm.
B: Sóng hạ âm. D. Chưa đủ điều kiện để kết luận.

Câu 8: Quan sát sóng dừng trên một sợi dây đàn hồi, người ta đo được khoảng cách giữa 4 bụng sóng liên
tiếp là 75cm. Biết tần số của sóng truyền trên dây bằng 100 Hz, vận tốc truyền sóng trên dây là:

A: 25m/s B. 50m/s C. 100m/s D. 75m/s
Câu 9: Cho mét sîi d©y ®µn håi n»m ngang dài vô tận, ®Çu A dao ®éng víi phương trình uA= 5cos(πt + π/2)(cm), theo
ph¬ng th¼ng ®øng. Chu k× T = 2 s, vËn tèc truyÒn däc theo d©y v = 5m/s. Ph¬ng tr×nh dao ®éng t¹i ®iÓm M c¸ch A
mét ®o¹n d = 2,5m lµ:

A: uM = 5.cos(πt) cm. C. uM = 5cos(πt + π/2) cm.
B: uM = 2,5cos(πt) m. D. uM = 2,5cos(πt + π/2) m.

Câu 10: Trong quá trình giao thoa sóng. Gọi  là độ lệch pha của hai sóng thành phần tại M. Biên độ dao
động tổng hợp tại M trong miền giao thoa đạt giá trị cực đại khi:

A: 2n   . B. (2 1)n    . C. (2 1)
2

n


   . D. (2 1)
2

v
n

f
   .

Câu 11: Khảo sát hiện tương sóng dừng trên dây đàn hồi AB = l. Đầu A nối với nguồn dao động, đầu B cố
định thì sóng tới và sóng phản xạ sẽ:

A: Cùng pha. B. Ngược pha. C. Vuông pha. D. Lệch pha π/4.
Câu 12: Sóng điện từ nào sau đây có khả năng xuyên qua tầng điện li?

A: Sóng dài. B. Sóng trung. C. Sóng ngắn. D. Sóng cực ngắn.
Câu 13: BiÕn ¸p cã cuén s¬ cÊp gåm 2000 vßng, cuén thø cÊp gåm 100 vßng; ®iÖn ¸p vµ cêng ®é ë m¹ch
s¬ cÊp lµ 120V, 0,8A. §iÖn ¸p vµ c«ng suÊt ë cuén thø cÊp lµ:

A: 6V, 96W. B. 240V, 96W. C. 6V, 4,6W. D. 120V, 4,8W.
Câu 14: Gọi d là khoảng cách giữa hai điểm trên phương truyền sóng, v là tốc độ truyền sóng, T là chu kì
của sóng. Nếu d nvT (n = 0,1,2,...), thì hai điểm đó sẽ:

A: Dao động cùng pha. C. Dao động ngược pha.
B: Dao động vuông pha. D. Không xác định được.

Câu 15: Một cuộn dây có điện trở thuần 40. Độ lệch pha điện áp hai đầu cuộn dây và dòng điện qua cuộn
dây là 600. Cảm kháng và tổng trở cuộn dây lần lượt là :

A: 40
Ω;  56, 6Ω

. B. 40
Ω;  28,3Ω

. C. 69, 2
Ω;  80Ω

. D. 20
Ω;  56, 6Ω

.
Câu 16: Mạch dao động của máy thu vô tuyến có cuộn cảm với độ tự cảm biến thiên từ 0,5μH đến 10μH và tụ điện
với điện dung biến thiên từ 1ρF đến 5ρF. Máy thu có thể bắt được các sóng vô tuyến trong dải sóng ? Cho c = 3.108m/s.

A: 42m ≤  λ ≤  298m. C: 42m ≤ λ ≤  1332m.
B: 4,2m ≤  λ ≤  1332m. D:  42m ≤  λ ≤ 421m.
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Câu 17: Một máy phát điện xoay chiều có 2 cặp cực, roto của nó quay với tốc độ 1800 vòng/phút. Một máy phát
điện khác có 8 cặp cực, muốn phát ra dòng điện có tần số bằng tần số của máy phát kia thì tốc độ của roto là:

A: 450 vòng/phút. B. 7200 vòng/phút. C. 112,5 vòng/phút. D. 900 vòng/phút.
Câu 18: Ñieàu naøo sau ñaây laø đúng khi noùi veà dung khaùng cuûa tuï ñieän :

A: Tæ leä nghòch vôùi taàn soá cuûa doøng ñieän xoay chieàu qua noù.
B: Tæ leä thuaän vôùi hieäu ñieän theá hai ñaàu tuï.
C: Tæ leä nghòch vôùi cöôøng ñoä doøng ñieän xoay chieàu qua noù.
D: Coù giaù trò nhö nhau ñoái vôùi caû doøng xoay chieàu vaø doøng ñieän khoâng ñoåi.

Câu 19: Trong việc truyền tải điện năng đi xa, biện pháp để naøo thöôøng ñöôïc duøng ñeå giaûm công suất hao
phí trên dây tải điện là.

A: Chọn dây có tieát dieän lôùn ñeå giaûm ñieän trôû. C: Choïn vaät lieäu laøm daây coù ñòeân trôû suaát nhoû.
B: Tăng hiệu điện thế ở nơi cần truyền đi. D: Ñaët nhaø maùy ñieän gaàn nôi tieâu thuï ñieän.

Câu 20: Cho mạch dao động  LC, có C = 30nF và L = 25mH. Nạp điện cho tụ điện đến điện áp 4,8V sau đó
cho tụ phóng điện qua cuộn cảm, cường độ dòng điện hiệu dụng trong mạch là :

A: 3,72mA. B. 4,28mA. C. 5,20mA. D. 6,34mA.
Câu 21: Điện tích của tụ điện trong mạch dao động LC:

A: Biến thiên điều hoà với
1

f
2 LC




. B. Biến thiên điều hoà với
1

f
2 LC




.

B: Biến thiên điều hoà với
LC

f
2




. D. Biến thiên điều hoà với f 2 LC  .

Câu 22: Đặc điểm nào trong số các đặc điểm dưới đây không phải là đặc điểm chung của sóng cơ và sóng điện từ:
A: Mang năng lượng. C: Nhiễu xạ khi gặp vật cản.
B: Là sóng ngang. D: Truyền trong môi trường chân không.

Câu 23: Moät maïch dao ñoäng ñieän töø goàm cuoän thuaàn caûm L = 10-4(H) vaø tuï C. Khi hoaït ñoäng, doøng ñieän
trong maïch coù bieåu thöùc: i = 2sint.(mA). Naêng löôïng cuûa maïch dao ñoäng naøy laø:

A: 10-4 (J) B: 2.10-10 (J) C: 2.10-4 (J). D: 10-7 (J).
Câu 24: Trong thí nghiệm giao thoa ánh sáng của Iâng, khoảng cách giữa hai khe là 0,15 mm, khoảng cách
từ mặt phẳng chứa hai khe đến màn quan sát là 1m. Chiếu sáng hai khe bằng ánh sáng đơn sắc laze có bước
sóng . Trên màn quan sát thu được hình ảnh giao thoa có khoảng vân i = 4,8mm. Giá trị của  bằng:

A: 0,48µm B. 0,65µm C. 0,72µm D. 0,60µm
Câu 25: Phát biểu nào sau đây nói về tia hồng ngoại là không đúng?

A: Tia hồng ngoại có bản chất là sóng điện từ.
B: Tia hồng ngoại kích thích thị giác làm cho ta nhìn thấy màu hồng.
C: Vật nung nóng ở nhiệt độ thấp chỉ phát ra tia hồng ngoại. Nhiệt độ của vật trên 500oC mới bắt đầu
phát ra ánh sáng khả kiến.
D: Tia hồng ngoại nằm ngoài vùng ánh sáng khả kiến, bước sóng của tia hồng ngoại dài hơn bước
sóng của ánh đỏ.

Câu 26: Trong thí nghiệm giao thoa sóng trên mặt chất lỏng , tóc độ truyền sóng là 2m/s . Hai nguồn sóng có cùng tần
số là 20 Hz và cùng pha. Điểm nào sau đây thuộc vân cực đại?

A: Điểm M cách nguồn một 40 cm và nguồn hai 60 cm
B: Điểm N cách nguồn một 40 cm và nguồn hai 55 cm
C: Điểm P cách nguồn một 40 cm và nguồn hai 65 cm
D: Điểm Q cách nguồn một 40 cm và nguồn hai 52,5 cm

Câu 27: Khi nói về phản ứng hạt nhân, phát biểu nào sau đây là đúng?
A: Tổng động năng của các hạt trước và sau phản ứng hạt nhân luôn được bảo toàn.
B: Tổng khối lượng nghỉ của các hạt trước và sau phản ứng hạt nhân luôn được bảo toàn.
C: Tất cả các phản ứng hạt nhân đều to¶ năng lượng.
D: Năng lượng toàn phần trong phản ứng hạt nhân luôn được bảo toàn.

Câu 28: Trong caùc loaïi tia: Rônghen, hoàng ngoaïi, töû ngoaïi, Tia ñôn saéc maøu luïc thì tia coù bước sóng nhoû nhaát laø.
A: Tia hoàng ngoaïi. C: Tia ñôn saéc maøu luïc.
B: Tia töû ngoaïi. D: Tia Rônghen.

Câu 29: Đơn vị thường dùng của mức cường độ âm là:
A: Đêxiben. C. Oát trên mét vuông.
B: Jun trên mét vuông. D. Niutơn trên mét vuông.

Câu 30: Trong c¸c vËt sau ®©y, khi ph¸t s¸ng th× sù ph¸t s¸ng cña vËt nµo gäi lµ sù ph¸t quang?
A: Hå quang ®iÖn. B. Tia löa ®iÖn. C. Bãng ®Ìn pin. D. Bãng ®Ìn èng.
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Câu 31: Chiếu một chùm bức xạ đơn sắc vào một tấm kẽm có giới hạn quang điện 0,35μm. Hiện tượng
quang điện sẽ không xảy ra khi chùm bức xạ có bước sóng:

A: 0,1μm. B. 0,2μm. C. 0,3μm. D. 0,4μm.
Câu 32: Công thức liên hệ giữa giới hạn quang điện o, công thoát A, hằng số plăng h và tốc độ ánh sáng c là:

A: o

hA

c
  B. o.A = h.c C. o

hc

A
  D. o

c

hA
 

Câu 33: Phát biểu nào sau đây nói về lưỡng tính sóng hạt là không đúng?
A: Hiện tượng giao thoa ánh sáng thể hiện tích chất sóng.
B: Hiện tượng quang điện, ánh sáng thể hiện tính chất hạt.
C: Sóng điện từ có bước sóng càng ngắn càng thể hiện rõ tính chất hạt.
D: Các sóng điện từ có bước sóng càng ngắn thì tính chất sóng thể hiện rõ hơn tính chất hạt.

Câu 34: Chọn câu đúng. Hiện tượng quang dẫn là hiện tượng:
A: Dẫn sóng ánh sáng bằng cáp quang.
B: Tăng nhiệt độ của một chất khí khi bị chiếu sáng.
C: Giảm điện trở của một chất khí khi bị chiếu sáng.
D: Thay đổi màu của một chất khí khi bị chiếu sáng.

Câu 35: Vạch quang phổ có bước sóng 0,563m là vạch thuộc dãy:
A: Laiman. B. Banme. C: Pasen D: Banme hoặc Pasen.

Câu 36: Tia laze rubi có sự biến đổi dạng năng lượng nào dưới đây thành quang năng?
A: Điện năng B: Quang năng C: Nhiệt năng D: Cơ năng

Câu 37: Khoái löôïng cuûa haït nhaân Li7
3  laø 7,0160 (u), khoái löôïng cuûa proâtoân laø 1,0073(u), khoái löôïng cuûa

nôtron laø 1,0087(u), vaø 1u = 931,5 MeV/c2. Naêng lîng lieân keát cuûa haït nhaân Li7
3 laø:

A: 37,91 (MeV) B. 3,791 (MeV) C. 0,379 (MeV) D. 379 (MeV)
Câu 38: BiÕt  hạt α có khối lượng 4,0015u, số Avôgađrô NA = 6,02.1023mol-1, 1u = 931MeV/c2, mp = 1,00728u,
mn = 1,00866u. Năng lượng toả ra khi các nuclôn kết hợp với nhau tạo thành tạo thành 1mol khí hêli là:

A: 2,7.1012J. B. 3,5.1012J. C. 2,7.1010J. D. 3,5.1010J.
Câu 39: Kết luận nào về bản chất của các tia phóng xạ dưới đây là không đúng?

A: Tia α, β, γ đều có chung bản chất là sóng điện từ có bước sóng khác nhau.
B: Tia α là dòng các hạt nhân nguyên tử He.
C: Tia β là dòng hạt mang điện.
D: Tia γ là sóng điện từ.

Câu 40: Chọn câu đúng: Phôtôn có khối lượng nghỉ:
A: Bằng /c2 B. Khác không C. Bằng 0 D. Nhỏ không đáng kể

ĐỀ THI SỐ 5.
Câu 1: Trong dao động điều hoà phát biểu nào sau đây không đúng ?

A: Vận tốc của vật đạt giá trị cực đại khi vật chuyển động qua vị trí cân bằng
B: Gia tốc của vật đạt giá trị cực đại khi vật chuyển động qua vị trí cân bằng
C: Vận tốc của vật đạt giá trị cực tiểu khi vật ở một trong hai vị trí biên
D: Gia tốc của vật đạt giá trị cực tiểu khi vật chuyển động qua vị trí cân bằng

Câu 2: Phát biểu nào sau đây về động năng và thế năng trong dao động điều hoà không đúng?
A: Động năng và thế năng biến đổi điều hoà cùng chu kì.
B: Động năng biến đổi điều hoà cùng chu kì với vận tốc.
C: Thế năng biến đổi điều hoà với tần số gấp 2 lần tần số của li độ.
D: Tổng động năng và thế năng không phụ thuộc vào thời gian.

Câu 3: Trong dao động điều hoà của chất điểm, chất điểm đổi chiều chuyển động khi:
A: Lực tác dụng  đổi chiều C: Lực tác dụng bằng 0
B: Lực tác dụng có độ lớn cực đại D: Lực tác dụng có độ lớn cực tiểu.

Câu 4: Khi gắn quả nặng m1 vào 1 lò xo, nó dao động với chu kì T1 = 1,2s. khi gắn quả nặng m2 vào một lò xo
nó dao động với chu kì T2 = 1,6s. Khi gắn đồng thời m1 và m2 vào lò xo đó thì chu kì dao động của chúng là:

A: T = 1,4s B. T = 2,0s C. T= 2,8s D. T = 4,0s
Câu 5: Một con lắc đơn dao động điều hoà với chu kì T = 1,2s. Biết gia tốc trọng trường ở nơi treo con lắc
9,8m/s2. Chiều dài con  lắc là:

A: 36m B. 36dm C. 36cm D. 1,87m
Câu 6: Sóng cơ lan truyền trong không khí với cường độ đủ lớn, tai ta có thể cảm thu được sóng cơ.

A: Có tần số 10Hz B. Có tấn số 30kHz C. Có chu kì 2μs D. Có chu kì 2,0ms.
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Câu 7: Cho hai dao động thành phần có cùng phương, cùng tần số. Biên độ và pha của chúng lần lượt là:
A1 = 6cm, A2 = 8cm 1 = 0, 2 = -π/2. Biên độ dao động tổng hợp là:

A: 6cm B. 8cm C. 10cm D. 14cm
Câu 8: Phát biểu nào sau đây không đúng với sóng cơ ?

A: Sóng cơ có thể lan truyền được trong môi trường chất rắn.
B: Sóng cơ có thể lan truyền được trong môi trường chất lỏng.
C: Sóng cơ có thể lan truyền được trong môi trường chất khí.
D: Sóng cơ có thể lan truyền được trong môi trường chân không.

Câu 9: Phát biểu nào sau đây về đại lượng đặc trưng của sóng cơ không đúng ?
A: Chu kì của sóng chính bằng chu kì dao động của các phần tử dao động.
B: Tần số của sóng chính bằng tần số dao động của các phần tử dao động.
C: Tốc độ truyền sóng chính bằng vận tốc dao động của các phần tử dao động.
D: Bước sóng là quãng đường sóng truyền đi được trong 1 chu kì.

Câu 10: Cho một sóng ngang tại M có phương trình sóng là u = 8sin2π(
0,1 50

t x
 )mm, trong đó x tính bằng cm và

là khoảng cách từ  nguồn đến M, t tính bằng giây. Tần số sóng có giá trị là:
A: 50Hz B. 10 Hz C. 20Hz D. 2Hz

Câu 11: Một sợi dây đàn hồi dài 60cm được rung với tần số 2,5Hz, trên dây tạo thành một sóng dừng ổn
định với 4 bụng sóng, 2 đầu là hai nút sóng. Tốc độ sóng trên giây có giá trị là:

A: 60cm/s B. 75cm/s C. 12m/s D. 15m/s
Câu 12: Công suất toả nhiệt trung bình của dòng điện xoay chiều được tính theo công thức nào sau đây?

A: P = U.I.cos B: P = u.i.sin C: P = u.i.cos D: P = U.I.sin
Câu 13: Nhận xét nào sau đây về máy biến áp không đúng ?

A: Máy tăng áp có thể tăng điện áp.
B: Máy hạ áp có thể giảm điện áp.
C: Máy hạ áp có thể giảm tần số dòng điện xoay chiều.
D: Máy tăng áp có thể giảm cường độ dòng điện.

Câu 14: Cho mạch xoay chiều chỉ có tụ C =
1

1000
F, đặt vào mạch một điện áp: u = 220 2cos100 t V.

Biểu thức của dòng điện i trong mạch là:

A: i = 22 2cos(100 t+ )
2


 A C.  i = 22 cos(100 t+ )

2


 A

B: i = 22 2cos(100 t- )
2


 A D. i = 22 cos(100 t- )

2


 A

Câu 15: Phát biểu nào sau đây đúng với mạch điện xoay chiều chỉ chứa cuộn cảm ?
A: Dòng điện sớm pha hơn điện áp một góc π/2 C: Dòng điện sớm pha hơn điện áp một góc π/4
B: Dòng điện trễ pha hơn điện áp một góc π/2 D: Dòng điện trễ pha hơn điện áp một góc π/4

Câu 16: Cho mạch điện xoay chiều có R = 40; mắc nối tiếp với cuộn dây có L = 1/π(H). Điện áp hai đầu
mạch là U = 120V, I = 2,4A. Công suất của mạch và hệ số công suất là:

A: 500W; 0,8 B. 230,4W; 0,8 C. 120W;0,5 D. 100W;0,5
Câu 17: Phát biểu nào sau đây không đúng?

A: Một từ trường biến thiên tuần hoàn theo thời gian, nó sinh ra một điện trường xoáy biến thiên tuần hoàn.
B: Một điện trường biến thiên tuần hoàn theo thời gian, nó sinh ra một từ trường xoáy biến thiên tuần hoàn.
C: Một từ trường biến thiên tăng dần đều theo thời gian, nó sinh ra một điện trường xoáy biến thiên tuần hoàn.
D: Một điện trường biến thiên giảm dần đều theo thời gian, nó sinh ra một từ trường xoáy biến thiên.

Câu 18: Cho mạch điện xoay chiều có R, L, C mắc nối tiếp. R = 40, L =
1

10
H ; C =

3
10

4




F. Đặt vào hai

đầu mạch điện áp có biểu thức  u = 120 2 sin100 t V. Biểu thức dòng điện i chạy trong mạch là:

A: i = 2,4 2 sin(100 t )
4


  A C. i = 3 2 sin(100 t

4


  )A

B: i = 2,4 sin(100 t )
4


  A D. i = 3 2 sin(100 t )

4


  A

Câu 19: Sóng điện từ nào sau đây có khả năng truyền tốt trong nước?
A: Sóng dài B. Sóng trung C. Sóng ngắn D. Sóng cực ngắn.
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Câu 20: Giới hạn quang điện của kÏm (Zn) là 0 = 0,35µm. Biết hằng số Plăng h = 6,625.10-34 J.s và vận tốc
truyền  ánh sáng trong chân không c = 3.108 m/s . Công thoát của êlectrôn khỏi bề mặt của kÏm là:

A: 5,679.10-19J B. 6,625.10-19J C. 8,678.10-19J D. 6,587.10-19J
Câu 21: Phát biểu nào sau đây về tính chất của sóng điện từ không đúng ?

A: Sóng điện từ có thể là sóng ngang hoặc sóng dọc.
B: Sóng điện từ mang năng lượng.
C: Sóng điện từ có thể phản xạ khúc xạ giao thoa.
D: Sóng điện từ truyền được cả trong chân không.

Câu 22: Mạch chọn sóng ở đầu của máy thu vô tuyến điện gồm tụ điện C = 2nF và cuộn cảm L = 200μH

(lấy 2
10  ). Bước sóng điện từ mà mạch chọn sóng thu được là:

A: 1200m B. 600m C. 1200km D. 120m.
Câu 23: Cho phản ứng hạt nhân 1 19 16

1 9 8H F O X    thì hạt X là:

A: 4
2He B. 3

2He . C. 2
1H . D. 4

3Li .
Câu 24: Một sóng ánh sáng đơn sắc có tầng số f1, khi truyền trong môi trường có chiết suất tuyệt đối n1 thì
có vận tốc v1 và có bước sóng 1. Khi ánh sáng đó truyền trong môi trường có chiết suất tuyệt đối n2 (n2  n1)
thì có vận tốc v2, có bước sóng 2, và tần số f2. Hệ thức nào sau đây là đúng ?

A: v2.2 = v1.1 B. n2.1 = n1.2 C. f2 = f1 D. 2 = 1

Câu 25: Khi nãi vÒ tia hång ngo¹i ph¸t biÓu nµo sau ®©y lµ sai?
A: Tia hång ngo¹i cã b¶n chÊt lµ sãng ®iÖn tõ.
B: Tia hång ngo¹i cã t¸c t¸c dông nhiÖt rÊt m¹nh.
C: Tia hång ngo¹i dÔ bÞ c¸c vËt hÊp thô.
D: Tia hång ngo¹i cã tÇn sè lín h¬n tÇn sè cña ¸nh s¸ng ®á.

Câu 26: Phát biểu nào sau đây là đúng ?
A:  Phóng xạ là hiện tượng hạt nhân nguyên tử phát ra sóng điện từ .
B:  Phóng xạ là hiện tượng các hạt nhân nguyên tử kết hợp lại và biến đổi thành hạt nhân khác .
C: Phóng xạ là hiện tượng hạt nhân nguyên tử phát ra các tia không nhìn thấy và biến đổi thành hạt nhân khác .
D: Phóng xạ là hiện tượng hạt nhân nguyên tử nặng bị phá vỡ thành các hạt nhân nhẹ khi hấp thụ nơtron.

Câu 27: Trong một thí nghiệm Y- âng về giao thoa ánh sáng, bước sóng ánh sáng làm thí nghiệm là 0,5µm,
hình ảnh giao thoa được hứng trên màn ảnh cách hai khe 2m. Khoảng cách giữa 6 vân sáng liên tiếp là 5mm.
khoảng cách giữa hai khe hẹp là:

A: 0,1mm B. 1mm C. 2mm D. 10mm
Câu 28: Trong thí nghiệm Y – âng về giao thoa ánh sáng trắng, trên màn quan sát thu  được hình ảnh giao thoa gồm.

A: Chính giữa là vạch sáng trắng, hai bên có những dải màu
B: Một dải màu cầu vồng biến thiên liên tục từ đỏ đến tím
C: Các vạch sáng và tối xen kẽ cách đều nhau
D: Chính giữa là vạch sáng trắng, hai bên có những dải màu cách đều nhau.

Câu 29: Năng lượng của nguyên tử Hiđrô khi êlectron chuyển động ở quỹ đạo K là -13,6eV, khi chuyển
động ở quỹ đạo L là -3,4eV. Nếu êlectron chuyển từ quỹ đạo L về quỹ đạo K thì nó.

A: Hấp thụ một phôtôn có năng lượng là 1,632.10-18J.
B: Phát ra một phôtôn có năng lượng là 13,6eV.
C: Phát ra một phôtôn có năng lượng là 1,632.10-18J.
D: Hấp thụ một phôtôn có năng lượng 3,6eV.

Câu 30: Hạt nhân 238

92
U có cấu tạo gồm:

A: 238p và 92n B. 92p và 238n C. 238p và 146n D. 92p và 146n
Câu 31: Phát biểu nào sau đây về nguyên tử Hiđrô là đúng? Ở trạng thái dừng:

A: Hạt nhân đứng yên. C: Êlectron đứng yên.
B: Nguyên tử đứng yên. D: Nguyên tử không bức xạ năng lượng.

Câu 32: Tai ta có thể nghe được âm phát ra từ nguồn có chu kì dao động bằng bao nhiêu trong các giá trị sau ?
A: 0,4s B. 0,4ms C. 0,4μs D. 0,4ns

Câu 33: Chiếu một chùm bức xạ đơn sắc vào một tấm kẽm có giới hạn quang điện 0,35μm. Hiện tượng
quang điện sẽ không xảy ra khi chùm bức xạ có bước sóng là:

A: 0,1μm B. 0,2μm C. 0,6pm D. 0,4μm
Câu 34: Một phôtôn có năng lượng là 6,625.10-19J thì sóng tương ứng với nó thuộc vùng:

A: tia X B. Tia tử ngoại C. Tia hồng ngoại D. ánh sáng nhìn thấy.

Câu 35: Hạt nhân 14

6
C  có cấu tạo từ:

A: 6 prôtôn và 14 nơtron C. 6 nơton và 14 prôtôn
B: 6 prôtôn và 8 nơtron D. 6 nơtron và 8 prôtôn.
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Câu 36: Một vật đồng thời tham gia hai dao động cùng phương cùng tần số và lệch pha nhau 1800. Biên độ
các dao động thành phần là 9cm và 12cm. Biên độ dao động của vật là:

A: 3cm B. 15cm C. 28cm D. 21cm
Câu 37: Trong hiện tượng phóng xạ đại lượng nào sau đây không giảm theo thời gian ?

A: Số mol chất phóng xạ C: Chu kì của chất phóng xạ
B: Khối lượng chất phóng xạ D: Số hạt chất phóng xạ

Câu 38: Khi nãi vÒ tia R¬n-ghen (tia X), ph¸t biÓu nµo sau ®©y ®óng?
A: Tia R¬n-ghen bÞ lÖch trong ®iÖn trêng vµ tõ trêng.
B: TÇn sè tia R¬n-ghen nhá h¬n tÇn sè tia tö ngo¹i.
C: Trong ch©n kh«ng bíc sãng tia R¬n-ghen lín h¬n bíc sãng tia tÝm.
D: Tia R¬n-ghen  cã t¸c dông m¹nh lªn kÝnh ¶nh.

Câu 39: Mét chïm tia laze ®îc t¹o ra trong hiÖn tîng bøc x¹ c¶m øng ®îc truyÒn trong ch©n kh«ng cã
bíc sãng  = 0,72µm, cho c = 3. 108 m/s. Ph«t«n cÊu t¹o nªn chïm s¸ng laze nµy cã tÇn sè vµ n¨ng lîng
lÇn lît lµ:

A: 4,17.1014Hz, 27,6.10-20J C. 4,17.1014Hz, 1,59.10-19J.
B: 2,4.1014Hz, 1,59.10-19J. D. 2,4. 1014Hz, 27,6.10-20J

Câu 40: Một lượng chất phóng xạ X ban đầu có khối lượng m0. sau 7 ngày khối lượng chất phóng xạ giảm
75%. Chu kỳ bán rã của Rn là:

A: 4,0 ngày B. 3,8 ngày C. 3,5 ngày D. 2,7 ngày

ĐỀ THI SỐ 6.
Câu 1: Một con lắc lò xo đặt nằm ngang gồm vật nặng khối lượng 1kg và lò xo khối lượng không đáng kể
có độ cứng 100N/m, dao động điều hoà. Trong quá trình dao động chiều dài của lò xo biến thiên từ 20cm đến
35cm. Độ lớn vận tốc của vật qua vị trí cân bằng là:

A: 1,6m/s. B. 0,6m/s. C. 1,75m/s. D. 0,75m/s.
Câu 2: Tại cùng một vị trí địa lý, nếu chiều dài con lắc đơn tăng 4 lần thì chu kỳ dao động điều hoà của nó:

A: giảm 2 lần. B. tăng 2 lần. C. giảm 4 lần. D. tăng 4 lần.
Câu 3: Cho hai DÑÑH cuøng phöông, cuøng taàn soá coù phöông trình: x1 = 5cos(t  + 1) cm ;  x2 = 2cos(t  + 2)cm.
Bieân ñoä dao ñoäng toång hôïp coù giaù trò cöïc ñaïi và cực tiểu là:

A: 7 cm ; 3 cm B: 9 cm ;  2 cm C: 9 cm ;  5 cm D: 5 cm ;  2 cm
Câu 4: Trong dao động điều hoà

A: Gia tốc biến đổi điều hoà cùng pha so với vận tốc.
B: Gia tốc biến đổi điều hoà ngược pha so với vận tốc.
C: Gia tốc biến đổi điều hoà sớm pha π/2 so với vận tốc.
D: Gia tốc biến đổi điều hoà chậm pha π/2 so với vận tốc.

Câu 5: Tần số dao động của con lắc đơn là:

A: 2
g

f
l

 . B.
1

2

l
f

g
 . C.

1

2

g
f

l
 . D.

1

2

g
f

k
 .

Câu 6: Choïn ñaùp aùn sai. Dao ñoäng taét daàn laø dao ñoäng:
A: Coù cơ năng giaûm daàn theo thôøi gian C: Khoâng coù tính ñieàu hoøa
B: Coù theå coù lôïi hoaëc coù haïi D: Coù tính tuaàn hoaøn.

Câu 7: Ñieàu naøo sau ñaây laø đúng khi noùi veà phöông dao ñoäng cuûa soùng ngang?
A: Theo phöông ngang C: Vuoâng goùc vôùi phöông truyeàn soùng
B: Theo phöông thaúng ñöùng D: Truøng vôùi phöông truyeàn soùng

Câu 8: Một con lắt lò xo được bố trí trên mặt phẳng ngang không ma sát và dao động điều hoà với phương trình là
x = 6 sin(10t + π) cm . Trong quá trình dao động chiều dài cực đại củalò so là 42 cm. Chiều dài tự nhiên của lò so là:

A: 0,48 cm B. 0,36 cm C. 42,6 cm D. 30 cm
Câu 9: Taïi ñieåm O treân maët nöôùc yeân tónh, coù moät nguoàn soùng dao ñoäng ñieàu hoaø theo phöông thaúng
ñöùng vôùi chu kyø T = 0,5s. Töø O coù nhöõng gôïn soùng troøn lan roäng ra xung quanh. Khoaûng caùch giöõa hai
gôïn soùng keá tieáp laø 2cm. Choïn giaù trò đúng vaän toác truyeàn soùng treân maët nöôùc.

A: v = 16cm/s B: v = 8cm/s C:  v = 1cm/s D: v = 2cm/s
Câu 10: Taïi hai ñieåm A vaø B treân maët nöôùc coù hai nguoàn keát hôïp cuøng dao ñoäng vôùi phöông trình:
u = asin100t (cm). Vaän toác truyeàn soùng treân maët nöôùc laø v = 40cm/s. Xeùt ñieåm M treân maët nöôùc coù
AM = 9cm vaø BM = 7cm. Hai dao ñoäng taïi M do hai soùng töø A vaø B truyeàn ñeán laø hai dao ñoäng:

A: Cuøng pha B. Ngöôïc pha C. Leäch pha 90o D. Leäch pha 120o
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Câu 11: Hai aâm coù cuøng ñoä cao, chuùng coù cuøng ñaëc ñieåm naøo trong caùc ñaëc ñieåm sau?
A: Cuøng chu kì C: Cuøng bieân ñoä
B: Cuøng truyeàn trong moät moâi tröôøng D: Hai nguoàn aâm cuøng pha dao ñoäng.

Câu 12: Sóng dừng là:
A: Sóng không lan truyền nữa do bị vật cản.
B: Sóng được tạo thành giữa hai điểm cố định trong một môi trường.
C: Sóng được tạo thành do sự giao thoa giữa sóng tới và sóng phản xạ.
D: Sóng trên dây mà hai đầu dây được giữ cố định.

Câu 13: Trong mạch điện xoay chiều chỉ chứa tụ điện thì dòng điện:
A: Sớm pha hơn điện áp một góc π/2. C. Sớm pha hơn điện áp một góc π/4.
B: Trễ pha hơn điện áp một góc π/2. D. Trễ pha hơn điện áp một góc π/4.

Câu 14: Cho mạch điện xoay chiều RLC mắc nối tiếp, có R = 100Ω,
-410

C = (F)
π

,
2

L = (H)
π

. Đặt vào hai

đầu mạch một điện áp xoay chiều có dạng u = 200cos100πt(V). Cường độ dòng điện hiệu dụng I trong mạch là:
A: 2A. B. 1,5A. C. 1A. D.  0,5A.

Câu 15: Trên một sợi dây có chiều dài l , hai đầu cố định, đang có sóng dừng. Trên dây có một bụng sóng.
Biết vận tốc truyền sóng trên dây là v không đổi. Tần số của sóng là:

A: v/l B: v/4l C: 2v/l D: v/2l
Câu 16: Gọi N1 là số vòng dây của cuộn sơ cấp, N2 là số vòng dây cuộn thứ cấp và N1 < N2. Máy biến thế
này có tác dụng :

A: Tăng cường độ dòng điện, giảm điện áp. C. Giảm cường độ dòng điện, tăng điện áp.
B: Tăng cường độ dòng điện, tăng điện áp. D. Giảm cường độ dòng điện, giảm điện áp.

Câu 17: Nguyên tắc hoạt động của động cơ không đồng bộ:
A: Quay khung dây với vận tốc góc ω thì nam châm hình chữ U quay theo với ω0 <  ω
B: Quay nam châm hình chữ U với vận tốc góc ω thì khung dây quay nhanh dần cùng chiều với chiều
quay của nam châm với ω0 <  ω
C: Cho dòng điện xoay chiều đi qua khung dây thì nam châm hình chữ U quay với vận tốc ω
D: Quay nam châm hình chữ U với vận tốc ω thì khung dây quay nhanh dần cùng chiều với chiều
quay của nam châm với ω0 = ω

Câu 18: Mạch điện xoay chiều nào sau đây có hệ số công suất lớn nhất?
A: Điện trở thuần R1 nối tiếp với điện trở thuần R2.
B: Điện trở thuần R nối tiếp với cuộn cảm L.
C: Điện trở thuần R nối tiếp với tụ điện C.
D: Cuộn cảm L nối tiếp với tụ điện C.

Câu 19: Một máy phát điện xoay chiều có công suất 1000kW. Dòng điện nó phát ra sau khi tăng thế lên
110kV được truyền đi xa bằng một đường dây có điện trở 20. Điện năng hao phí trên đường dây là:

A: 6050W. B. 5500W. C. 2420W. D. 1653W.
Câu 20: Cho mạch dao động LC, cường độ dòng điện tức thời i = 0,25cos1000t(A). Tụ điện trong mạch có
điện dung 25μF. Độ tự cảm L của cuộn cảm là:

A: 0,04H. B.  1,5H. C. 4.10-6H. D. 1,5.10-6H.
Câu 21: Mạch dao động của một máy thu vô tuyến điện có độ tự cảm L = 10H và điện dung C biến thiên
từ 10pF đến 250pF. Máy có thể bắt được sóng điện từ có bước sóng trong khoảng từ:

A: 10m đến 95m. B: 20m đến 100m. C: 18,8m đến 94,2m. D. 18,8m đến 90m.
Câu 22: Phát biểu nào sau đây là không đúng?

A: Ánh sáng trắng là tập hợp của vô số các đơn sắc có màu biến đổi liên tục từ đỏ đến tím.
B: Chiết suất của chất làm lăng kính đối với các ánh sáng đơn sắc là khác nhau.
C: Ánh sáng đơn sắc không bị tán sắc khi đi qua lăng kính.
D: Khi chiếu một chùm ánh sáng mặt trời đi qua một cặp hai môi trường trong suốt thì tia tím bị lệch ít nhất.

Câu 23: Cho mạch điện xoay chiều gồm cuộn dây có R0 = 50,
4

L = H
10

π
và tụ điện có điện dung

-410
C = F

π
 và

điện trở thuần R = 30. Tất cả được mắc nối tiếp với nhau, rồi đặt vào hai đầu đoạn mạch có điện áp xoay

chiều u 100 2 cos100 t (V)  . Công suất tiêu thụ trên đoạn mạch và trên điện trở R lần lượt là:
A: P = 28,8W; PR = 10,8W. C. P = 80W; PR = 30W.
B: P = 160W ; PR = 30W. D. P = 57,6W; PR = 31,6W.

Câu 24: Tia Rơnghen là :
A: Bức xạ điện từ có bước sóng nhỏ hơn 10-8m. C: Bức xạ điện từ có bước sóng lớn hơn 10-8m.
B: Các bức xạ mang điện tích. D: Các bức xạ do catốt của ống Rơnghen phát ra.
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Câu 25: Chu kì dao ñoäng ñieän töø  töï do trong maïch dao ñoäng LC laø T. Năng lượng điện trường trong tụ
điện của mạch dao động biến thiên vôùi chu kì T’ baèng bao nhieâu ?

A: Biến thiên điều hòa theo thời gian với chu kỳ  T.
B: Biến thiên điều hòa theo thời gian với chu kỳ 2T.
C: Biến thiên điều hòa theo thời gian với chu kỳ T’ = T/2.

D: Biến thiên điều hòa theo thời gian với taàn soá goùc  =
1

LC
.

Câu 26: Khi nguyªn tö chuyÓn tõ tr¹ng th i̧ dõng cã n¨ng lîng En sang tr¹ng th i̧ dõng cã n¨ng lîng thÊp h¬n Em th×:
A: Ph¸t ra mét ph«t«n cã n¨ng lîng ®óng b»ng hiệu  = h.f =   En - Em.
B: Hấp thô mét ph«t«n cã n¨ng lîng ®óng b»ng hiệu  = h.f =   En - Em.
C: Kh«ng hấp thô hay ph¸t x¹ ph«t«n.
D: Cã thó hấp thô hay ph¸t x¹ ph«t«n, kh«ng phô thuéc vµo hiÖu En - Em.

Câu 27: Phát biểu nào sau đây là không đúng?
A: Quang phổ vạch phát xạ của các nguyên tố khác nhau thì khác nhau về số lượng vạch màu, màu
sắc vạch, vị trí và độ sáng tỉ đối của các vạch quang phổ.
B: Mỗi nguyên tố hóa học ở trạng thái khí hay hơi ở áp suất thấp được kích thích phát sáng có một
quang phổ vạch phát xạ đặc trưng.
C: Quang phổ vạch phát xạ là những dải màu biến đổi liên tục nằm trên một nền tối.
D: Quang phổ vạch phát xạ là một hệ thống các vạch sáng màu nằm riêng rẽ trên một nền tối.

Câu 28: Khi nói về sóng điện từ, phát biểu nào sau đây là sai?
A: Sóng điện từ là sóng ngang.
B: Sóng điện từ chỉ truyền được trong môi trường vật chất đàn hồi.
C: Sóng điện từ bị phản xạ khi gặp mặt phân cách giữa hai môi trường.
D: Sóng điện từ lan truyền trong chân không với vận tốc c = 3.108 m/s.

Câu 29: Mét trong c¸c ®Æc ®iÓm cña ®iÖn trë quang lµ:
A: Cã gi¸ trÞ rÊt lín. C. Cã gi¸ trÞ rÊt nhá.
B: Cã gi¸ trÞ thay ®æi ®îc khi bị chiếu sáng. D. Cã gi¸ trÞ kh«ng ®æi.

Câu 30: Trong một ống Rơnghen, biết hiệu điện thế giữa anod và catod là U = 2.106V. Hãy tính bước sóng
nhỏ nhất min của tia Rơnghen do ống phát ra:

A: 0,62 (mm) B. 0,62.10-6 (m) C. 0,62.10-9 (m) D. 0,62.10-12 (m)

Câu 31: Đồng vị 234

92U sau một chuỗi phóng xạ α và β-  biến đổi thành 206

82 Pb . Số phóng xạ α và β- trong chuỗi là:

A: 7 phóng xạ α, 4 phóng xạ β-. C. 5 phóng xạ α, 5 phóng xạ β-.
B: 10 phóng xạ α, 8 phóng xạ β-. D. 16 phóng xạ α, 12 phóng xạ β-.

Câu 32: Hieän töôïng naøo sau ñaây seõ xaûy ra khi chieáu chuøm tia töû ngoaïi vaøo taám keõm coâ laäp tích ñieän aâm.
A: Taám keõm maát daàn eâlectron vaø trôû neân trung hoaø ñieän.
B: Taám keõm maát daàn ñieän tích aâm vaøø trôû thaønh mang ñieän döông.
C: Taám keõm vaãn tích ñieän tích aâm nhö cuõ.
D: Taám keõm tích ñieän aâm nhieàu hôn.

Câu 33: Phát biểu nào sau đây là không đúng? Chu kì bán rã T của một chất phóng xạ là thời gian sau đó :
A: Hiện tượng phóng xạ lặp lại như cũ.
B: 1/2 số hạt nhân phóng xạ biến đổi thành chất khác.
C: Độ phóng xạ giảm còn một nửa so với lúc đầu.
D: 1/2 số hạt nhân phóng xạ bị phân rã.

Câu 34: Trong qu¸ tr×nh va ch¹m trùc diÖn gi÷a mét ªlÐctron vµ mét pozit«n, cã sù huû cÆp t¹o thµnh hai ph«t«n
cã n¨ng lîng 2,0MeV chuyÓn ®éng theo hai chiÒu ngîc nhau. TÝnh ®éng n¨ng cña hai h¹t tríc khi va ch¹m.

A: 1,49MeV B. 0,745MeV C. 2,98MeV D. 2,235MeV.

Câu 35: Đặt hiệu điện thế  2 cosu U t (với U và   không đổi) vào hai đầu một đoạn mạch RLC không
phân nhánh. Dòng điện chạy trong mạch có:

A: Giá trị tức thời thay đổi còn chiều không thay đổi theo thời gian.
B: Giá trị tức thời phụ thuộc vào thời gian theo quy luật của hàm số sin hoặc cosin.
C: Chiều thay đổi nhưng giá trị tức thời không thay đổi theo thời gian.
D: Cường độ hiệu dụng thay đổi theo thời gian.

Câu 36: Khi môt nguyên tử phát ra photon thì có nghĩa là một trong những electron của nó.
A: Va chạm với một electron khác.
B:  Chuyển đến môt trạng thái lượng tử có năng lượng thập hơn.
C: Bứt ra khỏi nguyên tố.
D: Chuyển đến trạng thai lượng tử có mức năng lượng cao hơn.
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Câu 37: Hạt nhân nguyên tử được cấu tạo từ:
A: các prôtôn B. các nơtrôn C. các electron D. các nuclon

Câu 38: Haït nhaân heâli 4
2 He  coù naêng löôïng lieân keát laø 28,4MeV; haït nhaân liti 7

3 Li  coù naêng löôïng lieân

keát laø 39,2 MeV; haït nhaân ñôteâri 2
1 D  coù naêng löôïng lieân keát laø 2,24 MeV. Haêy saép theo thöù töï taêng daàn

veà tính beàn vöõng cuûa ba haït nhaân naøy.
A: liti, heâli, ñôteâri. B: ñôteâri, heâli, liti. C: heâli, liti, ñôteâri. D: ñôteâri, liti, heâli.

Câu 39: Trái Đất chuyển động quanh Mặt Trời theo một quỹ đạo gần tròn có bán kính vào khoảng
A: 15.106 km. B. 15.107 km. C. 15.108 km. D. 15.109 km.

Câu 40: Quá trình phóng xạ nào sau đây không có sự thay đổi cấu tạo hạt nhân ?
A: Phóng xạ α B. Phóng xạ β+ C. Phóng xạ γ D. Phóng xạ β

ĐỀ THI SỐ 7.
Câu 1: Nhận xét nào sau đây là không đúng?

A: Dao động tắt dần càng nhanh nếu lực cản của môi trường càng lớn.
B: Dao động duy trì có chu kì bằng chu kì dao động riêng của con lắc.
C: Dao động cưỡng bức có tần số bằng tần số của lực cưỡng bức.
D: Dao động cưỡng bức có biên độ không phụ thuộc vào tần số của lực cưỡng bức.

Câu 2: Con lắc lò xo dao động điều hoà, khi tăng khối lượng của vật lên 4 lần thì tần số dao động của vật
A: tăng lên 4 lần. B. giảm đi 4 lần. C. tăng lên 2 lần. D. giảm đi 2 lần.

Câu 3: Một con lắc lò xo đặt nằm ngang gồm vật nặng khối lượng 1kg và lò xo khối lượng không đáng kể
có độ cứng 100N/m, dao động điều hoà. Trong quá trình dao động chiều dài của lò xo biến thiên từ 20cm đến
32cm. Cơ năng của vật là:

A: 1,5J. B. 0,36J. C. 3J. D. 0,18J.
Câu 4: Tốc độ truyền âm trong môi trường nào sau đây là lớn nhất ?

A: Môi trường không khí loãng . C. Môi trường không khí.
B: Môi trường nước nguyên chất . D. Trong kim loại.

Câu 5: Chu kỳ dao động của con lắc đơn không phụ thuộc vào:
A: Khối lượng quả nặng C: Chiều dài dây treo.
B: Gia tốc trọng trường. D: Vĩ độ địa lý.

Câu 6: Một con lắc đơn dây treo dài 1m vật nặng có khối lượng 1kg dao động với biên độ góc m = 0,1 rad
tại nơi có gia tốc g = 10 m/s2. Cơ năng toàn phần của con lắc là :

A: 0,1 J B: 0,5 J C: 0,01 J D: 0,05 J.

Câu 7: Mét m¹ch ®iÖn xoay chiÒu m¾c nèi tiÕp gåm mét ®iÖn trë R= 60Ω, cuén d©y thuÇn c¶m L =


0,2
H,

vµ tô ®iÖn C =


410
F, ®Æt hai ®Çu ®o¹n m¹ch mét hiÖu ®iÖn thÕ xoay chiÒu u = 50 2 cos( 100 t ) V, c«ng

suÊt tiªu thô cña m¹ch là:
A: 5 W B. 20W C. 15W D. 10 W

Câu 8: Khi nói về sóng cơ học, phát biểu nào sau đây là sai?
A: Sóng cơ học là sự lan truyền dao động cơ học trong môi trường vật chất.
B: Sóng cơ học truyền được trong tất cả các môi trường rắn, lỏng, khí và chân không.
C: Sóng âm truyền trong không khí là sóng dọc.
D: Sóng cơ học lan truyền trên mặt nước là sóng ngang.

Câu 9: Moät soùng cô hoïc coù phöông trình soùng: u = Acos(5t + /6) (cm). Bieát khoaûng caùch gaàn nhaát giöõa
hai ñieåm coù ñoä leäch pha /4 ñoái vôùi nhau laø 1m. Vaän toác truyeàn soùng seõ laø:

A: 2,5 m/s B.  5 m/s C.  10 m/s D.  20 m/s
Câu 10: Một khối lượng m = 200g dao động điều hòa với biên độ 4cm, tần số 2Hz (lấy 2= 10). Năng lượng dao động
của vật có giá trị là:

A: 256J. B. 2,56.10-4J. C. 2,56.10-2J. D. 2,56.102J.
Câu 11: Phaùt bieåu naøo sau ñaây laø sai khi noùi veà phaûn öùng haït nhaân toûa naêng löôïng :

A: Trong phaûn öùng haït nhaân toûa naêng löôïng toång khoái löôïng caùc haït sinh ra beù hôn so vôùi caùc toång
khoái löôïng caùc haït ban ñaàu.
B: Trong phaûn öùng haït nhaân toûa naêng löôïng caùc haït sinh ra keùm beàn vöõng hôn so vôùi caùc haït ban ñaàu.
C: Phaûn öùng phaàn haïch vaø phaûn öùng nhieät haïch laø caùc phaùn öùng haït nhaân toûa naêng löôïng.
D: Phoùng xaï laø moät phaûn öùng haït nhaân toûa naêng löôïng.
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Câu 12: Một lá thép mỏng dao động với chu kì T = 10ms. Hỏi sóng âm do lá thép phát ra là:
A: Hạ âm B: Siêu âm C: Tạp âm. D: Âm nghe được.

Câu 13: Hai dao động điều hòa cùng phương, cùng tần số, có các phương trình dao động là:

1 6cos( )( )
4

x t cm
   và 2

7
8cos( )( )

4
x t cm

  . Biên độ của dao động tổng hợp hai dao động trên là:

A: 4cm. B. 2cm. C. 10cm. D. 14cm.
Câu 14: Trong mạch RLC mắc nối tiếp, độ lệch pha giữa dòng điện và điện áp giữa hai đầu đoạn mạch phụ thuộc vào:

A: Cường độ dòng điện hiệu dụng trong mạch. C. Điện áp hiệu dụng giữa hai đầu đoạn mạch.
B: Cách chọn gốc tính thời gian. D. Tính chất của mạch điện.

Câu 15: Hieäu ñieän theá giöõa hai ñaàu moät maïch ñieän xoay chieàu laø: u = 200


 
 
 
 

2 cos 100 t
3

 (V), cöôøng ñoä

doøng ñieän qua maïch laø: i =


 
 
 
 

2
2 2 cos 100 t

3
 (A). Coâng suaát tieâu thuï cuûa ñoaïn maïch ñoù laø:

A: 200W B:  400W C: 800W D: 200 3 W
Câu 16: Moät maùy bieán theá lyù töôûng goàm cuoän thöù caáp coù 100 voøng daây maéc vaøo ñieän trôû thuaàn R =
100, cuoän sô caáp coù 1000 voøng daây maéc vaøo nguoàn ñieän xoay chieàu coù hieäu ñieän theá hieäu duïng 200V.
Cöôøng ñoä doøng ñieän hieäu duïng qua ñieän trôû laø :

A: 0,5 A B:  2 A C:  0,2 A D:  1 A
Câu 17: Trong sự truyền tải điện năng. Nếu gọi P là công suất cần truyền đi, R điện trở dây truyền tải, U hiệu
điện thế hiệu dụng hai đầu dây nguoàn. Biều thức nào sau đây mô tả công suất hao phí khi truyền tải  điện đi xa.

A: 2
2

R
P P

U
  B: 2

2

P
P R

U
  C: 2 R

P P
U

  D:
2

P
P R

U
 

Câu 18: Điều kiện để xảy ra hiện tượng cộng hưởng điện trong đoạn mạch R, L, C được diễn tả theo biểu thức nào?

A: f =
1

2 LC
. B.

1

LC
  . C. 2 1

LC
  . D. f2  =

1

2 LC
.

Câu 19: Moät maùy phaùt ñieän 3 pha maéc hình sao coù hieäu ñieän theá pha 127V vaø taàn soá 50Hz. Hieäu ñieän
theá Ud cuûa maïng ñieän nhaän giaù đúng naøo sau ñaây?

A: dU 127 3V B: dU 200 2V C: dU 380V D: dU 380 2V
Câu 20: Điều nào sau đây là không đúng. Các suất điện động trong ba cuộn dây tạo bởi máy phát điện ba
pha có cùng tần số là do:

A: Từ thông qua  cả ba cuộn dây ở mỗi thời điểm là như nhau.
B: Chỉ có một rô to dùng chung cho cả ba cuộn dây.
C: Ba cuộn dây đặt lệch nhau 1200 trên thân stato
D: Ba cuộn dây của stato có số vòng dây giống nhau.

Câu 21: Hạt nhân 226
88 Ra  biến đổi thành hạt nhân 222

86 Rn  do phóng xạ:
A:  và -. B. -. C. . D. +

Câu 22: Phát biểu nào sau đây về tính chất của sóng điện từ là không đúng?
A: Sóng điện từ là sóng ngang.
B: Sóng điện từ mang năng lượng.
C: Sóng điện từ có thể phản xạ, khúc xạ, giao thoa.
D: Sóng phát ra từ loa phóng thanh cũng là sóng điện từ.

Câu 23: Trong giao thoa ánh sáng bằng khe Young khoảng cách từ vân sáng bậc 2 đến vân sáng bậc 7 cùng bên là:
A: x = 3i B. x = 4i C. x = 5i D. x = 6i

Câu 24: Trong các phát biểu sau đây, phát biểu nào là sai?
A: Ánh sáng trắng là 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.
D: Ánh sáng do Mặt Trời phát ra là ánh sáng đơn sắc vì nó có màu trắng.

Câu 25: Chọn câu sai trong các câu sau:
A: Hiện tượng quang dẫn là hiện tượng chất bán dẫn giảm mạnh điện trở khi bị chiếu sáng.
B: Trong hiện tượng quang dẫn, khi được giải phóng electron thoát khỏi chất bán dẫn và trở thành các electron dẫn.
C: Đối với một bức xạ điện từ nhất định thì nó sẽ gây ra hiện tượng quang dẫn hơn hiện tượng quang điện.
D: Hiện tượng quang điện và hiện tượng quang dẫn có cùng bản chất.
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Câu 26: Phát biểu nào sau đây nói về đặc điểm và tính chất của tia Rơnghen là không đúng?
A: Tính chất nổi bật nhất của tia Rơnghen là khả năng đâm xuyên.
B: Dựa vào khả năng đâm xuyên mạnh, người ta ứng dụng tính chất này để chế tạo các máy đo liều
lượng tia Rơnghen.
C: Tia Rơnghen tác dụng lên kính ảnh.
D: Nhờ khả năng đâm xuyên mạnh, mà tia Rơnghen được được dùng trong y học để chiếu điện, chụp điện.

Câu 27: Một sóng ánh sáng đơn sắc được đặc trưng nhất là:
A: Màu sắc C: Tần số
B: Vận tốc truyền. D: Chiết suất lăng kính với ánh sáng đó.

Câu 28: Trong giao thoa với khe Young có: a = 1,5 mm, D = 3 m, người ta đo được khoảng cách giữa vân sáng
bậc 2 và vân sáng bậc 5 cùng một phía vân trung tâm là 3mm. Tính bước sóng ánh sáng dùng trong thí nghiệm:

A: 2.10-6m B. 0,2.10-6m C. 5m D. 0,5m
Câu 29: Năng lượng ion hóa nguyên tử hiđrô là 13,6eV. Bước sóng ngắn nhất của bức xạ mà nguyên tử có
thể phát ra là :

A: 0,1220μm. B. 0,0913μm. C. 0,0656μm. D. 0,5672μm.
Câu 30: Một tấm kẽm tích điện âm nếu chiếu vào một chùm tia hồng ngoại sẽ có hiện tượng gì xảy ra ?

A: Tấm kẽm mất điện tích âm. C. Tấm kẽm mất bớt electron.
B: Tấm kẽm mất bớt điện tích dương. D. Không có hiện tượng gì xảy ra.

Câu 31: Chọn câu sai.
A: Photon có năng lượng. C: Photon có động lượng.
B: Photon có khối lượng. D: Photon không có điện tích.

Câu 32: Điều nào sau đây là sai khi nói về quang phổ liên tục?
A: Quang phổ liên tục không phụ thuộc vào thành phần cấu tạo của nguồn sáng.
B: Quang phổ liên tục phụ thuộc vào nhiệt độ của nguồn sáng.
C: Quang phổ liên tục là những vạch màu riêng biệt hiện trên một nền tối.
D: Quang phổ liên tục do các vật rắn, lỏng hoặc khí có khối lượng riêng lớn khi bị nung nóng phát ra.

Câu 33: Phát biểu nào sau đây về phóng xạ là không đúng ?
A: Phóng xạ là hiện tượng một hạt nhân bị kích thích phóng ra những bức xạ gọi là tia phóng xạ và
biến đổi thành hạt nhân khác.
B: Phóng xạ là một trường hợp riêng của phản ứng hạt nhân.
C: Một số chất phóng xạ có sẵn trong tự nhiên.
D: Có những chất đồng vị phóng xạ do con người tạo ra.

Câu 34: Cho phản ứng hạt nhân 37 37

17 18Cl p Ar n   , khối lượng của các hạt nhân là m(Ar)= 36,956889u, m(Cl) =

36,956563u, m(n) = 1,008670u, m(p) = 1,007276u, 1u = 931MeV/c2. Năng lượng trong phản ứng là năng lượng:
A: Toả ra  1,60132MeV. C. Thu vào 1,60132MeV.
B: Toả ra 2,562112.10-19J. D. Thu vào 2,562112.10-19J.

Câu 35: Một đoạn mạch RLC mắc nối tiếp. Biết U0L = U0C thì điện áp giữa hai đầu mạch và dòng điện sẽ:
A: Cùng pha. B. Sớm pha. C. Trễ pha. D. Vuông pha.

Câu 36: Chọn phát biểu đúng:
A: Hiện tượng một số chất có khả năng hấp thụ ánh sáng có bước sóng này (bước sóng kích thích) để
rồi phát ra ánh sáng có bước sóng khác (bước sóng phát ra) được gọi là sự phát quang (phát > kt).
B: Huyønh quang laø hieän töôïng maø aùnh saùng phaùt quang taét ngay khi ngöøng aùnh saùng kích thích. Noù
thöôøng xaûy ra vôùi chaát loûng vaø chaát khí.
C: Laân quang laø hieän töôïng maø aùnh saùng phaùt quang coøn keùo daøi töø vaøi giaây, ñeán haøng giôø (tuyø
theo chaát) sau khi taét aùnh saùng kích thích. Noù thöôøng xaûy ra vôùi caùc vaät raén.
D: Cả A,B,C đều đúng.

Câu 37: Moät maïch dao ñoäng goàm tuï C vaø cuoän caûm L = 25H. Taàn soá dao ñoäng rieâng cuûa maïch laø f =
1MHz. Cho 2 = 10. Tính ñieän dung C cuûa tuï ñieän.

A: 10nF B: 1nF C: 2nF D:  6,33nF
Câu 38: Hạt nào trong các hạt sau đây không phải là hạt sơ cấp ?

A: Hạt Pôzitron B. Hạt Nơtrinô C. Hạt nhân D. Hạt Nơtron
Câu 39: Với 1, 2, 3 lần lượt là năng lượng của phôtôn ứng với các bức xạ màu lôc, bức xạ tử ngoại và bức
xạ mµu chµm thì:

A: 1 > 2 > 3. B. 2 > 1 > 3. C. 3 > 1 > 2. D. 2 > 3 > 1.
Câu 40: Cho mạch dao động điện từ L C đang hoạt động. Khi điện tích trên các bản tụ điện đạt giá trị cực đại thì
cường độ dòng điện tức thời trong mạch:

A: Bằng 0 C: Cực đại
B: Bằng cường độ dòng điện hiệu dụng D: Bằng 0,5 lần cường độ dòng điện cức đại.
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ĐỀ THI SỐ 8.
Câu 1: Một vật dao động điều hoà, có quỹ đạo là một đoạn thẳng dài 10cm. Biên độ dao động của vật là:

A: 2,5cm. B. 5cm. C. 10cm. D. 20cm.
Câu 2: Một vật năng 500g dao động điều hoà trên quỹ đạo dài 20cm và trong khoảng thời gian 3 phút vật
thực hiện 540 dao động. Cho 2  10. Cơ năng của vật là:

A: 2025J B. 0,9J C. 900J D. 2,025J
Câu 3: Một đoạn mạch xoay chiều không phân nhánh, có điện trở thuần R,cảm kháng ông dây ZL = 200

,dung kháng của tụ điện ZC =100  , khi đặt vào hai đầu mạch một điện áp u = 200 2 cos100 t  (V) thi
cường độ hiệu dụng là 2 A, điện trở thuần R của mạch là:

A: 200 B. 400 C. 50 D.100
Câu 4: Hai con lắc có cùng vật nặng , chiều dài dây treo lần lượt là l1= 81 cm, l2 = 64 cm dao động với biên
độ góc nhỏ tại cùng 1 nơi với cùng năng lượng dao động, biên độ dao động con lắc thứ nhất là: 1= 50, biên
độ góc của con lắc thứ hai là:

A: 5,6250 B: 4,4450 C: 6,3280 D: 3,9150

Câu 5: Theo thuyết lượng từ ánh sáng thì năng lượng của:
A: Một phôtôn bằng năng lượng nghỉ của một êlectrôn  (êlectron).
B: Một phôtôn phụ thuộc vào khoảng cách từ phôtôn đó tới nguồn phát ra nó.
C: Các phôtôn trong chùm sáng đơn sắc bằng nhau
D: Một phôtôn tỉ lệ thuận với bước sóng ánh sáng tương ứng với phôtôn đó.

Câu 6: ÔÛ cuøng moät nôi, con laéc ñôn moät coù chieàu daøi l1 dao ñoäng vôùi chu kyø T1 = 2 (s) thì con laéc ñôn
hai coù chieàu daøi l2 = 2l1 dao ñoäng vôùi chu kyø laø:

A: 2 (s) B: 4 (s) C: 1 (s) D: 2  (s)
Câu 7: Phát biểu nào sau đây về đại lượng đặc trưng của sóng cơ là không đúng?

A: Chu kì của sóng chính bằng chu kì dao động của các phần tử dao động.
B: Tần số của sóng chính bằng tần số dao động của các phần tử dao động.
C: Tốc độ của sóng chính bằng tốc độ dao động của các phần tử dao động.
D: Bước sóng là quãng đường sóng truyền đi được trong một chu kì.

Câu 8: Quang phổ liên tục của một vật:
A:  Phụ thuộc vào bản chất của vật nóng sáng
B:  Phụ thuộc vào nhiệt độ của của vật nóng sáng
C: Không phụ thuộc vào nhiệt độ của của vật nóng sáng
D: Phụ thuộc vào nhiệt độ và bản chất của vật nóng sáng

Câu 9: Gọi d là khoảng cách giữa hai điểm trên phương truyền sóng, v là tốc độ truyền sóng, f là tần số của

sóng. Nếu
v

d (2n 1)
2f

  ; (n = 0, 1, 2,...), thì hai điểm đó sẽ:

A: Dao động cùng pha. C. Dao động ngược pha.
B: Dao động vuông pha. D. Không xác định được.

Câu 10: Một dao động điều hoà x = Acos(t + ) ở thời điểm t = 0 li độ x = A/2 theo chiều âm. Tìm .
A: /6 rad B: /2 rad C:  5/6 rad D: /3 rad

Câu 11: Trên sợi dây OA, đầu A cố định và đầu O dao động điều hoà với tần số 20Hz thì trên dây có 5 nút.
Muốn trên dây rung thành 2 bụng sóng thì ở O phải dao động với tần số:

A: 40Hz. B. 12Hz. C. 50Hz. D. 10Hz.
Câu 12: Một vật nhỏ cã khối lượng 400g được treo vào một lò xo nhẹ có độ cứng 160N/m. Vật dao động
điều hòa theo phương thẳng đứng với biên độ 10cm. Vận tốc của vật khi qua vị trí cân bằng có độ lớn là:

A: 0 (m/s). B. 2 (m/s). C. 6,28 (m/s). D. 4 (m/s).

Câu 13: Moät maïch dieän xoay chieàu goàm moät ñieän trôû R = 100 3 , tuï coù ñieän dung C = 31,8μF maéc noái tieáp.
Hieäu ñieän theá giöõa hai ñaàu maïch laø u = 200 2 cos(100t + π/6)V. Bieåu thöùc doøng ñieän qua maïch khi đó laø:

A: i = 2cos(100t + π/6 ) A C:  i = 2 cos(100t + π/3) A

B: i = 2 2 cos(100t) A D: i = cos(100t + π/6) A
Câu 14: Một điện trở thuần R mắc vào mạch điện xoay chiều tần số 50Hz, muốn dòng điện trong mạch sớm
pha hơn điện áp giữa hai đầu đoạn mạch một góc π/2 thì:

A: Phải mắc thêm vào mạch một tụ điện nối tiếp với điện trở.
B: Phải mắc thêm vào mạch một cuộn cảm nối tiếp với điện trở.
C: Phải thay điện trở nói trên bằng một tụ điện.
D: Phải thay điện trở nói trên bằng một cuộn cảm.
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Câu 15: Một đoạn mạch gồm ba thành phần R, L, C có dòng điện xoay chiều i = Iocost chạy qua, những
phần tử nào không tiêu thụ điện năng?

A: R và C B : L và C C: L và R D: Chỉ có L
Câu 16: Cho maïch ñieän xoay chieàu R,L,C, cuoän daây thuaàn caûm. Ñieän trôû thuaàn R = 300, tuï ñieän coù

dung khaùng ZC = 100. Heä soá coâng suaát cuûa ñoaïn maïch AB laø cos =
2

2
. Cuoän daây coù caûm khaùng laø:

A: 200 2  B: 400 C: 300 D: 200
Câu 17: Một máy phát điện xoay chiều  roto có 5 cặp cực quay 300vòng/phút thì tần số dòng điện là:

A: 25Hz. B. 50Hz. C. 60Hz. D. 1500Hz.
Câu 18: Một máy biến thế có số vòng dây của cuộn sơ cấp là 3000vòng, cuộn thứ cấp là 500vòng, máy biến
thế được mắc vào mạng điện xoay chiều có tần số 50Hz, khi đó cường độ dòng điện hiệu dụng chạy qua
cuộn thứ cấp là 12A thì cường độ dòng điện hiệu dụng chạy qua cuộn sơ cấp sẽ là:

A: 20A. B. 7,2A. C. 72A. D. 2A
Câu 19: Dùng một máy biến thế lí tưởng mà tỉ số giữa số vòng dây ở cuộn dây thứ cấp và cuộn sơ cấp bằng
50 để truyền tải điện năng đi xa. Khi đó điện năng hao phí so với khi không dùng máy biến thế sẽ:

A: Giảm 2500 lần
B: Giảm 100 lần
C: Không thay đổi điện năng hao phí mà chỉ tăng điện áp 50 lần
D: Giảm 50 lần.

Câu 20: Nếu bức xạ có tần số f = 1015Hz thì bức xạ:
A: Thuộc dải sóng vô tuyến C.  Thuộc vùng hồng ngoại
B: Thuộc vùng ánh sáng nhìn thấy D.  Thuộc vùng tử ngoại

Câu 21: Trong thoâng tin voâ tuyeán, haõy choïn phaùt bieåu ñuùng :
A: Soùng daøi coù naêng löôïng cao neân duøng ñeå thoâng tin döôùi nöôùc.
B: Nghe ñaøi baèng soùng trung vaøo ban ñeâm khoâng toát.
C: Soùng cöïc ngaén bò taàng ñieän li phaûn xaï hoaøn toaøn neân coù theå truyeàn ñeán moïi ñieåm treân maët ñaát.
D: Soùng ngaén bò taàng ñieän li vaø maët ñaát phaûn xaï nhieàu laàn neân truyeàn ñeán moïi nôi treân maët ñaát.

Câu 22: Nhận xét nào sau đây về đặc điểm của mạch dao động LC là không đúng?
A: Điện tích trong mạch dao động biến thiên điều hoà.
B: Năng lượng điện trường của mạch dao động tập trung chủ yếu ở tụ điện.
C: Năng lượng từ trường của mạch dao động  tập trung chủ yếu ở cuộn cảm.
D: Tần số của mạch dao động tỉ lệ với điện tích của tụ điện.

Câu 23: Cho mạch dao động LC, khi tăng điện dung của tụ điện lên 4 lần thì tần số dao động của mạch:
A: Tăng lên 4 lần. B. Tăng lên 2 lần. C. Giảm đi 4 lần. D. Giảm đi 2 lần.

Câu 24: Mạch dao động LC có L = 0,36H và C = 1F. Hiệu điện thế cực đại giữa hai bản tụ điện bằng 6V.
Cường độ hiệu dụng qua cuộn cảm là:

A: I = 10mA. B: I = 20mA. C: I = 100mA. D: I = 5 2 mA.
Câu 25: Cho các chùm ánh sáng: trắng, đỏ, vàng, tím. Nhận xét nào sau đây là không đúng?

A: Chùm ánh sáng trắng bị tán sắc khi đi qua lăng kính.
B: Chùm ánh sáng trắng qua máy quang phổ sẽ thu được quang phổ liên tục.
C: Mỗi chùm ánh sáng trên đều có một tần số xác định.
D: Năng lượng photon của ánh sáng tím là lớn nhất trong 3 chùm đỏ, vàng, tím.

Câu 26: Trong thí nghiệm giao thoa ánh sáng vàng bằng Young, khoảng cách giữa hai khe sáng a = 0,3mm, khoảng
cách từ hai khe sáng đến màn D = 1m, khoảng vân đo được i = 2mm. Bước sóng ánh sáng trong thí nghiệm trên là:

A: 6 m B. 1,5 mm C. 0,6 m D: 3,5 m
Câu 27: Phát biểu nào sau đây là đúng?

A: Tia hồng ngoại có tần số cao hơn tần số của tia sáng vàng.
B: Tia tử ngoại có bước sóng lớn hơn bước sóng của tia sáng đỏ.
C: Bức xạ tử ngoại có tần số cao hơn tần số của bức xạ hồng ngoại.
D: Bức xạ tử ngoại có chu kì lớn hơn chu kì của bức xạ hồng ngoại.

Câu 28: Phát biểu nào sao đây là sai khi nói về độ phóng xạ (hoạt độ phóng xạ)?
A: Độ phóng xạ là đại lượng đặc trưng cho tính phóng xạ mạnh hay yếu của một lượng chất phóng xạ.
B: Đơn vị đo độ phóng xạ là becơren.
C: Với mỗi lượng chất phóng xạ xác định thì độ phóng xạ tỉ lệ với số nguyên tử của lượng chất đó.
D: Độ phóng xạ của một lượng chất phóng xạ còn phụ thuộc nhiệt độ của lượng chất đó.

Câu 29: Tia Rônghen phaùt ra töø oáng Rônghen coù böôùc soùng ngaén nhaát laø 8.10-11m. Hieäu ñieän theá UAK cuûa oáng laø:
A: UAK  15527V. B: UAK  1553V. C: UAK  155273V. D: UAK  155V.
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Câu 30: Khẳng định nào sau đây là đúng?
A: Vị trí vạch tối trong quang phổ hấp thụ của một nguyên tố trùng với vị trí vạch sáng màu trong
quang phổ vạch phát xạ của nguyên tố đó.
B: Trong quang phổ vạch hấp thụ các vân tối cách đều nhau.
C: Trong quang phổ vạch phát xạ các vân sáng và các vân tối cách đều nhau.
D: Quang phổ vạch của các nguyên tố hóa học đều giống nhau ở cùng một nhiệt độ.

Câu 31: Chọn các cụm từ thích hợp để điền vào chỗ trống cho hợp nghĩa:  “Theo thuyết lượng tử: Những
nguyên tử hay phân tử vật chất ……… ánh sáng một cách ……… mà thành từng phần riêng biệt mang năng
lượng hoàn toàn xác định ……… ánh sáng”.

A: Không hấp thụ hay bức xạ, liên tục, tỉ lệ thuận với bước sóng.
B: Hấp thụ hay bức xạ, liên tục, tỉ lệ thuận với tần số.
C: Hấp thụ hay bức xạ, không liên tục, tỉ lệ nghịch với bước sóng.
D: Không hấp thụ hay bức xạ, liên tục, tỉ lệ nghịch với tần số.

Câu 32: ¢m s¾c lµ mét ®Æc trng sinh lÝ cña ©m gióp ta ph©n biÖt ®îc ©m do c¸c nguån kh¸c nhau ph¸t ra.
¢m s¾c cã liªn quan mËt thiÕt víi:

A: møc cêng ®é ©m. B. cêng ®é ©m C. tÇn sè ©m. D. ®å thÞ dao ®éng ©m.
Câu 33: Laàn löôït chieáu vaøo beã maët moät taám kim loaïi coù coâng thoaùt laø 1eV caùc aùnh saùng ñôn saéc coù böôùc soùng
1 = 0,5m vaø 2 = 0,55m. AÙnh saùng ñôn saéc naøo coù theå laøm caùc eâlectron trong kim loaïi böùt ra ngoaøi?

A: 2

B: 1

C: Caû 1 vaø 2

D: Khoâng coù aùnh saùng naøo keå treân coù theå laøm caùc eâlectron böùt ra ngoaøi.
Câu 34: Ánh sáng phát quang của một chất có tần số 6.1014Hz. Hỏi những bức xạ có tần số nào dưới đây có
thể gây ra sự phát quang cho chất đó?

A: 5.1014Hz B: 7.1014Hz C: 6.1014Hz D: 9.1013Hz
Câu 35: Hiệu suất của một laze:

A: Nhỏ hơn 1 B: Bằng 1 C: Lớn hơn 1 D: Rất lớn so với 1
Câu 36: Cho phản ứng hạt nhân 19 16

9 8F p O X   , hạt nhân X là:

A: α B. β-. C. β+. D. n.
Câu 37: Khi xác định bước sóng một bức xạ màu da cam, một học sinh đã tìm được giá trị đúng là:

A: A. 0,5nm. B. 0,6µm. C. 0,6mm. D. 0,45µm
Câu 38: Hãy chỉ ra cấu trúc không phải là thành viên của một thiên hà:

A: Punxa B. Lỗ đen C. QuaZa D. Sao siêu mới
Câu 39: Chất phóng xạ 206

82 Pb  phát ra tia α và biến đổi thành 206

82 Pb . Biết khối lượng các hạt là mPb =

205,9744u, mPo = 209,9828u, mα = 4,0026u. Năng lượng toả ra khi 10g Po phân rã hết là:
A: 2,2.1010J. B. 2,5.1010J. C. 2,7.1010J. D. 2,8.1010J.

Câu 40: Chọn câu sai:
A: Độ phóng xạ đặc trưng cho chất phóng xạ.
B: Chu kỳ bán rã đặc trưng cho chất phóng xạ.
C: Hằng số phóng xạ đặc trưng cho chất phóng xạ.
D: Hằng số phóng xạ và chu kỳ bán rã của chất phóng xạ tỉ lệ nghịch với nhau.

ĐỀ THI SỐ 9.
Câu 1: Một sợi dây đàn hồi AB dài 1,2m đầu A cố định đầu B tự do, được rung với tần số f và trên dây có sóng
lan truyền với tốc độ 24m/s. Quan sát sóng dừng trên dây người ta thấy có 9 nút. Tần số dao động của dây là:

A: 95Hz. B. 85Hz. C. 80Hz. D. 90Hz.

Câu 1: Đặt hiệu điện thế  2 cos100u U t (với U kh«ng ®æi) vào hai đầu một đoạn mạch RLC kh«ng

ph©n nh¸nh. BiÕt R = 100 , cuén d©y thuÇn c¶m cã ®é tù c¶m L =

1

H, tô cã ®iÖn dung C vµ cêng ®é dßng

®iÖn trong m¹ch sím pha /4 so víi hiÖu ®iÖn thÕ u. Gi¸ trÞ C lµ:

A: 2 ( )F B.


410
( )F C.



410
( )

2
F D.  ( )F

Câu 2: Một vật nặng 100g treo vào lò xo làm nó dãn ra 1cm. Trong quá trình vật dao động thì chiều dài của
lò xo biến thiên từ 25cm đến 35cm. Lấy g = 10m/s2. Cơ năng của vật là:

A: 1250J . B. 0,125J. C. 12,5J. D. 125J.
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Câu 3: T là chu kỳ của vật dao động tuần hoaøn. Thời điểm t và thời điểm t  + mT với m N thì vật:
A: Chỉ có vận tốc bằng nhau. C: Chỉ có gia tốc bằng nhau.
B: Chỉ có li độ bằng nhau. D: Có cuøng traïng thaùi dao ñoäng.

Câu 4: Chọn câu trả lời đúng. Trong phương trình dao động điều hoà: x = Acos(t +  ).
A: Biên độ A, tần số góc , pha ban đầu  là các hằng số dương
B: Biên độ A, tần số góc , pha ban đầu  là các hằng số âm
C: Biên độ A, tần số góc , pha ban đầu  là các hằng số phụ thuộc vào cách chọn gốc thời gian t = 0.
D: Biên độ A, tần số góc , là các hằng số dương, pha ban đầu  là các hằng số phụ thuộc vào cách
chọn gốc thời gian t = 0.

Câu 5: Trong thí nghiệm Iâng về giao thoa ánh sáng, khoảng cách giữa hai khe là 0,4mm; khoảng cách từ
mặt phẳng chứa hai khe đến màn quan sát là 1m. Ánh sáng chiếu vào hai khe có bước sóng là  = 0,6m.
Khoảng vân i và vị trí vân sáng bậc 3 của hệ vân giao thoa trên màn là:

A: i = 1,5 mm và x3 =  4,5 mm. C. i = 2,4 mm và x3 =  4,8 mm.
B: i = 1,5 mm và x3 =  3,0 mm. D. i = 2,4 mm và x3 =  7,2 mm.

Câu 6: Moät dao ñoäng ñieàu hoøa theo hàm x = Acos(.t + ) treân quó ñaïo thaúng daøi 10cm. Chon goác thôøi
gian laø luùc vaät qua vò trí x = 2,5cm vaø ñi theo chieàu döông thì pha ban ñaàu cuûa dao ñoäng laø:

A: /6rad B: /3rad C: -/3rad D: 2/3 rad
Câu 7: Sau hai chu kỳ bán rã tỉ số khối lượng chất phóng xạ còn lại và khối lượng chất phóng xạ phân rã là ?

A: 1/2 B. 1/4 C. 2 D. 4
Câu 8: Êlectron quang điện bị bứt ra khỏi bề mặt kim loại khi chiếu sáng nếu:

A: Cường độ của ánh sáng rất lớn.
B: Bước sóng của ánh sáng lớn.
C: Tần số của ánh sáng nhỏ.
D: Bước sóng của ánh sáng nhỏ hơn hoặc bằng một giới hạn xác định.

Câu 9: Phát biểu nào sau đây về sóng cơ là không đúng?
A: Sóng cơ là quá trình lan truyền dao động cơ trong một môi trường liên tục.
B: Sóng ngang là sóng có các phần tử dao động theo phương ngang.
C: Sóng dọc là sóng có các phần tử dao động theo phương trùng với phương truyền sóng.
D: Bước sóng là quãng đường sóng truyền đi được trong một chu kì.

Câu 10: Trong hiện tượng giao thoa sóng trên mặt nước, khoảng cách giữa hai cực đại liên tiếp nằm trên
đường nối hai tâm sóng bằng:

A: Hai lần bước sóng. C. Một bước sóng.
B: Một nửa bước sóng. D. Một phần tư bước sóng.

Câu 11: Âm do hai nhạc cụ phát ra luôn khác nhau về:
A: Tần số. C: Âm sắc.
B: Cöôøng ñoä. D: Về cả tần số, cöôøng ñoä.

Câu 12: Trong hệ sóng dừng trên một sợi dây mà hai đầu được giữ cố định thì bước sóng:
A: Khoảng cách giữa hai nút hoặc hai bụng liên tiếp.
B: Độ dài của dây.
C: Hai lần độ dài dây.
D: Hai lần khoảng cách giữa hai nút hoặc hai bụng liên tiếp.

Câu 13: Gọi t là khoảng thời gian để số hạt nhân của một lượng chất phóng xạ giảm đi e lần (e là cơ số
của loga tự nhiên với lne = 1), T là chu kì bán rã của chất phóng xạ đó. Quan hệ giữa  t và T là:

A: t =
2

T
. B. t = . ln 2T . C. t =

ln 2

T
. D. t =

ln 2

T
.

Câu 14: Baûn chaát cuûa doøng ñieän xoay chieàu laø:
A: Doøng chuyeån dôøi coù höôùng cuûa caùc electron trong daây daãn döôùi taùc duïng cuûa ñieän tröôøng ñeàu.
B: Söï dao ñoäng cöôõng böùc cuûa caùc ñieän tích döông trong daây daãn .
C: Söï dao ñoäng cöôõng böùc cuûa caùc electron trong daây daãn.
D: Doøng dòch chuyeån cuûa caùc electron, ion döông vaø aâm trong daây daãn.

Câu 15: Cho mạch điện xoay chiều RLC nối tiếp, f = 50Hz, trong đó R = 100; C =
410

F
2




; L là cuộn dây thuần

cảm, có độ tự cảm L. Khi điện áp hiệu dụng giữa hai bản tụ điện đạt giá trị cực đại thì độ tự cảm L có giá trị:
A: 0,637H. B. 0,318H. C. 31,8H. D. 63,7H.

Câu 16: Nguyên tắc tạo ra dòng điện xoay chiều.
A: Tự cảm. B: Cảm ứng điện từ. C: Từ trường quay. D:.Caû ba yeáu toá treân
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Câu 17: Trong moät ñoaïn maïch RLC maéc noái tieáp: Taàn soá doøng ñieän laø f = 50Hz, L = 0,318H. Muoán coù
coäng höôûng ñieän trong maïch thì trò soá cuûa C phaûi baèng:

A: 10-4 F B: 15,9F C: 16F D: 31,8F
Câu 18: Một máy phát điện xoay chiều một pha mà khung dây có N vòng dây phát ra điện áp xoay chiều có
tần số f và suất điện động cực đại E0. Để giảm tốc độ quay của rôto 4 lần mà không làm thay đổi tần số thì:

A: Tăng số cặp cực 4 lần. C: Tăng số cặp cực 2 lần.
B: Tăng số vòng dây 4 lần. D: Giảm số vòng dây 4 lần.

Câu 19: Coâng thöùc naøo döôùi ñaây dieãn taû ñuùng ñoái vôùi maùy bieán theá khoâng bò hao toån naêng löôïng?

A: 2 2

1 1

I U
I U

B:  2

1

1

2

N U
N U

C: 2 1

1 2

I U
I U

D: 2 2

1 1

I N
I N

Câu 20: Moät cuoän daây coù ñoä töï caûm L vaø đieän trôû thuaàn R maéc nối tiếp vaøo giöõa hai ñieåm coù hieäu ñieän
theá xoay chieàu taàn soá f giá trị hiệu dụng U. Hiệu điện thế 2 đầu R là:

A:


U.R
2 fL

B:
 2 2 2 2

U.R

R 4 f L
C:

 2 2 2 2

U.R

R 2 f L
D:

 

U.R
R 2 fL

Câu 21: Ñeå giaûm coâng suaát hao phí treân daây taûi ñieän 9 laàn, tröôùc khi truyeàn taûi, hieäu ñieän theá phaûi:
A: Giaûm ñi 9 laàn B: Taêng leân 81 laàn. C: Giaûm ñi 81 laàn D: Taêng leân 3 laàn.

Câu 22: Phát biểu nào sau đây về tính chất của sóng điện từ là không đúng?
A: Sóng điện từ có thể bị phản xạ, khúc xạ, giao thoa.
B: Tốc độ sóng điện từ không thay đổi trong các môi trường.
C: Sóng điện từ là sóng ngang.
D: Sóng điện từ mang năng lượng.

Câu 23: Một mạch dao động gồm cuộn cảm có độ tự cảm 27μH, một điện trở thuần 1Ω và một tụ điện 3000ρF.
Điện áp cực đại giữa hai bản tụ điện là 5V. Để duy trì dao động cần cung cấp cho mạch một công suất là:

A: 335,4 W. B. 112,5 kW. C. 1,37.10-3 W. D. 0,037 W.
Câu 24: Chọn câu sai:

A: Đại lượng đặc trưng cho ánh sáng đơn sắc là tần số.
B: Vận tốc của ánh sáng đơn sắc không phụ thuộc môi trường truyền.
C: Chiết suất của chất làm lăng kính đối với ánh sáng đỏ nhỏ hơn đối với ánh sáng màu lục.
D: Sóng ánh sáng có tần số càng lớn thì vận tốc truyền trong môi trường trong suốt càng nhỏ

Câu 25: Cường độ dòng điện tức thời trong mạch dao động LC có dạng i = 0,02cos2000t (A). Tụ điện trong
mạch có điện dung C = 5μF. Độ tự cảm L có độ lớn là:

A: 50mH. B.  50H. C.  5.10-6H. D.  5.10-8H.
Câu 26: Trong giao thoa với khe Young có: a = 1,5 mm, D = 3 m, người ta đo được khoảng cách giữa vân
sáng bậc 2 và vân sáng bậc 5 cùng một phía vân trung tâm là 3mm. Tính khoảng cách giữa vân sáng bậc 3 và
vân sáng bậc 8 cùng một phía vân trung tâm.

A: 3.10-3 m B. 8.10-3 m C. 5.10-3 m D. 4.10-3 m
Câu 27: Hiện tượng quang điện là hiện tượng electron bị bứt ra khỏi kim loại khi:

A: Chiếu vào kim loại ánh sáng thích hợp.
B: Nó bị nung nóng.
C: Đặt tấm kim loại vào trong một điện trường mạnh.
D: Nhúng tấm kim loại vào trong một dung dịch.

Câu 28: Các tính chất hoặc tác dụng nào sau đây không phải của tia tử ngoại?
A: Có tác dụng ion hoá chất khí. C: Có khả năng gây ra hiện tượng quang điện.
B: Bị thạch anh hấp thụ rất mạnh. D: Có tác dụng sinh học.

Câu 29: Choïn cuïm töø thích hôïp ñeå ñieàn vaøo phaàn coøn thieáu : Nguyeân taéc cuûa maùy quang phoå döïa treân
hieän töôïng quang hoïc chính laø hieän  töôïng………....… Boä phaän thöïc hieän taùc duïng treân laø.....…………

A: Giao thoa aùnh saùng, hai khe Young. C: Taùn saéc aùnh saùng, oáng chuaån tröïc.
B: Giao thoa aùnh saùng, laêng kính. D: Taùn saéc aùnh saùng, laêng kính.

Câu 30: Trong thí nghieäm vôùi teá baøo quang ñieän, khi chieáu vaøo catoât chuøm aùnh saùng ñôn saéc coù böôùc soùng
3.10-7m, thì hieäu ñieän theá haõm ñaõ ñöôïc coù ñoä lôùn laø 1,2V. Suy ra coâng thoaùt cuûa kim loaïi laøm catoât cuûa teá baøo laø:

A: 8,545.10-19 J B: 4,705.10-19 J C: 2,3525.10-19J D: 9,41.10-19J

Câu 31: Dùng hạt α bắn phá hạt nhân 27
13 Al ta có phản ứng: 27

13 Al + α  30

15 P  + n. Biết mα = 4,0015u; mAl =

26,974u, mp = 29,970u; mn = 1,0087u ; 1u = 931MeV/c2. Bỏ qua động năng của các hạt điện phát ra. Động
năng tối thiểu của hạt α để phản ứng xảy ra là:

A: 2MeV B. 3MeV C. 4MeV D. 5MeV
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Câu 32: Phaùt bieåu naøo sau ñaây laø sai?
A: Giaû thuyeát soùng aùnh saùng khoâng giaûi thích ñöôïc hieän töôïng quang ñieän.
B: Trong cuøng moâi tröôøng aùnh saùng truyeàn vôùi vaän toác baèng vaân toác cuûa soùng ñieän töø.
C: AÙnh saùng coù tính chaát haït, moãi haït aùnh saùng ñöôïc goïi laø moät phoâ toân.
D: Thuyeát löôïng töû aùnh saùng chöùng toû aùnh saùng coù baûn chaát soùng.

Câu 33: Chæ ra phaùt bieåu sai:
A: Pin quang ñieän laø duïng cuï bieán ñoåi tröïc tieáp naêng löôïng aùnh saùng thaønh ñieän naêng.
B: Pin quang ñieän hoaït ñoäng döïa vaøo hieän töôïng quang daãn.
C: Quang trôû vaø pin quang ñieän ñeàu hoaït ñoäng döïa vaøo hieän töôïng quang ñieän ngoaøi.
D: Quang trôû laø moät ñieän trôû coù trò soá phuï thuoäc cöôøng ñoä chuøm saùng thích hôïp chieáu vaøo noù.

Câu 34: Một ống phát ra tia Rơnghen hoạt động với UAK = 2011V. Cho h = 6.625.10-34Js; c = 3.108m/s; |e| =
1,6.10-19C. Khi ống hoạt động thì bước sóng phát ra là:

A: 4.10-12 m B. 6,77.10-11 m C. 4.10-11 m D. 6,177.10-10 m
Câu 35: Một chất có khả năng phát ra ánh sáng tím. Hỏi khi chiếu vào chất đó các bức xạ nào dưới đây thì
có thể xảy ra sự phát quang?

A: Hồng ngoại B: Ánh sáng lục C: Ánh sáng vàng D: Tử ngoại.
Câu 36: Phát biểu nào sau đây là không đúng?  Tia α :

A: Bị lệch trong điện trường hoặc từ trường.
B: Có tốc độ gần bằng tốc độ ánh sáng trong chân không.
C: Làm ion hoá không khí

D: Gồm các hạt nhân của nguyên tử hêli 4
2 He .

Câu 37: Trong các biểu thức sau đây, biểu thức nào đúng với nội dung của định luật phóng xạ? (Với mo là khối
lượng chất phóng xạ ban đầu, m là khối lượng chất phóng xạ còn lại tại thời điểm t,  là hằng số phân rã phóng xạ).

A: t

o
m m e B. t

o
m me C. t

o
m m e D. t

o

1
m me

2



Câu 38: Trong phản ứng hạt nhân: 19 1 16

9 1 8
F H O X   thì X là:

A: Nơtron B. electron C. hạt + D. hạt 
Câu 39: Trục quay của trái đất quanh mình nó nghiêng trên mặt phẳng quỹ đạo của nó quanh mặt trời một góc bằng:

A: 21o27' B. 22o27' C. 23o27' D. 24o27'
Câu 40: Vận tốc truyền âm trong không khí và trong nước lần lượt là 330 m/s và 1450 m/s. Khi một sóng
âm truyền từ không khí vào nước thì tần số của nó sẽ:

A: Giảm 4,4 lần. B. Không thay đổi. C. Tăng 4,4 lần. D. Tăng 2 lần.

ĐỀ THI SỐ 10.
Câu 1: Một chất điểm dao động điều hoà dọc theo trục ox có chu kỳ T = 2s, chất điểm vạch ra một quỹ đạo có độ dài
S = 12cm. Thời điểm ban đầu, chất điểm ở vị trí biên dương. Phương trình giao động của chất điểm là:

A: x = 12cos(2t + /2) C. x = 6cos(2t + /2)cm
B: x = 6cos(t + /2)cm D. x = 6cost

Câu 2: Một vật có khối lượng 0,2kg được treo vào lò xo có độ cứng 80N/m. Vật được kéo theo phương thẳng đứng
ra khỏi vị trí cân bằng một đoạn 0,1m rồi thả nhẹ cho dao động. Hỏi tốc độ của vật khi qua vị trí cân bằng bao nhiêu?

A: 0 m/s B: 1,4 m/s C:   1m/s D:  2m/s
Câu 3: Một con lắc đơn có dây treo dài 50 cm vật nặng có khối lượng 25g. Từ vị trí cân bằng kéo dây treo
đến vị trí nằm ngang rồi thả cho dao động. Lấy g = 10 m/s2. Vận tốc của vật khi qua vị trí cân bằng là:

A: ±10 m/s B:  ± 10 m/s C: ± 0,5 m/s D: ±0,25m/s.
Câu 4: Xét dao động tổng hợp của hai dao động thành phần có cùng tần số. Biên độ của dao động tổng hợp
không phụ thuộc vào yếu tố nào sau đây:

A: Biên độ của dao động hợp thành thứ nhât. C: Biên độ của dao động hợp thành thứ hai.
B: Tần số chung của hai dao động hợp thành. D: Độ lệch pha của hai dao động hợp thành.

Câu 5: Đặt vào hai đầu đoạn mạch điện RLC nối tiếp một hiệu điện thế u 220 2 cos t
2


   

 
 

(V) thì cường độ

dòng điện qua đoạn mạch có biểu thức là i 2 2 cos t
4


   

 
 

(A). Công suất tiêu thụ của đoạn mạch này là:

A: 440W. B. 220 2 W. C. 440 2 W. D. 220W.
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Câu 6: Một con lắc đơn có chu kỳ 2,9s khi nó dao động ở một nơi trên trái đất. Tính chu kỳ của con lắc này khi
ta đưa nó lên mặt trăng, biết rằng gia tốc trọng trường của mặt trăng bằng 60% gia tốc trọng trường trên trái đất.

A: 2,5s. B: 3,75s. C: 1,93s D: 0,54s.
Câu 7: Để phân loại sóng ngang vaø soùng doïc người ta căn cứ vào:

A: Moâi tröôøng truyeàn soùng.
B: Phương dao động của các phần tử vật chất.
C: Vận tốc truyền của sóng.
D: Phương dao động của các phần tử vật chất và phương truyền sóng.

Câu 8: Đối với một con lắc lò xo đang dao động điều hòa thì hợp lực tác dụng lên nó luôn:
A: Cùng chiều với chiều âm của trục tọa độ. C. Cùng chiều với chiều dương của trục tọa độ.
B: Hướng về vị trí cân bằng của con lắc D. Cùng chiều với chiều chuyển động của vật.

Câu 9: Soùng aâm coù taàn soá 400Hz truyeàn trong khoâng khí vôùi vaän toác 340m/s. Hai ñieåm trong khoâng khí
gaàn nhau nhaát, treân cuøng moät phöông truyeàn vaø dao ñoäng vuoâng pha seõ caùch nhau moät ñoaïn:

A: 0,85 m B. 0,425 m C. 0,2125 m D.  0,294 m
Câu 10: Một dây đàn có chiều dài L, hai đầu cố định. Sóng dừng trên dây có bước sóng dài nhất là.

A: L/2. B: L/4. C: L. D: 2L
Câu 11: Trong hiện tượng giao thoa cơ học với hai nguồn A và B thì khoảng cách giữa hai điểm gần nhau
nhất trên đoạn AB dao động với biên độ cực tiểu là:

A: 0,25  B: 0,5 C: 2  D: 
Câu 12: Ñoái vôùi doøng ñieän xoay chieàu, cuoän caûm coù taùc duïng:

A: Caûn trôû doøng ñieän, doøng ñieän coù taàn soá caøng nhoû caøng bò caûn trôû nhieàu.
B: Caûn trôû doøng ñieän, doøng ñieän coù taàn soá caøng lôùn caøng ít bò caûn trôû.
C: Ngaên caûn hoaøn toaøn doøng ñieän.
D: Caûn trôû doøng ñieän, doøng ñieän coù taàn soá caøng lôùn caøng bò caûn trôû nhieàu.

Câu 13: Moät doøng ñieän xoay chieàu có bieåu thöùc cöôøng ñoä: i = 5cos(t + ), keát luaän naøo sau ñaây laø sai?
A: Cöôøng ñoä doøng ñieän hieäu duïng baèng 5A. C: Taàn soá doøng ñieän baèng 50Hz.
B: Bieân ñoä doøng ñieän baèng 5A D: Chu kyø cuûa doøng ñieän baèng 0,02s

Câu 14: Trong maïch ñieän xoay chieàu goàm R, L vaø C noái tieáp, cho bieát R = 100 vaø cöôøng ñoä chaäm pha
hôn hieäu ñieän theá goùc /4. Coù theå keát luaän laø:

A: ZL < ZC B: ZL - ZC  =  100 C: ZL = ZC = 100 D: ZC – ZL =  100.
Câu 15: Moät maïch ñieän xoay chieàu goàm moät ñieän trôû R, cuoän thuaàn caûm coù ñoä töï caûm L = 0,318H, tuï coù ñieän dung
C = 31,8μF maéc noái tieáp. Taàn soá  doøng ñieän qua maïch laø bao nhieâu thì coù coäng höôûng ñieän xaûy ra ?

A: 50Hz B: 60Hz C: 25Hz D: 250Hz
Câu 16: Để một máy phát điện xoay chiều roto có 8 cặp cực phát ra dòng điện tần số 50Hz thì roto  quay với tốc độ:

A: 480 vòng/phút. B. 400 vòng/phút. C. 96vòng/phút. D. 375vòng/phút.
Câu 17: Ñieàu naøo sau ñaây laø sai khi noùi veà moái lieân heä giöõa ñieän tröôøng vaø töø tröôøng?

A: Khi töø tröôøng bieán thieân laøm xuaát hieän ñieän tröôøng bieán thieân vaø ngöôïc laïi ñieän tröôøng bieán
thieân laøm xuaát hieän töø tröôøng bieán thieân.
B: Ñieän tröôøng bieán thieân ñeàu thì töø tröôøng bieán thieân cuõng ñeàu
C: Töø tröôøng bieán thieân caøng nhanh laøm ñieän tröôøng sinh ra coù taàn soá caøng lôùn.
D: Töø tröôøng bieán thieân caøng nhanh laøm ñieän tröôøng sinh ra coù taàn soá caøng nhoû.

Câu 18: Với cùng một công suất cần truyền tải, nếu tăng hiệu điện thế hiệu dụng ở nơi truyền đi lên 20 lần
thì công suất hao phí trên đường dây:

A: Giaûm 20 lần. B: Tăng 400 lần. C: Tăng 20 lần. D: Giaûm 400 lần.
Câu 19: Một mạch dao động có tần số riêng 100kHz và tụ điện điện dung C = 5.10-3F. Độ tự cảm L của
mạch dao động là:

A: 5.10-5 H B. 5.10-4 H C. 5.10-3 H D. 2.10-4 H
Câu 20: BiÕt  hạt α có khối lượng 4,0015u, số Avôgađrô NA = 6,02.1023mol-1, 1u = 931MeV/c2, mp = 1,00728u,
mn = 1,00866u. Năng lượng toả ra khi các nuclôn kết hợp với nhau tạo thành tạo thành 1mol khí hêli là:

A: 2,7.1012J. B. 3,5. 1012J. C. 2,7.1010J. D. 3,5. 1010J.
Câu 21: Hệ mặt trời bao gồm:

A: Mặt trời và 8 hành tinh C: Mặt trời và 9 hành tinh
B: Mặt trời , 8 hành tinh  và các tiểu hành tinh D: Mặt trời và 10 hành tinh

Câu 22: Hiện tượng giao thoa khe I-âng chứng tỏ rằng:
A: Ánh sáng có bản chất sóng. C: Ánh sáng là sóng ngang.
B: Ánh sáng là sóng điện từ. D: Ánh sáng có thể bị tán sắc.
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Câu 23: Tìm phát biểu đúng về ánh sáng đơn sắc.
A: Ánh sáng đơn sắc luôn có cùng một bước sóng trong các môi trường.
B: Ánh sáng đơn sắc luôn có cùng một vaän toác khi truyeàn qua caùc moâi tröôøng
C: Ánh sáng đơn sắc không bị lệch đường truyền khi đi qua một lăng kính.
D: Ánh sáng đơn sắc là ánh sáng không bị tán sắc khi đi qua một lăng kính.

Câu 24: Soùng ñieän töø ñöôïc caùc ñaøi phaùt coù coâng suaát lôùn coù theå truyeàn ñi moïi ñieåm treân maët ñaát laø soùng:
A: Daøi vaø cöïc daøi. B: Soùng trung. C: Soùng ngaén. D: Soùng cöïc ngaén.

Câu 25: Mạch dao động LC có C = 5F. Hiệu điện thế cực đại giữa hai bản tụ điện bằng 6V. Năng lượng
của mạch dao động là:

A: 9.10-4J. B: 0,9.10-4J. C: 4,5.10-4J. D:  18.10-4J.
Câu 26: Trong thí nghiệm giao thoa ánh sáng vàng bằng Young, khoảng cách giữa hai khe sáng a = 0,3mm,
khoảng cách từ hai khe sáng đến màn D = 1m, khoảng vân đo được i = 2mm. Xác định vị trí của vân sáng bậc 5.

A: 10 mm B. 1 mm C: 0,1 mm D. 100 mm
Câu 27: Đặc điểm của quang phổ liên tục là:

A: Phụ thuộc vào thành phần cấu tạo của nguồn sáng.
B: Không phụ thuộc vào thành phần cấu tạo của nguồn sáng.
C: Không phụ thuộc vào nhiệt độ của nguồn sáng.
D: Có nhiều vạch sáng tối xen kẽ nhau.

Câu 28: Chọn các cụm từ thích hợp để điền vào các chỗ trống cho hợp nghĩa: “Tia tử ngoại là những bức xạ
……… có bước sóng ……… bước sóng của ánh sáng ………”.

A: Nhìn thấy được - nhỏ hơn – tím. C: Không nhìn thấy được - lớn hơn – tím.
B: Không nhìn thấy được - nhỏ hơn - đỏ. D: Không nhìn thấy được - nhỏ hơn – tím.

Câu 29: Choïn caâu traû laø ñuùng:
A: Quang daãn laø hieän töôïng daãn ñieän cuûa chaát baùn daãn luùc ñöôïc chieáu saùng.
B: Quang daãn laø hieän töôïng kim loaïi phaùt xaï eâlectron luùc ñöôïc chieáu saùng.
C: Quang daãn laø hieän töôïng ñieän trôû cuûa moät chaát giaûm raát nhieàu khi haï nhieät oä xuoáng raát thaáp.
D: Quang daãn laø hieän töôïng böùt quang eâlectron ra khoûi beà maët chaát baùn daãn.

Câu 30: Chọn câu đúng.
A: Bước sóng của ánh sáng huỳnh quang nhỏ hơn bước sóng của ánh sáng kích thích.
B: Bước sóng của ánh sáng lân quang nhỏ hơn bước sóng của ánh sáng kính thích.
C: Ánh sáng lân quang tắt ngay sau khi tắt nguồn sáng kích thích.
D: Sự tạo thành quang phổ vạch của nguyên tử hidro chỉ được giải thích bằng thuyết lượng tử.

Câu 31: Hạt nào dưới đây là hạt sơ cấp:
A: Notron B. Đơtri C. Triti D. Heli

Câu 32: Trong một ống Rơnghen (phát ra tia X), electron đập vào catod với vận tốc mỗi hạt là 8.107m/s.
Cho h = 6.625.10-34Js; c = 3.108m/s; m = 9,1.10-31kg; |e| = 1,6.10-19C. Tính hiệu điện thế giữa anod và catod
(bỏ qua động năng của electron khi bứt ra khỏi catod).

A: 18,2 (V) B. 18,2 (kV) C. 81,2 (kV) D. 2,18 (kV)
Câu 33: Trong quang phoå hidro, böôùc soùng daøi nhaát cuûa daõy Laiman laø 0,1216m, böôùc soùng ngaén nhaát
cuûa daõy Banme laø 0,3650 m. Haõy tính böôùc soùng ngaén nhaát cuûa böùc xaï maø hiñroâ coù theå phaùt ra :

A: 0,4866m B: 0,2434m C: 0,6563m D : 0,0912m
Câu 34: Chọn câu đúng.

A: Quang phổ liên tục phụ thuộc cả nhiệt độ và bản chất của vật
B: Quang phổ liên tục phụ thuộc vào nhiệt độ của vật nóng sáng
C: Quang phổ liên tục không phụ thuộc vào nhiệt độ và bản chất của vật
D: Quang phổ liên tục của một vật phụ thuộc vào bản chất của vật

Câu 35: Trong phóng xạ -, so với hạt nhân mẹ trong bảng tuần hoàn thì hạt nhân con có vị trí:
A: Lùi 1 ô B. Lùi 2 ô C. Tiến 1 ô D. Tiến 2 ô

Câu 36: Chất phóng xạ Coban 60
27 Co dùng trong y tế có chu kì bán rã T = 5,33năm. Ban đầu có 500g 60

27 Co .

Sau bao lâu thì khối lượng chất phóng xạ còn lại 100g ?
A: 12,38năm B. 8,75năm C. 10,5 năm D. 15,24năm.

Câu 37: Cho mạch điện xoay chiều R,L,C mắc nối tiếp. Điện áp hiệu dụng hai đầu điện trở, tụ điện và cuộn dây thuần
cảm lần lượt là 40V, 60V và 20V. Kết luận nào sau đây là đúng ?

A: Cường độ dòng điện tức thời trễ pha hơn điện áp hai đầu mạch là π/4.
B: Cường độ dòng điện tức thời sớm pha hơn điện áp hai đầu mạch là π/4.
C: Cường độ dòng điện tức thời trễ pha hơn điện áp hai đầu mạch là π/2.
D: Cường độ dòng điện tức thời sớm pha hơn điện áp hai đầu mạch là π/2.
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Câu 38: Chọn câu sai. Các tia có cùng bản chất là:
A: tia  và tia tử ngoại C. tia  và tia hồng ngoại.
B: tia âm cực và tia Rơnghen D. tia  và tia âm cực.

Câu 39: Phát biểu nào sau đây là đúng ?
A: Tia hồng ngoại có tần số cao hơn tần số của tia sáng vàng .
B: Tia tử ngoại có bước sóng lớn hơn bước sóng của tia sáng đỏ.
C: Bức xạ tử ngoại có tần số cao hơn tần số của bức xạ hồng ngọai.
D: Bức xạ tử ngọai có chu kì lớn hơn chu kì của bức xạ hồng ngọai.

Câu 40: Một con lắc lò xo treo thẳng đứng, quả nặng ở phía trên điểm treo. Trong quá trình dao động điều hòa , khi
chiều dài lò xo là cực tiểu thì điều nào sau đây có thể không đúng ?

A: Vật đang ở vị trí biên C. Vận tốc của vật bằng 0
B: Độ lớn lực đàn hồi bằng 0. D. Thế năng đàn hồi cực tiểu

ĐỀ THI SỐ 11.
Câu 1: Moät vaät dao ñoäng ñieàu hoøa vôùi li ñoä x = Acos(t + ) vaø vaän toác dao ñoäng v = -Asin(t + ):

A: Vaän toác v dao ñoäng cuøng pha vôùi li ñoä C: Vaän toác dao ñoäng lệch pha /2 so vôùi li doä
B: Li ñoä sôùm pha  so vôùi vaän toác D: Vaän toác sôùm pha hôn li ñoä goùc 

Câu 2: Một vật có khối lượng 0,4 kg, treo vào một lò xo có độ cứng 80 N/m, dao động điều hòa theo
phương thẳng đứng với biên độ 0,1m. Hỏi gia tốc của vật ở vị trí biên có độ lớn là bao nhiêu?

A: 0 m/s2 B:  5 m/s2 C:  10 m/s2 D: 20 m/s2

Câu 3: Chọn cụm từ thích hợp để điền vào chỗ trống sau cho hợp nghĩa: Dao động ……….là dao động của
một vật duy trì với biên độ không đổi nhờ tác dụng của……….

A: Điều hoà, ngoại lực tuần hoàn C: Tuần hoàn, ngoại lực tuaàn hoaøn
B: Cưỡng bức, ngoại lực tuần hoàn D: Tự do, lực hồi phục

Câu 4: Mạch điện xoay chiều nào sau đây có hệ số công suất cao nhất:
A: Điện trở thuần R1, nối tiếp với điện trở thuần R2 C. Điện trở thuần R nối tiếp với cuộn cảm L
B: Điện trở thuần R nối tiếp với tụ điện C D. Cuộn cảm L nối tiếp với tụ điện C.

Câu 5: Đặt hiệu điện thế xoay chiều có biểu thức u = 120 2 cos(100t + )(V) vào hai đầu một đoạn
mạch điện X gồm hai trong ba phần tử sau: điện trở thuần R, cuộn dây thuần cảm có hệ số tự cảm L và tụ
điện có điện dung C mắc nối tiếp thì thu được cường độ dòng điện qua mạch có dạng i = 12cos(100t + )
A. Đoạn mạch điện X này chứa:

A: điện trở thuần R = 10Ω và tụ điện có điện dung C =
-310

π
 F.

B: chứa cuộn dây có độ tự cảm L =
1

10

π

H và tụ điện có điện dung C =
-310

π
 F.

C: điện trở thuần R = 5 2 Ω và cuộn dây thuần cảm có hệ số tự cảm L =
2

20

π

 H.

D: điện trở thuần R = 10 Ω và cuộn dây có độ tự cảm L =
1

10

π

H.

Câu 6: Con lắc lò xo dao động với biên độ 6cm. Xác định li độ khi cơ năng của lò xo bằng 2 động năng:
A: 3 2cm B: 3cm C: 2 2 cm D: 2 cm

Câu 7: Có hai dao động điều hoà cùng phương, cùng tần số như sau: x1 = 12cos(t - /3) ;
x2 = 12cos(t + /3). Dao động tổng hợp của chúng có dạng:

A: x = 12 2 cos(t + /3) C: x = 24cos(t - /3)

B: x = 12 2 cost D: x =
5 3

2
cos(t +

3


)

Câu 8: Điều nào sau đây nói về sóng âm là không đúng?
A: Sóng âm có tần số tăng khi truyền từ không khí vào nước.
B: Sóng âm nghe được có tần số nằm trong khoảng từ 16Hz đến 20000Hz.
C: Sóng âm không truyền được trong chân không.
D: Tốc độ truyền âm giảm theo thứ tự môi trường: rắn, lỏng khí.
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Câu 9: Cho con laéc ñôn chieàu daøi l dao ñoäng nhoû vôùi chu kyø T. Neáu taêng khoái löôïng vaät treo gaáp 4 laàn
thì chu kyø con laéc:

A: T B: 2T C: T 2 D: 4T
Câu 10: Coâng suaát cuûa ñoaïn maïch RLC noái tieáp là:

A: P = U.I B: P = U.I.cos. C: P =
2U

R
 cos2. D: P =

2U
R

cos.

Câu 11: Khảo sát hiện tượng sóng dừng trên dây đàn hồi AB = l. Đầu A nối với nguồn dao động, đầu B tự
do thì sóng tới và sóng phản xạ tại B:

A: Vuông pha. B. Lệch pha góc π/4. C. Cùng pha. D. Ngược pha.
Câu 12: Maïch RLC noái tieáp coù hieäu ñieän theá xoay chieàu hieäu duïng ôû hai ñaàu maïch laø UAB = 100 2 V.
Hieäu ñieän theá hieäu duïng giöõa hai ñaàu ñieän trôû laø UR = 100V. Hieäu ñieän theá hieäu duïng giöõa hai ñaàu cuoän
caûm vaø tuï lieân heä vôùi nhau theo bieåu thöùc UL = 2UC. Tìm UC.

A: 100V B:  200V C: 200 2 V D:  100 2 V
Câu 13: Một người quan sát một chiếc phao trên mặt biển, thấy nó nhô cao 10 lần trong khoảng thời gian
36s và đo được khoảng cách giữa hai đỉnh sóng lân cận là 10m. Tốc độ truyền sóng trên mặt biển:

A: 2,5m/s. B. 2,8m/s. C. 40m/s. D. 36m/s.
Câu 14: Một sợi dây đàn dài 1m, được rung với tần số 200Hz. Quan sát sóng dừng trên dây người ta thấy có
6 nút. Tốc độ truyền sóng trên dây là:

A: 66,2m/s. B. 79,5m/s. C. 66,7m/s. D. 80m/s.
Câu 15: Đoạn mạch điện xoay chiều không phân nhánh gồm cuộn dây có độ tự cảm L, điện trở thuần R và tụ điện có

điện dung C. Khi dòng điện có tần số góc
1

LC
 chạy qua đoạn mạch thì hệ số công suất của đoạn mạch này:

A: phụ thuộc điện trở thuần của đoạn mạch. C. bằng 0.
B: phụ thuộc tổng trở của đoạn mạch. D. bằng 1.

Câu 16: Cho đoạn mạch điện xoay chiều gồm cuộn dây có điện trở thuần R, mắc nối tiếp với tụ điện. Biết
hiệu điện thế giữa hai đầu cuộn dây lệch pha π/2 so với hiệu điện thế giữa hai đầu đoạn mạch. Mối liên hệ
giữa điện trở thuần R với cảm kháng ZL của cuộn dây và dung kháng ZC của tụ điện là:

A: R2 = ZC(ZL – ZC). B: R2 = ZC(ZC – ZL). C: R2 = ZL(ZC – ZL). D: R2 = ZL(ZL – ZC).
Câu 17: Ñieàu naøo sau ñaây laø đúng khi noùi veà ñoäng cô khoâng ñoàng boä ba pha?

A: Ñoäng cô khoâng ñoàng boä ba pha bieán ñieän naêng thaønh cô naêng.
B: Ñoäng cô hoaït ñoäng döïa treân cô sôû hieän töôïng caûm öùng ñieän töø vaø söû duïng töø tröôøng quay.
C: Vaän toác goùc cuûa khung daây luoân nhoû hôn vaän toác goùc cuûa töø tröôøng quay.
D: A, B vaø C ñeàu ñuùng.

Câu 18: Mạch điện xoay chiều mắc nối tiếp gồm điện trở R = 100Ω, cuộn thuần cảm L = 2/ H , tụ C = 100/(µF).
Đặt vào hai đầu đoạn mạch một điện áp xoay chiều có dạng u = 200cos(100t )V. Công suất của mạch là:

A: 50 W B. 100W C. 200W D. 484W
Câu 19: Giữa hai đầu đoạn mạch chỉ có điện trở thuần được duy trì một hiệu điện thế u = U0cos(t + ).
Vậy dòng điện trong mạch có pha ban đầu là:

A:  = 0. B:  = /2. C:  = -/2. D:  =  .
Câu 20: Một máy phát điện xoay chiều có 2 cặp cực, roto của nó quay với tốc độ 1800 vòng/phút. Một máy phát
điện khác có 8 cặp cực, muốn phát ra dòng điện có tần số bằng tần số của máy phát kia thì tốc độ của roto là:

A: 450 vòng/phút. B. 7200 vòng/phút. C. 112,5 vòng/phút. D. 900 vòng/phút.
Câu 21: Từ hiện tượng tán sắc và giao thoa ánh sáng, kết luận nào sau đây là đúng khi nói về chiết suất của
một môi trường?

A: Chiết suất của môi trường như nhau đối với mọi ánh sáng đơn sắc.
B: Chiết suất của môi trường lớn đối với những ánh sáng có bước sóng dài.
C: Chiết suất của môi trường nhỏ khi môi trường có nhiều ánh sáng truyền qua.
D: Chiết suất của môi trường lớn đối với những ánh sáng có bước sóng ngắn.

Câu 22: Trong thí nghiệm giao thoa ánh sáng trắng của Y-âng trên màn quan sát thu được hình ảnh giao thoa gồm:
A: Chính giữa là vạch sáng trắng, hai bên có những dải màu.
B: Một dải màu cầu vồng biến thiên liên tục từ đỏ đến tím.
C: Các vạch sáng trắng và vạch tối xen kẽ cách đều nhau.
D: Chính giữa là vạch sáng trắng, hai bên có những dải màu cách đều nhau.

Câu 23: Một mạch dao động gồm cuộn cảm có độ tự cảm 10μH, điện trở không đáng kể và tụ điện 12nF,
điện áp cực đại giữa hai bản tụ điện là 6V. Cường độ dòng điện chạy trong mạch là:

A: 20,8.10-2A. B. 14,7.10-2 A. C. 173,2 A. D. 122,5 A.

www.VNMATH.com



Tuyển tập 25 đề thi tốt nghiệp Vật lý năm 2011                     GV: Bùi Gia Nội

: 0982.602.602 Trang: 45

Câu 24: Một nguồn sáng S phát ra ánh sáng đơn sắc có bước sóng  = 0,5m, đến khe Young S1, S2 với
S1S2 = a = 0,5mm. Mặt phẳng chứa S1S2 cách màn (E) một khoảng D = 1m. Tại điểm M trên màn (E) cách
vân trung tâm 1 khoảng x = 3,5mm là vân sáng hay vân tối, bậc mấy?

A: Vân sáng bậc 3 B: Vân tối bậc 3 C: Vân sáng bậc 4 D: Vân tối bậc 4
Câu 25: Một nguồn sáng S phát ra ánh sáng đơn sắc có bước sóng  = 0,5m, đến khe Young S1, S2 với
S1S2 = a = 0,5mm. Mặt phẳng chứa S1S2 cách màn (E) một khoảng D = 1m.  Tính khoảng vân:

A: 0,5mm B: 0,1mm C. 2 mm D. 1 mm
Câu 26: Ánh sáng có bước sóng 0,55.10-3mm là ánh sáng thuộc:

A: Tia hồng ngoại. B: Tia tử ngoại C: Ánh sáng tím D: Ánh sáng khả biến.
Câu 27: Dòng điện xoay chiều là dòng điện có:

A: Cường độ biến thiên điều hòa. C. Pha biến thiên điều hòa.
B: Tần số biến thiên điều hòa. D. Giá trị hiệu dụng biến thiên điều hòa.

Câu 28: Löôïng töû naêng löôïng laø löôïng naêng löôïng :
A: Nhoû nhaát maø moät nguyeân töû coù ñöôïc.
B: Nhoû nhaát khoâng theå phaân chia ñöôïc nöõa.
C: Cuûa moät haït aùnh saùng maø nguyeân töû hay phaân töû vaät chaát trao ñoåi vôùi moät chuøm böùc xaï.
D: Cuûa moät chuøm böùc xaï khi chieáu ñeán beà maët moät taám kim loaïi.

Câu 29: Trong dao động điều hòa lực phục hồi (lực kéo về) của lò xo có xu hướng kéo vật:
A: Về vị trí cân bằng. C. Theo chiều dương.
B: Theo chiều âm. D. Theo chiều chuyển động.

Câu 30: Một vật dao động điều hòa có chu kì là T. Nếu chọn gốc thời gian t0 = 0 là lúc vật qua vị trí cân
bằng, thì trong nửa chu kì đầu tiên, vận tốc của vật bằng không ở thời điểm:

A: T/6 B. T/4 C. T/8 D. T/2
Câu 31: Trong thí nghiệm đo khoảng cách từ trái đất tới mặt trăng bằng laze người ta đã sử dụng laze có bước sóng
λ = 0,52μm. Thiết bị sử dụng để đo là một máy vừa có khả năng phát và thu các xung laze. Người ta nhận thấy
khoảng thời gian phát và nhận được xung cách nhau 2,667s. Hãy xác định khoảng cách từ trái đất đến mặt trăng:

A: 4.105m B: 4.105km C: 8.105m D: 8.105k m
Câu 32: Ánh sáng phát quang của một chất có bước sóng 0,5m. Hỏi nếu chiếu vào chất đó ánh sáng nào
dưới đây thì nó sẽ phát quang.

A: Hồng ngoại B: Đỏ C: Cam D: Tím

Câu 33: Cho phương trình phóng xạ: 210

84 XA

ZPo   thì giá trị của  Z, A là :

A: Z = 85 ; A = 210 B. Z = 84 ; A = 210 C. Z = 82 ;  A = 208 D. Z = 82 ; A = 206
Câu 34: Tuổi của Trái Đất khoảng 5.109năm. Giả thiết ngay từ khi Trái Đất hình thành đã có Urani (có chu
kì bán rã là 4,5.109năm). Nếu ban đầu có 2,72kg urani thì đến nay khối lượng urani còn lại là:

A: 1,36kg B. 1,26kg D. 0,72kg D. 1,12kg
Câu 35: Trong các đại lượng sau, đại lượng nào không được bảo toàn trong phản ứng hạt nhân.

I:  Khối lượng II: Năng lượng cơ học (động năng, thế năng, cơ năng)
III : Năng lượng toàn phần IV: Năng lượng nghỉ

A: I;  III;  VI B: I;  II;  IV. C:   II;  III;  IV D: I;  II.
Câu 36: Tia nào sau đây bị lệch khi đi qua một điện trường giữa hai bản tụ điện?

A: Tia cực tím. B: Tia âm cực. C:  Tia hồng ngoại. D: Tia X.
Câu 37: C¸c h¹t s¬ cÊp t¬ng t¸c víi nhau theo c¸c c¸ch sau:

A: T¬ng t¸c hÊp dÉn; C: T¬ng t¸c ®iÖn tõ;
B: T¬ng t¸c m¹nh hay yÕu; D: TÊt c¶ c¸c t¬ng t¸c trªn.

Câu 38: MÆt Trêi cã cÊu tróc:
A: Quang cÇu cã b¸n kÝnh kho¶ng 7.105km, khèi lîng riªng 100kg/m3, nhiÖt ®é 6000 K.
B: KhÝ quyÓn: chñ yÕu h®r« vµ hªli.
C: KhÝ quyÓn chia thµnh hai líp: s¾c cÇu vµ nhËt hoa.
D: C¶ A, B vµ C.

Câu 39: Một tụ điện có điện dung 31,8
μF

. Điện áp hiệu dụng hai đầu bản tụ điện khi có dòng điện xoay
chiều có tần số 50Hz  và cường độ dòng điện cực đại 2 2 A chạy qua nó là:

A: 200 2 V . B. 200 V. C. 20 V. D. 20 2  V .

Câu 40: Cho phaûn öùng haït nhaân  9 1 6
4 1 3Be H X Li . Bieát mBe = 9,01219u;  mP = 1,00783u ;

mHe = 4,0015u  ;  mLi = 6,01513u ;  mX = 4,00260u. Cho u = 931 MeV/c2.  Phaûn öùng treân toaû hay thu bao
nhieâu naêng löôïng?

A: E  =  2,13199 MeV B:  E  =  2,13199 eV C: E  =  21,3199 MeV D: Moät giaù trò khaùc.
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ĐỀ THI SỐ 12.
Câu 1: Phát biểu nào sau đây là không đúng?

A: Điều kiện để xảy ra hiện tượng cộng hưởng là tần số góc của lực cưỡng bức bằng tần số góc dao động riêng.
B: Điều kiện để xảy ra hiện tượng cộng hưởng là tần số của lực cưỡng bức bằng tần số dao động riêng.
C: Điều kiện để xảy ra hiện tượng cộng hưởng là chu kì của lực cưỡng bức bằng chu kì dao động riêng.
D: Điều kiện để xảy ra hiện tượng cộng hưởng là biên độ của lực cưỡng bức bằng biên độ dao động riêng.

Câu 2: Phát biểu nào sau đây về động năng và thế năng trong dao động điều hoà là không đúng?
A: Động năng đạt giá trị cực đại khi vật chuyển động qua  vị trí cân bằng.
B: Động năng đạt giá trị cực tiểu khi vật ở một trong hai vị trí biên.
C: Thế năng đạt giá trị cực đại khi gia tốc của vật đạt giá trị cực tiểu.
D: Thế năng đạt giá trị cực tiểu khi gia tốc của vật đạt giá trị cực tiểu.

Câu 3: Catốt của một tế bào quang điện làm bằng kim loại có công thoát electron là 4,52 eV. Nếu lần lượt
chiếu vào catốt của tế bào quang điện đó hai bức xạ có bước sóng là λ1 = 0,20 μm và λ2 = 0,30 μm thì:

A: Cả hai bức xạ λ1 và λ2 đều gây ra hiện tượng quang điện.
B: Cả hai bức xạ λ1 và λ2 đều không gây ra hiện tượng quang điện.
C: Bức xạ λ1 gây ra hiện tượng quang điện, còn bức xạ λ2 thì không gây ra hiện tượng quang điện.
D: Bức xạ λ2 gây ra hiện tượng quang điện, còn bức xạ λ1 thì không gây ra hiện tượng quang điện.

Câu 4: Một biến thế có số vòng dây của cuộn sơ cấp lớn hơn cuộn thứ cấp. Biến thế này có tác dụng:
A: giảm cường độ dòng điện hiệu dụng, giảm hiệu điện thế hiệu dụng.
B: tăng cường độ dòng điện hiệu dụng, giảm hiệu điện thế hiệu dụng.
C: giảm cường độ dòng điện hiệu dụng, tăng hiệu điện thế hiệu dụng.
D: tăng cường độ dòng điện hiệu dụng, tăng hiệu điện thế hiệu dụng.

Câu 5: Biên độ của dao động tổng hợp hai dao động điều hòa cùng phương, cùng tần số, và có pha vuông góc nhau là:

A: 1 2A A A  B: 1 2A A A  C: 2 2

1 2A A A  D: 2 2

1 2A A A  .

Câu 6: Nhận xét nào là đúng về sóng cơ học:
A: Sóng cơ học truyền trong môi trường chất lỏng thì chỉ truyền trên mặt thoáng.
B: Sóng cơ học không truyền trong môi trường chân không và cả môi trường vật chất.
C: Sóng cơ học truyền được trong tất cả các môi trường, kể cả môi trường chân không.
D: Sóng cơ học chỉ truyền được trong môi trường vật chất, không thể truyền trong chân không.

Câu 7: Moät chaát ñieåm dao ñoäng ñieàu hoaø vôùi phöông trình laø: x = 5cos(4t + /2) (cm). Taïi thôøi ñieåm t =
0,25s, chaát ñieåm coù vaän toác naøo trong caùc vaän toác ñöôïc neâu döôùi ñaây?

A: v = 2,5 cm/s B: v = -2,5 cm/s C: v = -20 cm/s D: v = 20 cm/s
Câu 8: Ñoä to nhoû cuûa moät aâm maø tai caûm nhaän ñöôïc seõ phuï thuoäc vaøo:

A: Cöôøng ñoä vaø bieân ñoä cuûa aâm C:  Cöôøng ñoä aâm
B: Cöôøng ñoä vaø taàn soá cuûa aâm D:  Taàn soá cuûa aâm.

Câu 9: Đối với sóng truyền theo một phương thì những điểm dao động nghịch pha nhau cách nhau một khoảng:

A: d (2k 1)   B: d (2k 1)
2


  . C: d k

2


 D: d k 

Câu 10: Khảo sát hiện tương sóng dừng trên dây đàn hồi AB = l. Đầu A nối với nguồn dao động, đầu B cố
định thì sóng tới và sóng phản xạ sẽ:

A: Cùng pha. B. Ngược pha. C. Vuông pha. D. Lệch pha /4.
Câu 11: Moät ñoaïn maïch goàm cuoän daây chæ coù ñoä töï caûm L = 0,318H vaø moät tuï ñieän coù ñieän dung

C =
410

2



F  maéc noái tieáp vaøo maïng ñieän xoay chieàu có giá trị hiệu dụng U = 100V, taàn soá 50Hz. Cöôøng ñoä

doøng ñieän ñi qua ñoaïn maïch nhaän giaù trò naøo trong caùc giaù trò sau?
A: I = 0,5A B: I = 1A C: I = 0,3A D: I = 2 A

Câu 12: Catốt của một tế bào quang điện làm bằng Natri có giới hạn quang điện là 0,5μm. Chiếu ánh sáng
tím có bước sóng 0,4μm vào catốt. Động năng ban đầu cực đại của các electron quang điện là:

A: 0,99.10-20 J. B. 9,94.10-20 J. C. 19,8.10-20J. D. 1,98.10-20 J.
Câu 13: Trong maùy phaùt ñieän xoay chieàu ba pha, goïi Up laø hieäu ñieän theá hieäu duïng giöõa ñieåm ñaàu vaø
điểm cuoái cuûa moät cuoän daây, Ud laø hieäu ñieän theá hieäu ñuïng giöõa ñieåm ñaàu cuûa cuoän daây naøy vôùi ñieåm
cuoái cuûa cuoän daây khaùc. Phaùt bieåu naøo sau ñaây laø ñuùng ?

A: Trong caùch maéc hình sao Up = Ud C: Trong caùch maéc hình sao Up = 3 Ud

B: Trong caùch maéc hình sao Ud = 3 Up D: Trong caùch maéc hình tam giaùc Up = 3 Ud
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Câu 14: Một sóng cơ khi truyền trong môi trường 1 có bước sóng và vận tốc là 1 và v1. Khi truyền trong
môi trường 2 có bước sóng và vận tốc là 2 và v2. Biểu thức nào sau đây là đúng:

A: 2 = 1 B: 1 1

2 2

v

v




 C: 2 1

1 2

v

v




 D: v2 = v1

Câu 15: Glöõa hai ñieåm A vaø B cuûa moät ñoaïn maïch xoay chieàu chæ coù hoaëc ñieän trôû  thuaàn R, hoaëc cuoän
thuaàn caûm L, hoaëc tuï coù ñieän dung C. Hieäu ñieän theá giöõa hai ñaàu maïch laø u = 200cos100t (V), doøng
ñieän qua maïch laø: i = 4cos(100t + /2)A. Keát luaän naøo sau ñaây laø đúng?

A: Maïch coù R = 50. C: Maïch coù cuoän thuaàn caûm L = 0,159 H

B: Maïch coù tuï coù ñieän dung C =




42.10
 F D: Maïch coù tuï coù ñieän dung C  =





410
2

 F

Câu 16: Trong máy phát điện xoay chiều một pha có p cặp cực và tốc độ quay của của rôto là n vòng/phút
thì tần số dòng điện do máy phát ra là:

A: f n.p B:
n

f .p
60

 C:
60

f .p
n

 D:
60

f .n
p



Câu 17: Một máy biến thế có cuộn sơ cấp 1000 vòng dây được mắc vào mạng điện xoay chiều có hiệu điện
thế  hiệu dụng 220V. Khi đó hiệu điện thế hiệu dụng ở hai đầu cuộn thứ cấp để hở là 484V. Bỏ qua mọi hao
phí của máy biến thế. Số vòng dây của cuộn thứ cấp là:

A: 2000 B. 2200 C. 2500 D. 1100
Câu 18: Chu kì dao động điện từ trong mạch dao động L,C được xác định bởi biểu thức:

A: 2T LC . B.
1

2
T

LC
 . C.

1

2

L
T

C
 . D.

1

2

C
T

L
 .

Câu 19: Chọn câu trả lời sai. Ánh sáng đơn sắc là ánh sáng:
A: Coù taàn soá khaùc nhau trong caùc moâi tröôøng truyeàn khaùc nhau.
B: Không bị tán sắc khi qua lăng kính.
C: Bị khúc xạ khi đi qua lăng kính.
D: Có vận tốc thay đổi khi truyền từ môi trường này sang môi trường khác.

Câu 20: Phaùt bieåu naøo sau ñaây laø đúng khi noùi veà soùng ñieän töø?
A: Ñieän tích dao ñoäng khoâng theå böùc xaï ra soùng ñieän töø
B: Ñieän töø tröôøng do moät ñieän tích ñieåm dao ñoäng theo phöông thaúng ñöùng seõ lan truyeàn trong
khoâng gian döôùi daïng soùng.
C: Vaän toác cuûa soùng ñieän töø trong chaân khoâng nhoû hôn nhieàu so vôùi vaän toác aùnh saùng trong chaân khoâng.
D: Taàn soá soùng ñieän töø chæ baèng moät nöûa taàn soá f cuûa ñieän tích dao ñoäng.

Câu 21: Chọn công thức sai:

A: Tần số dao động điện từ tự do f =
1

2 LC

B: Tần số góc dao động điện từ tự do  = LC

C: Năng lượng điện trường tức thời trong tụ d

1
W qu

2


D: Năng lượng từ trường tức thời trong cuộn cảm 2

t

1
W Li

2


Câu 22: Một đoạn mạch RLC mắc nối tiếp. Biết rằng U0L= U0C thì điện áp giữa hai đầu đoạn mạch và dòng điện sẽ:
A: Cùng pha. B. Sớm pha. C. Trễ pha. D. Vuông pha.

Câu 23: Chieát suaát cuûa moät moâi tröôøng trong suoát ñoái vôùi caùc aùnh saùng ñôn saéc khaùc nhau laø ñaïi löôïng.
A: Coù giaù trò baèng nhau ñoái vôùi moïi aùnh saùng ñôn saéc töø ñoû ñeán tím.
B: Coù giaù trò khaùc nhau, lôùn nhaát ñoái vôùi aùnh saùng ñoû vaø nhoû nhaát  ñoái vôùi ánh saùng tím.
C: Coù giaù trò khaùc nhau, aùnh saùng ñôn saéc coù böôùc soùng caøng lôùn thì chieát suaát caøng lôùn.
D: Coù giaù trò khaùc nhau, aùnh saùng ñôn saéc coù taàn soá caøng lôùn thì. chieát suaát caøng lôùn.

Câu 24: Chọn câu sai:
A: Giao thoa là hiện tượng đặc trưng của sóng.
B: Nơi nào có sóng thì nơi ấy có giao thoa.
C: Nơi nào có giao thoa thì nơi ấy có sóng.
D: Hai sóng có cùng tần số và độ lệch pha không thay đổi theo thời gian gọi là sóng kết hợp.
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Câu 25: Moät maïch dao ñoäng goàm moät tuï ñieän coù ñieän dung 1000pF vaø moät cuoän caûm coù ñoä töï caûm
10H, vaø moät ñieän trôû 1. Phaûi cung caáp moät coâng suaát baèng bao nhieâu ñeå duy trì dao ñoäng cuûa noù, khi
hieäu ñieän theá cöïc ñaïi ôû hai ñaàu tuï ñieän laø U0 = 2 (V)?

A: P = 0,001W B: P = 0,01W C: P = 0,0001W D: P = 0,00001W.
Câu 26: Một máy thu vô tuyến điện có mạch dao động gồm cuộn cảm L = 5μH và tụ điện C = 2000ρF.
Bước sóng của sóng vô tuyến mà máy thu được là:

A: 5957,7 m. B.18,84.104 m. C. 18,84 m. D. 188,4 m.
Câu 27: Trong thí nghiệm giao thoa ánh sáng bằng khe Young. Cho biết S1S2 = a = 1mm, khoảng cách giửa
hai khe S1S2 đến màn (E) là 2m, bước sóng ánh sáng dùng trong thí nghiệm là  = 0,50m; x là khoảng cách
từ điểm M trên màn đến vân sáng chính giữa (vân sáng trung tâm). Khoảng cách từ vân sáng bậc 3 bên này
vân trung tâm đến vân sáng bậc 7 bên kia vân trung tâm là:

A: 1 mm B: 10 mm C: 0,1 mm D: 100 mm
Câu 28: Hieän töôïng quang hoïc naøo sau ñaây söû duïng trong maùy phaân tích quang phoå?

A: Hieän töôïng khuùc xaï aùnh saùng. C: Hieän töôïng phaûn xaï aùnh saùng.
B: Hieän töôïng giao thoa aùnh saùng. D: Hieän töôïng taùn saéc aùnh saùng.

Câu 29: Điều nào sau đây là sai khi so sánh tia hồng ngoại và tia tử ngoại?
A: Cùng bản chất là sóng điện từ.
B: Tia hồng ngoại có bước sóng nhỏ hơn tia tử ngoại.
C: Tia hồng ngoại và tia tử ngoại đều có tác dụng lên kính ảnh.
D: Tia hồng ngoại và tia tử ngoại đều không nhìn thấy bằng mắt thường.

Câu 30: Moät chuøm tia Rônghen phaùt ra töø moät oáng Rônghen. Taàn soá lôùn nhaát trong chuøm tia Rônghen do oáng phaùt
ra laø 5.1018Hz. Cho h = 6,6.10-34Js. Ñoäng naêng Eñ cuûa electron khi ñeán ñoái aâm cöïc cuûa oáng Rônghen là:

A: 3,3.10-15 J B: 3,3.10-16J C: 3,3.10-17 J D: 3,3.10-14 J
Câu 31: Phát biểu nào sau đây là sai? Động năng ban đầu cực đại của các electron quang điện:

A: Không phụ thuộc vào cường độ chùm ánh sáng kích thích.
B: Phụ thuộc vào bước sóng của ánh sáng kích thích.
C: Không phụ thuộc vào bản chất kim loại được chiếu sáng.
D: Phụ thuộc vào tần số ánh sáng chiếu tới.

Câu 32: Các vạch trong dãy Banme thuộc vùng nào trong các vùng sau?
A: Vùng hồng ngoại.
B: Vùng ánh sáng nhìn thấy.
C: Vùng tử ngoại.
D: Một phần nằm trong vùng ánh sáng nhìn thấy, một phần nằm trong vùng tử ngoại.

Câu 33: Phaùt bieåu nào sau ñaây veà hieän töôïng quang daãn laø sai?
A: Quang daãn laø hieän töôïng aùnh saùng laøm giaûm ñieän trôû suaát cuûa kim loaïi.
B: Trong hieän töôïng quang daãn, xuaát hieän theâm nhieàu phaàn töû mang ñieän laø eâlectron vaø loã troáng
trong khoái baùn daãn.
C: Böôùc soùng giôùi haïn trong hieän töôïng quang daãn thöôøng lôùn hôn so vôùi trong hieän töôïng quang ñieän.
D: Hieän töôïng quang daãn coøn ñöôïc goïi laø hieän töôïng quang ñieän beân trong.

Câu 34: Phát biểu nào sau đây là sai?
A: Dòng điện xoay chiều ba pha do máy phát điện xoay chiều ba pha tạo ra
B: Máy phát điện xoay chiều ba pha tạo ra dòng điện xoay chiều ba pha.
C: Phần ứng của máy phát điện xoay chiều ba pha gồm 3 cuộn dây giống nhau đặt lệch nhau những
góc bằng 120o trên một vòng tròn.
D: Phần cảm của máy phát điện xoay chiều ba pha gồm 3 nam châm giống nhau đặt lệch nhau những
góc bằng 120o trên một vòng tròn.

Câu 35: Một chất phóng xạ. Ban đầu có 200g chất này thì sau 24 ngày đêm, chỉ còn 50g. Chu kì bán rã của
chất này là :

A: 6 ngày đêm B. 8 ngày đêm C. 12 ngày đêm D. 4 ngày đêm.
Câu 36: Các tia được sắp xếp theo khả năng xuyên thấu tăng dần khi ba tia này xuyên qua không khí là:

A: , ,  B: , ,  C. , ,  D. , , 
Câu 37: Phát biểu nào sau đây là sai ?

A: Sao chổi là những khối khí đóng băng lẫn với đá, có đường kính vài kilômet, chuyển động xung
quanh Mặt trời theo quỹ đạo hình elip.
B: Chu kì chuyển động của sao chổi quanh mặt trời khoảng từ vài năm đến trên 150 năm.
C: Thiên thạch là những tảng đá chuyển động qunh mặt trời .
D: Sao chổi và thiên thạch không phải là thành viên của hệ mặt trời .
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Câu 38: Hãy chọn câu đúng:
A: Trong ion đơn nguyên tử số proton bằng số electron.
B: Trong hạt nhân số proton phải bằng số nơtron.
C: Trong hạt nhân số proton bằng hoặc nhỏ hơn số nơtron.
D: Lực hạt nhân có bán kính tác dụng bằng bán kính nguyên tử.

Câu 39: Cho khoái löôïng caùc haït nhaân: mAl = 26,974u ; m = 4,0015u ; mp = 29,970u ; mn = 1,0087u và 1u

= 931,5MeV/c2. Phaûn öùng: 27
13 Al   +   30

15 P   +  n seõ toaû hay thu bao nhieâu naêng löôïng ?

A: Phaûn öùng toûa naêng löôïng  2,98MeV. C: Phaûn öùng toûa naêng löôïng  2,98J.
B: Phaûn öùng thu naêng löôïng  2,98MeV. D: Phaûn öùng thu naêng löôïng  2,98J.

Câu 40: Chän c©u sai:
A: TÊt c¶ c¸c ha®r«n ®Òu cã cÊu t¹o tõ c¸c h¹t quac.
B: C¸c h¹t quac cã thÓ tån t¹i ë tr¹ng thÓ tù do.
C: Cã 6 lo¹i h¹t quac lµ u, d, s, c, b, t.

D: §iÖn tÝch cña c¸c h¹t quac b»ng
3

e
 ,

2

3

e
 ;

ĐỀ THI SỐ 13.
Câu 1: Gia toác trong dao ñoäng ñieàu hoøa xaùc ñònh bôûi:

A: a = 2x B: a = - x2 C: a = - 2x D: a = 2x2.
Câu 2: Moät con laéc loø xo dao ñoäng vôùi phöông trình: x = 8cos (2t + π/3) cm. Vaän toác trung bình trong 1 chu kì laø:

A: 8cm/s B: 16cm/s C: 24cm/s D: 32cm/s
Câu 3: Nhận xét nào sau đây về biên độ của dao động tổng hợp hai dao động điều hoà cùng phương, cùng
tần số là không đúng?

A: Biên độ phụ thuộc vào biên độ của dao động thành phần thứ nhất.
B: Biên độ phụ thuộc vào biên độ của dao động thành phần thứ hai.
C: Biên độ phụ thuộc vào tần số chung của hai dao động thành phần.
D: Biên độ phụ thuộc vào độ lệch pha giữa hai dao động thành phần.

Câu 4: Kết luận nào dưới đây là đúng về năng lượng của vật dao động điều hòa.
A: Năng lượng của vật dao động điều hòa tỉ lệ với biên độ của vật dao động.
B: Năng lượng của vật dao động điều hòa chỉ phụ thuộc vào đặc điểm riêng của hệ dao động.
C: Năng lượng của vật dao động điều hòa tỉ lệ với bình phương của biên độ dao động.
D: Năng lượng của vật dao động điều hòa biến thiên tuần hoàn theo thời gian.

Câu 5: Con lắc lò xo gồm một lò xo có độ cứng k = 100N/m và một quả cầu có khối lượng m. Con lắc thực
hiện 100 dao động hết 31,41s. Vậy khối lượng của quả cầu treo vào lò xo là:

A: m = 0,2kg. B: m = 62,5g. C: m = 312,5g. D: m = 250g.
Câu 6: Moät con laéc ñôn coù chieàu daøi l  trong 2 phuùt laøm ñöôïc120 dao ñoäng. Neáu taêng chieàu daøi con laéc
theâm 90 cm thì trong 2 phuùt con laéc laøm ñöôïc 60 dao ñoäng. Con laéc coù chieàu daøi laø:

A: 120 cm B: 90 cm C: 60 cm D: 30 cm
Câu 7: Moät con laéc ñôn coù chieàu daøi l = 1m. keùo vaät ra khoûi VTCB sao cho daây treo hôïp vôùi phöông
thaúng ñöùng moät goùc o = 10o roài thaû ra khoâng vaän toác ñaàu. Laáy g = 10m/s2. Vaän toác naøo đúng vôùi vaän toác
cuûa con laéc khi qua VTCB?

A: 0,5m/s B: 0,55m/s C: 1,25m/s D: 0,77m/s
Câu 8: Sóng âm có tần số 450Hz lan truyền với tốc độ 360m/s trong không khí. Giữa hai điểm cách nhau
1m trên phương truyền thì chúng dao động:

A: Cùng pha. B. Ngược pha. C. Vuông pha. D. Lệch pha π/4.
Câu 9: Chọn đáp án sai.

A: Nhạc âm là những âm có tần số xác định (thường do các nhạc cụ phát ra).
B: Tạp âm là những âm có tần số không xác định (Sự ồn ào ngoài phố).
C: Cường độ âm chuẩn thường được dùng là I0 = 10-12W/m2

D: 1dB = 10B.
Câu 10: Phát biểu nào sau đây nói về dòng điện xoay chiều là không đúng?

A: Dòng điện xoay chiều là dòng điện có trị số biến thiên theo thời gian, theo quy luật dạng sin hoặc cosin.
B: Dòng điện xoay chiều có chiều luôn thay đổi.
C: Dòng điện xoay chiều thực chất là một dao động điện cưỡng bức.
D: Cường độ dòng điện được đo bằng ampe kế khung quay.
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Câu 11: Goác thôøi gian ñaõ ñöôïc choïn vaøo luùc naøo neáu phöông trình dao ñoäng cuûa moät dao ñoäng ñieàu hoaø
coù daïng: x = Acos(t + π/3) ?

A: Luùc chaát ñieåm coù li ñoä x  =  + A.
B: Luùc chaát ñieåm coù li ñoä x  = - A.
C: Luùc chaát ñieåm ñi qua vị trí x = 0,5A theo chieàu döông.
D: Luùc chaát ñieåm ñi qua vị trí x = 0,5A theo chieàu aâm.

Câu 12: Giöõa hai ñieän cöïc cuûa moät tuï ñieän coù ñieän dung C = 318μF ñöôïc duy trì moät hieäu ñieän theá coù
daïng: u = 10 2 cos100t (V) thì doøng ñieän qua tuï ñieän coù daïng:

A: i =


 
 
 
 

2cos 100 t
2

 (A) C:  i =


 
 
 
 

2 cos 100 t
2

 (A)

B: i = 2 cos 100t (A) D:  i =  cos


 
 
 
 

100 t
2

 (A)

Câu 13: Cho maïch ñieän goàm ñieän trôû thuaàn R = 100, cuoän daât thuaàn caûm coù ñoä töï caûm L = 0,318H vaø tuï
ñieän maø ñieän dung coù theå thay ñoåi ñöôïc maéc noái tieáp. Ñaët vaøo hai ñaàu ñoaïn maïch moät hieäu ñieän theá xoay
chieàu coù giaù trò hieäu duïng U 100 2V , taàn soá f = 50Hz. Ñieän dung C phaûi coù giaù trò naøo ñeå trong maïch coù
coäng höôûng. Cöôøng ñoä doøng ñieän khi ñoù laø bao nhieâu?

A:   C 38,1 F; I 2 2 A C:   C 31,8 F; I 2 A

B:   C 63,6 F; I 2 A D:   C 31,8 F; I 3 2 A

Câu 14: Mạch điện có hai trong ba phần tử R, L, C mắc nối tiếp nhau. Nếu 0u U cos( t )(V)
6


   và

0i I cos t (A)
6


   

 
 

 thì hai phần tử đó là:

A: L và C. C: L và R.
B: C và R D: Không thể xác định được 2 phần tử đó.

Câu 15: Ñieàu naøo sau ñaây laø sai khi noùi veà caáu taïo cuûa maùy bieán theá?
A: Bieán theá coù hai cuoän daây coù soá voøng khaùc nhau.
B: Bieán theá coù theå chæ coù moät cuoän daây duy nhaát.
C: Cuoän daây sô caáp cuûa bieán theá maùc vaøo nguoàn ñieän, cuoän thöù caáp maéc vaøo taûi tieâu thuï.
D: Bieán theá coù theå coù hai cuoän daây coù soá voøng nhö nhau nhöng tieát dieän daây phaûi khaùc nhau.

Câu 16: Moät khung daây ñöôïc ñaët trong moät töø tröôøng ñeàu. Truïc ñoái xöùng cuûa khung daây vuoâng goùc vôùi
töø tröôøng. Khung daây quay quanh truïc ñoái xöùng ñoù vôùi vaän toác 2400 voøng/phuùt. Taàn soá cuûa suaát ñieän
ñoäng coù theå nhaän giaù trò naøo trong caùc giaù trò sau:

A: f = 2400 Hz B: f = 40 Hz C: f = 400Hz D: f = 80Hz
Câu 17: Ñieàu naøo sau ñaây khoâng phaûi laø öu ñieåm cuûa doøng ñieän xoay chieàu so vôùi doøng ñieän moät chieàu?

A: Chuyeån taûi ñi xa ñeå daøng vaø ñieän naêng hao phí ít.
B: Coù theå thay ñoåi giaù trò hieäu duïng deã daøng nhôø maùy bieán theá.
C: Coù theå tích ñieän tröïc tieáp cho pin vaø aùc quy… ñeå söû duïng laâu daøi.
D: Coù theå taïo ra töø tröôøng quay duøng cho ñoäng cô ñieän khoâng ñoàng boä.

Câu 18: Giôùi haïn quang ñieän (o) cuûa natri lôùn hôn giôùi haïn quang ñieän cuûa ñoàng vì :
A: Natri deã haáp thu phoâtoân hôn ñoàng.
B: Phoâtoân deã xaâm nhaäp vaøo natri hôn vaøo ñoàng.
C: Ñeå taùch moät eâlectron ra khoûi beà maët taám kim loaïi laøm baèng natri thì caàn ít naêng löôïng hôn khi
taám kim loaïi laøm baèng ñoàng.
D: Caùc eâlectron trong mieáng ñoàng töông taùc vôùi phoâ toân yeáu hôn laø caùc eâlectron trong mieáng natri.

Câu 19: Nguyên nhân gây ra hiện tượng tán sắc ánh sáng Mặt Trời trong thí nghiệm của Niu-tơn là:
A: Góc chiết quang của lăng kính trong thí nghiệm chưa đủ lớn.
B: Chiết suất của lăng kính đối với các ánh sáng đơn sắc là khác nhau.
C: Bề mặt của lăng kính trong thí nghiệm không nhẵn.
D: Chùm ánh sáng mặt trời đã bị nhiễu xạ khi đi qua lăng kính.

Câu 20: Tạo sóng dừng trên dây AB = 20cm với đầu B cố định, bước sóng bằng 8cm, quan sát trên dây có:
A: 5 bụng, 5 nút. B. 6 bụng, 5 nút. C. 6 bụng, 6 nút. D. 5 bụng, 6 nút.
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Câu 21: Với mạch dao động LC. Nếu gọi Uo là hiệu điện thế cực đại giữa hai bản tụ thì cường độ cực đại
của dòng điện trong mạch dao động là.

A: o o

L
I U

C
 B: o o

C
I U

L
 C: o oI U LC D: o

o

U
I

LC


Câu 22: Một nguồn phát sóng dao động theo phương trình u = acos20
πt(cm)

với t tính bằng giây. Trong
khoảng thời gian 2s, sóng này truyền đi được quãng đường bằng bao nhiêu lần bước sóng?

A: 30. B:  40. C: 10. D:  20.
Câu 23: Ñieàu naøo sau ñaây laø sai khi noùi veà söï phaùt vaø thu soùng ñieän töø ?

A: AÊng ten cuûa máy phaùt chæ phaùt theo moät taàn soá nhaát ñònh.
B: AÊng ten cuûa maùy thu coù theå thu soùng coù moïi taàn soá khaùc nhau.
C: Neáu taàn soá cuûa maïch dao ñoäng trong maùy thu ñöôïc ñieàu chænh sao cho coù giaù trò baèng f, thì maùy
thu seõ baét ñöôïc soùng coù taàn soá ñuùng baèng f.
D: Khi ñaët AÊng-ten cuûa tivi trong moät hoäp nhoâm kín sao cho aêng-ten khoâng tieáp xuùc vôùi hoäp nhoâm
thì tivi caøng roõ neùt vì aêng ten cuõng ñöôïc laøm baèng nhoâm.

Câu 24: Dao ñoäng ñieän töø trong maïch dao ñoäng LC coù taàn soá f = 5000Hz. Khi ñoù ñieän tröôøng trong tuï
ñieän C bieán thiên ñieàu hoøa vôùi:

A: Chu kì  2.10-4 s B: Taàn soá 104 Hz. C: Chu kyø 4.10-4 s D: Giaù trị khác.
Câu 25: Trong các thí nghiệm sau đây, thí nghiệm nào có thể sử dụng để đo bước sóng ánh sáng?

A: Thí nghiệm tán sắc ánh sáng của Newton. C: Thí nghiệm tổng hợp ánh sáng trắng.
B: Thí nghiệm giao thoa với khe Young. D: Thí nghiệm về ánh sáng đơn sắc.

Câu 26: Trong thí nghiệm Young bằng ánh sáng trắng, khoảng cách từ hai nguồn đến màn là 2m, khoảng
cách giữa hai nguồn là 2mm. Số bức xạ cho vân sáng tại M cách vân trung tâm 4mm là:

A: 4 B: 7 C: 6 D: 5
Câu 27: Phát biểu nào sau đây là đúng khi nói về điều kiện thu được quang phổ vạch hấp thụ?

A: Nhiệt độ của đám khí bay hơi hấp thụ phải cao hơn nhiệt độ của nguồn sáng phát ra quang phổ liên tục.
B: Nhiệt độ của đám khí bay hơi hấp thụ phải thấp hơn nhiệt độ của nguồn sáng phát ra quang phổ liên tục.
C: Nhiệt độ của đám khí bay hơi hấp thụ phải bằng nhiệt độ của nguồn sáng phát ra quang phổ liên tục.
D: Một điều kiện khác.

Câu 28: Khi noùi veà tia töû ngoaïi, phaùt bieåu naøo sau ñaây sai?
A: Tia töû ngoaïi phaùt ra töø caùc vaät bò nung noùng leân nhieät ñoä cao vaøi ngaøn ñoä.
B: Tia töû ngoaïi laø böùc xaï ñieän töø coù böôùc soùng lôùn hôn böôùc soùng cuûa aùnh saùng tím.
C: Tia töû ngoaïi coù taùc duïng quang hoaù, quang hôïp.
D: Tia töû ngoaïi ñöôïc duøng trong y hoïc ñeå chöõa beänh coøi xöông.

Câu 29: Khi nói về điện từ trường, phát biểu nào sau đây là sai ?
A: Đường cảm ứng từ của từ trường xoáy là các đường cong kín bao quanh các đường sức điện trường
B: Một từ trường biến thiên theo thời gian sinh ra một điện trường xoáy
C: Một điện trường biến thiên theo thời gian sinh ra một từ trường xoáy
D: Đường sức điện trường của điện trường xoáy giống như đường sức điện trường do một điện tích
không đổi, đứng yên gây ra.

Câu 30: Giới hạn quang điện của mỗi kim loại là:
A: Bước sóng dài nhất của bức xạ chiếu vào kim loại đó mà gây ra được hiện tượng quang điện.
B: Bước sóng ngắn nhất của bức xạ chiếu vào kim loại đó mà gây ra được hiện tượng quang điện.
C: Năng lượng nhỏ nhất dùng để bứt electron ra khỏi bề mặt kim loại đó.
D: Năng lượng lớn nhất dùng để bứt electron ra khỏi bề mặt kim loại đó.

Câu 31: Phaùt bieåu naøo sau ñaây laø sai?
A: Heä soá nhaân nôtroân s laø soá nôtroân trung bình coøn laïi sau moãi phaân haïch, gaây ñöôïc phaân haïch tieáp theo.
B: Heä soá nhaân nguoàn s > 1 thì heä thoáng vöôït haïn, phaûn öùng daây chuyeàn khoâng kieåm soaùt ñöôïc, ñoù laø
tröôøng hôïp xaûy ra trong caùc vuï noå bom nguyeân töû.
C: Heä soá nhaân nguoàn s = 1 thì heä thoáng tôùi haïn, phaûn öùng daây chuyeàn kieåm soaùt ñöôïc, ñoù laø tröôøng hôïp
xaûy ra trong caùc nhaø maùy ñieän nguyeân töû.
D: Heä soá nhaân nguoàn s < 1 thì heä thoáng döôùi haïn, phaûn öùng daây chuyeàn xaûy ra chaäm, ít ñöôïc söû duïng.

Câu 32: Trong hieän töôïng quang ñieän ngoaøi, vaän toác ban ñaàu cuûa eâlectron quang ñieän baät ra khoûi kim
loaïi coù giaù trò lôùn nhaát öùng vôùi eâlectron haáp thu :

A: Toaøn boä naêng löôïng cuûa phoâtoân. C: Nhieàu phoâtoân nhaát.
B: Ñöôïc phoâtoân coù naêng löôïng lôùn nhaát. D: Phoâtoân ngay ôû beàmaët kim loaïi.
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Câu 33: Bức xạ có bước sóng trong khoảng từ 10-9m đến 4.10-7m thuộc loại nào trong các loại sau đây?
A: Tia X B. Ánh sáng nhìn thấy C. Tia hồng ngoại D. Tia tử ngoại

Câu 34: Chieáu böùc xaï coù böôùc soùng λ =  0,33m vaøo bề mặt kim loại coù giôùi haïn quang ñieän o = 0,66m.
Tính ñoäng naêng ban ñaàu cöïc ñaïi cuûa eâlectron böùt ra. Cho h = 6,6.10-34J.s; c = 3.108m/s.

A: 6.10-19 J. B: 6.10-19J. C: 3.10-19J. D: 3.10-20J.
Câu 35: Khi chuyeån töø quyõ ñaïo M veâ quyõ ñaïo L, nguyeân töû hidroâ phaùt ra phoâtoân coù böôùc soùng 0,6563m. Khi
chuyeån töø quyõ ñaïo N veà quyõ ñaïo L, nguyeân töû hidro phaùt ra phoâtoân coù böôùc soùng 0,4861m. Khi chuyeån töø quyõ
ñaïo N veà quyõ ñaïo M, nguyeân töû hidro phaùt ra phoâtoân coù böôùc soùng:

A: 1,1424m B: 1,8744m C: 0,1702m D: 0,2793m
Câu 36: Một mạch dao động gồm một cuộn dây thuần cảm có độ tự cảm L = 2 mH và một tụ xoay. Lấy  =
3,14, vận tốc ánh sáng trong chân không c = 3.108m/s. Để mạch thu được sóng vô tuyến có bước sóng 75m
thì điện dung của tụ điện bằng:

A: 1,32 pF. B. 1,04 pF. C. 0,37 pF. D. 0,79 pF.
Câu 37: Trong phóng xạ , so với hạt nhân mẹ trong bảng phân loại tuần hoàn thì hạt nhân con có vị trí:

A: Lùi 1 ô B. Lùi 2 ô C. Tiến 1 ô D. Tiến 2 ô
Câu 38: Một chất phóng xạ có chu kì bán rã T = 7ngày. Nếu lúc đầu có 800g chất ấy thì sau bao lâu còn lại 100g ?

A: 14ngày B. 21ngày C. 28ngày D. 56ngày

Câu 39: Haït nhaân 20
10 Ne  coù khoái löôïng laø: 19,986950u. Biết mP = 1,007276u ; mn = 1,008665u ; 1u = 931,5

MeV/c2. Naêng löôïng lieân keát rieâng cuûa haït nhaân 20
10 Ne là:

A: 7,666245 eV B. 7,666245 MeV C. 9,666245 MeV D. Giá trị khác.
Câu 40: Sao băng là:

A: Sao chổi cháy sáng bay gần mặt đất
B: Sự chuyển hoá của sao lớn khi cạn kiệt năng lượng và bay trong vũ trụ
C: Thiên thạch tự phát sáng bay vào khí quyển trái đất
D: Thiên thạch, bay vào khí quyển trái đất và bị cọ sát mạnh đến nóng sáng.

ĐỀ THI SỐ 14.
Câu 1: Moät vaät coù ñoä cöùng m treo vaøo moät loø xo coù ñoä cöùng k. Kích thích cho vaät dao ñoäng vôùi bieân ñoä
8cm thì chu kyø dao ñoäng cuûa noù laø T = 0,4s. Neáu kích thích cho vaät dao ñoäng vôùi bieân ñoä dao ñoäng 4cm
thì chu kyø dao ñoäng cuûa noù coù theå nhaän giaù trò naøo trong caùc giaù trò sau?

A: 0,2s B: 0,4s C: 0,8s D: 0,16s
Câu 2: Trong dao động điều hòa, gia tốc biến đổi.

A: Cùng pha với li độ. C: Leäch pha moät goùc  so với li độ.
B: Sớm pha /2 so với li độ. D: Trễ pha /2 so với li độ.

Câu 3: Moät vaät dao ñoäng điều hòa với phương trình x = Acos(.t + ). Choïn goác thôøi gian laø luùc vaät ñi
qua VTCB theo chieàu döông thì pha ban ñaàu cuûa dao ñoäng cuûa vaät coù theå nhaän giaù trò naøo sau ñaây?

A: /2 B:  0 C: -  D: -/2
Câu 4: Một con lắc lò xo đặt nằm ngang gồm vật nặng khối lượng 1kg và lò xo khối lượng không đáng kể
có độ cứng 100N/m, dao động điều hoà. Trong quá trình dao động chiều dài của lò xo biến thiên từ 20cm đến
32cm. Cơ năng của vật là:

A: 1,5J. B. 0,36J. C. 3J. D. 0,18J.
Câu 5: Trong chuøm tia Rônghen phaùt ra töø moät oáng Rônghen, ngöôøi ta thaáy coù nhöõng tia coù taàn soá lôùn
nhaát vaø baèng fmax = 8.1018Hz. Coi ñoäng naêng ñaàu cuûa e rôøi Katod khoâng ñaùng keå. Cho h = 6,625.10-34J.s ;
c = 3.108m/s ; e = -1,6.10-19 C. Hieäu ñieän theá giöõa hai cöïc cuûa oáng:

A: 3.3125.104V B. 3,17.104V C. 6.625.104V D. 33.125.104V
Câu 6: Cho con laéc ñôn chieàu daøi l dao ñoäng nhoû vôùi chu kyø T. Neáu taêng khoái löôïng vaät treo gaáp 8 laàn
thì chu kyø con laéc:

A: Taêng 8 laàn. B: Taêng 4 laàn. C: Taêng 2 laàn. D: không đổi.
Câu 7: Bieåu thöùc naøo sau ñaây laø ñuùng khi xaùc ñònh löïc caêng daây ôû vò trí coù goùc leäch? (o laø goùc leäch cöïc ñaïi).

A: T  =  mg(3coso  +  2cos) C: T  =  mg(3cos -  2coso)
B: T  =  mgcos D: T  =  3mg(cos -  2coso)

Câu 8: Phương trình dao động của một nguồn phát sóng có dạng u = uocos(100t). Trong khoảng thời gian
0,02s, sóng truyền được quãng đường:

A: 10 lần bước sóng B: 4,5 lần bước sóng C: 1 bước sóng D: 5 lần bước sóng
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Câu 9: Bước sóng  của sóng cơ học là:
A: Là quãng đường sóng truyền đi trong thời gian là 1 chu kỳ sóng.
B: Là khoảng cách giữa hai điểm dao động đồng pha trên phương truyền sóng.
C: Là quãng đường sóng truyền đi trong thời gian là 1 giây.
D: Là khỏang cách ngắn nhất giữa hai điểm trên phương truyền sóng dao động vuông pha.

Câu 10: Trong các nhạc cụ thì hộp đàn có tác dụng:
A: Làm tăng độ cao và độ to âm.
B: Giữ cho âm có tần số ổn định.
C: Vừa khuếch đại âm, vừa tạo ra âm sắc riêng của âm do đàn phát ra.
D: Tránh được tạp âm và tiếng ồn làm cho tiếng đàn trong trẻo.

Câu 11: Trong thí nghiệm Y- âng về giao thoa ánh sáng, khoảng cách giữa hai khe hẹp là 1,2mm, khoảng cách từ hai
khe đến màn là 2,4m. Ánh sáng dùng làm thí nghiệm có bước sóng 0,4µm. Khoảng cách giữa 5 vân sáng liên tiếp là:

A: 3,2mm B. 4mm C. 6,4mm D. 8mm
Câu 12: Một dây có một đầu bị kẹp chặt, đầu kia buộc vào một nhánh của âm thoa có tần số 600Hz. Âm
thoa dao động và tạo ra sóng dừng có 4 bụng. Vận tốc sóng truyền trên dây là 400m/s.  Bước sóng và chiều
dài của dây thoả mãn những giá trị nào sau đây?

A:  = 1,5m; l = 3m C:  = 2/3 m; l = 1,66m
B:  = 1,5m; l = 3,75m D:  = 2/3 m; l = 1,33m

Câu 13: Cho maïch ñieän xoay chieàu RLC noái tieáp. Khi hieäu ñieän theá hieäu duïng giöõa hai ñaàu dieän trôû UR

= 60V, hieäu ñieän theá hieäu duïng hai ñaàu cuoän thuaàn caûm UL = 100V, hieäu ñieän theá hieäu duïng hai ñaàu tuï
ñieän UC = 180V, thì hieäu ñieän theá hieäu duïng hai ñaàu maïch seõ laø :

A: U = 340V B: U = 100V C: U = 120V D: U =  160V
Câu 14: Một máy phát điện mà phần cảm gồm 2 cặp cực và phần ứng gồm hai cặp cuộn dây mắc nối tiếp
tạo ra dòng điện có tần số 50Hz. Tốc độ quay của roto là:

A: 375vòng/phút. B. 1500vòng/phút. C. 750 vòng/phút. D. 3000 vòng/phút.

Câu 15: Cho moät maïch ñieän xoay chieàu R,L,C vôùi R = 100 , C =
410

F




. Cuoän thuaàn caûm coù giaù trò

L = 2/π(H). Hieäu ñieän theá giöõa hai ñaàu ñoaïn maïch laø uAB = 200 2 cos(100t + /4) V. Bieåu thöùc cuûa
cöôøng ñoä qua maïch laø:

A: i = 2 2 cos(100t  + /4) (A) C: i = 2cos(100t) (A)

B: i = 2cos(100t - /4) (A) D: i = 2 cos(100t - /4) (A)

Câu 16: Hieäu ñieän theá giöõa hai ñaàu moät maïch ñieän xoay chieàu laø: u = 200


 
 
 
 

2 cos 100 t
3

 (V), cöôøng ñoä

doøng ñieän qua maïch laø: i =


 
 
 
 

2
2 2 cos 100 t

3
 (A). Coâng suaát tieâu thuï cuûa ñoaïn maïch ñoù laø:

A: 200W B:  400W C: 800W D: 200 3 W
Câu 17: Công thoát êlectron của natri là 2,5eV. Điều kiện về bước sóng để xảy ra hiện tượng quang điện đối với natri
là bức xạ kích thích phải có bước sóng:

A: Lớn hơn 0,5 µm C. Lớn hơn hoặc bằng  0,5 µm
B: Bằng 0,5 µm D. Nhỏ hơn hoặc bằng 0,5 µm

Câu 18: Ñieàu naøo sau ñaây laø đúng khi noùi veà caûm khaùng cuûa cuoän daây :
A: Tæ leä nghòch vôùi taàn soá doøng ñieän xoay chieàu qua noù.
B: Tæ leä thuaän vôùi hieäu ñieän theá xoay chieàu aùp vaøo noù.
C: Tæ leä thuaän vôùi taàn soá cuûa doøng ñieän qua noù.
D: Coù giaù trò nhö nhau ñoái vôùi caû doøng xoay chieàu vaø doøng ñieän khoâng ñoåi.

Câu 19: Một máy biến thế có số vòng của cuộn sơ cấp là 5000 và thứ cấp là 1000. Bỏ qua mọi hao phí của
máy biến thế. Đặt vào hai đầu cuộn sơ cấp hiệu điện thế xoay chiều có giá trị hiệu dụng 100V thì hiệu điện
thế hiệu dụng ở hai đầu cuộn thứ cấp khi để hở có giá trị là:

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

Câu 20: Hạt nhân 60

27 Co có khối lượng là 55,940u. Biết khối lượng của prôton là 1,0073u và khối lượng của

nơtron là 1,0087u. Độ hụt khối của hạt nhân 60

27 Co  là:

A: 4,536u; B. 3,637u C. 4,544u; D. 3,154u;
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Câu 21: Moät nhaø maùy coâng nghieäp duøng ñieän naêng ñeå chaïy caùc ñoäng cô. Heä soá coâng suaát cuûa nhaø maùy
do Nhaø nöôùc quy ñònh phaûi lôùn hôn 0,85 nhaèm muïc ñích chính laø ñeå:

A: Nhaø maùy saûn xuaát nhieàu duïng cuï.
B: Nhaø maùy söû duïng nhieàu ñieän naêng.
C: Ñöôøng daây daãn ñieän ñeán nhaø maùy bôùt hao phí ñieän naêng.
D: Ñoäng cô chaïy beàn hôn.

Câu 22: Soùng ñieän töø laø quaù trình lan truyeàn trong khoâng gian cuûa moät ñieän töø tröôøng bieán thieân. Keát
luaän naøo sau ñaây laø ñuùng khi noùi veà töông quan giöõa v-tô cöôøng ñoä ñieän tröôøng


E  vaø véc tô caûm öùng töø

B  cuûa ñieän töø tröôøng ñoù.
A:

E  vaø


B  bieán thieân tuaàn hoaøn ngược pha.

B:

E  vaø


B  coù cuøng phöông.

C:

E  vaø


B  bieán thieân tuaàn hoaøn coù cuøng biên độ.

D:

E vaø


B  bieán thieân tuaàn hoaøn coù cuøng taàn soá vaø cuøng pha.

Câu 23: Maïch choïn soùng cuûa maùy thu voâ tuyeán ñieän goàm moät cuoän thuaàn caûm coù ñoä töï ñuoâi L = 10H
vaø moät tuï ñieän coù ñieän dung C = 10pF. Maïch naøy thu ñöôïc soùng ñieän töø coù böôùc soùng  laø:

A: 1,885m B: 18,85m C: 1885m D: 3m.
Câu 24: Hai dao động điều hòa: x1 = 4cos(t + /4)cm, x2 = 4 cos (t + 3/4)cm. Phương trình dao động
tổng hợp của chúng là:

A: x = 4 2 cos (t - /2) (cm) C. x = 4 2 cos(t - /2) (cm)
B: x = 4 cos(t - /2) (cm) D. x = 4 cos(t + /2) (cm)

Câu 25: Haõy saép xeáp theo thöù töï böôùc soùng giaûm daàn cuûa caùc soùng ñieän töø sau :
A: AÙnh saùng thaáy ñöôïc, tia hoàng ngoaïi, tia töû ngoaïi.
B: Tia hoàng ngoaïi, tia töû ngoaïi, aùnh saùng thaáy ñöôïc.
C: Tia töû ngoaïi, tia hoàng ngoaïi, aùnh saùng thaáy ñöôïc.
D: Tia hoàng ngoaïi, aùnh saùng thaáy ñöôïc, tia töû ngoaïi.

Câu 26: Bức xạ (hay tia) hồng ngoại là bức xạ:
A: Đơn sắc, có máu hồng.
B: Đơn sắc, không màu ở ngoài đầu đỏ của quang phổ.
C: Có bước sóng nhỏ dưới 0,4m.
D: Có bước sóng từ 0,75m tới cỡ mm.

Câu 27: Thí nghieäm giao thoa aùnh saùng, neáu duøng aùnh saùng traéng thì :
A: Khoâng coù hieän töôïng giao thoa.
B: Coù hieän töôïng giao thoa aùnh cuøng vôùi caùc vaân saùng maøu traéng.
C: Coù hieän töôïng giao thoa aùnh saùng vôùi moät vaân saùng ôû giöõa laø maøu traéng, caùc vaân saùng ôû hai
beân vaân trung taâm coù maøu caàu voàng vôùi maøu ñoû ôû trong (gaàn vaân trung taâm), tím ôû ngoaøi.
D: Coù hieän töôïng giao thoa aùnh saùng vôùi moät vaân saùng ôû giöõa laø maøu traéng, caùc vaân saùng ôû hai
beân vaân trung taâm coù maøu caàu voàng vôùi tím ôû trong (gaàn vaân trung taâm), ñoû ôû ngoaøi

Câu 28: Trong thí nghieäm giao thoa aùnh saùng duøng 2 khe Young bieát beà roäng 2 khe caùch nhau 0,35mm, töø
khe ñeán maøn laø 1,5m vaø böôùc soùng  = 0,7m. Khoaûng caùch 2 vaân saùng lieân tieáp là.

A: 2 mm B : 3 mm C : 4 mm D: 1,5 mm
Câu 29: Trong nhöõng hieän töôïng, tính chaát, taùc duïng sau ñaây, ñieàu naøo theå hieän roõ nhaát tính chaát soùng
cuûa aùnh saùng:

A: Khaû naêng ñaâm xuyeân. C: Taùc duïng quang ñieän.
B: Taùc duïng phaùt quang. D: Söï taùn saéc aùnh saùng.

Câu 30: Thí nghiệm giao thoa ánh sáng với khe Iâng, khoảng cách giữa hai khe là 2mm, khoảng cách từ hai
khe đến màn là 3m. Khoảng cách giữa 5 vân sáng liên tiếp là 2,7mm. Bước sóng của ánh sáng đơn sắc chiếu
vào hai khe là:

A: 0,45 μm B. 0,36 μm C. 0,5 μm D. 0,4 μm
Câu 31: Trong trường hợp nào sau đây có thể xảy ra hiện tượng quang điện khi chiếu tia tử ngoại.

A: Tấm kẽm đặt chìm trong nước. C:  Chất diệp lục của lá cây.
B: Hợp kim kẽm – đồng D:  Tấm kẽm có phủ nước sơn.

Câu 32: Một chất có khả năng phát ra bức xạ có bước sóng 0,5m khi bị chiếu sáng bởi bức xạ 0,3m. Hãy
tính phần năng lượng photon mất đi trong quá trình trên.

A: 2,65.10-19j B: 26,5.10-19j C: 2,65.10-18j D: 265.10-19j
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Câu 33: Chọn câu đúng. Hiện tượng quang điện bên trong là hiện tượng:
A: Bứt electron ra khỏi bề mặt kim loại bị chiếu sáng.
B: Giải phóng electron khỏi mối liên kết trong chất bán dẫn khi bị chiếu sáng.
C: Giải phóng electron khỏi kim loại bằng cách đốt nóng.
D: Giải phóng electron khỏi một chất bằng cách bắn phá ion.

Câu 34: Một vật dao động điều hòa trên quỹ đạo dài 40cm. Khi ở vị trí x = 10cm vật có vận tốc
20 3 cm/s . Chu kì dao động của vật là:

A: 0,5s B. 0,1s C. 1s D. 5s
Câu 35: Theo nhaø vaät lyù Ñan Maïch Niels Bohr, ôû traïng thaùi döøng cuûa nguyeân töû thì eâlectron:

A: Döøng nghóa laø ñöùng yeân.
B: Chuyeån ñoäng hoãn loaïn.
C: Dao ñoäng quanh nuùt maïng tinh theå.
D: Chuyeån ñoäng theo nhöõng quyõ ñaïo coù baùn kính xaùc ñònh.

Câu 36: Khi phoùng xaï , haït nhaân nguyeân töû seõ thay ñoåi nhö theá naøo ?
A: Soá khoái giaûm 2, soá proâtoân giaûm 2. C: Soá khoái giaûm 2, soá protoân giöõ nguyeân.
B: Soá khoái giaûm 4, soá proâtoân giaûm 2. D: Soá khoái giaûm 4, soá proâtoân giöõ nguyeân.

Câu 37: Một chất phóng xạ - sau 20 ngày đêm khối lượng chất tạo thành gấp 3 lần khối lượng chất phóng
xạ còn lại. Chu kỳ bán rã là.

A: 10 ngày B:  5 ngày C: 24 ngày D:  15 ngày.

Câu 38: Chất phóng xạ 210

84 Po  phát ra tia α và biến đổi thành 206

82 Pb . Biết khối lượng các hạt là mPb =

205,9744u, mPo = 209,9828u, mα = 4,0026u. Năng lượng toả ra khi 10g Po phân rã hết là:
A: 2,2.1010J. B. 2,5.1010J. C. 2,7.1010J. D. 2,8.1010J.

Câu 39: Một mạch điện xoay chiều có công suất 200W, biết cường độ dòng điện cực của mạch điện là 2A. Điện trở
thuần của mạch là:

A: 50Ω B. 100Ω C. 200Ω D.100 2 Ω
Câu 40: Đường kính của hệ mặt trời vào cỡ

A: 40 đơn vị thiên văn C: 100 đơn vị thiên văn
B: 80 đơn vị thiên văn D: 60 đơn vị thiên văn

ĐỀ THI SỐ 15.
Câu 1: Trong dao động điều hòa, gia tốc biến đổi.

A: Cùng pha với vận tốc. C: Ngược pha với vận tốc.
B: Lệch pha /2 so với vận tốc. D: Trễ pha /2 so với vận tốc.

Câu 2: Một quả cầu có khối lượng m = 200g treo vào đầu dưới của một lò xo có chiều dài tự nhiên lo = 35cm, độ
cứng k = 100N/m, đầu trên cố định. Lấy g = 10m/s2. Chiều dài lo xo khi vật dao động qua vị trí có vận tốc cực đại.

A: 33cm B: 36cm. C: 37cm. D: 35cm.
Câu 3: Gaén laàn löôït hai quaû caàu vaøo moät loø xo vaø cho chuùng dao ñoäng. Trong cuøng moät khoaûng thôøi
gian t, quaû caàu m1 thöïc hieän 10 dao ñoäng coøn quaû caàu m2 thöïc hieän 5 dao ñoäng. Haõy so saùnh caùc khoái
löôïng m1 vaø m2.

A: m2 = 2m1 B: m2 = 2 m1 C: m2 = 4m1 D: m2 = 2 2 m1

Câu 4: Một vật nhỏ thực hiện dao động điều hoà  theo phương trình x =10sin(4t + /2)(cm) với t tính bằng
giây. Động năng của vật đó biến thiên với chu kỳ bằng:

A: 0,25 s. B. 0,50 s C. 1,00 s D.1,50 s
Câu 5: Phương trình dao động của một vật dao động điều hoà có dạng: x = Acos(t + /2)cm. Gốc thời
gian đã được chọn từ lúc nào?

A: Lúc chất điểm đi qua vị trí cân bằng theo chiều dương.
B: Lúc chất điểm đi qua vị trí cân bằng theo chiều âm.
C: Lúc chất điểm có li độ x = +A
D: Lúc chất điểm có li độ x = -A.

Câu 6: Keát luaän naøo sau daây laø sai khi noùi veà söï phaûn xaï cuûa soùng?
A: Soùng phaûn xaï luoân luoân coù cuøng vaän toác truyeàn vôùi soùng tôùi nhöng ngöôïc höôùng.
B: Soùng phaûn xaï coù cuøng taàn soá vôùi soùng tôùi.
C: Soùng phaûn xaï luoân coù cuøng pha vôùi soùng tôùi.
D: Söï phaûn xaï xaûy ra khi soùng gaëp vaät caûn.
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Câu 7: Hieäu soá chieàu daøi hai con laéc ñôn laø 22 cm. ÔÛ cuøng moät nôi vaø trong cuøng moät thôøi gian thì con
laéc (1) laøm ñöôïc 30 dao ñoäng vaø con laéc (2) laøm ñöôïc 36 dao ñoäng. Chieàu daøi moãi con laéc laø:

A: l1 = 72cm   l2 = 50cm C: l1 = 50cm  l2 = 72cm
B: l1 = 42cm l2 = 20cm D: l1 = 41cm l2 = 22cm

Câu 8: Hai dao động điều hòa cùng phương, cùng tần số, cùng biên độ có các pha ban đầu là π/3 và π/6. Pha
ban đầu của dao động tổng hợp hai dao động trên bằng:

A: -π/2 B: π/4. C: π/6. D: π/12.
Câu 9: Ñieàu naøo sau ñaây laø sai khi noùi veà soùng aâm nghe được?

A: Soùng aâm laø soùng doïc truyeàn trong caùc moâi tröôøng vaät chaát nhö raén, loûng hoaëc khí.
B: Soùng aâm coù taàn soá naèm trong khoaûng töø 16Hz ñeán 20000 Hz.
C: Soùng aâm khoâng truyeàn ñöôïc trong chaân khoâng.
D: Vaän toác truyeàn soùng aâm khoâng phuï thuoäc vaøo tính ñaøn hoài vaø maät ñoä cuûa moâi tröôøng.

Câu 10: Một đoạn mạch RLC. Gọi UR, UL, UC, lần lược là điện áp hiệu dụng hai đầu điện trở R, cuộn cảm L
và hai bản tụ điện C trong đó 2UR = UL = 2UC. Lúc đó:

A: Điện áp hai đầu đoạn mạch sớm pha hơn dòng điện một góc π/4.
B: Điện áp hai đầu đoạn mạch sớm pha hơn dòng điện một góc π/3.
C: Điện áp hai đầu đoạn mạch trễ pha so với dòng điện một góc π/4.
D: Điện áp hai đầu đoạn mạch trễ pha so với dòng điện một góc π/3.

Câu 11: Trong hiện tượng giao thoa cơ học với hai nguồn A và B thì khoảng cách giữa hai điểm gần nhau
nhất trên đoạn AB dao động với biên độ cực đại là:

A: /4 B: /2 C:  k. D: 
Câu 12: Trên một sợi dây dài 2m đang có sóng dừng với tần số 100 Hz, người ta thấy ngoài 2 đầu dây cố
định còn có 3 điểm khác luôn đứng yên. Vận tốc truyền sóng trên dây là:

A: 40 m/s. B:  100m/s. C:  60 m/s. D: 80 m/s.
Câu 13: Một đoạn mạch xoay chiều gồm một điện trở thuần R = 100, một cuộn thuần cảm có độ tự cảm

L =  0,318(H) và một tụ có điện dung C =
410

2.




 F mắc nối tiếp giữa hai điểm có hiệu điện thế

u = 200 2 cos 100t (V). Biểu thức tức thời cường độ dòng điện qua mạch là:

A:  i = 2 2 cos(100t - /4) (A) C:  i = 2 cos(100t - /4)   (A)

B: i = 2 cos(100t + /4)   (A) D:  i = 2 cos(100t + /4)   (A)
Câu 14: Phaùt bieåu naøo sau ñaây laø sai khi noùi veà hieäu ñieän theá xoay chieàu hieäu duïng?

A: Giaù trò hieäu duïng ñöôïc ghi treân caùc thieát bò söû duïng ñieän.
B: Hieäu ñieän theá hieäu duïng cuûa doøng ñieän xoay chieàu ñöôïc ño vôùi voân keá
C: Hieäu ñieän theá hieäu duïng coù giaù tri baèng giaù trò cöïc ñaïi.
D: Hieäu ñieän theá hieäu duïng cuûa doøng ñieän xoay chieàu coù giaù trò baèng hieäu ñieän theá bieåu kieán laàn
löôït ñaët vaøo hai ñaàu R trong cuøng moät thôøi gian t thi toûa ra cuøng moät nhieät löôïng.

Câu 15: Gọi d là khoảng cách giữa hai điểm trên phương truyền sóng, v là tốc độ truyền sóng, T là chu kì
của sóng. Nếu d nvT  (n = 0,1,2,...), thì hai điểm đó sẽ:

A: Dao động cùng pha. C. Dao động ngược pha.
B: Dao động vuông pha. D. Không xác định được.

Câu 16: Heä soá coâng suaát cuûa caùc thieát bò ñieän duøng ñieän xoay chieàu :
A: Caàn coù trò soá nhoû ñeå tieâu thuï ít ñieän naêng.
B: Caàn coù tri soá lôùn ñeå tieâu thuï ít ñieän naêng.
C: Caàn coù trò soá lôùn ñeå ít hao phí ñieän naêng ñoù toaû nhieät.
D: Khoâng aûnh höôûng gì ñeán söï tieâu hao ñieän naêng.

Câu 17: Một mạch điện xoay chiều chỉ có một phần tử. Hiệu điện thế hai đầu mạch có biểu thức

u = 100 2 cos(100 t )
3


   (V); dòng điện trong mạch có biểu thức i = 2 cos(100 t )

6


   (A). Vậy phần tử đó là:

A: Điện trở có R = 100(). C: Tụ điện có C = 31,8(F).
B: Cuộn thuần cảm có L = 0,318(H). D: Tụ điện có C = 15,9(F).

Câu 18: Trong thí nghieäm Young veà giao thoa aùnh saùng, khoaûng caùch 2 khe laø 0,5mm, töø 2 khe ñeán maøn
giao thoa laø 2m. Ño beà roäng cuûa 10 vaân saùng lieân, tieáp ñöôïc 1,8cm. Suy ra böôùc soùng cuûa aùnh saùng ñôn
saéc trong thí nghieäm laø:

A: 0,5m. B:  0,45 m. C: 0,72m D:  0,8 m
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Câu 19: Mạch dao động LC của một máy phát dao động điều hòa có L = 2.10-4H và C = 2.10-6F. Bước
sóng của sóng điện từ bức xạ ra là:

A:  = 37,7m. B:  = 12,56m. C:  = 6,28m. D:  = 628m.
Câu 20: Cho maïch ñieän xoay chieàu R, L, C maéc noái tieáp. Cuoän daây chæ coù heä soá töï caûm L = 0,318H,
ñieän trôû thuaàn R = 100 vaø moät tuï ñieän coù ñieän dung C. Ñaët vaøo hai ñaàu ñoaïn maïch moät hieäu ñieän theá
xoay chieàu coù taàn soá f = 50Hz vaø hieäu ñieän theá hieäu duïng U = 100V. Giaû söû ñieän dung cuûa tuï ñieän coù theå
thay ñoåi ñöôïc. Phaûi choïn C baèng giaù trò naøo sau ñaây ñeå coù coäng höôûng xaûy ra trong maïch ñieän? Cöôøng
ñoä doøng ñieän luùc ñoù laø bao nhieâu?

A:  


3
ch

1
C 10 F,  I 1,5A

2
C:  


4

ch

1
C 10 F,  I 1A

B:  


3
ch

1
C 10 F,  I 1,0A D:  


2

ch

1
C 10 F,  I 1,8A

3
Câu 21: Kết luận nào sau đây về bản chất của các tia phóng xạ dưới đây là không đúng ?

A:  Tia α,β, γ đều có chung bản chất  là sóng điện từ có bước sóng khác nhau
B:  Tia α là dòng các hạt nhân nguyên tử
C: Tia β là dòng hạt mang điện
D: Tia γ là sóng điện từ.

Câu 22: Choïn ñaùp aùn ñuùng khi noùi veà doøng ñieän moät chieàu.
A: Coù chieàu khoâng ñoåi coøn ñoä lôùn coù theå thay ñoåi.
B: Coù chieàu vaø ñoä lôùn khoâng ñoåi
C: Baûn chaát nhö doøng ñieän cuûa pin hay aùcquy.
D: Coù chieàu và ñoä lôùn thay ñoåi theo thời gian.

Câu 23: Một máy biến thế lí tưởng dùng để truyền tải điện năng đi xa đặt ở nơi máy phát điện. Nếu máy
này làm giảm hao phí điện năng khi truyền đi 100 lần thì:

A: Số vòng dây của cuộn sơ cấp lớn hơn của cuộn thứ cấp là 10 lần.
B: Cường độ dòng điện trên dây tải điện nhỏ hơn ở cuộn sơ cấp 100 lần.
C: Tỉ số vòng dây giữa cuộn thứ cấp và sơ cấp gấp 10 lần.
D: Tần số của điện áp hai đầu cuộn thứ cấp lớn hơn tần số của điện áp của cuộn sơ cấp 10 lần.

Câu 24: Phaùt bieåu naøo sau ñaây laø đúng nhất khi noùi veà ñieän töø tröôøng?
A: Khoâng theå coù ñieän tröôøng hoaëc töø tröôøng toàn taïi rieâng bieät, ñoäc laäp vôùi nhau
B: Ñieän tröôøng vaø töø tröôøng  laø hai  maët theå hieän khaùc nhau cuûa moät loaïi töø tröôøng duy  nhaát goïi laø
ñieän töø tröôøng.
C: Ñieän töø tröôøng lan truyeàn ñöôïc trong khoâng gian.
D: A, B vaø C ñeàu chính xaùc.

Câu 25: Phaùt bieåu naøo sau ñaây laø sai khi noùi veà aùnh saùng ñôn saéc?
A: Moãi aùnh saùng ñôn saéc coù moät maøu xaùc ñònh goïi laø maøu ñôn saéc.
B: Trong cùng một môi trường moãi aùnh saùng ñôn saéc coù moät böôùc soùng xaùc ñònh.
C: Vaän toác truyeàn cuûa aùnh saùng ñôn saéc trong caùc moâi tröôøng trong suoát khaùc nhau laø nhö nhau.
D: AÙnh saùng ñôn saéc khoâng bò taùn saéc khi truyeàn qua laêng kính.

Câu 26: Chọn câu sai trong các câu sau:
A: Các vật rắn, lỏng, khí (có tỉ khối lớn) khi bị nung nóng đều phát ra quang phổ liên tục.
B: Quang phổ vạch phát xạ  của các nguyên tố khác nhau thì khác nhau.
C: Để thu được quang phổ hấp thụ nhiệt độ của đám khí bay hơi hấp thụ phải lớn hơn nhiệt độ của
nguồn sáng phát ra quang phổ liên tục.
D: Dựa vào quang phổ liên tục ta có thể xác định được nhiệt độ của vật phát sáng.

Câu 27: Hieän töôïng naøo sau ñaây laø hieän töôïng quang ñieän ?
A: EÂlectron böùt ra khoûi kim loaïi bò nung noùng.
B: EÂlectron baät ra khoûi kim loaïi khi coù ion ñaäp vaøo.
C: EÂlectron bò baät ra khoûi kim loaïi khi kim loaïi coù ñieän theá lôùn.
D: EÂlectron baät ra khoûi maët kim loaïi khi chieáu tia töû ngoaïi vaøo kim loaïi

Câu 28: Chọn câu sai.
A: Các định luật quang điện hoàn toàn phù hợp với tính chất sóng của ánh sáng.
B: Thuyết lượng tử do Planck đề xướng.
C: Anhxtanh cho rằng ánh sáng gồm những hạt riêng biệt gọi là photon.
D: Mỗi photon bị hấp thụ sẽ truyền hoàn toàn năng lượng của nó cho một electron.
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Câu 29: Hiệu điện thế giữa anốt và catốt của một ống Rơnghen là U = 25 kV. Coi vận tốc ban đầu của
chùm êlectrôn (êlectron) phát ra từ catốt bằng không. Biết hằng số Plăng h = 6,625.10-34J.s, điện tích nguyên
tố bằng 1,6.10-19C. Tần số lớn nhất của tia Rơnghen do ống này có thể phát ra là:

A: 60,380.1018Hz. B. 6,038.1015Hz. C. 60,380.1015Hz. D. 6,038.1018Hz.
Câu 30: Giới hạn quang điện của kẽm là 0,36m, công thoát của kẽm lớn hơn của natri là 1,4 lần. Tìm giới
hạn quang điện của natri:

A: 0,504m B. 0,504mm C. 0,504m D. 5,04m
Câu 31: Trong hiện tượng phát quang luôn có:

A: Sự hấp thụ hoàn toàn một photon và làm bật ra một electron khỏi bề mặt chất.
B: Sự hấp thụ hoàn toàn một photon và giải phóng một electron liên kết thành electron tự do.
C: Sự hấp thụ hoàn toàn một photon và giải phóng một photon có năng lượng lớn hơn.
D: Sự hấp thụ hoàn toàn một photon và giải phóng một photon có năng lượng nhỏ hơn.

Câu 32: Trong một ống Rơnghen (phát ra tia X), số electron đập vào catod trong mỗi giây là n = 5.1015 hạt,
vận tốc mỗi hạt là 8.107m/s. Cho h = 6.625.10-34Js; c = 3.108m/s; m = 9,1.10-31kg; |e| = 1,6.10-19C. Tính bước
sóng nhỏ nhất trong chùm tia Rơnghen do ống phát ra:

A: 0,68.10-9 (m) B. 0,86.10-9 (m) C. 0,068.10-9 (m) D. 0,086.10-9 (m)
Câu 33: Chọn câu sai trong các câu sau đây khi nói về các định luật bảo toàn mà phản ứng hạt nhân phải tuân theo:

A: Bảo toàn điện tích. C.  Bảo toàn số nuclon
B: Bảo toàn năng lượng và động lượng D.  Bảo toàn khối lượng.

Câu 34: Một chất phóng xạ sau 10 ngày đêm giảm đi 3/4 khối lượng đã có. Chu kỳ bán rã là:
A: 20 ngày B:  5 ngày C: 24 ngày D:  15 ngày

Câu 35: Khi moät haït nhaân nguyeân töû phoùng xaï laàn löôït moät tia  roài moät tia - thì haït nhaân nguyeân töû seõ
bieán ñoåi nhö theá naøo ?

A: Soá khoái giaûm 4, soá proâtoân giaûm 2. C: Soá khoái giaûm 4, soá proâtoân giaûm 1.
B: Soá khoái giaûm 4, soá proâtoân taêng 1. D: Soá khoái giaûm 2, soá proâtoân giaûm 1.

Câu 36: Cho khoái löôïng caùc haït nhaân: mC12 = 11,9967 u ; m = 4,0015u. Naêng löôïng toái thieåu caàn thieát
ñeå chia haït nhaân 12C thaønh ba haït  coù giaù trò baèng :

A: 0,0078MeV/c2 B:  0,0078 (uc2) C: 0,0078 (MeV) D: 7,2618 (uc2)
Câu 37: Người ta dựa vào những đặc điểm nào dưới đây để phân các hành tinh trong hệ Mặt Trời làm hai nhóm?

A: Khoảng cách đến Mặt Trời C: Khối lượng
B: Số vệ tinh nhiều hay ít D: Nhiệt độ bề mặt hành tinh.

Câu 38: Một nguyên tử hiđrô chuyển từ mức năng lượng -13,6 eV lên mức -3,4 eV, thì nguyên tử sẽ:
A: Phát ra một proton ứng với 1,128.10-7m C: Hấp thụ một proton ứng với 1,128.10-7m
B: Phát ra một bức xạ hồng ngoại D: Phát ra một bức xạ nhìn thấy

Câu 39: Người ta phân loại hạt sơ cấp dựa vào yếu tố nào sau đây ?
A: Dựa vào độ lớn của khối lượng
B: Dựa vào độ lớn của khối lượng và đặc tính tương tác
C: Dựa vào đặc tính tương tác
D: Dựa vào động năng của các hạt.

Câu 40: Trong dao động điều hòa của chất điểm, chất điểm đổi chiều chuyển động khi:
A: Lực tác dụng đổi chiều C. Lực tác dụng bằng không.
B: Lực tác dụng có độ lớn cực đại. D. Lực tác dụng có độ lớn cực tiểu.

ĐỀ THI SỐ 16.
Câu 1: Khi làm thí nghiệm giao thoa với ánh sáng đơn sắc màu đỏ, màu vàng, màu lam, màu lục thì khoảng
vân giao thoa rộng nhất là đối với ánh sáng:

A: màu lục. B. tím C. màu vàng. D. màu đỏ.
Câu 2: Khi một vật dao động điều hòa thì:

A: Vectơ vận tốc và vectơ gia tốc luôn hướng cùng chiều chuyển động.
B: Vectơ vận tốc luôn hướng cùng chiều chuyển động, vectơ gia tốc luôn hướng về vị trí cân bằng.
C: Vectơ vận tốc và vectơ gia tốc luôn đổi chiều khi qua vị trí cân bằng.
D: Vectơ vận tốc và vectơ gia tốc luôn là vectơ hằng.

Câu 3: Tia Rơnghen có:
A: Cùng bản chất với sóng âm.
B: Bước sóng lớn hơn bước sóng của tia hồng ngoại.
C: Cùng bản chất với sóng vô tuyến.
D: Điện tích âm.
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Câu 4: Tìm phát biểu sai.
A: Động năng là một dạng năng lượng phụ thuộc vào vận tốc.
B: Cơ năng của hệ biến thiên điều hòa.
C: Thế năng là một dạng năng lượng phụ thuộc vào vị trí.
D: Cơ năng của hệ bằng tổng động năng và thế năng.

Câu 5: Một chất điểm khối lượng m = 100g, dao động điều điều hoà dọc theo trục Ox với phương trình:
x = 4cos(2t)cm. Cơ năng trong dao động điều hoà của chất điểm là:

A: 3200 J. B. 3,2 J. C. 0,32 J. D. 0,32 mJ.
Câu 6: Trong cùng một khoảng thời gian, con lắc thứ nhất thực hiện 10 chu kỳ dao động, con lắc thứ hai thực hiện
6 chu kỳ dao động. Biết hiệu số chiều dài dây treo của chúng là 48cm. Chiều dài dây treo của mỗi con lắc là:

A: l1 =  79cm, l2 = 31cm. C: l1 = 9,1cm, l2 = 57,1cm
B: l1 =  42cm, l2 = 90cm. D: l1 =  27cm, l2 = 75cm.

Câu 7: Một vật thực hiện đồng thời hai dao động điều hòa cùng phương cùng biên độ có các pha dao động
ban đầu lần lượt là 1 = π/6 và 2. Phương trình tổng hợp có dạng x = 8cos(10t + π/3). Tìm 2.

A: π/6 B: π/2 C: π/3 D: π/4
Câu 8: Sóng ngang là sóng :

A: Lan truyền theo phương nằm ngang.
B: Trong đó các phần tử sóng dao động theo phương nằm ngang.
C: Trong đó các phần tử sóng dao động theo phương vuông góc với phương truyền sóng.
D: Trong đó các phần tử sóng dao động cùng một phương với phương truyền sóng.

Câu 9: Mét sãng c¬ cã tÇn sè f, bíc sãng  lan truyÒn trong m«i trêng vËt chÊt ®µn håi, khi ®ã tèc ®é
sãng ®îc tÝnh theo c«ng thøc:

A: v = /f. B. v = f/. C. v = f. D. v = 2f.
Câu 10: Một vật dao động điều hòa, câu khẳng định nào sau đây là đúng?

A: Khi vật qua vị trí cân bằng nó có vận tốc và gia tốc đều cực đại.
B: Khi vật qua vị trí biên động năng bằng thế năng.
C: Khi vật qua vị trí cân bằng nó có vận tốc cực đại, gia tốc bằng 0.
D: Khi vật qua vị trí biên vận tốc cực đại, gia tốc bằng 0.

Câu 11: Biết nguồn âm có kích thước nhỏ và có công suất là 125,6W. Tính mức cường độ âm tại vị trí cách
nguồn 1000m. Cho I0 = 10-12W/m2.

A: 7dB B: 70dB C: 10B D: 70B
Câu 12: Mạch điện xoay chiều gồm điện trở R và cuộn cảm có điện trở họat động r mắc nối tiếp nhau. Điện
trở tiêu thụ công suất P1; cuộn cảm tiêu thụ công suất P2. Vậy công suất tòan mạch là:

A: P = 2 2

1 2P P . B: P = 1 2

1 2

P P

P P
. C: P = 1 2P .P . D: P = P1 + P2.

Câu 13: Trong nguyên tử hiđrô , bán kính Bo là r0 = 5,3.10-11m. Bán kính quỹ đạo dừng N là:
A: 47,7.10-11m. B. 21,2.10-11m. C. 84,8.10-11m. D. 132,5.10-11m.

Câu 14: Khi ñaët vaøo hai ñaàu moät oáng daây coù ñieän trôû thuaàn khoâng ñaùng keå moät hieäu ñieän theá xoay
chieàu thì cöôøng ñoä doøng dieän töùc thôøi i qua oáng daây:

A: Nhanh pha π/2 ñoái vôùi u.
B: Chaäm phaπ/2 ñoái vôùi u.
C: Cuøng pha vôùi u.
D: Nhanh hay chaäm pha ñoái vôùi u tuyø theo giaù trò cuûa ñoä töï caûm L cuûa oáng daây.

Câu 15: Chọn câu đúng: Đối với đoạn mạch L, C mắc nối tiếp với ZC > ZL :
A: u nhanh pha hơn i một góc π/2 C. u, i cùng pha.
B: u trễ pha hơn i một góc π/2 D. u ngược pha với i

Câu 16: Neáu doøng ñieän xoay chieàu chaïy qua moät cuoän daây chaäm pha hôn hieäu ñieän theá ôû hai ñaàu cuûa
noù moät goùc /4 thì chöùng toû cuoän daây :

A: Chæ coù caûm khaùng. C: Coù caûm khaùng lôùn hôn ñieän trôû trong.
B: Coù caûm khaùng baèng vôùi ñieän trôû trong. D: Coù caûm khaùng nhoû hôn ñieän trôû trong

Câu 17: Trong mạch điện RLC, hiệu điện thế hai đầu mạch và hai đầu cuộn cảm có dạng:

u = Uocos( t
3


  ) (V); L OLu U cos( t )(V)

2


   thì có thể nói:

A: Mạch có tính cảm kháng nên u nhanh pha hơn i.
B: Mạch có tính dung kháng, u chậm pha hơn i.
C: Mạch có cộng hưởng điện nên u đồng pha với i.
D: Chưa thể kết luận được.
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Câu 18: Một máy biến thế có số vòng dây của cuộn sơ cấp và cuộn thứ cấp lần lượt là: 2200vòng và 120vòng. Người
ta mắc cuộn sơ cấp với điện áp xoay chiều 220V - 50Hz, khi đó điện áp hiệu dụng hai đầu cuộn thứ cấp để hở là:

A: 24V B. 12V C. 8,5V D. 17V
Câu 19: Moät maùy phaùt ñieän xoay chieàu moät pha maø nam chaâm phaàn caûm goàm 4 caëp cöïc Maùy phaùt ra
doøng ñieän coù taàn soá laø f = 60Hz. Khi naøy, phaàn caûm phaûi coù taàn soá quay laø:

A: 15 voøng/phuùt B: 900 voøng/phuùt C: 750 voøng/phuùt D: 150 voøng/phuùt
Câu 20: Đặt một hộp kín bằng kim loại trong một vùng có sóng điện từ. Trong hộp kín sẽ có:

A: Điện trường. C: Từ trường.
B: Điện trường và từ trường. D: Không có các trường nói trên.

Câu 21: Moät maïch LC ñang dao ñoäng töï do. Ngöôøi ta ño ñöôïc tích cöïc ñaïi treân hai baûn tuï ñieän laø Q0 vaø
doøng ñieän cöïc ñaïi trong maïch laø I0. Bieåu thöùc naøo sau ñaây xaùc ñònh böôùc soùng trong dao ñoäng töï do trong
maïch? Bieát vaän toác truyeàn soùng ñieän töø laø c.

A:    0

0

Q
2c

2I
B:   2 0

0

Q
2c

I
C:    0

0

Q
4c

2I
D:    0

0

Q
2 .c

I
.

Câu 22: Chọn câu sai:
A: Ánh sáng trắng là tập hợp gồm 7 ánh sáng đơn sắc: đỏ, cam, vàng, lục, lam, chàm, tím.
B: Ánh sáng đơn sắc là ánh sáng không bị tán sắc khi qua lăng kính.
C: Vận tốc của sóng ánh sáng tuỳ thuộc môi trường trong suốt mà ánh sáng truyền qua.
D: Dãy cầu vồng là quang phổ của ánh sáng trắng.

Câu 23: Quang phoå cuûa Maët Trôøi maø ta thu ñöôïc treân Traùi Ñaát laø quang phoå.
A: Lieân tuïc.
B: Vaïch phaùt xaï.
C: Vaïch haáp thuï cuûa lôùp khí quyeån cuûa Maët Trôøi.
D: Vaïch haáp thuï cuûa lôùp khí quyeån cuûa Traùi Ñaát.

Câu 24: Ñieàu naøo sau ñaây laø sai vôùi soùng ñieän töø ?
A: Mang naêng löôïng.
B: Là sóng ngang.
C: Coù taàn soá taêng khi truyeàn töø  khoâng khí vaøo chaân khoâng vì vaän toác aùnh saùng trong chaân khoâng
lôùn hôn trong khoâng khí.
D: Cho hieän töôïng phaûn xaï vaø nhieãu xaï nhö soùng cô.

Câu 25: Khi noùi veà tia hoàng ngoaïi, phaùt bieåu naøo sau đaây laø sai ?
A: Tia hoàng ngoaïi coù taùc duïng dieät khuaån, khöû truøng.
B: Tia hoàng ngoaïi phát ra töø caùc vaät bò nung noùng.
C: Tia hoàng ngoaïi laø böùc xaï ñieän töø coù böôùc soùng lôùn hôn böôùc soùng cuûa aùnh saùng ñoû.
D: Tia hoàng ngoaïi coù taùc duïng nhieät.

Câu 26: Chọn câu sai khi nói về tia X.
A: Tia X được khám phá bởi nhà bác học Rơnghen.
B: Tia X có năng lượng lớn vì có bước sóng lớn.
C: Tia X không bị lệch phương trong điện trường cũng như từ trường.
D: Tia X là sóng điện từ.

Câu 27: Theo thuyeát löôïng töû aùnh saùng thì keát luaän naøo sau ñaây laø sai?
A: Nguyeân töû hay phaân töû vaät chaát haáp thu hay böùc xaï aùnh saùng thaønh töøng löôïng giaùn ñoaïn.
B: Moãi phoâtoân mang moät naêng löôïng  = hf.
C: Cöôøng ñoä chuøm saùng tæ leä vôùi soá phoâtoân trong chuøm.
D: Khi aùnh saùng truyeàn ñi, caùc phoâtoân bò thay ñoåi ñoä töông taùc vôùi moâi tröôøng.

Câu 28: Chieáu moät chuøm böùc xaï ñôn saéc coù böôùc soùng vaøo moät taám kim loaïi chöa tích ñieän, ñöôïc ñaët coâ
laäp vôùi caùc vaät khaùc. Neáu hieän töôïng quang ñieän xaûy ra thì:

A: Sau moät khoaûng thôøi gian, caùc eâlectron töï do cuûa taám kim loaïi bò baät heát ra ngoaøi.
B: Caùc eâlectron töï do cuûa taám kim loaïi bò baät ra ngoaøi nhöng sau moät khoaûng thôøi gian, toaøn boä
caùc eâlectron ñoù quay trôû laïi laøm cho taám kim loaïi vaãn trung hoøa ñieän.
C: Sau moät khoaûng thôøi gian, taám kim loaïi ñaït ñeán traïng thaùi caân baèng ñoäng vaø tích moät löôïng
ñieän aâm xaùc ñònh.
D: Sau moät khoaûng thôøi gian, taám kim loaïi ñaït ñöôïc moät ñieän theá cöïc ñaïi vaø tích moät löôïng ñieän
döông xaùc ñònh.
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Câu 29: Moät maïch dao ñoäng ñieän tö øgoàm tuï coù ñieän dung C = 10-6(F) vaø cuoän thuaàn caûm coù ñoä töï caûm L
= 10-4 (H). Chu kì dao ñoäng ñieän töø trong maïch laø:

A: 6,28.10-5 (s) B: 62,8.10-5 (s) C: 2.l0-5 (s) D:  10-5 (s)
Câu 30: Một máy biến áp có số vòng dây của cuộn sơ cấp nhỏ hơn số vòng dây của cuộn thứ cấp. Biến áp
này có tác dụng nào trong các tác dụng sau:

A: Tăng cường độ dòng điện, tăng điện áp. C. Tăng cường độ dòng điện, giảm điện áp.
B: Giảm cường độ dòng điện, tăng điện áp. D. Giảm cường độ dòng điện, giảm điện áp.

Câu 31: Trong thí nghiệm giao thoa ánh sáng dùng hai khe Y-âng, hai khe được chiếu bằng ánh sáng có
bước sóng  = 0,5m, biết S1S2 = a = 0,5mm, khoảng cách từ mặt phẳng chứa hai khe đến màn quan sát là D
= 1m. Khoảng cách giữa vân sáng bậc 1 và vân tối thứ 3 ở cùng bên so với vân trung tâm là:

A: 1mm. B. 2,5mm. C. 1,5mm. D. 2mm.
Câu 32: Catod của một tế bào quang điện có công thoát A = 3,5eV.  Cho h = 6.625.10-34Js; m = 9,1.10-31kg ;
e = 1,6.10-19C. Tìm vận tốc ban đầu cực đại của các electron quang điện bật ra khỏi catod khi được chiếu
sáng bằng bức xạ có bước sóng  = 0,25m.

A: 0,718.105m/s B: 7,18.105m/s C: 71,8.105m/s D:  718.105m/s
Câu 33: Sự phát sáng của nguồn nào dưới đây là sự phát quang?

A: Bóng đèn xe máy B: Ngôi sao băng C: Đèn ống D: Hòn thang hồng
Câu 34: Phaùt bieåu naøo sau ñaây veà quang phoå cuûa nguyeân töû hidro laø sai?

A: Caùc vaïch trong daõy Pasen ñeàu naèm trong vuøng hoàng ngoaïi.
B: Caùc vaïch trong daõy Banme ñeàu naèm trong vuøng aùnh saùng thaáy ñöôïc.
C: Caùc vaïch trong daõy Lai man ñeàu naèm trong vuøng töû ngoaïi.
D: Daõy Pasen taïo ra khi eâlectron töø caùc taàng naêng löôïng cao chuyeån veà taàng M

Câu 35: Cho mạch xoay chiều có R = 40 ; mắc nối tiếp với cuộn dây có L =
1


H. Điện áp hiệu dụng hai đầu mạch

là U = 120 V; cường độ dòng điện hiệu dụng trong mạch là I = 2,4A; tần số dòng xoay chiều là f = 50Hz. Công xuất
của mạch và hệ số công suất là:

A: 230,4W ;  0,8. B. 500W ;  0,8. C. 120W ;  0,5. D. 100W ;  0,5.
Câu 36: Tröôøng hôïp naøo sau ñaây laø quaù trình thu naêng löôïng :

A: Phoùng xaï. C:  Phaûn öùng phaân haïch.
B: Phaûn öùng nhieät haïch. D:  Baén haït  vaøo haït nitô thu ñöôïc oâxi vaø p.

Câu 37: Trong phóng xạ +, so với hạt nhân mẹ trong bảng tuần hoàn thì hạt nhân con có vị trí:
A: Lùi 1 ô B. Lùi 2 ô C. Tiến 1 ô D. Tiến 2 ô

Câu 38: Cho phaûn öùng haït nhaân sau :   2 2 4
1 1 2H H He 3,25MeV . Bieát độ huït khoái cuûa 2

1 H  laø mD

= 0,0024u vaø 1u =  931 MeV/c2. Naêng  löôïng liên keát cuûa haït nhaân 4
2 He  laø:

A: 7,7188 MeV B:  77,188 MeV C:  771,88 MeV D: 7,7188 eV

Câu 39: Hai ph«t«n cã bíc sãng  = 0,003
o

A s¶n sinh ra mét cÆp ªlÐctron – p«zit«n. X¸c ®Þnh ®éng n¨ng
cña mçi h¹t sinh ra nÕu ®éng n¨ng cña p«zit«n gÊp ®«i ®éng n¨ng cña ªlÐctron.

A: 5,52MeV & 11,04MeV; C:  2,76MeV & 5,52MeV;
B: 1,38MeV & 2,76MeV; D:  0,69MeV & 1,38MeV.

Câu 40: Chọn câu đúng khoảng cách giữa mặt trăng và trái đất bằng:
A: 300.000km B: 360.000m C: 384.000km. D: 390.000km

ĐỀ THI SỐ 17.
Câu 1: Nhận xét nào là đúng về sự biến thiên của vận tốc trong dao động điều hòa.

A: Vận tốc của vật dao động điều hòa giảm dần đều khi vật đi từ vị trí cân bằng ra vị trí biên.
B: Vận tốc của vật dao động điều hòa tăng  dần đều khi vật đi từ vị trí biên về vị trí cân bằng.
C: Vận tốc của vật dao động điều hòa biến thiên tuần hoàn cùng tần số góc với li độ của vật.
D: Vận tốc của vật dao động điều hòa biến thiên những lượng bằng nhau trong những khoảng thời
gian bằng nhau.

Câu 2: Söï coäng höôûng xaûy ra trong dao ñoäng cöôõng böùc khi:
A: Heä dao ñoäng vôùi taàn soá dao ñoäng lôùn nhaát
B: Ngoaïi löïc taùc duïng leân vaät bieán thieân tuaàn hoaøn.
C: Dao ñoäng khoâng coù ma saùt
D: Taàn soá dao ñoäng cöôõng böùc baèng taàn soá dao ñoäng rieâng.
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Câu 3: Một lò xo có khối lượng nhỏ không đáng kể, chiều dài tự nhiên l0, độ cứng k treo thẳng đứng. Lần
lượt: treo vật m1 = 100g vào lò xo thì chiều dài của nó là 31cm; treo thêm vật m2 = 100g vào lò xo thì chiều
dài của lò xo là 32cm. Cho g = 10m/s2. Độ cứng của lò xo là:

A: 100N/m. B. 1000N/m. C.  10N/m. D. 105N/m.
Câu 4: Chu kỳ dao động của con lắc đơn không phụ thuộc vào:

A: Khối lượng quả nặng C: Chiều dài dây treo.
B: Gia tốc trọng trường. D: Vĩ độ địa lý.

Câu 5: Công suất hao phí dọc đường dây tải có  điện áp  500kV, khi truyền đi một công suất điện 12000 kW
theo một đường dây có điện trở 10  là:

A: 1736kW B. 576kW C. 57600W D. 5760W
Câu 6: Một vật dao động điều hoà xung quanh vị trí cân bằng dọc theo trục x’Ox có li độ

1 1
x cos(2 t ) cos(2 t )

6 23 3

 
       cm. Biên độ và pha ban đầu của dao động thoả mãn các giá trị nào ?

A: A = 1cm      ;  = /3 rad C: A = 2cm  ;  = /6 rad

B: A = 3 cm ;  = /6 rad D: A = 2cm  ;  = /3 rad
Câu 7: Một con lắc đơn có chu kỳ 1,5s khi nó dao động ở nơi có gia tốc trọng trường bằng 9,8m/s2. Tính
chiều dài của con lắc đó.

A: 56cm. B: 3,5m. C: 1,11m D: 1,75m.
Câu 8: Sóng ngang cơ học:

A: Chỉ truyền được trong chất rắn.
B: Truyền được trong chất rắn và bề mặt chất lỏng.
C: Không truyền được trong chất rắn.
D: Là sóng cơ học nên truyền được trong cả chất rắn, chất lỏng và chất khí.

Câu 9: Hai đầu cuộn dây có một điện áp hiệu dụng là 200V, thì dòng điện trong mạch trễ pha /4 so với điện áp và có

giá trị hiệu dụng là 2 A. Kết luận nào sau đây là đúng?

A: Cuộn dây thuần cảm có cảm kháng là 100 2 Ω
B: Cuộn dây thuần cảm có cảm kháng là 100Ω
C: Cuộn dây có điện trở thuần bằng cảm kháng bằng 100Ω
D: Cuộn dây có điện trở thuần bằng cảm kháng bằng 100 2 Ω

Câu 10: Moät soùng cô hoïc coù phöông trình soùng: u = Acos(5t + /6) (cm). Bieát khoaûng caùch gaàn nhaát
giöõa hai ñieåm coù ñoä leäch pha /4 ñoái vôùi nhau laø 1m. Vaän toác truyeàn soùng seõ laø:

A: 2,5 m/s B. 5 m/s C. 10 m/s D. 20 m/s

Câu 11: Moät ñoaïn maïch ñieän goàm R = 10, L =


120
mH, C =



1
1200

F maéc noái tieáp. Cho doøng ñieän

xoay chieàu hình sin coù taàn soá f = 50Hz qua maïch. Toång trôû cuûa ñoaïn maïch baèng:
A: 10 2  B: 10 C: 100 D:  200

Câu 12: Những yếu tố sau đây: Yếu tố nào ảnh hưởng đến âm sắc?
I. Tần số II. Biên độ III. Phương truyền sóng IV. Phương dao động.

A: I và III B: II và IV C: I và II D: II và IV.
Câu 13: Phát biểu nào sau đây là đúng khi nói về chiết suất của một môi trường?

A: Chiết suất của một môi trường trong suồt nhất định đối với mọi ánh sáng đơn sắc là như nhau.
B: Chiết suất của một môi trường trong suốt nhất định đối với mỗi ánh sáng đơn sắc khác nhau là khác nhau.
C: Với bước sóng ánh sáng chiếu qua môi trường trong suốt càng dài thì chiết suất của môi trường càng lớn.
D: Chiết suất của môi trường trong suốt khác nhau đối với một loại ánh sáng nhất định  thì có giá trị như nhau.

Câu 14: Trong mạch điện RLC, hiệu điện thế hai đầu mạch và hai đầu tụ điện có dạng :

u = Uocos( t
3


  ) (V); C OCu U cos( t )(V)

2


    thì có thể nói:

A: Mạch có tính cảm kháng nên u nhanh pha hơn i.
B: Mạch có tính dung kháng nên u chậm pha hơn i.
C: Mạch có cộng hưởng điện nên u đồng pha với i.
D: Không thể kết luận được veà ñoä leäch pha cuûa u vaø i.

Câu 15: Một máy biến thế có số vòng dây của cuộn sơ cấp là 2200vòng. Người ta mắc cuộn sơ cấp với điện
áp xoay chiều 220V - 50Hz khi đó điện áp hiệu dụng hai đầu cuộn thứ cấp để hở là 6V thì số vòng dây của
cuộn thứ cấp sẽ là:

A: 42 vòng. B. 30 vòng. C. 60 vòng. D. 85 vòng.
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Câu 16: Giữa hai đầu đoạn mạch chỉ có cuộn thuần cảm được duy trì một hiệu điện thế: u = U0cos(t + ).
Vậy dòng điện trong mạch có pha ban đầu là:

A:  = 0. B:  = /2 C:  = -/2. D:  =  .
Câu 17: Hieäu ñieän theá xoay chieàu giöõa hai ñaàu moät ñoaïn maïch ñöôïc cho bôûi bieåu thöùc sau:
u = 100cos(100t + /6) (V), doøng ñieän qua maïch khi ñoù coù bieåu thöùc : i = 2cos(100t - /6)(A). Coâng
suaát tieâu thuï cuûa ñoaïn maïch laø:

A: 200 W B: 50 W C: 100 W D: 25 3  W
Câu 18: Moät maùy phaùt ñieän xoay chieàu coù moät caëp cöïc phaùt ra doøng ñieän xoay chieàu taàn soá 60Hz. Neáu maùy coù
3 caëp cöïc cuøng phaùt ra doøng ñieän xoay chieàu 60Hz thì trong moät phuùt roâto phaûi quay ñöôïc bao nhieâu voøng?

A: 600 voøng/phuùt B: 1200 voøng/phuùt C: 1800 voøng/phuùt D: 60 voøng/phuùt
Câu 19: Một máy phát điện xoay chiều có công suất 1000kW. Dòng điện nó phát ra sau khi tăng thế lên
110kV được truyền đi xa bằng một đường dây có điện trở 20. Điện năng hao phí trên đường dây là:

A: 6050W. B: 5500W. C:  2420W. D: 1653W.

Câu 20: Ñaët moät hieäu ñieän theá xoay chieàu  u U 2 cos100 t vaøo hai ñaàu moät ñoaïn maïch ñieän xoay

chieàu. Bieát bieåu thöùc doøng ñieän laø:


  
 
 
 0i I cos 100 t (A)

2
. Maïch ñieän coù theå goàm nhöõng linh kieän gì

gheùp noái tieáp vôùi nhau.
A: Ñieän trôû vaø cuoän daây thuaàn caûm khaùng C: Ñieän trôû vaø tuï ñieän
B: Ñieän trôû, cuoän daây vaø tuï ñieän D: Tuï ñieän vaø cuoän daây thuaàn caûm khaùng.

Câu 21: Trong mạch dao động LC có dao động điện từ tự do (dao động riêng) với tần số góc 104 rad/s. Điện tích
cực đại trên tụ điện là 10−9C. Khi cường độ dòng điện trong mạch bằng 6.10−6A thì điện tích trên tụ điện là:

A: 6.10−10C B:  8.10−10C C: 2.10−10C D:  4.10−10C
Câu 22: Tính ñoä lôùn cuûa cöôøng ñoä doøng ñieän qua cuoän daây khi naêng löôïng ñieän tröôøng cuûa tuï ñieän baèng
8 laàn naêng löôïng töø tröôøng cuûa cuoän daây. Bieát cöôøng ñoä cöïc ñaïi qua cuoän daây laø 9mA.

A: 1A. B: 1mA. C: 9mA. D: 3mA
Câu 23: Mạch dao động LC có C = 1F. Hiệu điện thế cực đại giữa hai bản tụ điện bằng 5V. Điện tích cực
đại của tụ điện.

A: Qo = 5 C. B: Qo = 2,5C. C: Qo = 3,5C. D: Qo = 7,7C.
Câu 24: Trong thí nghieäm giao thoa aùnh saùng duøng 2 khe Young. Tìm böôùc soùng aùnh saùng  chieáu vaøo
bieát a = 0,3mm, D = 1,5m,  i = 3mm.

A: 0,45 m B: 0,60 m C: 0,50 m D: 0,55 m
Câu 25: Phát biểu nào sau đây là sai khi nói về tính chất và tác dụng của tia X?

A: Tia X có khả năng đâm xuyên.
B: Tia X tác dụng mạnh lên kính ảnh, làm phát quang một số chất.
C: Tia X không có khả năng ion hoá không khí.
D: Tia X có tác dụng sinh lý.

Câu 26: Chọn câu sai.
A: Phôtôn có năng lượng. C: Phôtôn có động lượng.
B: Phôtôn mang điện tích +1e. D: Phôtôn chuyển động với vận tốc ánh sáng.

Câu 27: Bức xạ có tần số 4.1014Hz không thể gây ra hiện tượng quang điện cho kim loại có công thoát nào sau đây ?
A:  1,8eV B. 1,4eV C. 1,2eV D. 0,8eV

Câu 28: Điều nào sau đây về phản ứng phân hạch là không đúng ?
A:  Phản ứng phân hạch là phản ứng toả năng lượng.
B:  Phản ứng phân hạch sinh ra các hạt cỡ trung bình
C: Phóng xạ là trường hợp đặc biệt của phân hạch
D: Không cần điều kiện nhiệt độ rất cao để xảy ra phản ứng phân hạch

Câu 29: MÆt Trêi thuéc lo¹i sao nµo sau ®©y:
A: Sao chÊt tr¾ng; C: Sao kÒnh ®á (hay sao khæng lå);
B: Sao trung b×nh gi÷a tr¾ng vµ kÒnh ®á; D: Sao n¬tron.

Câu 30: Một mạch dao động có C = 5F và L = 5H. Nếu điện áp cực đại trên hai bản tụ điện là 10V thì
cường độ cực đại trong mạch là:

A: 1A B. 20mA C. 10mA D. 25mA
Câu 31: Một con lắc lò xo gồm lò xo có độ cứng 20 N/m và viên bi có khối lượng 0,2 kg dao động điều hòa. Tại thời
điểm t, vận tốc và gia tốc của viên bi lần lượt là 20cm/s và 2 3 m/s2. Biên độ dao động của viên bi là:

A: 16cm. B. 4 cm. C. 4 3 cm. D. 10 3 cm.
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Câu 32: Nội dung của tiên đề về sự bức xạ và hấp thụ năng lượng của nguyên tử được thể hiện đúng nhất
trong các câu nào sau đây?

A: Nguyên tử phát ra một photon mỗi lần bức xạ ánh sáng.
B: Nguyên tử thu nhận một photon mỗi lần hấp thụ ánh sáng.
C: Nguyên tử phát ra ánh sáng nào thì có thể hấp thụ ánh sáng đó.
D: Nguyên tử chỉ có thể chuyển giữa các trang thái dùng. Mỗi lần chuyển nó bức xạ hay hấp thụ một
photon có năng lượng đúng bằng độ chênh lệch năng lượng giữa hai trạng thái đó.

Câu 33: Chọn câu sai:
A: Tia hồng ngoại do các vật bị nung nóng phát ra.
B: Tia hồng ngoại làm phát huỳnh quang một số chất.
C: Tác dụng nổi bật nhất của tia hồng ngoại là tác dụng nhiệt.
D: Bước sóng của tia hồng ngoại lớn hơn 0,75m.

Câu 34: Trong chùm tia Rơnghen phát ra từ một ống Rơnghen, người ta thấy có những tia có tần số lớn
nhất và bằng fmax = 5.1018Hz. Cho h = 6.625.10-34Js; c = 3.108m/s; m = 9,1.10-31kg; |e| = 1,6.10-19C. Tính
động năng cực đại của electron đập vào catod.

A: 3,3125.10-15 (J) B. 33,125.10-15 (J) C:   3,3125.10-16 (J) D. 33,125.10-16 (J)
Câu 35: Trong thí nghiệm giao thoa ánh sáng vàng bằng Young, khoảng cách giữa hai khe sáng a = 0,3mm,
khoảng cách từ hai khe sáng đến màn D = 1m, khoảng vân đo được i = 2mm. Bước sóng ánh sáng trong thí
nghiệm trên là:

A: 0,6mm B. 1,5m C. 0,6m D: 0,5m
Câu 36: Phaùt bieåu naøo sau ñaây laø sai khi noùi veà hieän töôïng phoùng xaï?

A: Phoùng xaï laø quaù trình haït nhaân töï phaùt ra tia phoùng xaï vaø bieán ñoåi thaønh haït nhaân khaùc.
B: Phoùng xaï laø tröôøng hôïp rieâng cuûa phaûn haït nhaân.
C: Phoùng xaï tuaân theo ñònh luaät phoùng xaï.
D: Phoùng xaï laø moät quaù trình tuaàn hoaøn coù chu kì T goïi laø chu kì baùn raõ.

Câu 37: Có 100g iôt phóng xạ 131

53
I . Biết chu kỳ bán rã của iôt phóng xạ trên là 8 ngày đêm. Tính khối lượng

chất iôt còn lại sau 8 tuần lễ.
A: 8,7 g B:  7,8 g C: 0,87 g D:  0,78 g

Câu 38: Phaûn öùng haït nhaân khoâng tuaân theo ñònh luaät :
A: Baûo toaøn khoái löôïng. C: Baûo toaøn ñieän tích.
B: Baûo toaøn naêng löôïng. D:  Baûo toaøn ñoäng löôïng.

Câu 39: Cho khoái löôïng proâtoân laø mp = 1,0073u ; khoái löôïng nôtroân laø mn = 1,0087u ; khoái löôïng haït  laø
m = 4,0015u ; 1u = 931,5MeV/c2. Naêng löôïng lieân keát rieâng cuûa 4

2 He  laø :
A:  28,4 MeV B:  7,1 MeV C:  3MeV D:  0,326 MeV

Câu 40: H¹t s¬ cÊp cã c¸c lo¹i sau:
A: Ph«t«n B. Lept«n C. Ha®r«n D. C¶ A, B, C.

ĐỀ THI SỐ 18.
Câu 1: Trong phản ứng hạt nhân dây chuyền, hệ số nhân nơtron (s) có giá trị:

A: s > 1 B. s < 1 C. s = 1 D. s  1
Câu 2: Vaät dao ñoäng vôùi phöông trình: cos( . )(cm/s).x A t    Vaän toác trung bình cuûa vaät trong 1 chu kì laø:

A:
4

A
v

T
 B:

A
v

T
 C:

2A
v

T
 D:

4A
v

T


Câu 3: Một vật dao động điều hoà dọc theo trục Ox, vận tốc của vật khi qua VTCB là 20cm/s và gia tốc
cực đại là 202cm/s2. (Lấy 2 = 10). Biên độ và chu kỳ dao động của vật là:

A: A  =  10cm ;  T  =  1s. C: A  =   1cm ;  T  = 0,1s
B: A  =  2cm  ;  T  =  0,2s D: A  =  20cm;  T  =  2s

Câu 4: Phaùt bieåu naøo sau ñaây laø sai?
A: Dao ñoäng cöôõng böùc laø dao ñoäng döôùi taùc duïng cuûa ngoaïi löïc bieán ñoåi tuaàn hoaøn.
B: Bieân ñoä dao ñoäng cöôõng böùc phuï thuoäc vaøo moái quan heä giöõa taàn soá cuûa löïc cöôõng böùc vaø taàn
soá dao ñoäng rieâng cuûa heä.
C: Söï  coäng höôûng theå hieän roõ neùt nhaát khi löïc ma saùt cuûa moâi tröôøng ngoaøi laø nhoû.
D: Bieân ñoä coäng höôûng khoâng phuï thuoäc vaøo ma saùt.
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Câu 5: Ñieàu naøo sau ñaây laø sai khi noùi veà dao ñoäng ñieàu hoaø cuûa vaät?
A: Cô naêng cuûa vaät ñöôïc baûo toaøn.
B: Vaän toác bieán thieân theo haøm soá baäc nhaát ñoái vôùi thôøi gian.
C: Ñoäng naêng biến thiên ñieàu hoøa và luôn ≥ 0
D: Ñoäng naêng biến thiên ñieàu hoøa quanh giá trị = 0

Câu 6: Cho con laéc ñôn chieàu daøi l dao ñoäng nhoû vôùi chu kyø T. Neáu taêng chieàu daøi con laéc gaáp 4 laàn vaø
taêng khoái löôïng vaät treo gaáp 2 laàn thì chu kyø con laéc:

A: Taêng 8 laàn. B: Taêng 4 laàn. C: Taêng 2 laàn. D: Taêng 2 laàn.
Câu 7: Phöông trình vaän toác cuûa moät vaät DÑÑH coù daïng x = Acost. Keát luaän naøo laø ñuùng?

A: Goác thôøi gian laø luùc vaät coù li ñoä x = +A
B: Goác thôøi gian laø luùc vaät coù li ñoä x = -A
C: Goác thôøi gian laø luùc vaät ñi qua vị trí cân bằng theo chieàu döông
D: Goác thôøi gian laø luùc vaät ñi qua vị trí cân bằng theo chieàu aâm

Câu 8: Moät cuoän daây thuaàn caûm coù ñoä töï caûm L, maéc vaøo moät maïng ñieän xoay chieàu vôùi điện áp không
đổi, taàn soá 50Hz. Neáu ñaët ôû hai ñaàu cuoän daây noùi treân moät hieäu ñieän theá xoay chieàu taàn soá 100Hz thì
doøng ñieän ñi qua cuoän daây thay ñoåi nhö theá naøo?

A: Doøng ñieän taêng 2 laàn C: Doøng ñieän taêng 4 laàn
B: Doøng ñieän giaûm 2 laàn D: Doøng ñieän giaûm 2 2  laàn

Câu 9: Có hai dao động điều hoà cùng phương, cùng tần số như sau: x1 = 12cos(t - /3);
x2 = 12cos(t + /3). Dao động tổng hợp của chúng có dạng:

A: x = 12 2 cos(t + /3) C: x = 24cos(t - /3)
B: x = 12cost D: x =  24cos(t + /3)

Câu 10: Trong hiện tượng truyền sóng trên mặt nước do một nguồn sóng gây ra, nếu gọi bước sóng là , thì
khoảng cách giữa (n + 1) vòng tròn sóng (gợn nhô) liên tiếp nhau sẽ là.

A: (n + 1). B: 0,5(n + 1). C: n. D:  (n + 2).
Câu 11: Quan saùt soùng döøng treân daây AB daøi l  =  2,4m ta thaáy coù 7 ñieåm ñöùng yeân, keå caû ôû hai ñaàu A
vaø B. Bieát taàn soá soùng laø 25Hz. Vaän toác truyeàn soùng treân daây laø:

A: 20 m/s B. 10 m/s C.  8,6 m/s D.  17,1 m/s
Câu 12: Chọn nhận xét sai về quá trình truyền sóng.

A: Quá trình truyền sóng là quá trình lan truyền dao động trong môi trường vật chất theo thời gian.
B: Quá trình truyền sóng là quá trình lan truyền trạng thái dao động trong môi trường truyền sóng theo thời gian.
C: Quá trình truyền sóng là quá trình truyền năng lượng dao động trong môi trường truyền sóng theo thời gian.
D: Quá trình truyền sóng là quá trình lan truyền phần tử vật chất trong môi trường truyền sóng theo thời gian.

Câu 13: Ñieàu naøo sau ñaây laø đúng khi noùi veà moâi tröôøng truyeàn aâm vaø vaän toác aâm?
A: Moâi tröôøng truyeàn aâm coù theå laø raén, loûng hoaëc khí.
B: Nhöõng vaät lieäu nhö boâng, nhung, xoáp truyeàn aâm toát.
C: Vaän toác truyeàn aâm giaûm theo thöù töï moâi tröôøng: Raén, loûng, khí.
D: A vaø C ñeàu ñuùng.

Câu 14: Trong hiện tượng giao thoa của hai sóng kết hợp được phát ra từ hai nguồn dao động ngược pha thì
những điểm dao động với biên độ cực đại sẽ có hiệu khoảng cách tới hai nguồn thỏa điều kiện:

A:
2 1d d n

2


  . Với n  Z C:

2 1d d n   . Với n  Z

B: 2 1 (2n 1)d d    . Với n  Z D: 2 1d d (2n 1)
2


   . Với n  Z

Câu 15: Quan hệ giữa hiệu điện thế và cường độ dòng điện trong mạch điện RLC là

A:
U

I
R

  và L CZ Z
tg

R


  . C:

U
I

Z
  và L CZ Z

tg
R


  .

B:
U

I
Z

  và C LZ Z
tg

R


  . D:

U
I

R
  và C LZ Z

tg
R


 

Câu 16: Maïch dao ñoäng LC duøng phaùt soùng ñieän töø coù ñoä töï caûm L = 0,25 H phaùt ra daûi soùng coù taàn soá
f = 99,9 MHz  100MHz. Tính böôùc soùng ñieän töø do maïch phaùt ra vaø ñieän dung cuûa maïch. Vaän toác truyeàn
soùng c = 3.108 m/s.  Laáy 2 = 10.

A: 3m ; 10pF B: 0,33m ; 1pF C: 3m ; 1pF D: 0,33m ; 10pF
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Câu 17: Ñieàu naøo sau ñaây laø đúng khi noùi veà ñoäng cô khoâng ñoàng boä ba pha?
A: Ñoäng cô hoaït ñoäng döïa treân cô sôû hieän töôïng caûm öùng ñieän töø vaø söû duïng töø tröôøng quay.
B: Ñoäng cô khoâng ñoàng boä ba pha bieán ñieän naêng thaønh cô naêng.
C: Vaän toác goùc cuûa khung daây luoân nhoû hôn vaän toác goùc cuûa töø tröôøng quay.
D: A, B vaø C ñeàu ñuùng.

Câu 18: Cho doøng ñieän xoay chieàu i = 2 2 cos100t (A) chaïy qua ñieän trôû R = 100  thì sau thôøi gian 1
phuùt nhieät toûa ra töø ñieän trôû laø :

A: 240 kJ B: 12kJ C: 24 kJ D: 48kj
Câu 19: Trong mạch điện RLC, hiệu điện thế hai đầu mạch và hai đầu cuộn cảm có dạng :

u = Uocos( t
3


  ) (V); L OL

5
u U cos( t )(V)

6


    thì có thể nói:

A: Mạch có tính dung kháng, u chậm pha hơn i. C: Mạch có tính cảm kháng nên u nhanh pha hơn i.
B: Mạch có cộng hưởng điện, u đồng pha với i. D: Chưa thể kết luận gì veà ñoä leäch pha cuûa u vaø i.

Câu 20: Máy biến áp có cuộn sơ cấp gồm 550 vòng đươcl mắc vào mạng điện 220 V. đầu ra ở cuộn thứ cấp
đo đựơc điện áp 6V.Bỏ qua  các hao phí của máy biến áp, số vong dây của cuộn thứ cấp là:

A: 30. B. 45. C. 15. D. 110.
Câu 21: Một máy phát điện xoay chiều có 2 cặp cực, roto của nó quay với tốc độ 1800 vòng/phút. Một máy phát
điện khác có 8 cặp cực, muốn phát ra dòng điện có tần số bằng tần số của máy phát kia thì tốc độ của roto là:

A: 450 vòng/phút. B. 7200 vòng/phút. C. 112,5 vòng/phút. D. 900 vòng/phút.
Câu 22: Chu kì dao ñoäng ñieän töø  töï do trong maïch dao ñoäng LC ñöôïc xaùc ñònh bôûi heä thöùc naøo sau ñaây?

A: T = 2
L
C

B: T = 2
C
L

C: T =
2

LC
D: T = 2 LC

Câu 23: Trong các dụng cụ dưới đây dụng cụ nào có cả máy phát lẫn máy thu sóng vô tuyến.
A: Máy thu thanh. C: Máy truyền hình.
B: Điện thoại di động. D: Remote điều khiển ti vi.

Câu 24: Trong thí nghieäm giao thoa aùnh saùng, 2 khe.Young caùch nhau 0,8mm, caùch maøn 1,6m. Tìm
böôùc soùng aùnh saùng chieáu vaøo neáu ta ñaõ  ñöôïc vaân saùng thöù 4 caùch vaân trung taâm laø 3,6 mm.

A: 0,4m B:  0,45m C: 0,55m D: 0,6m
Câu 25: Catoât cuûa moät teá baøo quang ñieän coù coâng thoaùt A = 2,9.10-19J. Chieáu vaøo catoât cuûa teá baøo quang
ñieän treân chuøm aùnh saùng coù böôùc soùng  =  0,4m. Tìm vaän toác cöïc ñaïi cuûa quang eâlectron khi thoaùt khoûi
catoât. Cho h = 6,625.10-34J.s ; c = 3,108 m/s;. e = 1,6.10-19C; me = 9,1.10-31 kg:

A: 403.304 m/s B: 3,32.105m/s C: 674,3 km/s D: Moät ñaùp soá khaùc
Câu 26: Maùy quang phoå laø duïng cuï duøng ñeå :

A: Ño böôùc soùng caùc vaïch quang phoå.
B: Tieán haønh caùc pheùp phaân tích quang phoå.
C: Quan saùt vaø chuïp quang phoå cua caùc vaät.
D: Phaân tích moät chuøm aùnh saùng phöùc taïp thaønh nhöõng thaønh phaàn ñôn saéc.

Câu 27: Chọn câu sai.
A: Áp suất bên trong ống Rơnghen nhỏ cỡ 10-3mmHg.
B: Hiệu điện thế giữa anôt và catôt trong ống Rơnghen có trị số cỡ hàng chục ngàn vôn.
C: Tia X có khả năng ion hoá chất khí.
D: Tia X giúp chữa bệnh còi xương.

Câu 28: Biết giới hạn quang điện của kẽm là 0,35m. Chiếu một chùm tia hồng ngoại vào lá kẽm tích điện âm thì:
A: Điện tích âm của lá kẽm mất đi. C:  Tấm kẽm sẽ trung hoà về điện.
B: Điện tích của tấm kẽm không đổi. D:  Tấm kẽm tích điện dương.

Câu 29: Trong dao động điều hoà, phát biểu nào sau đây là không đúng?
A: Cứ sau một khoảng thời gian T thì gia tốc của vật lại trở về giá trị ban đầu.
B: Cứ sau một khoảng thời gian T thì vận tốc của vật lại trở về giá trị ban đầu.
C: Cứ sau một khoảng thời gian T thì vật lại trở về vị trí ban đầu.
D: Cứ sau một khoảng thời gian T thì biên độ vật lại trở về giá trị  ban đầu

Câu 30: Các vạch trong dãy Laiman thuộc vùng nào trong các vùng sau?
A: Vùng hồng ngoại.
B: Vùng ánh sáng nhìn thấy.
C: Vùng tử ngoại.
D: Một phần nằm trong vùng ánh sáng nhìn thấy, một phần nằm trong vùng tử ngoại.
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Câu 31: BiÕt  hạt α có khối lượng 4,0015u, số Avôgađrô NA = 6,02.1023mol-1, 1u = 931MeV/c2, mp = 1,00728u,
mn = 1,00866u. Năng lượng toả ra khi các nuclôn kết hợp với nhau tạo thành tạo thành 1mol khí hêli là:

A: 2,7.1012J. B. 3,5. 1012J. C. 2,7.1010J. D. 3,5. 1010J.
Câu 32: Trong hạt nhân nguyên tử thì:

A: Số nơtron luôn nhỏ hơn số proton C: Điện tích hạt nhân là điện tích của nguyên tử.
B: Số proton bằng số nơtron D: Tổng số nơtron và số proton gọi là số khối.

Câu 33: Tia hồng ngoại có bước sóng nằm trong khoảng nào trong các khoảng sau đây?
A: Từ 10-12m đến 10-9m C: Từ 10-9m đến 4.10-7m
B: Từ 4.10-7m đến 7,5.10-7m D: Từ 7,5.10-7m đến 10-3m

Câu 34: Trong phaûn öùng phoùng xaï , so vôùi haït nhaân meï trong baûng tuaàn hoaøn thì haït nhaân con:
A: Luøi 2 oâ B: Tieán 2 oâ C: Luøi 1 oâ D: Tieán 1 oâ

Câu 35: Moät chaát phoâng xaï coù chu kì baùn raõ laø 138 ngaøy ñeâm, khoái löôïng ban ñaàu laø 200g. Sau 276
ngaøy ñeâm, khoái löôïng chaát phoùng xaï ñaõ bò phaân raõ :

A: 150g B: 50g C:  1,45g D:  0,725g
Câu 36: Trôc Tr¸i §Êt quay quanh m×nh nã nghiªng trªn mÆt ph¼ng quü ®¹o gÇn trßn mét gãc:

A: 20027’ B. 21027’ C. 22027’ D. 23027’.
Câu 37: Con lắc lò xo gồm một lò xo và quả cầu có khối lượng m = 400g, con lắc dao động 50 chu kỳ hết
15,7s. Vậy lò xo có độ cứng k bằng bao nhiêu:

A: k = 160N/m. B: k = 64N/m. C: k = 1600N/m. D: k = 16N/m.

Câu 38: Hạt nhân đơteri D2
1 có khối lượng 2,0136u. Biết khối lượng của prôton là 1,0073u và khối lượng

của nơtron là 1,0087u. Năng lượng liên kết của hạt nhân D2
1 là:

A: 0,67MeV B. 1,86MeV C. 2,02MeV D. 2,23MeV
Câu 39: Coâng thöùc tính ñoä phoùng xaï laø:

A: H = Ho e
-t/T B : H  = No 2-t/T C : H = No D: H  = Ho 2-t/T.

Câu 40: Một điện trở 150Ω và một tụ C = 16µF được mắc nối tiếp với nhau và mắc vào mạng điện 100V – 50Hz.
Cường độ dòng điện hiệu dụng trong mạch là:

A: 0,4 A B. 0,6 A C. 0,28 A D. 4 A

ĐỀ THI SỐ 19.
Câu 1: Bức xạ có bước sóng trong khoảng từ 10-9m đến 4.10-7m thuộc loại nào trong các loại sóng dưới đây?

A: ánh sáng nhìn thấy. B. Tia tử ngoại. C. Tia hồng ngoại. D. Tia X.
Câu 2: Vaät dao ñoäng vôùi phöông trình: cos( . )( / ).x A t cm s    Vaän toác trung bình cuûa vaät trong 1 chu kì laø:

A: max2v
v


 B:

A
v




 C:
2

A
v




 D:
2

A
v




Câu 3: Cô naêng cuûa con laéc loø xo có độ cứng k laø:
2 2.

2

m A
E


 . Neáu khoái löôïng m cuûa vaät taêng leân gaáp

ñoâi vaø bieân ñoä dao ñoäng khoâng ñoåi thì:
A: Cô naêng con laéc khoâng thay ñoåi. C: Cô naêng con laéc taêng leân gaáp ñoâi
B: Cô naêng con laéc giaûm 2 laàn. D: Cô naêng con laéc taêng gaáp 4 laàn.

Câu 4: Trong nhöõng dao ñoäng taét daàn sau ñaây, tröôøng hôïp naøo söï  taét daàn nhanh laø coù lôïi?
A: Quaû laéc ñoàng hoà.
B: Khung xe maùy sau khi qua choã ñöôøng gaäp gheành.
C: Con laéc loø xo trong phoøng thí nghieäm.
D: Chieác voõng.

Câu 5: Chọn câu sai. Trong dao động điều hoà thì li độ, vận tốc và gia tốc là những đại lượng biến đổi theo
hàm sin hoặc cosin theo t và:

A: Có cùng biên độ. C: Pha ban ñaàu khaùc nhau
B: Có cùng chu kỳ. D: Không cùng pha dao động.

Câu 6: Một đoạn mạch gồm ba thành phần R, L, C có dòng điện xoay chiều i = Iocost chạy qua, những
phần tử nào không tiêu thụ điện năng?

A: R và C B : L và C C: L và R D: Chỉ có L
Câu 7: Nguyên tắc tạo ra dòng điện xoay chiều.

A: Tự cảm. B: Cảm ứng điện từ. C: Từ trường quay. D: Caû ba yeáu toá treân
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Câu 8: Trong máy phát điện xoay chiều một pha có p cặp cực và tốc độ quay của của rôto là n vòng/phút thì
tần số dòng điện do máy phát ra là:

A: f n.p B:
n

f .p
60

 C:
60

f .p
n

 D:
60

f .n
p



Câu 9: Dao động tại một nguồn O có phương trình u = acos20t (cm). Vận tốc truyền sóng là 1m/s thì
phương trình dao động tại điểm M cách O một đoạn 2,5cm có dạng:

A: u a cos(20 t )(cm)
2


   C: u a cos 20 t(cm)  .

B: u a cos(20 t )(cm)
2


   D: u a cos 20 t(cm)   .

Câu 10: Moät ñoaïn maïch goàm cuoän daây chæ coù ñoä töï caûm L = 1/(H) vaø ñieän trôû thuaàn R = 100 maéc noái
tieáp. Neáu ñaët vaøo hai ñaàu ñoaïn maïch moät hieäu ñieän theá xoay chieàu u = 100 2 cos100t. Bieåu thöùc naøo
sau ñaây laø đúng vôùi bieåu thöùc doøng ñieän trong maïch?

A: i = cos


 
 
 
 

100 t
4

  (A) C:  i = 2cos


 
 
 
 

100 t
4

  (A)

B: i = cos


 
 
 
 

100 t
2

  (A) D: i = cos


 
 
 
 

100 t
4

  (A)

Câu 11: Trong các công thức dưới đây những công thức nào mô tả chu kỳ và tần số dao động nhỏ của con laéc ñôn:

A: T 2
g

l
   và

1
f

2

g

l



. C: T = 2

l

g
  và

1
f

2

l

g



.

B: T = 2
l

g
  và

1
f

g

l



. D: T = 2
l

g
  và

1
f

2

g

l



.

Câu 12: Trong dao động điều hòa cuûa con laéc ñôn, khi noùi veà cô naêng cuûa con laéc ñieàu naøo sau laø sai?
A: Baèng theá naêng cuûa noù ôû vò trí bieân.
B: Baèng ñoäng naêng cuûa noù khi qua vị trí cân bằng.
C: Baèng toång ñoäng naêng vaø theá naêng ôû moät vò trí baát kyø.
D: Cô naêng bieán thieân tuaàn hoaøn.

Câu 13: Cho hai dao động điều hòa cuøng phöông, cuøng taàn soá coù phöông trình: x1  =  A1cos(t  + 1);
x2  =  A2cos(t  + 2). Bieân ñoä dao ñoäng toång hôïp coù giaù trò cöïc ñaïi khi:

A: Hai dao ñoäng ngöôïc pha C: Hai dao ñoäng cuøng pha
B: Hai dao ñoäng vuoâng pha D: Hai dao ñoäng lệch pha 1200

Câu 14: Sóng dọc:
A: Coù phöông dao ñoäng vuoâng goùc vôùi phöông truyeàn soùng.
B: Truyền được chất rắn, chất lỏng và chất khí.
C: Truyền được qua chân không.
D: Chỉ truyền được trong chất rắn.

Câu 15: Cho doøng ñieän xoay chieàu i = 4 2 cos100 t (A) qua moät oáng daây thuaàn caûm coù ñoä töï caûm L =
0,159H thì hieäu ñieän theá giöõa hai ñaàu oáng daây coù daïng:

A: u = 200 2 cos(100t + ) (V) C: u = 200cos100t (V)

B: u = 200    2 cos 100 t / 2  (V) D: u = 20    2 cos 100 t / 2  (V)

Câu 16: Vectơ gia tốc trong dao động điều hòa có:
A: Giá trị cực đại khi ở vị trí biên, có chiều luôn hướng về biên.
B: Giá trị tỉ lệ với li độ, chiều luôn hướng về vị trí cân bằng.
C: Giá trị cực tiểu khi qua vị trí cân bằng, luôn cùng chiều với vectơ vận tốc.
D: Độ lớn không đổi, chiều luôn hướng về vị trí cân bằng.

Câu 17: Chọn câu sai:
A: Đại lượng đặc trưng cho ánh sáng đơn sắc là tần số.
B: Vận tốc của ánh sáng đơn sắc không phụ thuộc môi trường truyền.
C: Chiết suất của chất làm lăng kính đối với ánh sáng đỏ nhỏ hơn đối với ánh sáng màu lục.
D: Sóng ánh sáng có tần số càng lớn thì vận tốc truyền trong môi trường trong suốt càng nhỏ.
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Câu 18: Bước sóng của âm khi truyền từ không khí vào nước thay đổi bao nhiêu lần? Biết rằng vận tốc của
âm trong nước là 1020m/s và trong không khí là 340m/s.

A: Tăng 3 lần B: giảm 3 lần C: 1,5 lần D: Khoâng ñoåi
Câu 19: Điều nào sau đây là đúng?

A: Vận tốc của một sóng ánh sáng đơn sắc phụ thuộc vào môi trường truyền sóng.
B: Vận tốc của ánh sáng đỏ lớn hơn vận tốc của ánh sáng tím khi truyền trong cùng môi trường.
C: Vận tốc của sóng ánh sáng đơn sắc trong chân không phụ thuộc bước sóng ánh sáng.
D: Tần số của sóng ánh sáng đơn sắc thay đổi khi môi trường truyền sóng thay đổi.

Câu 20: Các tính chất hoặc tác dụng nào sau đây không phải của tia tử ngoại?
A: Có tác dụng ion hoá chất khí. C: Có khả năng gây ra hiện tượng quang điện.
B: Bị thạch anh hấp thụ rất mạnh. D: Có tác dụng sinh học.

Câu 21: Tìm phaùt bieåu sai veà naêng löôïng trong maïch dao ñoäng LC :
A: Naêng löôïng dao ñoäng cuûa maïch goàm coù naêng löôïng ñieän tröôøng taäp trung ôû tuï ñieän vaø naêng löôïng töø
tröôøng taäp trung ôû cuoän caûm.
B: Naêng löôïng ñieän tröôøng vaø töø tröôøng bieán thieân ñieàu hoøa vôùi cuøng taàn soá cuûa doøng xoay chieàu trong maïch.
C: Khi naêng löôïng cuûa ñieän tröôøng trong tuï giaûm thì naêng löôïng töø tröôøng trong cuoän caûm taêng leân vaø ngöôïc laïi.
D: Taïi moät thôøi ñieåm, toång cuûa naêng löôïng ñieän tröôøng vaø naêng löôïng töø tröôøng laø khoâng ñoåi, noùi caùch
khaùc, naêng löôïng cuûa maïch dao ñoäng ñöôïc baûo toaøn.

Câu 22: Moät maïch dao ñoäng ñieän tö øgoàm tuï coù ñieän dung C = 10-6 (F) vaø cuoän thuaàn caûm coù ñoä töï caûm
L = 10-4 (H).ï Chu kì dao ñoäng ñieän töø trong maïch laø:

A: 6,28.10-5 (s) B: 62,8.10-5 (s) C: 2.10-5 (s) D:  10-5 (s)
Câu 23: Thí nghiệm giao thoa ánh sáng với khe Iâng, chiếu đồng thời hai bức xạ đơn sắc có bước sóng λ1 =
0,48μm và λ2 = 0,64μm. Người ta thấy tại vị trí vân sáng bậc 4 của bức xạ λ1 cũng có vân sáng bậc k của bức
xạ λ2 trùng tại đó. Bậc k đó là:

A: 2 B. 3 C. 4 D. 5
Câu 24: Hieäu ñieän theá xoay chieàu giöõa hai ñaàu moät ñoaïn maïch ñöôïc cho bôûi bieåu thöùc sau:
u = 100cos(100t + /6) V, doøng ñieän qua maïch khi ñoù coù bieåu thöùc : i = 2cos(100t - /6) A. Coâng suaát
tieâu thuï cuûa ñoaïn maïch laø:

A: 200W B: 50W C: 100W D: 25 3 W
Câu 25: Moät maïch dao ñoäng ñieän töø goàm cuoän thuaàn caûm L =10-4 (H) vaø tuï C. Khi hoaït ñoäng, doøng ñieän
trong maïch coù bieåu thöùc: i = 2sint.(mA). Naêng löôïng cuûa maïch dao ñoäng naøy laø:

A: 10-4 (J) B: 2.10-10 (J) C: 2.10-4 (J). D: 10-7 (J).
Câu 26: Chọn câu sai:

A: Giao thoa là hiện tượng đặc trưng của sóng.
B: Nơi nào có sóng thì nơi ấy có giao thoa.
C: Nơi nào có giao thoa thì nơi ấy có sóng.
D: Hai sóng có cùng tần số và độ lệch pha không thay đổi theo thời gian gọi là sóng kết hợp.

Câu 27: Một nguồn sáng S phát ra ánh sáng đơn sắc có bước sóng  = 0,5m, đến khe Young S1, S2 với
S1S2 = a = 0,5mm. Mặt phẳng chứa S1S2 cách màn (E) một khoảng D = 1m.  Tính khoảng vân:

A: 0,5mm B: 0,1mm C. 2 mm D. 1 mm
Câu 28: Haõy saép xeáp theo thöù töï böôùc soùng giaûm daàn cuûa caùc soùng ñieän töø sau:

A: AÙnh saùng thaáy ñöôïc, tia hoàng ngoaïi, tia töû ngoaïi.
B: Tia hoàng ngoaïi, tia töû ngoaïi, aùnh saùng thaáy ñöôïc.
C: Tia töû ngoaïi, tia hoàng ngoaïi, aùnh saùng thaáy ñöôïc.
D: Tia hoàng ngoaïi, aùnh saùng thaáy ñöôïc, tia töû ngoaïi.

Câu 29: Đồng vị là:
A: Các nguyên tử mà hạt nhân của chúng có số khối a bằng nhau
B: Các nguyên tử mà hạt nhân của chúng có số prôton bằng nhau, số notron khác nhau
C: Các nguyên tử mà hạt nhân của chúng có số notron bằng nhau, số prôton khác nhau
D: Các nguyên tử mà hạt nhân của chúng có khối lượng bằng nhau

Câu 30: Một chất phát quang có khả năng phát ra ánh sáng màu vàng lục khi được kích thích phát sáng. Hỏi
khi chiếu vào chất đó ánh sáng đơn sắc nào dưới đây thì chất đó sẽ phát quang?

A: Đỏ B: Lục C: Vàng D: Da cam
Câu 31: Khi phoùng xaï , haït nhaân nguyeân töû seõ thay ñoåi nhö theá naøo ?

A: Soá khoái giaûm 2, soá proâtoân giaûm 2. C: Soá khoái giaûm 2, soá protoân giöõ nguyeân.
B: Soá khoái giaûm 4, soá proâtoân giaûm 2. D: Soá khoái giaûm 4, soá proâtoân giöõ nguyeân.
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Câu 32: Hạt nhân A đang đứng yên thì phân rã thành hạt nhân B có khối lượng mB và hạt  có khối lượng
m . Tỉ số giữa động năng của hạt nhân B và động năng của hạt  ngay sau phân rã bằng:

A:
B

m

m
 B. B

2
m

m

 
 
 

C. Bm

m

D.
B

2
m

m
 

 
 

Câu 33: Phaùt bieåu naøo sau ñaây veà quang phoå cuûa nguyeân töû hidro laø sai?
A: Caùc vaïch trong daõy Pasen ñeàu naèm trong vuøng hoàng ngoaïi.
B: Caùc vaïch trong daõy Banme ñeàu naèm trong vuøng aùnh saùng thaáy ñöôïc.
C: Caùc vaïch trong daõy Lai man ñeàu naèm trong vuøng töû ngoaïi.
D: Daõy Pasen taïo ra khi eâlectron töø caùc taàng naêng löôïng cao chuyeån veà taàng M

Câu 34: Trong thí nghiệm Y-âng về giao thoa ánh sáng , khỏang cách giữa hai khe hẹp là 1mm, khỏang cách từ hai
khe đến màn chắn là 2 m . Ánh sáng dùng làm thí nghiệm có bứơc sóng 0,6 µm. Khỏang cách giữa vân sáng bậc hai và
vân tối thứ nhất cùng phía của vân trung tâm là:

A: 1,2mm B. 1,8mm C. 0,6mm D. 2,4mm
Câu 35: Hạt nhân 60

27 Co có khối lượng là 55,940u.Biết khối lượng của prôton là 1,0073u của nơtron

là1,0087u. Năng lượng liên kết riêng của hạt nhân 60
27 Co  là:

A: 70,4MeV B. 48,9MeV C. 70,5MeV D. 54,4MeV
Câu 36: Phát biểu nào sau đây là đúng?

A: Bức xạ tử ngoại có chu kỳ lớn hơn chu kỳ của bức xạ hồng ngoại.
B: Tia tử ngoại có bước sóng lớn hơn bước sóng của tia sáng đỏ.
C: Tia hồng ngoại có tần số cao hơn tần số của tia sáng vàng.
D: Bức xạ tử ngoại có tần số cao hơn tần số của bức xạ hồng ngoại.

Câu 37:  Phaùt bieåu naøo sai khi noùi veà naêng löôïng lieân keát vaø naêng löôïng lieân keát rieâng ?
A: Naêng löôïng lieân keát coù trò soá baèng naêng löôïng caàn ñeå taùch haït nhaân thaønh caùc nucloân rieâng
B: Haït nhaân coù naêng löôïng lieân keát caøng lôùn thì haït nhaân ñoù caøng beàn.
C: Naêng löôïng lieân keát rieâng laø naêng löôïng lieân keát tính cho moät nucloân.
D: Naêng löôïng lieân keát coù trò soá baèng tích ñoä huït khoái cuûa haït nhaân vôùi bình phöông vaän toác aùnh
saùng trong chaân khoâng.

Câu 38: Khi nhiên liệu trong mặt trời cạn kiệt thì:
A: Mặt trời chuyển thành sao lùn C: Mặt trời chuyển thành sao punxa
B: Mặt trời  biến mất D: Mặt trời chuyển thành sao lỗ đen

Câu 39: Để một máy phát điện xoay chiều roto có 8 cặp cực phát ra dòng điện 50Hz thì roto quay với vận tốc.
A: 400 vòng/phút B. 96 vòng/phút C. 375 vòng/phút D. 480 vòng/phút

Câu 40: Trong thí nghiệm giao thoa ánh sáng với khe Iâng, người ta dùng ánh sáng đơn sắc có bước sóng
0,6 m, khoảng cách từ mặt phẳng chứa 2 khe đến màn là 3m, khoảng cách giữa 2 khe là 1,5mm. Khoảng
cách giữa 2 vân sáng bậc 4 là:

A: 6mm. B. 12 mm. C. 9,6 mm. D. 1,2 mm.

ĐỀ THI SỐ 20.
Câu 1: Năng lượng liên kết là:

A: Toàn bộ năng lượng của nguyên tử gồm động năng và năng lượng nghỉ
B: Năng lượng tỏa ra khi các nuclon liên kết với nhau tạo thành hạt nhân
C: Năng lượng toàn phần của nguyên tử tính trung bình trên số nuclon
D: Năng lượng liên kết các êlectron và hạt nhân nguyên tử.

Câu 2: Phát biểu nào sau đây về động năng và thế năng trong dao động điều hòa là không đúng?
A: Động năng là thế năng biến đổi điều hòa cùng chu kì.
B: Động năng biến đổi điều hòa cùng chu kì với vận tốc.
C: Thế năng biến đổi tuần hoàn với tần số gấp 2 lần tần số của li độ.
D: Tổng động năng và thế năng không phụ thuộc vào thời gian.

Câu 3: Một vật có khối lượng 0,4kg, treo vào một lò xo có độ cứng 80N/m, dao động điều hòa theo phương
thẳng đứng với biên độ 0,1m. Hỏi gia tốc của vật ở vị trí biên có độ lớn là bao nhiêu?

A: 0 m/s2 B:  5 m/s2 C:  10 m/s2 D: 20 m/s2

Câu 4: Gắn một vật nặng vào lò xo được treo thẳng đứng làm lò xo dãn ra 6,4cm khi vật nặng ở vị trí cân
bằng. Cho g = 10m/s2. Tần số của vật nặng khi dao động là:

A: 2Hz B: 0,5Hz C: 5Hz D: 0,2Hz
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Câu 5: Một vật nhỏ thực hiện dao động điều hoà  theo phương trình x =10 sin(4t + /2)(cm,s). Động năng
của vật đó biến thiên với chu kỳ bằng:

A: 0,25 s. B. 0,50 s C. 1,00 s D.1,50 s
Câu 6: Một dao động điều hoà x = Acos(t + ) ở thời điểm t = 0 li độ x = 0,5A theo chiều âm. Tìm .

A: /6 rad B: /2 rad C:  5/6 rad D: /3 rad
Câu 7: ÔÛ cuøng moät nôi, con laéc ñôn moät coù chieàu daøi l1 dao ñoäng vôùi chu kyø T1 = 2(s) thì con laéc ñôn hai
coù chieàu daøi l2 = 0,5l1 dao ñoäng vôùi chu kyø laø:

A: 5, 656 (s) B: 4 (s) C: 1(s) D: 2  (s)
Câu 8: Một con lắc đơn gồm vật nặng có khối lượng m = 200g ,dây treo có chiều dài l = 100cm . Kéo vật khỏi vị
trí cân bằng 1 góc  = 600  rồi buông không vận tốc đầu. Lấy g = 10 m/s2. Năng lượng dao động của vật là:

A: 0,5 J B: 1 J C: 0,27 J D: 0,13 J
Câu 9: Phát biểu nào sau đây về động cơ không đồng bộ ba pha là không đúng?

A: Hai bộ phận chính của động cơ là rôto và stato.
B: Bộ phận tạo ra từ trường quay là stato.
C: Nguyên tắc hoạt động của động cơ là dựa trên hiện tượng tự cảm.
D: Có thể chế tạo động cơ không đồng bộ ba pha với công suất lớn.

Câu 10: Trong thí nghiệm Y-âng về giao thoa ánh sáng, bước sóng ánh sáng làm thí nghiệm là 0,5m, hình
ảnh giao thao được hứng trên màn ảnh cách hai khe 2m. Khoảng cách giữa 6 vân sáng liên tiếp là 5 mm.
Khoảng cách giữa hai khe hẹp là:

A: 0,1 mm. B. 1mm. C. 2 mm. D. 10 mm.
Câu 11: Nhận xét nào là đúng về sóng cơ học:

A: Sóng cơ học truyền trong môi trường chất lỏng thì chỉ truyền trên mặt thoáng.
B: Sóng cơ học không truyền trong môi trường chân không và cả môi trường vật chất.
C: Sóng cơ học truyền được trong tất cả các môi trường, kể cả môi trường chân không.
D: Sóng cơ học chỉ truyền được trong môi trường vật chất, không thể truyền trong chân không.

Câu 12: Trên một sợi dây dài 2m đang có sóng dừng với tần số 100 Hz, người ta thấy ngoài 2 đầu dây cố
định còn có 3 điểm khác luôn đứng yên. Vận tốc truyền sóng trên dây là:

A: 40m/s. B:  100m/s. C:  60m/s. D: 80m/s.

Câu 13: Moät ñieän trôû thuaàn R = 50 vaø moät tuï ñieän coù ñieän dung C =
-42.10

π
(F) maéc noái tieáp vaøo maïng ñieän

xoay chieàu 100 2 V, taàn soá 50Hz. Cöôøng ñoä doøng ñieän ñi qua ñoaïn maïch nhaän giaù trò naøo trong caùc giaù trò sau?
A: I = 2A B: I = 1A C: I = 0,5A D: I = 2 2 A

Câu 14: Cho maïch ñieän xoay chieàu RLC noái tieáp. Khi hieäu ñieän theá hieäu duïng giöõa hai ñaàu dieän trôû UR

= 80V, hieäu ñieän theá hieäu duïng hai ñaàu cuoän thuaàn caûm UL = 120V, hieäu ñieän theá hieäu duïng hai ñaàu tuï
ñieän UC = 180V, thì hieäu ñieän theá hieäu duïng hai ñaàu maïch seõ laø :

A: U = 340V B: U = 100V C: U = 120V D: U = 160V
Câu 15: Glöõa hai ñieåm A vaø B cuûa moät ñoaïn maïch xoay chieàu chæ coù hoaëc ñieän trôû  thuaàn R, hoaëc cuoän
thuaàn caûm L, hoaëc tuï coù ñieän dung C. Hieäu ñieän theá giöõa hai ñaàu maïch laø u = 200cos100t V, doøng ñieän
qua maïch laø: i = 4cos(100t + /2) A. Keát luaän naøo sau ñaây laø ñuùng?

A: Maïch coù R = 50. C: Maïch coù cuoän thuaàn caûm L =


1
2

H

B: Maïch coù tuï coù ñieän dung C  =
-42.10

π
 F D: Maïch coù tuï coù ñieän dung C  =

-410

2

π

 F

Câu 16: Cho maïch ñieän xoay chieàu R,L,C , cuoän daây thuaàn caûm. Ñieän trôû thuaàn R = 300, tuï ñieän coù
dung khaùng ZC = 100. Heä soá coâng suaát cuûa ñoaïn maïch AB laø cos = 1/ 2 . Cuoän daây coù caûm khaùng laø:

A: 200 2  B: 400 C: 300 D: 200
Câu 17: Moät maùy phaùt ñieän xoay chieàu coù moät caëp cöïc phaùt ra doøng ñieän xoay chieàu taàn soá 60Hz. Neáu maùy coù
3 caëp cöïc cuøng phaùt ra doøng ñieän xoay chieàu 60Hz thì trong moät phuùt roâto phaûi quay ñöôïc bao nhieâu voøng?

A: 600 voøng/phuùt B: 1200 voøng/phuùt C: 1800 voøng/phuùt D: 60 voøng/phuùt
Câu 18: Maïch dao ñoäng goàm cuoän daây coù ñoä töï caûm L = 20H, ñieän trôû thuaàn R = 2 vaø tuï coù ñieän
dung C = 2000 pF. Caàn cung caáp cho maïch coâng suaát laø bao nhieâu ñeå duy trì dao ñoäng ñieän töø trong
maïch bieát raèng hieäu ñieän theá cöïc ñaïi giöõa hai ñaàu tuï laø 5V.

A: P = 0,05W B: P = 5mW C: P = 0,5W D: P = 0,5mW
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Câu 19: Keát luaän naøo sau ñaây laø đúng khi noùi veà söï bieán ñoåi hieäu ñieän theá vaø cöôøng ñoä doøng ñieän qua
maùy bieán theá khi boû qua ñieän trôû cuûa caùc cuoän daây sô caáp vaø thöù caáp?

A: Duøng maùy bieán theá laøm hieäu ñieän theá taêng bao nhieâu laàn thì cöôøng ñoä doøng ñieän taêng baáy
nhieâu laàn vaø ngöôïc laïi. Vì cöôøng ñoä doøng ñieän tæ leä thuaän vôùi hieäu ñieän theá.
B: Trong moïi ñieàu kieän, maùy bieán theá khoâng tieâu thuï ñieän naêng. Ñoù laø moät tính chaát öu vieät cuûa
maùy bieán theá.
C: Duøng maùy bieán theá laøm hieäu ñieän theá taêng bao nhieâu laàn thì cöôøng ñoä doøng ñieän giaûm ñi baáy
nhieâu laàn vaø ngöôïc laïi.
D: Neáu hieäu ñieän theá laáy ra söû duïng lôùn hôn hieäu ñieän theá ñöa vaøo maùy thì maùy bieán theá ñoù goïi laø
maùy taêng theá.

Câu 20: Ñeå giaûm coâng suaát hao phí treân daây taûi ñieän n laàn, tröôùc khi truyeàn taûi, hieäu ñieän theá phaûi.
A: Giaûm ñi n laàn B: Taêng leân n2 laàn. C: Giaûm ñi n2 laàn D: Taêng leân n laàn.

Câu 21: Soùng ñieän töø laø quaù trình lan truyeàn trong khoâng gian cuûa moät ñieän từ tröôøng bieán thieân. Keát

luaän naøo sau ñaây laø đúng khi noùi veà töông quan giöõa vectô cöôøng ñoä ñieän tröôøng E


 vaø vectô caûm töùng

töø B


 cuûa ñieän töø tröôøng ñoù.

A: E


 vaø B


 bieán thieân tuaàn hoaøn leäch pha nhau moät goùc /2

B: E


 vaø B


 bieán thieân tuaàn hoaøn coù cuøng taàn soá.

C: E


 vaø B


 coù cuøng phöông.
D: A, B vaø C ñeàu ñuùng.

Câu 22: Mạch dao động LC có C = 5F. Hiệu điện thế cực đại giữa hai bản tụ điện bằng 6V. Năng lượng
của mạch dao động là:

A: 9.10-4J. B: 0,9.10-4J. C: 4,5.10-4J. D: 18.10-4J.
Câu 23: Maïch choïn soùng cuûa maùy thu voâ tuyeán ñieän goàm moät cuoän thuaàn caûm coù ñoä töï cảm L = 10 H
vaø moät tuï ñieän coù ñieän dung C = 10pF. Maïch naøy thu ñöôïc soùng ñieän töø coù böôùc soùng  laø:

A: 1,885m B: 18,85m C: 1885m D: 3m.
Câu 24: Phát biểu nào sau đây là đúng khi nói về chiết suất của một môi trường?

A: Chiết suất của một môi trường trong suồt nhất định đối với mọi ánh sáng đơn sắc là như nhau.
B: Chiết suất của một môi trường trong suốt nhất định đối với mỗi ánh sáng đơn sắc khác nhau là khác nhau.
C: Với bước sóng ánh sáng chiếu qua môi trường trong suốt càng dài thì chiết suất của môi trường càng lớn.
D: Chiết suất của môi trường trong suốt khác nhau đối với một loại ánh sáng nhất định  thì có giá trị như nhau.

Câu 25: Trong các thí nghiệm sau đây, thí nghiệm nào có thể sử dụng để thực hiện việc do bước sóng ánh sáng?
A: Thí nghiệm tán sắc ánh sáng của Newton. C: Thí nghiệm tổng hợp ánh sáng trắng.
B: Thí nghiệm giao thoa với khe Young. D: Thí nghiệm về ánh sáng đơn sắc.

Câu 26: Trong giao thoa với khe Young có: a = 1,5 mm, D = 3 m, người ta đo được khoảng cách giữa vân sáng
bậc 2 và vân sáng bậc 5 cùng một phía vân trung tâm là 3mm. Tính bước sóng ánh sáng dùng trong thí nghiệm:

A: 2.10-6m B. 0,2.10-6m C. 5m D. 0,5m
Câu 27: Khi noùi veà tia Rônghen (tia X); phaùt bieåu naøo sau ñaây sai?

A: Tia Rônghen laø böùc xaï ñieän töø coù böôùc soùng trong khoaûng 10-12m ñeán 10-8m.
B: Tia Rônghen coù khaû naêng ñaâm xuyeân maïnh.
C: Tia Rônghen coù tần số càng nhỏ seõ ñaâm xuyeân càng maïnh.
D: Tia Rônghen khó đâm xuyên qua các vật liệu bằng kim loại nặng.

Câu 28: Neáu chuøm saùng ñöa vaøo oáng chuaån tröïc cuûa maùy quang phoå laø do boùng ñeøn ñaây toùc noùng saùng
phaùt ra thì quang phoå thu ñöôïc trong buoàng aûnh thuoäc loaïi naøo?

A: Quang phoå vaïch. C: Quang phoå haáp thuï.
B: Quang phoå lieân tuïc. D: Moät loaïi quang phoå khaùc.

Câu 29: Phaùt bieåu naøo sau ñaây laø sai?
A: Giaû thuyeát soùng aùnh saùng khoâng giaûi thích ñöôïc hieän töôïng quang ñieän.
B: Trong cuøng moâi tröôøng aùnh saùng truyeàn vôùi vaän toác baèng vaân toác cuûa soùng ñieän töø.
C: AÙnh saùng coù tính chaát haït, moãi haït aùnh saùng ñöôïc goïi laø moät phoâ toân.
D: Thuyeát löôïng töû aùnh saùng chöùng toû aùnh saùng coù baûn chaát soùng.

Câu 30: Vạch quang phổ có bước sóng 0,6563m là vạch thuộc dãy:
A: Laiman. B: Banme. C: Pasen D: Banme hoặc Pasen.
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Câu 31: Coâng thoaùt cuûa eâlectron khoûi moät kim loaïi laø A = 3,3.10-19J. Giôùi haïn quang ñieän cuûa kim loaïi
naøy laø bao nhau? Cho h = 6,6.10-34 J.s ; c = 3.108m/s.

A: 0,6m B: 6m C: 60m D: 600m
Câu 32: Chæ ra phaùt bieåu sai :

A: Pin quang ñieän laø duïng cuï bieán ñoåi tröïc tieáp naêng löôïng aùnh saùng thaønh ñieän naêng.
B: Pin quang ñieän hoaït ñoäng döïa vaøo hieän töôïng quang daãn.
C: Quang trôû vaø pin quang ñieän ñeàu hoaït ñoäng döïa vaøo hieän töôïng quang ñieän ngoaøi.
D: Quang trôû laø moät ñieän trôû coù trò soá phuï thuoäc cöôøng ñoä chuøm saùng thích hôïp chieáu vaøo noù.

Câu 33: Tia laze bán dẫn có sự biến đổi dạng năng lượng nào dưới đây thành quang năng?
A: Điện năng B: Quang năng C: Nhiệt năng D: Cơ năng

Câu 34: Trong hiện tượng phát quang luôn có:
A: Sự hấp thụ hoàn toàn một photon và làm bật ra một electron khỏi bề mặt chất.
B: Sự hấp thụ hoàn toàn một photon và giải phóng một electron liên kết thành electron tự do.
C: Sự hấp thụ hoàn toàn một photon và giải phóng một photon có năng lượng lớn hơn.
D: Sự hấp thụ hoàn toàn một photon và giải phóng một photon có năng lượng nhỏ hơn.

Câu 35: Trong phóng xạ -, so với hạt nhân mẹ trong bảng tuần hoàn thì hạt nhân con có vị trí:
A: Lùi 1 ô B. Lùi 2 ô C. Tiến 1 ô D. Tiến 2 ô

Câu 36: Phát biểu nào sau đây là sai khi nói về hiện tượng phóng xạ:
A: Hiện tượng phóng xạ tuân theo định luật phóng xạ.
B: Hiện tượng phóng xạ do các tác động bên ngoài gây ra.
C: Hiện tượng phóng xạ do các nguyên nhân bên trong hạt nhân gây ra.
D: Hiện tượng phóng xạ không phụ thuộc vào các tác động lí hoá bên ngoài.

Câu 37: Trong vaät lyù haït nhaân, baát ñaúng thöùc naøo laø ñuùng khi so saùnh khoái löôïng proâtoân (mp), nôtroân
(mn) vaø ñôn vò khoái löôïng nguyeân töû u.

A: mp > u > mn. B: mn < mp < u C: mn > mp > u D: mn = mp > u
Câu 38: Chọn câu đúng: Phôtôn có khối lượng nghỉ :

A: Bằng /c2 B. Khác không C. Bằng 0 D. Nhỏ không đáng kể
Câu 39: §êng kÝnh cña hÖ MÆt Trêi vµo cì:

A: 40 ®¬n vÞ thiªn v¨n; C: 60 ®¬n vÞ thiªn v¨n;
B: 80 ®¬n vÞ triªn v¨n; D: 100 ®¬n vÞ thiªn v¨n.

Câu 40: Trong thí nghiệm Y- âng về giao thoa ánh sáng, khoảng cách giữa 2 khe hẹp là 1mm, khoảng cách từ  2 khe
đến màn chắn là 2m. Ánh sáng dùng làm thí nghiệm có bước sóng 0,6µm. Khoảng cách giữa hai vân sáng bậc hai là?

A: 1,2mm B. 1,8 C. 0,6mm D. 3mm

ĐỀ THI SỐ 21.
Câu 1: Trong dao động điều hòa, gia tốc biến đổi.

A: Cùng pha với li độ. C: Leäch pha moät goùc  so với li độ.
B: Sớm pha /2 so với li độ. D: Trễ pha /2 so với li độ.

Câu 2: Hai dao động điều hòa thành phần cùng phương, cùng tần số, có biên độ lần lượt là 8cm và 12cm,
biên độ dao động tổng hợp có thể là:

A: 5cm. B. 21cm C. 2cm. D. 3cm
Câu 3: Con lắc lò xo gồm một lò xo và quả cầu có khối lượng m = 400g, con lắc dao động 50 chu kỳ hết
15,7s. Vậy lò xo có độ cứng k bằng bao nhiêu:

A: k = 160N/m. B: k = 64N/m. C: k = 1600N/m. D: k = 16N/m.
Câu 4: Moät dao ñoäng ñieàu hoøa theo hàm x = Acos(.t + ) treân quó ñaïo thaúng daøi 10cm. Chon goác thôøi
gian laø luùc vaät qua vò trí x = 2,5cm vaø ñi theo chieàu döông thì pha ban ñaàu cuûa dao ñoäng laø:

A: /6rad B: /3rad C: -/3rad D: 2/3 rad
Câu 5: Cho con laéc ñôn chieàu daøi l dao ñoäng nhoû vôùi chu kyø T. Neáu taêng khoái löôïng vaät treo gaáp 4 laàn
thì chu kyø con laéc:

A: T B: 2T C: T 2 D: 4T
Câu 6: Đầu A của một dây đàn hồi rất dài dao động với tần số f = 10Hz. Vào một thời điểm nào đó người ta đo được
khoảng cách ngắn nhất giữa hai điểm dao động đồng pha trên dây là 20cm. Vậy vận tốc truyền sóng trên dây là:

A: 2m/s B: 2cm/s C: 20cm/s D: 0,5cm/s.
Câu 7: Một con lắc đơn có chiều dài dây treo bằng 40 cm, khối lượng vật nặng bằng 10g dao động với biên
độ góc m = 0,1 rad tại nơi có gia tốc g = 10m/s2. Vận tốc của vật khi qua vị trí cân bằng là :

A: ± 0,1 m/s B: ± 0,2 m/s C: ± 0,3 m/s D: ± 0,4 m/s

www.VNMATH.com



Tuyển tập 25 đề thi tốt nghiệp Vật lý năm 2011                     GV: Bùi Gia Nội

: 0982.602.602 Trang: 74

Câu 8: Chọn câu sai. Nhận xét về sự biến đổi năng lượng giữa động năng và thế năng của vật dđ điều hòa.
A: Trong một chu kỳ của vật dao động có hai giao đoạn trong đó động năng của vật giảm.
B: Trong một chu kỳ của vật dao động có hai giao đoạn trong đó thế năng của vật giảm.
C: Trong một chu kỳ của vật dao động có hai thời điểm tại đó động năng và thế năng của vật có cùng giá trị.
D: Khi vật dao động thì độ tăng động năng bao giờ cũng bằng độ giảm thế năng và ngược lại.

Câu 9: Một vật thực hiện đồng thời hai dao động điều hòa cùng phương có các phương trình dao động sau:

1x 9cos10 t(cm)   và 2x 9cos(10 t )(cm)
2


   . Phương trình dao động tổng hợp của vật là.

A: x 9 2 cos(10 t )(cm)
4


   . C: x 9 3 cos(10 t )(cm)

6


   .

B: x 9cos(10 t )(cm)
2


   . D: x 9cos(10 t )(cm)

6


   .

Câu 10: Một con lắc lò xo dao động điều hoà theo phương nằm ngang với tần số f. Nếu cho con lắc này dao
động điều hoà theo phương thẳng đứng thì tần số dao động của nó lúc này là:

A: f B. 2f C. f/2 D. 4f
Câu 11: Giöõa hai ñieän cöïc cuûa moät tuï ñieän coù ñieän dung C = 318μF ñöôïc duy trì moät hieäu ñieän theá coù
daïng:  u = 10 2 cos100t (V) thì doøng ñieän qua tuï ñieän coù daïng:

A: i =


 
 
 
 

2cos 100 t
2

 (A) C:  i =


 
 
 
 

2 cos 100 t
2

 (A)

B: i = 2 cos 100t (A) D:  i =  cos    100 t /2  (A)

Câu 12: Ñaët moät hieäu ñieän theá xoay chieàu  u U 2 cos100 t vaøo hai ñaàu moät ñoaïn maïch ñieän xoay

chieàu. Bieát bieåu thöùc doøng ñieän laø:


  
 
 
 0i I cos 100 t (A)

2
. Maïch ñieän coù theå goàm nhöõng linh kieän gì

gheùp noái tieáp vôùi nhau.
A: Ñieän trôû vaø cuoän daây thuaàn caûm khaùng C: Ñieän trôû vaø tuï ñieän
B: Ñieän trôû, cuoän daây vaø tuï ñieän D: Tuï ñieän vaø cuoän daây thuaàn caûm khaùng.

Câu 13: Heä soá coâng suaát cuûa caùc thieát bò ñieän duøng ñieän xoay chieàu :
A: Caàn coù trò soá nhoû ñeå tieâu thuï ít ñieän naêng.
B: Caàn coù tri soá lôùn ñeå tieâu thuï ít ñieän naêng.
C: Caàn coù trò soá lôùn ñeå ít hao phí ñieän naêng ñoù toaû nhieät.
D: Khoâng aûnh höôûng gì ñeán söï tieâu hao ñieän naêng.

Câu 14: Hai aâm coù cuøng ñoä cao, chuùng coù cuøng ñaëc ñieåm naøo trong caùc ñaëc ñieåm sau?
A: Cuøng taàn soá C: Cuøng bieân ñoä
B: Cuøng tốc độ lan truyền. D: Hai nguoàn aâm cuøng pha dao ñoäng.

Câu 15: Moät maïch ñieän xoay chieàu goàm moät ñieän trôû R, cuoän thuaàn caûm coù ñoä töï caûm L = 0,318H, tuï coù ñieän

dung C =
-410

π
F maéc noái tieáp. Taàn soá  doøng ñieän qua maïch laø bao nhieâu thì coù coäng höôûng ñieän xaûy ra ?

A: 50Hz B: 60Hz C: 25Hz D: 250Hz
Câu 16: Treân phöông x’Ox coù soùng döøng ñöôïc hình thaønh, phaàn töû vaät chaát taïi hai ñieåm buïng và nút gaàn
nhau nhaát seõ dao ñoäng:

A: cuøng pha B. ngöôïc pha C. leäch pha 90o D. leäch pha 45o

Câu 17: Trong moät maùy bieán theá soá voøng daây vaø cöôøng ñoä hieäu duïng trong cuoän sô caáp vaø cuoän thöù caáp
laàn löôït laø N1, I1 vaø N2, I2. Khi boû qua hao phí ñieän naêng trong maùy bieán theá, ta coù :

A: I2  =  I1 .

2

2

1

N
N

 
 
 

B: I2  = I1.
2

1

N
N

C: I2  =  I1.

2

1

2

N
N

 
 
 

D: I2  =  I1.
1

2

N
N

Câu 18: Thöïc hieän giao thoa bôûi aùnh saùng traéng, treân maøn quan saùt ñöôïc hình aûnh nhö theá naøo?
A: Vaân trung taâm laø vaân saùng traéng, hai beân coù nhöõng daûi maøu nhö caàu voàng.
B: Moät daûi maøu bieán thieân lieân tuïc töø ñoû ñeán tím.
C: Caùc vaïch maøu khaùc nhau rieâng bieät hieän treân moät neân toái.
D: Khoâng coù caùc vaân maøu treân maøn.

www.VNMATH.com



Tuyển tập 25 đề thi tốt nghiệp Vật lý năm 2011                     GV: Bùi Gia Nội

: 0982.602.602 Trang: 75

Câu 19: Phát biểu nào sau đây là sai khi nói về ánh sáng trắng và ánh sáng đơn sắc?
A: Ánh sáng trắng là tập hợp của vô số các ánh sáng đơn sắc khác nhau có màu biến thiên liên tục từ
đỏ đến tím.
B: Chiết suất của chất làm lăng kính là giống nhau đối với các ánh sáng đơn sắc khác nhau.
C: Ánh sáng đơn sắc là ánh sáng không bị tán sắc khi đi qua lăng kính.
D: Khi các ánh sáng đơn sắc đi qua một môi trường trong suốt thì chiết suất của môi trường đối với
ánh sáng đỏ là nhỏ nhất, đối với ánh sáng tím là lớn nhất.

Câu 20: Nguyên tắc hoạt động của máy biến thế là:
A: Tự cảm. B: Cảm ứng điện từ. C: Từ trường quay. D: Caû ba yeáu toá treân

Câu 21: Một nhà máy điện sinh ra một công suất 100MW và cần truyền tải tới nơi tiêu thụ. Biết hiệu suất
truyền tải là 90%. Công suất hao phí trên đường truyền là:

A: 1000kW B. 10000kW C. 100kW D. 10kW
Câu 22: Bước sóng  của sóng cơ học là:

A: Là quãng đường sóng truyền đi trong thời gian là 1 chu kỳ sóng.
B: Là khoảng cách giữa hai điểm dao động đồng pha trên phương truyền sóng.
C: Là quãng đường sóng truyền đi trong thời gian là 1 giây.
D: Là khỏang cách ngắn nhất giữa hai điểm trên phương truyền sóng dao động vuoâng pha.

Câu 23: Với mạch dao động LC. Nếu gọi Uo là hiệu điện thế cực đại giữa hai bản tụ thì cường độ cực đại
của dòng điện trong mạch dao động là.

A: o o

L
I U

C
 B: o o

C
I U

L
 C: o oI U LC D: o

o

U
I

LC


Câu 24: Trong chân không. Moät soùng ñieän töø coù böôùc soùng 10m thì taàn soá cuûa soùng naøy laø:
A: f = 3(MHz) B: f = 3.108(Hz) C: f = 12.108(Hz) D: f = 30(MHz)

Câu 25: Trường hợp nào sau đây nguyên tử hiđrô phát xạ photon? Khi êlectron chuyển từ quỹ đạo:
A: K đến quỹ đạo M C.  L đến quỹ đạo K
B: M đến quỹ đạo O D.  L đến quỹ đạo N

Câu 26: §êng kÝnh cña mét thiªn hµ vµo cì:
A: 10000 n¨m ¸nh s¸ng; C: 100000 n¨m ¸nh s¸ng;
B: 1000000 n¨m ¸nh s¸ng; D: 10000000 n¨m ¸nh s¸ng.

Câu 27: Öu ñieåm tuyeät ñoái cuûa pheùp phaân tích quang phoå laø :
A: Phaân tích ñöôïc thaønh phaàn caáu taïo cuûa caùc vaät raén, loûng ñöôïc nung noùng saùng.
B: Xaùc ñònh ñöôïc tuoåi cuûa caùc coå vaät, öùng duïng trong ngaønh khaûo coå hoïc.
C: Xaùc ñònh ñöôïc söï coù maët cuûa caùc nguyeân toá trong moät hôïp chaát.
D: Xaùc ñònh ñöôïc nhieät ñoä cuõng nhö thaønh phaàn caáu taïo beà maët cuûa caùc ngoâi sao.

Câu 28: Giôùi haïn quang ñieän o cuûa kẽm nhỏ hôn giôùi haïn quang ñieän cuûa Canxi vì:
A: Kẽm deã haáp thu phoâtoân hôn Canxi.
B: Phoâtoân deã xaâm nhaäp vaøo Canxi hôn vaøo Kẽm.
C: Ñeå taùch moät eâlectron ra khoûi beà maët taám kim loaïi laøm baèng Canxi thì caàn ít naêng löôïng hôn khi
taám kim loaïi laøm baèng Kẽm.
D: Caùc eâlectron trong Kẽm töông taùc vôùi phoâ toân yeáu hôn laø caùc eâlectron trong mieáng Canxi.

Câu 29: Điều nào sau đây là sai khi so sánh tia hồng ngoại và tia tử ngoại?
A: Cùng bản chất là sóng điện từ.
B: Tia hồng ngoại có bước sóng nhỏ hơn tia tử ngoại.
C: Tia hồng ngoại và tia tử ngoại đều có tác dụng lên kính ảnh.
D: Tia hồng ngoại và tia tử ngoại đều không nhìn thấy bằng mắt thường.

Câu 30: Trong thí nghiệm giao thoa ánh sáng vàng bằng Young, khoảng cách giữa hai khe sáng a = 0,3mm, khoảng
cách từ hai khe sáng đến màn D = 1m, khoảng vân đo được i = 2mm. Bước sóng ánh sáng trong thí nghiệm trên là:

A: 6m B. 1,5m C. 0,6m D: 15m
Câu 31: Hạt nào dưới đây không phải là hạt sơ cấp :

A: Hạt tia gama B. notron C. Hạt tia β D. Hạt tia 
Câu 32: Chọn các cụm từ thích hợp để điền vào chỗ trống cho hợp nghĩa:  “Theo thuyết lượng tử: Những
nguyên tử hay phân tử vật chất ……… ánh sáng một cách ……… mà thành từng phần riêng biệt mang năng
lượng hoàn toàn xác định ……… ánh sáng”.

A: Không hấp thụ hay bức xạ, liên tục, tỉ lệ thuận với bước sóng.
B: Hấp thụ hay bức xạ, liên tục, tỉ lệ thuận với tần số.
C: Hấp thụ hay bức xạ, không liên tục, tỉ lệ nghịch với bước sóng.
D: Không hấp thụ hay bức xạ, liên tục, tỉ lệ nghịch với tần số.
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Câu 33: Phaùt bieåu naøo sau ñaây laø sai khi noùi veà hieän töôïng quang daãn?
A: Hieän töôïng quang daãn laø hieän töôïng ñieän trôû cuûa chaát baùn daãn giaûm maïnh khi ñöôïc chieáu saùng thích hôïp.
B: Hieän töôïng quang daãn coøn goïi laø hieän töôïng quang ñieän beân trong.
C: Giôùi haïn quang ñieän beân trong laø böôùc soùng ngaén nhaát cuûa aùnh saùng kích thích gaây ra ñöôïc
hieän töôïng quang daãn.
D: Giôùi haïn quang ñieän beân trong haàu heát laø lôùn hôn giôùi haïn quang ñieän ngoaøi.

Câu 34: Phát biểu nào sau đây là đúng khi nói về điều kiện thu được quang phổ vạch hấp thụ?
A: Nhiệt độ của đám khí bay hơi hấp thụ phải cao hơn nhiệt độ nguồn sáng phát ra quang phổ liên tục.
B: Nhiệt độ của đám khí bay hơi hấp thụ phải thấp hơn nhiệt độ nguồn sáng phát ra quang phổ liên tục.
C: Nhiệt độ của đám khí bay hơi hấp thụ phải bằng nhiệt độ nguồn sáng phát ra quang phổ liên tục.
D: Một điều kiện khác.

Câu 35: Công thoát của electron khỏi đồng là 4,47eV. Cho h = 6.625.10-34Js; c = 3.108m/s;  m = 9,1.10-31kg;
|e| = 1,6.10-19C. Tính giới hạn quang điện của đồng.

A: 0,278m B. 2,78m C. 0,287m D. 2,87m
Câu 36: Các vạch trong dãy Laiman thuộc vùng nào trong các vùng sau?

A: Vùng hồng ngoại.
B: Vùng ánh sáng nhìn thấy.
C: Vùng tử ngoại.
D: Một phần nằm trong vùng ánh sáng nhìn thấy, một phần nằm trong vùng tử ngoại.

Câu 37: Chọn câu sai trong các câu sau đây:
A: Phản ứng hạt nhân là tương tác giữa hai hạt nhân dẫn đến sự biến đổi của chúng thành các hạt khác.
B: Định luật bảo toàn số nuclon là một trong các định luật bảo toàn của phản ứng hạt nhân.
C: Trong phản ứng hạt nhân toả năng lượng, các hạt nhân mới sinh ra kém bền vững hơn.
D: Hạt nhân có độ hụt khối càng lớn thì năng lượng liên kết càng lớn.

Câu 38: Iốt 131

53 I  là chất phóng xạ. Ban đầu có 200g chất này thì sau 24 ngày đêm, chỉ còn 12,5g. Chu kì bán

rã của 131

53 I  là :

A: 6 ngày đêm B. 8 ngày đêm C. 12 ngày đêm D. 4 ngày đêm.
Câu 39: Độ lớn gia toác trong dao ñoäng ñieàu hoøa xaùc ñònh bôûi:

A: a = 2x B: a = - x2  C: a = - 2x D: a = 2x2.

Câu 40: Khoái löôïng cuûa haït nhaân 10
4 Be  laø 10,0113 (u), khoái löôïng cuûa nôtroân laø mn = 1,0086 (u), khoái

löôïng cuûa proâtoân laø mp = 1,0072 (u) vaø 1u = 931MeV/c2. Naêng löôïng lieân keát cuûa haït nhaân 10
4 Be  laø :

A: 64,332 (MeV) B:  6,4332 (MeV) C: 0,64332 (MeV) D:  6,4332 (keV)

ĐỀ THI SỐ 22.
Câu 1: Chọn phát biểu đúng:

A: Hiện tượng một số chất có khả năng hấp thụ ánh sáng có bước sóng này (bước sóng kích thích) để
rồi phát ra ánh sáng có bước sóng khác (bước sóng phát ra) được gọi là sự phát quang (phát > kt).
B: Huyønh quang laø hieän töôïng maø aùnh saùng phaùt quang taét ngay khi ngöøng aùnh saùng kích thích. Noù
thöôøng xaûy ra vôùi chaát loûng vaø chaát khí.
C: Laân quang laø hieän töôïng maø aùnh saùng phaùt quang coøn keùo daøi töø vaøi giaây, ñeán haøng giôø (tuyø
theo chaát) sau khi taét aùnh saùng kích thích. Noù thöôøng xaûy ra vôùi caùc vaät raén.
D: Cả A,B,C đều đúng.

Câu 2: Phaùt bieåu naøo sau ñaây laø sai?
A: Dao ñoäng cöôõng böùc laø dao ñoäng döôùi taùc duïng cuûa ngoaïi löïc bieán ñoåi tuaàn hoaøn.
B: Bieân ñoä dao ñoäng cöôõng böùc phuï thuoäc vaøo moái quan heä giöõa taàn soá cuûa löïc cöôõng böùc vaø taàn
soá dao ñoäng rieâng cuûa heä.
C: Söï  coäng höôûng theå hieän roõ neùt nhaát khi löïc ma saùt cuûa moâi tröôøng ngoaøi laø nhoû.
D: Bieân ñoä coäng höôûng khoâng phuï thuoäc vaøo ma saùt.

Câu 3: Kết luận nào dưới đây là đúng về năng lượng của vật dao động điều hòa.
A: Năng lượng của vật dao động điều hòa tỉ lệ với biên độ của vật dao động.
B: Năng lượng của vật dao động điều hòa chỉ phụ thuộc vào đặc điểm riêng của hệ dao động.
C: Năng lượng của vật dao động điều hòa tỉ lệ với bình phương của biên độ dao động.
D: Năng lượng của vật dao động điều hòa biến thiên tuần hoàn theo thời gian.
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Câu 4: Moät con laéc loø xo goàm loø xo ñoä cöùng k treo quaû naëng coù khoái löôïng laø m. Heä dao doäng vôùi chu
kyø T. Ñoä cöùng cuûa loø xo laø:

A: k =
2

2

2 m
T

B: k =
2

2

4 m
T

C: k =
2

2

m
4T

D: k =
2

2

m
2T

Câu 5: T là chu kỳ của vật dao động tuần hoaøn. Thời điểm t và thời điểm t  + (m + 1)T với m N thì vật:
A: Chỉ có vận tốc bằng nhau. C: Chỉ có gia tốc bằng nhau.
B: Chỉ có li độ bằng nhau. D: Có cuøng traïng thaùi dao ñoäng.

Câu 6: Goác thôøi gian ñaõ ñöôïc choïn vaøo luùc naøo neáu phöông trình dao ñoäng cuûa moät dao ñoäng ñieàu hoaø
coù daïng: x = Acos(t - π) ?

A: Luùc chaát ñieåm coù li ñoä x  =  + A.
B: Luùc chaát ñieåm coù li ñoä x  = - A.

C: Luùc chaát ñieåm ñi qua vị trí
2

A
x    theo chieàu döông.

D: Luùc chaát ñieåm ñi qua vị trí
2

A
x    theo chieàu aâm.

Câu 7: Một con lắc đơn có chu kỳ 1s khi nó dao động ở một nơi trên trái đất. Tính chu kỳ của con lắc này khi ta đưa
nó lên mặt trăng, biết rằng gia tốc trọng trường của mặt trăng bằng 60% gia tốc trọng trường trên trái đất.

A: 2,58s. B: 3,75s. C: 1,93s D: 1,3s.
Câu 8: Để phân loại sóng ngang vaø soùng doïc người ta căn cứ vào:

A: Moâi tröôøng truyeàn soùng.
B: Phương dao động của các phần tử vật chất.
C: Vận tốc truyền của sóng.
D: Phương dao động của các phần tử vật chất và phương truyền sóng.

Câu 9: Phương trình dao động của một nguồn phát sóng có dạng u = u0cos(10t). Trong khoảng thời gian
0,1s, sóng truyền được quãng đường:

A: 10lần bước sóng B: 0,5 lần bước sóng C: 1 bước sóng D: 5 lần bước sóng
Câu 10: Cho hai dao động điều hòa cuøng phöông, cuøng taàn soá coù phöông trình:
x1  =  A1cos(t  + 1);   x2  =  A2cos(t  + 2). Bieân ñoä dao ñoäng toång hôïp coù giaù trò cöïc ñaïi khi:

A: Hai dao ñoäng ngöôïc pha C: Hai dao ñoäng cuøng pha
B: Hai dao ñoäng vuoâng pha D: Hai dao ñoäng lệch pha 1200

Câu 11: Tại điểm A cách nguồn âm O một đoạn d = 100cm có mức cường độ âm là LA  = 90dB, biết
ngưỡng nghe của âm đó là: 12

0 10I  W/m2 . Cường độ âm tại A là:

A: 0, 01AI  W/m2 B. 0,001AI  W/m2 C. 410AI  W/m2 D. 810AI  W/m2

Câu 12: Sóng dừng là:
A: Sóng không lan truyền nữa do bị vật cản.
B: Sóng được tạo thành giữa hai điểm cố định trong một môi trường.
C: Sóng được tạo thành do sự giao thoa giữa sóng tới và sóng phản xạ.
D: Sóng trên dây mà hai đầu dây được giữ cố định.

Câu 13: Sóng âm nghe được là sóng cơ học dọc có tần số nằm trong khoảng.
A: 16Hz đến 2.104Hz. B: 16Hz đến 20MHz. C: 16Hz đến 200KHz. D: 16Hz đến 2KHz.

Câu 14: Phaùt bieåu naøo sau ñaây laø sai khi noùi veà hieäu ñieän theá xoay chieàu hieäu duïng?
A: Giaù trò hieäu duïng ñöôïc ghi treân caùc thieát bò söû duïng ñieän.
B: Hieäu ñieän theá hieäu duïng cuûa doøng ñieän xoay chieàu ñöôïc ño vôùi voân keá
C: Hieäu ñieän theá hieäu duïng coù giaù tri baèng giaù trò cöïc ñaïi.
D: Hieäu ñieän theá hieäu duïng cuûa doøng ñieän xoay chieàu coù giaù trò baèng hieäu ñieän theá bieåu kieán laàn
löôït ñaët vaøo hai ñaàu R trong cuøng moät thôøi gian t thi toûa ra cuøng moät nhieät löôïng.

Câu 15: Hieäu ñieän theá giöõa hai ñaàu moät maïch ñieän xoay chieàu laø: u = 200


 
 
 
 

2 cos 100 t
2

 (V), cöôøng ñoä

doøng ñieän qua maïch laø: i =


 
 
 
 

2
2 2 cos 100 t

3
 (A). Coâng suaát tieâu thuï cuûa ñoaïn maïch ñoù laø:

A: 200W B:  400W C: 800W D: 200 3 W
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Câu 16: Moät ñieän trôû thuaàn R = 200 vaø moät tuï ñieän coù ñieän dung




410
F

2
 maéc noái tieáp vaøo maïng ñieän

xoay chieàu 200 2 V, taàn soá 50Hz. Hieäu ñieän theá ôû hai ñaàu ñieän trôû thuaàn vaø tuï ñieän baèng bao nhieàu?
A: UR = UC = 200V C: UR = 100 và UC = 200V

B: UR = 100V và UC = 100V D:  UR = UC = 200 2 V

Câu 17: Trong mạch điện RLC, hiệu điện thế hai đầu mạch và hai đầu tụ điện có dạng u = Uocos( t
3


  ),

C OCu U cos( t )(V)
2


    thì có thể nói:

A: Mạch có tính cảm kháng nên u nhanh pha hơn i.
B: Mạch có tính dung kháng nên u chậm pha hơn i.
C: Mạch có cộng hưởng điện nên u đồng pha với i.
D: Không thể kết luận được veà ñoä leäch pha cuûa u vaø i.

Câu 18: Phát biểu nào sau đây về phổ của nguyên tử hiđrô là không đúng ?
A:  Êlectron của nguyên tử chuyển động trên các quỹ đạo có bán kính xác định .
B:  Các quỹ đạo liên tiếp của êlectron tăng tỉ lệ với các số nguyên liên tiếp.
C: Khi chuyển từ các quỹ đạo ngòai vào quỹ đạo trong, nguyên tử phát xạ năng lượng .
D: Năng lượng nguyên tử phát xạ ra dưới dạng proton .

Câu 19: Ñieàu naøo sau ñaây laø đúng khi noùi veà ñoäng cô khoâng ñoàng boä ba pha?
A: Ñoäng cô khoâng ñoàng boä ba pha bieán cô naêng thaønh ñieän naêng.
B: Ñoäng cô hoaït ñoäng döïa treân cô sôû hieän töôïng caûm öùng ñieän töø vaø söû duïng töø tröôøng quay.
C: Vaän toác goùc cuûa khung daây luoân lớn hôn vaän toác goùc cuûa töø tröôøng quay.
D: A, B vaø C ñeàu ñuùng.

Câu 20: Một máy biến thế có số vòng của cuộn sơ cấp là 5000 và thứ cấp là 1000. Bỏ qua mọi hao phí của
máy biến thế. Đặt vào hai đầu cuộn sơ cấp hiệu điện thế xoay chiều có giá trị hiệu dụng 100V thì hiệu điện
thế hiệu dụng ở hai đầu cuộn thứ cấp khi để hở có giá trị là:

A: 200V. B. 40 V. C. 20 V. D. 500 V.
Câu 21: Ñieàu naøo sau ñaây laø sai khi noùi veà moái lieân heä giöõa ñieän tröôøng vaø töø tröôøng?

A: Khi töø tröôøng bieán thieân laøm xuaát hieän ñieän tröôøng bieán thieân vaø ngöôïc laïi ñieän tröôøng bieán
thieân laøm xuaát hieän töø tröôøng bieán thieân.
B: Ñieän tröôøng bieán thieân ñeàu thì töø tröôøng bieán thieân cuõng ñeàu
C: Töø tröôøng bieán thieân caøng nhanh laøm ñieän tröôøng sinh ra coù taàn soá caøng lôùn.
D: Töø tröôøng bieán thieân caøng nhanh laøm ñieän tröôøng sinh ra coù taàn soá caøng nhoû.

Câu 22: Chọn công thức sai:

A: Tần số dao động điện từ tự do f = 2 LC

B: Tần số góc dao động điện từ tự do  =
1

LC

C: Năng lượng điện trường tức thời trong tụ d

1
W qu

2


D: Năng lượng từ trường tức thời trong cuộn cảm 2

t

1
W Li

2


Câu 23: Trong thí nghieäm giao thoa aùnh saùng duøng 2 khe Young bieát beà roäng 2 khe caùch nhau 0,35mm,
töø khe ñeán maøn laø 1,5m vaø böôùc soùng  = 0,7m. Khoaûng caùch 2 vaân saùng lieân tieáp là.

A: 2 mm B: 3 mm C: 4 mm D: 1,5 mm
Câu 24: Chọn câu sai trong các câu sau:

A: Các vật rắn, lỏng, khí (có tỉ khối lớn) khi bị nung nóng đều phát ra quang phổ liên tục.
B: Quang phổ vạch phát xạ  của các nguyên tố khác nhau thì khác nhau.
C: Để thu được quang phổ hấp thụ nhiệt độ của đám khí bay hơi hấp thụ phài lớn hơn nhiệt độ của
nguồn sáng phát ra quang phổ liên tục.
D: Dựa vào quang phổ liên tục ta có thể xác định được nhiệt độ của vật phát sáng.

Câu 25: Khoảng cách từ vân sáng bậc 3 đến vân sáng bậc 2 khác bên là:
A: x = 10i B. x = 4i C. x = 5i D. x = 6i
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Câu 26: Moät maïch dao ñoäng goàm tuï C vaø cuoän caûm L = 25H. Taàn soá dao ñoäng rieâng cuûa maïch laø f =
1MHz. Cho 2 = 10. Tính ñieän dung C cuûa tuï ñieän.

A: 10nF B: 1nF C: 2nF D:  6,33nF
Câu 27: Một tia sáng đi qua lăng kính ló ra chỉ một màu duy nhất không phải màu trắng thì đó là:

A: Ánh sáng đơn sắc C: Ánh sáng đa sắc.
B: Ánh sáng bị tán sắc D: Lăng kính không có khả năng tán sắc.

Câu 28: Khi noùi veà tia töû ngoaïi, phaùt bieåu naøo sau ñaây sai?
A: Tia töû ngoaïi phaùt ra töø caùc vaät bò nung noùng leân nhieät ñoä cao vaøi ngaøn ñoä.
B: Tia töû ngoaïi laø böùc xaï ñieän töø coù böôùc soùng lôùn hôn böôùc soùng cuûa aùnh saùng tím.
C: Tia töû ngoaïi coù taùc duïng quang hoaù, quang hôïp.
D: Tia töû ngoaïi ñöôïc duøng trong y hoïc ñeå chöõa beänh coøi xöông.

Câu 29: Tia laze không có ứng dụng nào dưới đây?
A: Dùng phẫu thuật trong y học do lade có thể tập trung năng lương trong phạm vi rất nhỏ.
B: Dùng khoan cắt chính xác kim loại do lade có thể tập trung năng lương trong phạm vi rất nhỏ.
C: Dùng trong trình diễn ánh sáng sân khấu… do mỗi tia lade đều có nhiều màu sắc sặc sỡ.
D: Dùng trong thông tin liên lạc.

Câu 30: Một con lắc đơn đao động điều hoà tại nơi có gia tốc trọng trường g, chiều  dài con lắc là l thì có
tần số góc là . Nếu tăng chiều dài con lắc lên 2 lần thì tần số góc dao động điều hoà của nó là:

A:  2 B. 2 C. / 2 D. 
Câu 31: Một con lắc lò xo gồm lò xo có khối lượng không đáng kể có độ cứng k và vật nhỏ có khối lượng
m, dao động điều hoà với biên độ 4cm. Tại thời điểm động năng của con lắc bằng 3 lần thế năng của vật, thì
vật ở vị trí cách vị trí cân bằng một đoạn là :

A: 2cm B. 3cm C. 1/3cm D. 2,5cm
Câu 32: Biết giới hạn quang điện của Natri là 0,45m. Chiếu một chùm tia hồng ngoại vào tấm Na tích điện
âm đặt trong chân không thì:

A: Điện tích âm của tấm Na mất đi. C:  Tấm Na sẽ trung hoà về điện.
B: Điện tích của tấm Na không đổi. D:  Tấm Na tích điện dương.

Câu 33: Moät chuøm tia Rônghen phaùt ra töø moät oáng Rônghen. Taàn soá lôùn nhaát trong chuøm tia Rônghen
do oáng phaùt ra laø 5.1018Hz. Cho haèng soá Plaêng h = 6,625.10-34Js. Ñoäng naêng Eñ cuûa electron khi ñeán ñoái
aâm cöïc cuûa oáng Rônghen laø:

A: 3,3.10-15 J B: 3,3.10-16J C: 3,3.10-17 J D: 3,3.10-14 J
Câu 34: Ánh sáng phát quang của một chất có bước sóng 0,5m. Hỏi nếu chiếu vào chất đó ánh sáng có
bước sóng nào dưới đây thì nó sẽ gây phát quang.

A: 0,08m B: 0,8m C: 700nm D: 0,6m
Câu 35: Các vạch trong dãy Pasen thuộc vùng nào trong các vùng sau?

A: Vùng hồng ngoại.
B: Vùng ánh sáng nhìn thấy.
C: Vùng tử ngoại.
D: Một phần nằm trong vùng ánh sáng nhìn thấy, một phần nằm trong vùng tử ngoại.

Câu 36: Hãy chọn câu đúng:
A: Khối lượng của nguyên tử bằng khối lượng của hạt nhân.
B: Bán kính của nguyên tử bằng bán kính hạt nhân.
C: Điện tích của nguyên tử bằng điện tích của hạt nhân.
D: Có hai loại nuclon và proton và electron.

Câu 37: Một chất phóng xạ sau 20 ngày đêm giảm đi 15/16 khối lượng đã có. Chu kỳ bán rã là.
A: 20 ngày B:  5 ngày C: 24 ngày D:  15 ngày

Câu 38: Người ta dựa vào những đặc điểm nào dưới đây để phân các hành tinh trong hệ Mặt Trời làm hai nhóm?
A: Khoảng cách đến Mặt Trời C: Khối lượng
B: Số vệ tinh nhiều hay ít D: Nhiệt độ bề mặt hành tinh.

Câu 39: Một con lắc lò xo, khi dao động đều hoà với biên độ 8cm thì cơ năng của nó là 0,02J. Khi nó dao động với
biên độ 8cm thì cơ năng của nó là:

A: 0,36J B. 0,0326J C. 0,0125J D. 0,0512J

Câu 40: Đồng vị 234

92U  sau một chuỗi phóng xạ α và β- biến đổi thành 206

82
Pb. Số phóng xạ α và β-  trong chuỗi là:

A: 7 phónh xạ α, 4 phóng xạ β- C. 5 phónh xạ α, 5 phóng xạ β-

B: 10 phónh xạ α, 8 phóng xạ β- D. 16 phónh xạ α, 12 phóng xạ β-
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ĐỀ THI SỐ 23.
Câu 1: Chọn câu sai. Taàn soá cuûa dao ñoäng tuaàn hoaøn laø:

A: Soá chu kì thöïc hieän ñöôïc trong moät giaây.
B: Soá laàn traïng thaùi dao ñoäng laëp laïi nhö cuõ trong 1 ñôn vò thôøi gian.
C: Soá dao ñoäng thöïc hieän ñöôïc trong 1 phuùt.
D: Soá laàn li ñoä dao ñoäng laëp laïi nhö cuõ trong 1 ñôn vò thôøi gian.

Câu 2: Khi một vật dao động điều hòa thì:
A: Vectơ vận tốc và vectơ gia tốc luôn hướng cùng chiều chuyển động.
B: Vectơ vận tốc luôn hướng cùng chiều chuyển động, vectơ gia tốc luôn hướng về vị trí cân bằng.
C: Vectơ vận tốc và vectơ gia tốc luôn đổi chiều khi qua vị trí cân bằng.
D: Vectơ vận tốc và vectơ gia tốc luôn là vectơ hằng.

Câu 3: Hai dao động điều hoà, cùng phương theo phương trình x1 = 3cos( 4
πt

) và x2 = 4cos( 4
πt - π/2

); với
x tính bằng cm, t tính bằng giây. Biên độ dao động tổng hợp của hai dao động trên là :

A: 5cm B. 7cm C. 3,5cm D. 1cm
Câu 4: Phát biểu nào sau đây về cấu tạo của hạt nhân nguyên tử là không đúng ?

A: Prôton trong hạt nhân mang điện tích +e.
B: Nơtron trong hạt nhân mang điện tích -e.
C: Tổng số các proton và nơtron gọi là số khối .
D: Số proton trong hạt nhân đúng bằng số êlectron trong nguyên tử.

Câu 5: Một tia X có bước sóng 2nm, năng lượng của mỗi phôton ứng với nó là:
A: 2eV B. 6 eV C. 621 eV D. 117 eV

Câu 6: Chọn đáp án sai.
A: Cường độ âm I là công suất mà sóng âm truyền qua một một đơn vị diện tích vuông góc với
phương truyền: I = P/S.

B: Mức cường độ âm L được xác định bởi công thức  
0

10dB lg
I

L
I

 .

C: Đơn vị thông dụng của mức cường độ âm là Ben.
D: Khi càng ra xa nguồn âm thì mức cường độ âm càng giảm.

Câu 7: Moät vaät thöïc hieän ñoàng thôøi hai DÑÑH coù caùc phöông trình: x1 = 4cos100t (cm) vaø
x2  =  4 3 cos(10t  + /2) (cm). Phöông trình naøo sau ñaây laø phöông trình dao ñoäng toång hôïp:

A: x  =  8cos(10t + /3) (cm) C: x  =  8 2 cos(10t - /3) (cm)

B: x  =  4 2 cos(10t - /3) (cm) D: x  =  4cos(10t  + /2) (cm)
Câu 8: Trong thời gian 10s một người quan sát thấy có 11 ngọn sóng đi qua trước mặt mình. Vận tốc truyền
sóng là 2m/s. Bước sóng có giá trị:

A:  = 2m B:  = 4m C:  = 6m D:  = 1,71m
Câu 9: Ở nguyên tử Hiđrô, bán kính quỹ đạo có giá trị bằng 16 lần bán kính Bo là quỹ đạo:

A: K B. L C. M D. N
Câu 10: Đơn vị nào dưới đây dùng để đo mức cường độ âm?

A: W/m2. B. W/m. C. Hz. D. dB.
Câu 11: Khi có sóng dừng trên một dây AB thì thấy trên dây có 7 nút (A và B đều là nút). Tần số sóng là 42Hz. Với
dây AB và vận tốc truyên sóng như trên, muốn trên dây có 5 nút (A và B cũng đều là nút) thì tần số sóng phải là:

A: 30Hz B: 28Hz C: 58,8Hz D: 63Hz
Câu 12: Cuộn sơ cấp của một máy biến áp có số vòng dây gấp 4 lần số vòng dây của cuộn thứ cấp. Điện áp
ở hai đầu cuộn thứ cấp so với điện áp ở hai đầu cuộn sơ cấp:

A: Giảm đi 2 lần. B. Tăng gấp 4 lần. C. Tăng gấp 2 lần. D. Giảm đi 4 lần.
Câu 13: Moät maïch dieän xoay chieàu goàm moät ñieän trôû R = 100 3 , tuï coù ñieän dung C = 31,8μF maéc noái tieáp.
Hieäu ñieän theá giöõa hai ñaàu maïch laø u = 200 2 cos(100t + /6)V. Bieåu thöùc doøng ñieän qua maïch khi đó laø :

A: i = 2cos(100t + /6 ) A C:  i = 2 cos(100t + /3) A

B:  i = 2 2 cos(100t) A D: i = cos(100t + /6) A
Câu 14: Phát biểu nào sau đây là không đúng? Một trong các nguyên tắc chung của việc thông tin liên lạc
bằng sóng vô tuyến là:

A: Phải biến điệu các sóng mang.
B: Phải dùng sóng điện từ cao tần.
C: Phải dùng mạch tách sóng ở nơi thu.
D: Phải tách sóng âm tần ra khỏi sóng mang trước khi phát đi.
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Câu 15: Trong thí nghiệm về giao thoa của hai sóng cơ, một điểm có biên độ cực tiểu khi:
A: Hiệu đường đi từ hai nguồn đến điểm đó bằng số nguyên lần bước sóng.
B:  Hiệu đường đi từ hai nguồn đến nó bằng số nguyên lần nữa bước sóng.
C: Hai sóng tới đó cùng pha nhau.
D: Hai sóng tới điểm đó ngược pha với nhau.

Câu 16: Ñieàu naøo sau ñaây laø đúng khi noùi veà caáu taïo vaø nguyeân taéc hoaït ñoäng cuûa maùy phaùt ñieän xoay
chieàu ba pha?

A: Maùy phaùt ñieän xoay chieàu ba pha hoaït ñoäng döïa treân hieän töôïng caûm öùng ñieän töø.
B: Trong maùy phaùt ñieän xoay chieàu ba pha coù ba cuoän daây gioáng nhau, boá trí leäch pha nhau moät
goùc 2/3 treân stato.
C: Caùc cuoän daây cuûa  maùy phaùt ñieän xoay chieàu ba pha coù theå maéc theo kieåu hình sao hoaëc hình
tam giaùc moät caùch tuyø yù.
D: A, B vaø C ñeàu ñuùng.

Câu 17: Moät caëp phaùt ñieän xoay chieàu coù roâto quay 1200 voøng/ phuùt. Taàn soá doøng ñieän do noù phaùt ra laø
bao nhieâu neáu noù coù 2 caëp cöïc, 4 caëp cöïc? Choïn caùc caëp keát quaû đúng.

A: 40 Hz và 80 Hz B: 20 Hz và 40 Hz C: 20 Hz và 80 Hz D:  40 Hz và 40 Hz
Câu 18: Phaùt bieåu naøo sau ñaây laø sai khi noùi veà aùnh saùng ñôn saéc?

A: Moãi aùnh saùng ñôn saéc coù moät maøu xaùc ñònh goïi laø maøu ñôn saéc.
B: Trong cùng một môi trường moãi aùnh saùng ñôn saéc coù moät böôùc soùng xaùc ñònh.
C: Vaän toác truyeàn cuûa moät aùnh saùng ñôn saéc trong caùc moâi tröôøng trong suoát khaùc nhau laø nhö nhau.
D: AÙnh saùng ñôn saéc khoâng bò taùn saéc khi truyeàn qua laêng kính.

Câu 19: Mạch dao động LC có C = 1F. Hiệu điện thế cực đại giữa hai bản tụ điện bằng 5V. Điện tích cực
đại của tụ điện.

A: Qo = 5C. B: Qo = 2,5C. C: Qo = 3,5C. D: Qo = 7,7C.
Câu 20: Chu kì dao ñoäng ñieän töø  töï do trong maïch dao ñoäng LC laø T. Năng lượng điện trường trong tụ
điện của mạch dao động biến thiên vôùi chu kì T’ baèng bao nhieâu. Chọn phương án đúng:

A: Biến thiên điều hòa theo thời gian với chu kỳ T.
B: Biến thiên điều hòa theo thời gian với chu kỳ 2T.
C: Biến thiên điều hòa theo thời gian với chu kỳ T’ = T/2.

D: Biến thiên điều hòa theo thời gian với taàn soá goùc  =
1

LC
Câu 21: Trong thí nghiệm giao thoa ánh sáng vàng bằng Young, khoảng cách giữa hai khe sáng a = 0,3mm,
khoảng cách từ hai khe sáng đến màn D = 1m, khoảng vân đo được i = 2mm. Tìm vị trí của vân sáng bậc 5.

A: 10 mm B. 1 mm C: 0,1 mm D. 100 mm
Câu 22: Đặc điểm của quang phổ liên tục là:

A: Phụ thuộc vào thành phần cấu tạo của nguồn sáng.
B: Do các vật có nhiệt độ cao phát ra.
C: Không phụ thuộc vào nhiệt độ của nguồn sáng.
D: Có nhiều vạch sáng tối xen kẽ nhau.

Câu 23: Khi noùi veà tia hoàng ngoaïi, phaùt bieåu naøo sau đaây laø sai ?
A: Tia hoàng ngoaïi coù taùc duïng dieät khuaån, khöû truøng.
B: Tia hoàng ngoaïi phát ra töø caùc vaätt bò nung noùng.
C: Tia hoàng ngoaïi laø böùc xaï ñieän töø coù böôùc soùng lôùn hôn böôùc soùng cuûa aùnh saùng ñoû.
D: Tia hoàng ngoaïi coù taùc duïng nhieät.

Câu 24: Choïn caâu traû laø đúng:
A: Quang daãn laø hieän töôïng daãn ñieän cuûa chaát baùn daãn luùc ñöôïc chieáu saùng.
B: Quang daãn laø hieän töôïng kim loaïi phaùt xaï eâlectron luùc ñöôïc chieáu saùng.
C: Quang daãn laø hieän töôïng ñieän trôû cuûa moät chaát giaûm raát nhieàu khi haï nhieät ñoä xuoáng raát thaáp.
D: Quang daãn laø hieän töôïng böùt quang eâlectron ra khoûi beà maët chaát baùn daãn.

Câu 25: Theo thuyeát löôïng töû aùnh saùng thì keát luaän naøo sau ñaây laø sai?
A: Nguyeân töû hay phaân töû vaät chaát haáp thu hay böùc xaï aùnh saùng thaønh töøng löôïng giaùn ñoaïn.
B: Moãi phoâtoân mang moät naêng löôïng  = hf.
C: Cöôøng ñoä chuøm saùng tæ leä vôùi soá phoâtoân trong chuøm.
D: Chùm sáng là dòng năng lượng liên tục được phát ra từ một vật nung nóng.
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Câu 26: Trong nhöõng hieän töôïng, tính chaát, taùc duïng sau ñaây, ñieàu naøo đây không theå hieän tính chaát
soùng cuûa aùnh saùng:

A: Giao thoa. C: Taùc duïng quang ñieän.
B: Nhiễu xạ. D: Söï taùn saéc aùnh saùng.

Câu 27: Khi caùc nguyeân töû hidro ñöôïc kích thích ñeå eâlectron chuyeån leân quyõ ñaïo M thì sau ñoù caùc vaïch
quang phoå maø nguyeân töû coù theå phaùt ra seõ thuoäc vuøng :

A: Hoàng ngoaïi vaø khaû kieán. C: Hoàng ngoaïi vaø töû ngoaïi.
B: Khaû kieán vaø töû ngoaïi. D: Hoàng ngoaïi, khaû kieán vaø töû ngoaïi.

Câu 28: Một vật dao động điều hoà với biên độ 5cm. Khi vật có li độ 3 cm thì vận tốc của nó là 2(m/s). Tần số
dao động của vật là:

A: 25Hz B. 0,25Hz C. 50Hz D. 50Hz
Câu 29: Chọn câu sai trong các câu sau:

A: Tia  gồm các hạt nhân của nguyên tử hêli.
B: Tia + gồm các hạt có cùng khối lượng với electron nhưng mang điện tích nguyên tố dương.
C: Tia - gồm các electron nên không phải phóng ra từ hạt nhân.
D: Tia  lệch trong điện trường ít hơn tia .

Câu 30: Chất phóng xạ Coban 60

27 Co dùng trong y tế có chu kì bán rã T = 5,33năm. Ban đầu có 500g 60

27 Co .

Sau bao lâu thì khối lượng chất phóng xạ còn lại 100g ?
A: 12,38năm B. 8,75năm C. 10,5 năm D. 15,24năm.

Câu 31: Dung kháng của một đoạn mạch R, L, C không phân nhánh có giá trị nhỏ hơn cảm kháng. Ta làm
thay đổi chỉ một trong các thông số cảu đoạn mạch bằng các cách nêu sau đây. Cách nào có thể làm cho hiện
tượng cộng hưởng điện xảy ra?

A: Giảm điện trở của đoạn mạch. C. Giảm tần số của dòng điện.
B: Tăng điện dung của tụ điện. D. Tăng hệ số tự cảm của cuộn dây.

Câu 32: Nguyên tố rađi 226
88 Ra phóng xạ α với chu kỳ bán rã T = 5.1010s. Độ phóng xạ của 693g Rađi là:

A: 2,56.1013Bq B. 8,32.1013Bq C. 4,52. 1011Bq D. 2,72.1011Bq
Câu 33: Trong các đại lượng sau, đại lượng nào được bảo toàn trong phản ứng hạt nhân.

I: điện tích      II: Số khối.        III: Số proton     IV: Số nơtron       V: Động lượng.
A:  I;  III; V B: I;  II. C:  I; II;  III;  IV; V D: I;  II; V.

Câu 34: Cho khoái löôïng proâtoân laø mp = 1,0073u ; khoái löôïng nôtroân laø mn = 1,0087u ; khoái löôïng haït  laø
m = 4,0015u ; 1u = 931,5MeV/c2. Naêng löôïng lieân keát rieâng cuûa 4

2 He  laø :
A:  28,4 MeV B:  7,1 MeV C:  3MeV D:  0,326 MeV

Câu 35: Hãy chỉ ra cấu trúc không phải là thành viên của một thiên hà:
A: Punxa B. Lỗ đen C. QuaZa D. Sao siêu mới

Câu 36: Một mạch điện xoay chiều R, L, C mắt nối tiếp gồm điện trở thuần R = 100Ω, cuộn thuần cảm L = 2/ H có
tụ điện C = 100/(µF). Đặt vào hai đầu đoạn mạch một điện áp xoay chiều có dạng u = 200cos(100t )V, cường độ
dòng điện hiệu dụng của mạch là:

A: 2  A B. 1 A C. 2 A D. 1,5A
Câu 37: Nhận định nào sau đây về quang phổ của nguyên tử hiđro là không đúng?

A: Quang phổ của nguyên tử hiđrô là phổ vạch
B: Nguyên tử hiđrô nhận được mức năng lượng gián đoạn
C: Trong quang phổ của nguyên tử hiđrô có một dải sóng có màu biến thiên từ đỏ tới tím
D: Êlectron trong nguyên tử chỉ chuyển động trên các quỹ đạo có bán kính xác định.

Câu 38: Sóng nào sau đây không có cùng bản chất với sóng còn lại?
A: Sóng truyền thanh C. Sóng ánh sáng
B: Sóng truyền hình D. Sóng phát ra từ loa phát thanh.

Câu 39: Phát biểu nào sau đây về sóng âm là không đúng?
A: Sóng siêu âm có chu kỳ lớn hơn sóng âm nghe được
B: Sóng âm truyền được trong chất lỏng và chất rắn
C: Sóng siêu âm có chu kỳ nhỏ hơn sóng hạ âm
D: Sóng âm làm rung màng nhĩ tạo cho người cảm giác về âm.

Câu 40: Cho phản ứng hạt nhân: 7
3 Li + 1

1 H  4
2 He + 4

2 He. Biết mLi= 7,01444u. mH = 1,0073u; mHe4 = 4,0015u.

Năng lượng toả ra trong phản ứng này là:
A: 7,26 MeV. B. 17,3 MeV C. 12,6 MeV D. 17,25 MeV
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ĐỀ THI SỐ 24.
Câu 1: Trong mạch điện xoay chiều không phân nhánh RLC. Biết các giá trị R = 25Ω, ZL = 16Ω, ZC = 9Ω ứng với
tần số f. Thay đổi f đến khi tần số có giá trị bằng f0 thì trong mạch xảy ra cộng hưởng điện. Khi đó:

A: f0 < f B. f0 > f C. f0 = f D. Không có f0.

Câu 2: Cho phản ứng hạt nhân: 2

1 H + 3

2 He 1

1 H + 4

2 He. Biết mH = 1,0073u; mD = 2,01364u; mt = 3,01605u; mHe4

= 4,0015u. Năng lượng toả ra trong phản ứng này là:
A: 18,3 MeV. B. 15,3 MeV C. 12,3 MeV D. 10,5 MeV

Câu 3: Mạch chọn sóng của một máy thu vô tuyến gồm cuộn dây có độ tự cảm L và một tụ điện có điện
dung biến thiên từ 10pF đến 1nF. Khi điện dung của tụ điện bằng 10pF thì máy thu thu được sóng điện từ có
bước sóng 30m. Dải sóng điện từ mà máy thu đó thu được có bước sóng:

A: 30m   3000m B. 10m   100m C. 30m    300m D. 10m   30m
Câu 4: Moät vaät dao ñoäng điều hòa với phương trình x = Acos(.t + ). Choïn goác thôøi gian laø luùc vaät ñi
qua VTCB theo chieàu döông thì pha ban ñaàu cuûa dao ñoäng cuûa vaät coù theå nhaän giaù trò naøo sau ñaây?

A: /2 B:  0 C: -  D: -/2
Câu 5: Tìm phát biểu sai.

A: Động năng là một dạng năng lượng phụ thuộc vào vận tốc.
B: Cơ năng của hệ biến thiên điều hòa.
C: Thế năng là một dạng năng lượng phụ thuộc vào vị trí.
D: Cơ năng của hệ bằng tổng động năng và thế năng.

Câu 6: Một con lắc đơn có chu kỳ 1,5s khi nó dao động ở một nơi trên trái đất. Tính chu kỳ của con lắc này khi ta
đưa nó lên cao nơi có gia tốc trọng trường bằng 60% gia tốc trọng trường trên trái đất.

A: 2,5s. B: 3,75s. C: 1,93s D: 0,54s.
Câu 7: Một con lắc đơn gồm vật nặng có khối lượng m = 200g ,dây treo có chiều dài l = 100cm . Kéo vật khỏi vị
trí cân bằng 1 góc  = 600  rồi buông không vận tốc đầu . Lấy g = 10 m/s2. Năng lượng dao động của vật là :

A: 0,5 J B: 1 J C: 0,27 J D: 0,13 J
Câu 8: Trong chùm tia X phát ra từ một ống Cu-lít-giơ, người ta thấy có những tia có tần số lớn nhất và
bằng fmax = 5.1018Hz. Coi động năng đầu của electron rời Katốt không đáng kể. Biết: h  = 6,625.10–34J.s; e =
1,6.10–19 C, Động năng cực đại của electron đập vào đối Katốt là:

A: 3,3125.10-15J B. 4.10-15J C. 6,25.10-15J D. 8,25.10-15J
Câu 9: Ñieàu naøo sau ñaây laø đúng khi noùi veà soùng âm?

A: Trong khi soùng truyeàn ñi thì naêng löôïng vaãn khoâng truyeàn ñi vì noù laø ñaïi löôïng baûo toaøn.
B: Âm saéc phuï thuoäc vaøo caùc ñaëc tính vaät lyù cuûa aâm nhö bieân ñoä, taàn soá vaø caáu taïo cuûa vaät phaùt nguoàn aâm.
C: Ñoä to cuûa aâm chæ phuï thuoäc vaøo bieân ñoä dao ñoäng cuûa soùng aâm
D: Ñoä to cuûa aâm chæ phuï thuoäc taàn soá aâm.

Câu 10: Điều nào là sai khi đề cập đến tia lade sử dụng phổ biến hiện nay.
A: Tia lade có cường độ lớn và định hướng cao nên ứng dụng trong y học, công nghiệp
B: Ánh sáng lade nằm trong vùng thấy được nhưng độ đơn sắc rất cao
C: Tia lade có tính định hướng cao nên được ứng dụng trong liên lạc vô tuyến
D: Năng lượng của một photon  tia lade lớn hơn năng lượng của một photon  tia X

Câu 11: Âm do đàn piano và đàn violon phát ra không thể có cùng:
A: Âm sắc. B. Độ to. C. Độ cao. D. Mức cường độ âm.

Câu 12: Trong hiện tượng giao thoa cơ học với hai nguồn A và B thì khoảng cách giữa hai điểm gần nhau
nhất trên đoạn AB dao động với biên độ cực đại là:

A: 0,25  B: 0,5 C: 2  D: 
Câu 13: Khảo sát hiện tượng sóng dừng trên dây đàn hồi AB = l. Đầu A nối với nguồn dao động, đầu B tự
do thì sóng tới và sóng phản xạ:

A: vuông pha. B. lệch pha góc /4. C. cùng pha. D. ngược pha.
Câu 14: Doøng ñieän xoay chieàu coù daïng : i = 2 cos100t (A) chaïy qua moät cuoän daây thuaàn caûm coù caûm
khaùng laø 100 thì hieäu ñieän theá hai ñaàu cuoän daây coù daïng:

A: u = 100


 
 
 
 

2 cos 100 t
2

 (V) C: u = 100


 
 
 
 

2 cos 100 t
2

 (V)

B: u = 100 2 cos100t (V) D: u = 100


 
 
 
 

cos 100 t
2

 (V)

Câu 15: Sự phát sáng của nguồn nào dưới đây là sự phát quang?
A: Bóng đèn xe máy B: Ngôi sao băng C: Đèn LED D: Hòn thang hồng
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Câu 16: Trong moät ñoaïn maïch RLC maéc noái tieáp: Taàn soá doøng ñieän laø f = 50Hz, L = 0,318H. Muoán coù
coäng höôûng ñieän trong maïch thì trò soá cuûa C phaûi baèng:

A: 10-4 F B: 15,9F C: 16F D: 31,8F
Câu 17: Cho đoạn mạch điện xoay chiều nối tiếp, có điện trở thuần R = 200 , cảm kháng của cuộn dây thuần cảm
ZL = 300 ,dung kháng của tụ điện ZC = 100 . Khi đặt vào hai đầu mạch một điện áp u = 200 2 cos100t (V) thì
cường độ dòng điện hiệu dụng sẽ là:

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

Câu 18: Một dòng điện có biểu thức i = 5 2 cos1000t (A) đi qua ampe kế. Tần số của dòng điện và số chỉ của ampe
kế lần lượt là:

A: 500Hz; 5A. B. 100Hz; 5A. C. 100Hz ; 5 2 A. D. 50Hz ; 5 2 A.
Câu 19: Một mạch điện xoay chiều chỉ có một phần tử. Hiệu điện thế hai đầu mạch có biểu thức

 u = 100 2 cos(100 t )
3


  (V); dòng điện trong mạch có biểu thức i = 2 cos(100 t )

6


  (A). Vậy phần tử đó là:

A: Điện trở có R = 100(). C: Tụ điện có C = 31,8(F).
B: Cuộn thuần cảm có L = 0,318(H). D: Tụ điện có C = 15,9(F).

Câu 20: Coâng suaát cuûa ñoaïn maïch RLC noái tieáp laø :

A: P = U.I B: P = U.I.cos. C: P =
2U

R
 cos2. D: P =

2U
R

cos.

Câu 21: Moät khung daây ñöôïc ñaët trong moät töø tröôøng ñeàu. Truïc ñoái xöùng cuûa khung daây vuoâng goùc vôùi
töø tröôøng. Khung daây quay quanh truïc ñoái xöùng ñoù vôùi vaän toác 2400 voøng/phuùt. Taàn soá cuûa suaát ñieän
ñoäng coù theå nhaän giaù trò naøo trong caùc giaù trò sau:

A: f = 2400 Hz B: f = 40 Hz C: f = 400Hz D: f = 80Hz
Câu 22: Phát biểu nào sau đây không đúng?

A:  Các vật bị nóng đều phát ra tia hồng ngoại.
B:  Tia hồng ngoại là sóng điện từ có bước sóng lớn hơn 0,76µm
C: Tia hồng ngoại có tác dụng lên mọi loại kính ảnh.
D: Tia hồng ngoại có tác dụng nhiệt rất mạnh.

Câu 23: Một máy biến thế có cuộn sơ cấp 1000 vòng dây được mắc vào mạng điện xoay chiều có hiệu điện
thế  hiệu dụng 220 V. Khi đó hiệu điện thế hiệu dụng ở hai đầu cuộn thứ cấp để hở là 484V. Bỏ qua mọi hao
phí của máy biến thế. Số vòng dây của cuộn thứ cấp là:

A: 2000 B. 2200 C. 2500 D. 1100
Câu 24: Với cùng một công suất cần truyền tải, nếu tăng hiệu điện thế hiệu dụng ở nơi truyền đi lên 10 lần
thì công suất hao phí trên đường dây.

A: Giaûm 10 lần. B: Tăng 100 lần. C: Tăng 10 lần. D: Giaûm 100 lần.
Câu 25: Chu kì dao ñoäng ñieän töø  töï do trong maïch dao ñoäng LC ñöôïc xaùc ñònh bôûi heä thöùc naøo sau ñaây?

A: T = 2
L
C

B: T = 2
C
L

C: T =
2

LC
D: T = 2 LC

Câu 26: Bieåu thöùc naøo sau ñaây laø bieåu thöùc tính ñieän dung cuûa tuï ñieän ñeå maïch thu ñöôïc soùng voâ tuyeán coù taàn soá f ?

A: 
 2

1
C

4 Lf
B: 

2 2

1
C

4 Lf
C: 

2 2

1
C

2 Lf
D: 

2

1
C

4 Lf
Câu 27: Moät maïch dao ñoäng ñieän töø goàm cuoän thuaàn caûm L =10-4 (H) vaø tuï C. Khi hoaït ñoäng, doøng ñieän
trong maïch coù bieåu thöùc : i = 2sint. (mA). Naêng löôïng cuûa maïch dao ñoäng naøy laø:

A: 10-4 (J) B: 2.10-10 (J) C: 2.10-4 (J). D: 10-7 (J).
Câu 28: Tìm phát biểu đúng về ánh sáng đơn sắc.

A: Ánh sáng đơn sắc luôn có cùng một bước sóng trong các môi trường.
B: Ánh sáng đơn sắc luôn có cùng một vaän toác khi truyeàn qua caùc moâi tröôøng
C: Ánh sáng đơn sắc không bị lệch đường truyền khi đi qua một lăng kính.
D: Ánh sáng đơn sắc là ánh sáng không bị tán sắc khi đi qua một lăng kính.

Câu 29: Hiện tượng giao thoa chứng tỏ rằng:
A: Ánh sáng có bản chất sóng. C: Ánh sáng là sóng ngang.
B: Ánh sáng là sóng điện từ. D: Ánh sáng có thể bị tán sắc.

Câu 30: Tia laze không có đặc điểm nào dưới đây?
A: Độ đơn sắc cao B: Nhiều màu sắc C: Cường độ lớn D: Độ định hướng cao
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Câu 31: Cho phản ứng hạt nhân: 6
3 Li + 2

1 H  4
2 He + 4

2 He. Biết mLi= 6,0135u; mD = 2,0136u; mHe4 = 4,0015u.

Năng lượng toả ra trong phản ứng này là:
A: 7,26 MeV. B. 12,3 MeV C. 15,3 MeV D. 22,4 MeV

Câu 32: Chọn các cụm từ thích hợp để điền vào các chỗ trống cho hợp nghĩa:   “Tia tử ngoại là những bức
xạ ……… có bước sóng ……… bước sóng của ánh sáng ………”.

A: Nhìn thấy được - nhỏ hơn – tím. C: Không nhìn thấy được - lớn hơn – tím.
B: Không nhìn thấy được - nhỏ hơn - đỏ. D: Không nhìn thấy được - nhỏ hơn – tím.

Câu 33: Các nguyên tử gọi là đồng vị khi:
A: Có cùng vị trí trong bảng tuần hoàn.
B: Hạt nhân chứa cùng số proton Z nhưng có số nơtron N khác nhau.
C: Hạt nhân chứa cùng proton Z nhưng có số nuclon A khác nhau.
D: Cả A, B, C đều đúng.

Câu 34: Vạch quang phổ có bước sóng 0,8563m có thể là vạch thuộc dãy:
A: Laiman. B. Banme. C: Pasen D. Banme hoặc Pasen.

Câu 35: Chaát phoùng xaï coù chu kì baùn raõ 8 ngaøy ñeâm, khoái löôïng ban ñaàu 100g. Sau 32 ngaøy ñeâm khoái
löôïng chaát phoùng xaï coøn laïi laø :

A: 12,5g B :  3,125g C: 25g D: 6,25g
Câu 36: Phaûn öùng haït nhaân tuaân theo caùc ñònh luaät baûo toaøn naøo?

A: Baûo toaøn ñieän tích, khoái löôïng, naêng löôïng.
B: Baûo toaøn ñieän tích, soá khoái, ñoäng löôïng.
C: Baûo toaøn dieän tích, khoái löôïng, ñoäng löôïng, naêng löôïng.
D: Baûo toaøn ñieän tích, soá khoái, ñoäng löôïng, naêng löôïng.

Câu 37: Trong vaät lyù haït nhaân, baát ñaúng thöùc naøo laø ñuùng khi so saùnh khoái löôïng proâtoân (mp), nôtroân
(mn) vaø ñôn vò khoái löôïng nguyeân töû u.

A: mp > u > mn. B:  mn < mp < u C:  mn > mp > u D:  mn = mp > u
Câu 38: Cho khoái löôïng caùc haït nhaân: mC12 = 11,9967 u ; m = 4,0015u. Naêng löôïng toái thieåu caàn thieát
ñeå chia haït nhaân 12C thaønh ba haït  coù giaù trò baèng :

A: 0,0078MeV/c2 B:  0,0078 (uc2) C: 0,0078 (MeV) D: 7,2618 (uc2)
Câu 39: Bức xạ nào sau đây có bước sóng nhỏ nhất?

A: Tia hồng ngoại. B: Tia X. C: Tia tử ngoại D: Tia 
Câu 40: Điện áp giữa hai đầu đoạn mạch nối tiếp sớm pha /4 đối với dòng điện của nó thì:

A: Tần số dòng điện trong mạch nhỏ hơn giá trị cần để xảy ra cộng hưởng
B: Tổng trở của mạch bằng hai lần điện trở của đoạn mạch
C: Hiệu số cảm kháng và dung kháng bằng điện trở thuần của đoạn mạch
D: Điệp áp giữa hai đầu điện trở sớm pha /4 đối với điện áp giữa hai bản tụ.

ĐỀ THI SỐ 25.
Câu 1: Một điện trở R mắc vào mạch điện xoay chiều tần số 50Hz, muốn dòng điện trong mạch sớm pha hơn so với
điện áp giữa hai đầu đoạn mạch người ta phải:

A:  Mắc thêm vào mạch một tụ điện nối tiếp với điện trở
B:  Mắc thêm vào một cuộn cảm nối tiếp với điện trở
C: Thay điện trở nói trên bằng một tụ điện
D: Thay điện trở nói trên bằng một cuộn cảm

Câu 2: Một vật nặng 200g treo vào lò xo làm nó dãn ra 2cm. Trong quá trình vật dao động thì chiều dài của
lò xo biến thiên từ 25cm đến 35cm. Lấy g = 10m/s2. Cơ năng của vật là:

A: 1250J . B. 0,125J. C. 12,5J. D. 125J.
Câu 3: Chọn câu trả lời đúng. Khi một sóng cơ học truyền từ không khí vào nước thì đại lượng đặc trưng
nào của sóng sẽ tăng.

A: Tần số B:  Bước sóng. C: Chu kì. D: Năng lượng
Câu 4: Dao động tại một nguồn O có phương trình u = acos20t (cm). Vận tốc truyền sóng là 1m/s thì
phương trình dao động tại điểm M cách O một đoạn 2,5cm có dạng:

A: u a cos(20 t )(cm)
2


   C: u a cos 20 t(cm)  .

B: u a cos(20 t )(cm)
2


   D: u a cos 20 t(cm)   .
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Câu 5: ÔÛ cuøng moät nôi, con laéc ñôn moät coù chieàu daøi l1 dao ñoäng vôùi chu kyø T1 = 2(s) thì con laéc ñôn hai

coù chieàu daøi l2 = 1

2

l
 dao ñoäng vôùi chu kyø laø:

A: 1,656 (s) B: 4 (s) C: 1 (s) D: 1,41(s)
Câu 6: Một dây đàn có chiều dài L, hai đầu cố định. Sóng dừng trên dây có bước sóng dài nhất là.

A: L/2. B: L/4. C: L. D: 2L
Câu 7: Ñieàu naøo sau ñaây laø đúng khi noùi veà ñoaïn maïch xoay chieàu chæ coù cuoän daây thuaàn caûm khaùng?

A: Doøng ñieän qua cuoän daây luoân treã pha hôn hieäu ñieän theá hai ñaàu cuoän daây moät goùc /2.
B: Hieäu ñieän theá hai ñaàu cuoän daây luoân chaäm pha hôn doøng ñieän qua cuoän daây naøy moät goùc /2.
C: Doøng ñieän qua cuoän daây tính bôûi bieåu thöùc: I = LU.
D: Caûm khaùng cuûa cuoän daây tæ leä nghòch vôùi taàn soá doøng ñieän.

Câu 8: Moät doøng ñieän xoay chieàu hình sin coù cöôøng ñoä hieäu duïng laø 2 A thì cöôøng ñoä doøng dieän coù
giaù trò cöïc ñaïi baèng :

A: 1A B:  2A C: 2 A D:  0,5A
Câu 9: Hieäu ñieän theá xoay chieàu giöõa hai ñaàu moät ñoaïn maïch ñöôïc cho bôûi bieåu thöùc sau:
u = 100cos(100t + /6) V, doøng ñieän qua maïch khi ñoù coù bieåu thöùc: i = 2cos(100t - /6) A. Coâng suaát
tieâu thuï cuûa ñoaïn maïch laø :

A: 200 W B: 50 W C: 100 W D: 25 3  W
Câu 10: Một mạch điện xoay chiều chỉ có một phần tử. Hiệu điện thế hai đầu mạch có biểu thức u =
100cos100t (V); Dòng điện trong mạch có biểu thức i = cos100t (A). Vậy phần tử đó là:

A: Cuộn thuần cảm có L = 0,318(H). C: Tụ điện có C = 31,8(F).

B: Điện trở có R = 100(). D: Điện trở có R = 50 2 ()
Câu 11: Moät maùy phaùt ñieän xoay chieàu moät pha maø nam chaâm phaàn caûm goàm 4 caëp cöïc. Maùy phaùt ra
doøng ñieän coù taàn soá laø f = 60Hz. Khi naøy, phaàn caûm phaûi coù taàn soá quay laø:

A: 15 voøng/phuùt B: 900 voøng/phuùt C: 750 voøng/phuùt D: 150 voøng/phuùt
Câu 12: Moät maùy phaùt ñieän xoay chieàu coù coâng suaát 10MW. Doøng ñieän noù phaùt ra sau khi taêng theá
ñöôïc truyeàn ñi xa baèng moät ñöôøng daây coù ñieän trôû 10. Tính coâng suaát hao phí ñieän naêng treân ñöôøng
daây neáu hieäu ñieän theá ñöa leân ñöôøng daây laø 500kV.

A: P = 2kW B: P = 4kW C: P = 12kW D: P = 16kW.
Câu 13: Một máy biến thế có số vòng dây của cuộn sơ cấp và cuộn thứ cấp lần lượt là: 2200vòng và
120vòng. Người ta mắc cuộn sơ cấp với điện áp xoay chiều 220V - 50Hz, khi đó điện áp hiệu dụng hai đầu
cuộn thứ cấp để hở là:

A: 24V B. 12V C. 8,5V D. 17V
Câu 14: Với mạch dao động LC. Nếu gọi Uo là hiệu điện thế cực đại giữa hai bản tụ thì cường độ cực đại
của dòng điện trong mạch dao động là.

A: o o

L
I U

C
 B: o o

C
I U

L
 C: o oI U LC D: o

o

U
I

LC


Câu 15: Hieän töôïng quang ñieän laø quaù trình döïa treân
A: Söï giaûi phoùng caùc eâlectron töø maët kim loaïi do töông taùc cuûa chuùng vôùi phoâ toân.
B: Söï taùc duïng caùc eâlectron leân kính aûnh.
C: Söï giaûi phoùng caùc phoâ toân khi kim loaïi bò ñoát noùng.
D: Söï phaùt saùng do caùc eâlectron trong caùc nguyeân töû  töø möùc naêng löôïng cao xuoáng möùc naêng löôïng thaáp.

Câu 16: §êng kÝnh cña Tr¸i §Êt lµ:
A: 1600km B. 3200km C. 6400km; D. 12800km.

Câu 17: Đặc điểm của quang phổ liên tục là:
A: Phụ thuộc vào thành phần cấu tạo của nguồn sáng.
B: Không phụ thuộc vào thành phần cấu tạo của nguồn sáng.
C: Không phụ thuộc vào nhiệt độ của nguồn sáng.
D: Có nhiều vạch sáng tối xen kẽ nhau.

Câu 18: Chọn câu sai:
A: Đại lượng đặc trưng cho ánh sáng đơn sắc là tần số.
B: Vận tốc của ánh sáng đơn sắc không phụ thuộc môi trường truyền.
C: Chiết suất của chất làm lăng kính đối với ánh sáng đỏ nhỏ hơn đối với ánh sáng màu lục.
D: Sóng ánh sáng có tần số càng lớn thì vận tốc truyền trong môi trường trong suốt càng nhỏ.
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Câu 19: Mạch dao động LC của một máy phát dao động điều hòa có L = 2.10-4H và C = 2.10-6F. Bước
sóng của sóng điện từ bức xạ ra là:

A:  = 37,7m. B:  = 12,56m. C:  = 6,28m. D:  = 628m.
Câu 20: Trong thí nghiệm giao thoa ánh sáng bằng khe Young, khoảng cách giữa hai khe sáng a = 2 mm, khoảng cách
từ hai khe sáng đến màn D = 1m. Bước sóng ánh sáng dùng trong thí nghiệm  = 0,5m. Xác định vị trí vân tối thứ 5

A: 1,25 mm B. 12,5 mm C. 1,125 mm D. 0,125 mm
Câu 21: Tia hồng ngoại có bước sóng nằm trong khoảng nào trong các khoảng sau đây?

A: Từ 10-12m đến 10-9m C: Từ 10-9m đến 4.10-7m
B: Từ 4.10-7m đến 7,5.10-7m D: Từ 7,5.10-7m đến 10-3m

Câu 22: Choïn caâu traû laø ñuùng:
A: Quang daãn laø hieän töôïng daãn ñieän cuûa chaát baùn daãn luùc ñöôïc chieáu saùng.
B: Quang daãn laø hieän töôïng kim loaïi phaùt xaï eâlectron luùc ñöôïc chieáu saùng.
C: Quang daãn laø hieän töôïng ñieän trôû cuûa moät chaát giaûm raát nhieàu khi haï nhieät ñoä xuoáng raát thaáp.
D: Quang daãn laø hieän töôïng böùt quang eâlectron ra khoûi beà maët chaát baùn daãn.

Câu 23: Một chất có khả năng phát ra ánh sáng đỏ. Hỏi khi chiếu vào chất đó các bức xạ nào dưới đây thì
không thể xảy ra sự phát quang?

A: Hồng ngoại B: Ánh sáng lục C: Ánh sáng vàng D: Tử ngoại.
Câu 24: Chọn câu đúng khi nói về hiện tượng quang dẫn (còn gọi là hiện tượng quang điện trong):

A: Êlectron trong kim loại bật ra khỏi kim loại khi được chiếu sáng thích hợp .
B: Êlectron trong bán dẫn bật ra khỏi bán dẫn khi được chiếu sáng thích hợp .
C: Êlectron ở bề kim loại bật ra khỏi kim loại khi được chiếu sáng thích hợp .
D: Êlectron trong bán dẫn bật ra khỏi liên kết phân tử khi được chiếu sáng thích hợp.

Câu 25: Quá trình phóng xạ nào sau đây không có sự thay đổi cấu tạo hạt nhân ?
A: Phóng xạ α B. Phóng xạ β+ C. Phóng xạ γ D. Phóng xạ β

Câu 26: Trong thí nghiệm Y-âng về thoa ánh sáng, nếu dùng ánh sáng đơn sắc có bước sóng 1, thì khoảng vân là il.
Nếu dùng ánh sáng đơn sắc có bước sóng 2 thì khoảng vân i2 là:

A: 1
1

2

i



. B. 2 1

1i

 
. C. 1

1
2 1

i


 
. D. 2

1
1

i



.

Câu 27: Xêdi là kim loại có giới hạn quang điện 0 = 0,66µm. Bức xạ nào dưới đây không gây được hiện tượng quang
điện đối với xêdi?

A: Tia X. B. Bức xạ tử ngoại. C. Ánh sáng tím. D. Ánh sáng đỏ.
Câu 28: Hằng số phóng xạ của rubidi là 0,00077 s-1, chu kì bán rã của rubidi là:

A: 150 phút. B. 90 phút. C. 15 phút. D. Đáp án khác.
Câu 29: Khi chiều dài dây treo có con lắc đơn tăng 20% so với chiều dài ban đầu thì chu kì dao động điều hòa của con
lắc thay đổi như thế nào?

A: Tăng 20%. B. Giảm 20%. C. Tăng 9,54%. D. Giảm 9,54%.
Câu 30: Phát biểu nào sau đây là không đúng? Năng lượng của một vật dao động điều hòa có chu kì T sẽ:

A: Luôn là hằng số.
B: Bằng động năng của vật khi qua vị trí cân bằng.
C: Biến thiên tuần hoàn theo thời gian với chu kì T.
D: Bằng thế năng của vật khi qua vị trí biên.

Câu 31: Khi xảy ra hiện tượng cộng hưởng cơ thì vật tiếp tục dao động:
A: Mà không chịu ngoại lực tác dụng. C. Với tần số nhỏ hơn tần số dao động riêng.
B: Với tần số lớn hơn tần số dao động riêng. D. Với tần số bằng tần số dao động riêng.

Câu 32: Trong đoạn mạch R, L, C xoay chiều mắc nối tiếp, cuộn dây thuần cảm có UL = 20V, UC = 40V, f = 50Hz.
Tần số f0 để mạch cộng hưởng là:

A: 75 Hz. B. 100 Hz. C. 50 2 Hz. D. 75 2 Hz.
Câu 33: Phát biểu nào sau đây không đúng?

A: Dòng điện xoay chiều ba pha có thể tạo ra từ trường quay.
B: Tốc độ quay của rôto luôn bằng tốc độ quay của từ trường trong động cơ không đồng bộ ba pha.
C: Động cơ không đồng bộ ba pha có hai phần chính là stato và rôto.
D: Nguyên tắc hoạt động của máy phát điện xoay chiều và dựa vào hiện tượng cảm ứng điện từ.

Câu 34: Cho phản ứng hạt nhân: 6
3 Li + 1

1 H  3
2 He + 4

2 He. Biết mLi = 6,0135u; mD = 1,0073u; mHe3 =

3,0096u. Năng lượng toả ra trong phản ứng này là:
A: 9,02 MeV. B. 12,3 MeV C. 15,3 MeV D. 21,2 MeV

Câu 35: Một chất phóng xạ có khối lượng ban đầu là m0. Sau 5 chu kì bán rã khối lượng chất phóng xạ còn lại là:
A: m0/5. B. m0/25. C. m0/32. D. m0/50.
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Câu 36: Mạch điện xoay chiêu RLC mắc nối tiếp luôn có tính cảm kháng, khi tăng tần số của dòng điện xoay chiều thì
hệ số công suất của mạch:

A: Không thay đổi. B. Tăng. C. Giảm. D. Bằng 1.
Câu 37: Phát biểu nào sau đây là không đúng?

A: Phản ứng nhiệt hạch là hai hạt nhân rất nhẹ kết hợp với nhau thành một hạt nhân nặng hơn.
B: Sự phân hạch là một hạt nhân rất nặng hấp thụ một nơtron và vỡ thành hai hạt nhân có số khối trung bình.
C: Phản ứng nhiệt hạch và phân hạch đều là phản ứng tỏa năng lượng.
D: Phản ứng nhiệt hạch là phản ứng thu năng lượng.

Câu 38: Điện áp hiệu dụng giữa hai đầu của mạch điện là 110V, công thức tiêu thụ bởi đoạn mạch là 4,4 kW và cường
độ hiệu dụng của dòng điện là 50A. Hệ số công suất của đoạn mạch là:

A: 0,9. B. 0,8. C. 1. D. 1,1.
Câu 39: Phát biểu nào sau đây là không đúng?

A: Phôtôn có khối lượng nghỉ bằng 0.
B: Nơtrinô có khối lượng nghỉ bằng 0.
C: Các hạt sơ cấp có kích thước và khối lượng nhỏ hơn hạt nhân.
D: Năng lượng nghỉ tính bằng biểu thức E = mc.

Câu 40: Một con lắc lò xo gồm vật nặng khối lượng m treo vào một lò xo thẳng đứng có độ cứng k =100N/m, vật
nặng dao động điều hoà với biên độ 5cm. Động năng của vật nặng khi nó có li độ 3cm bằng:

A: 0,08J B. 0,8J C. 8J D. 800J

( Chúc các em thành công!)
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