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Câu 1: Đối với đoạn mạch xoay chiều có điện trở thuần mắc nối tiếp với với cuộn dây thuần cảm kháng 

thì: 

A. Tổng trở của đoạn mạch tính bởi Z = 
2 2( )R L . 

B. Dòng điện nhanh pha hơn so với hiệu điện thế hai đầu đoạn mạch. 

C. Điện năng tiêu hao trên cả điện trở lẫn cuộn dây. 

D. Dòng điện tức thời qua điện trở và qua cuộn dây là như nhau còn giá trị hiệu dụng thì khác nhau. 

Câu 2: Trªn sîi d©y dµi 2 m ®ang cã sãng dõng víi tÇn sè 100Hz, ngêi ta thÊy ngoµi hai ®Çu d©y cè ®Þnh  

cßn cã ba ®iÓm kh¸c lu«n ®øng yªn. VËn tèc truyÒn sãng trªn d©y lµ  

A. 40 m/s. B. 80 m/s. C. 60 m/s. D. 100 m/s. 

Câu 3: Mét vËt nhá thùc hiÖn dao ®éng ®iÒu hoµ theo ph¬ng tr×nh  x = 10 sin(4
2

t


  ) (cm) víi t tÝnh b»ng gi©y.  

§éng n¨ng cña vËt ®ã biÕn thiªn víi chu kú lµ 

A. 0,25 s. B.1,00 s. C. 0,50 s. D. 1,50 s. 

Câu 4: Mét nguån ph¸t sãng dao ®éng theo ph¬ng tr×nh  u = a sin20 t (cm) t tÝnh b»ng gi©y. 

Trong kho¶mg thêi gian 2 gi©y, sãng nµy truyÒn ®i ®îc qu·ng ®êng b»ng bao nhiªu lÇn bíc sãng?  

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

Câu 5: Mét con l¾c lß xo cã khèi lîng lµ m, ®é cøng lµ k, dao ®éng ®iÒu hoµ. NÕu t¨ng ®é cøng k lªn 2 lÇn,  

khèi lîng m gi¶m xuèng 8 lÇn th× tÇn sè dao ®éng cña vËt sÏ 

A. gi¶m xuèng 2 lÇn. B. gi¶m xuèng 4 lÇn. C. t¨ng lªn 2 lÇn. D. t¨ng lªn 4 lÇn. 

Câu 6: Mét sãng ©m cã tÇn sè x¸c ®Þnh truyÒn trong kh«ng khÝ vµ níc víi vËn tèc lÇn lît lµ  330 m/s vµ 1452 m/s.  

Khi sãng ©m truyÒn tõ níc ra kh«ng khÝ th× bíc sãng cña nã sÏ 

A. gi¶m 4 lÇn. B. gi¶m 4,4 lÇn. C. t¨ng 4 lÇn.  D.t¨ng 4,4 lÇn.  

Câu 7: Cho mạch RLC mắc nối tiếp. Cuộn dây thuần cảm có L = 0,1/ (H), điện trở thuần R = 10 ,tụ 

C = 500/ ( F). Đặt vào hai đầu đoạn mạch một hiệu điện thế xoay chiều có tần số f=50Hz thì tổng trở 

của mạch là: 

A. Z =10 2  . B. Z=20 . C. Z=10 . D. Z 

=20 2  . 

Câu 8: Đoạn mạch xoay chiều RLC mắc nối tiếp . Điện trở thuần R=100  , cuộn dây thuần cảm có độ 

tự cảm L, tụ có điện dung C = 


410

F. Mắc vào hai đầu đoạn mạch hiệu điện thế xoay hiều 



u=U0sin100 t(V). Để hiệu điện thế hai đầu đoạn mạch cùng pha với hiệu điện thế hai đầu điện trở R thì 

giá trị độ từ cảm của cuộn dây là 

A. L=


1
H B. L=



10
H C. L=

2

1
H D. 

L=


2
H 

Câu 9: Một máy biến thế có cuộn sơ cấp gồm 10000 vòng dây, cuộn thứ cấp có 500 vòng dây, mắc vào 

mạng điện xoay chiều có hiệu điện thế U1 = 200V. Biết công suất của dòng điện 200W. Cường độ dòng 

qua cuộn thứ cấp có giá trị ( máy được xem là lí tưởng) 

A. 20A B. 10A C. 50A D. 

40AA 

Câu 10: Một mai xo của một ấm nước có điện trở thuần R = 10 , mắc vào mạng điện xoay chiều 220V-

50Hz. Biết dòng qua mai xo lệch pha so với hiệu điện thế hai đầu mai xo là 
4


. Để đun sôi 1 kg  nước từ 

20
0
 C  có nhiệt dung riêng là 4,19.10

3
 J/kg.độ,  cần mất một thời gian là 

A. 134,4 s B. 1344 s C. 67,2 s D. 672 s 

Câu 11: Dao động điều hòa là một dao động được mô tả bằng phương trình x  = Asin( t +   ).Trong 

đó : 

A.  ,  là các hằng số  luôn luôn dương             B. A và   là các hằng số luôn luôn dương 

C. A và  là các hằng số dương                            D. A,  ,   là các hằng số luôn luôn dương 

Câu 12: Trong dao động điều hoà, biểu thức của gia tốc: 

A. 
2a x  B. ( )a Asin t    C. 

2 ( )a A sin t     D. 

2a x   

Câu 13:Một con lắc lò xo có độ cứng là k treo thẳng đứng, đầu trên cố định, đầu dưới gắn vật. Gọi độ 

giãn của lò xo khi vật ở vị trí cân bằng là Δl. Cho con lắc dao động điều hòa theo phương thẳng đứng với 

biên độ là A (A < Δl). Lực đàn hồi của lò xo có độ lớn nhỏ nhất trong quá trình dao động là 

A. F = k( Δl –A ). B. F = k(A + Δl). C. F = kΔl. D. F = 0 

Câu 14:Một vật nhỏ khối lượng 400g được treo vào 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. 4 (m/s). B. 0 (m/s). C. 2 (m/s). D. 6,28 

(m/s). 



Câu 15:Hai con lắc đơn cùng khối lượng dao động tại cùng một nơi trên trái đất. Chu kỳ dao động của 

hai con lắc lần lượt là 1,2 s và 1,6 s. Biết năng lượng toàn phần của hai con lắc bằng nhau. Tỉ số các biên 

độ góc của hai con lắc trên là: 

A. 4/3 B. 2/3 C. 2 D. 15/6 

Câu 16: Một con lắc đơn có dây treo dài 1m và vật có khối lượng 1kg dao động với biên độ góc 0,1rad. 

Chọn gốc thế năng tại vị trí cân bằng của vật, lấy g = 10m/s
2
. Cơ năng toàn phần của con lắc là: 

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

Câu 17: Vận tốc truyền  của sóng phụ thuộc vào yếu tố nào sau đây: 

A. Biên độ của sóng              B. Tần số sóng C. Bước sóng            D. Bản chất của 

môi trường 

Câu 18: Một sóng cơ học truyền dọc theo trục Ox có phương trình u = 4Sin(2008t - 20x ) (cm), trong đó 

x là toạ độ được tính bằng mét (m), t là thời gian được tính bằng giây (s). Vận tốc của sóng là 

A. 334 m/s. B. 100,4m/s. C. 314m/s. D. 

104m/s. 

Câu 19: Đầu A của sợi dây đàn hồi dài dao động với phương trình u = 10sint (cm;s). Độ lêch pha giữa 

hai điểm trên dây cách nhau 1,5m biết vận tốc truyền sóng v = 2m/s. 

A.  = 3/4 ; B.  = /2 C.  = /6 ; D.  = 

2/3 

Câu 20: Dây AB dài 15 cm đầu A,B cố định, dao động hình sin. Biết khoảng thời gian giữa hai lần dây 

căng thẳng gần nhau nhất là 0,05s. Vận tốc truyền sĩng trn dy v = 50 cm/s. Hỏi trên dây có sóng dừng 

không ? nếu có hãy tính số bụng và nút nhì thấy. 

A. Có sóng dừng, số bụng 6, số nút 7 ; B. không có sóng dừng. 

C. Có sóng dừng, Số bụng 7, số nút 6 D. Có sóng dừng, số bụng 6, số nút 6 

Câu 21: Chọn câu sai 

A. Dao động cưỡng bức không bị tắt dần.  B. Biên độ dao động cưỡng bức không phụ 

thuộc ma sát. 

C. Dao động cưỡng bức có hại và cũng có lợi. D. Cộng hưởng cơ chỉ xả ra trong dao động 

cưỡng bức. 

Câu 22: Mét vËt dao ®éng ®iÒu hoµ trªn trôc OX, cã ph¬ng tr×nh  x = A. Sint ( cm ). Trong ®ã  A,  lµ 

nh÷ng ®¹i  

lưîng kh«ng ®æi. §å thÞ cña vËn tèc v theo li ®é x cã d¹ng : 

A. §ưêng th¼ng.                     B. §ưêng elÝp. C. §ưêng trßn   D. §-

ưêng Parabol 



A 

  B 

 C 

D 

  E 

Câu 23: Mét vËt dao ®éng ®iÒu hoµ cã phư¬ng tr×nh  x = 0,02.Sin(2t + π/6) (m). Li ®é sau khi nã ®i ®-

ưîc 1 ®o¹n ®ưêng 1,15m lµ: 

A. x = - 0,02m B. x = 0,01m C. x = 0 m D. x = 

0,02m 

Câu 24: Một con lắc đơn được tạo thành bằng một dây dài khối lượng không đáng kể, đầu treo một hòn 

bi kim loại khối lượng m=10g, mang điện tích q = 2.10
-7

C. Đặt con lắc trong một điện trường đều có véc 

tơ E


 hướng thẳng đứng xuống dưới. Cho g = 10m/s
2
, chu kỳ con lắc khi E=0 là T = 2s. Chu kỳ dao động 

của con lắc khi E=10
4
V/m là: 

Câu 25: Mét con l¾c lß xo cã chu kú T0= 2s. Nh÷ng dao ®éng cưìng bøc nµo díi ®©y lµm cho con l¾c dao 

®éng m¹nh nhÊt. 

A. F=2F0Sin t. B. F=2F0Sin2 t. C. F=F0Sin t. D. 

F=F0Sin2 t. 

Câu 26: Câu nói nào là đúng khi mói về bước sóng. 

A. Bước sóng là đại lượng đặc trưng cho sự truyền nhanh hay chậm của sóng 

B. Bước sóng là quãng đường mà sóng truyền được trong khoảng thời gian một giây. 

C. Bước sóng là  quãng đường mà sóng truyền đi trọng một chu kỳ. 

D. Bước sóng là khoảng cách giữa hai điểm dao động cùng pha 

Câu 27: Độ cao của âm là một đặc tính sinh lý phụ thuộc vào: 

A. tần số m B. vận tốc m       C. biên độ âm                D. năng lượng âm 

Câu 28: Vật AB đặt vuông góc trên trục chính của một thấu kính hội tụ tiêu cự f cho ảnh trên màn lớn 

hơn vật m lần. Để có ảnh vẫn lớn hơn vật m lần phải di chuyển vật lại gần thấu kính thêm đoạn 

  A. 
f

a
m

      B. 
3f

a
2m

    C. 
3f

a
m

   D. 
2f

a
m

  

Câu 29: Ñeå thoâng tin lieân laïc giöõa caùc phi haønh gia treân vuõ  

truï vôùi traïm ñieàu haønh döôùi maët ñaát ngöôøi ta ñaõ söû duïng soùng voâ tuyeán coù böôùc soùng töø: 

A. 1 – 100 km B. 100 –1000 m C. 10 – 100 m         D. 0,01 – 10 m 

Câu 30: Maïch dao ñoäng LC lyù töôûng dao ñoäng töï do vôùi taàn soá f. Neáu maéc theâm tuï  C’ = 3 C  noái tieáp 

vôùi C vaøo maïch thì maïch dao ñoäng vôùi taàn soá bao nhieâu : 

A. f/4. B. 2f/ 3 . C. 4f. D. f/2. 

Câu 31: Một sóng ngang truyền trên bề mặt với tân số f = 10Hz .Tại một thời điểm nào đó một phần mặt 

nước có hình dạng như hình vẽ .Trong đó khoảng các từ vị trí cân bằng 



 của A đến vị trí cân bằng của D là 60cm và điểm C đang đi  

xuống qua vị trí cân bằng .Chiều truyền sóng và vận tốc truyền sóng là: 

A. Từ A đến E với vận tốc 8m/s. B. Từ A đến E với vận tốc 6m/s. 

C. Từ E đến A với vận tốc 6m/s. D. Từ E đến A với vận tốc 8m/s. 

Câu 32: Kho¶ng thêi gian ng¾n nhÊt gi÷a hai lÇn Wd = Wt khi mét vËt dao ®éng ®iÒu hoµ lµ 0,05s. TÇn 

 sè dao ®éng cña vËt lµ:      

 A: 2,5Hz                         B: 3,75Hz                              C: 5Hz                                D: 5,5Hz  

Câu 33: Mét vËt tham gia ®ång thêi hai dao ®éng ®iÒu hoµ x1 = a sin(10 t -  /3)  vµ  x2 = a sin(10 t 

 + /6)  

Ph¬ng tr×nh dao ®éng tæng hîp cña vËt lµ 

 A: a 2 sin(10 t +  /12)         B: 2asin(10 t + /6)      

 C: a 2 sin(10 t - /12)         D: 2asin(10 t - /6) 

Câu 34: Chän c©u ®óng khi nãi vÒ m¹ch ®iÖn xoay chiÒu  

 A: M¹ch chØ cã cuén c¶m L th× I  L                                B: M¹ch chØ cã tô C th× I  C  

 C: m¹ch chØ cã R th× I  R                                                 D: C«ng suÊt tiªu thô trªn cuén c¶m  L 

Câu 35: Mét m¹ch dao ®éng cña m¸y thu v« tuyÕn cã L = 6 H tô C biÕn thiªn tõ 9nF ®Õn 15nF m¹ch 

 b¾t ®îc sãng cã bưíc sãng n»m trong kho¶ng 

 A: Tõ 438m ®Õn 620m                                                            B: Tõ 380m ®Õn 565,5m   

 C:Tõ 380m ®Õn 620m                                                             D: Tõ 438m ®Õn 565,5m  

Câu 36: Trong thí nghiệm I-âng, năng lượng ánh sáng: 

A. Không được bảo toàn, vì vân sáng lại sáng hơn nhiều so với khi không có giao thoa. 

B. Không được bảo toàn, vì ở chỗ các vân tối ánh sáng cộng ánh sáng trở thành bóng tối. 

C. Vẫn được bảo toàn, vì ở chỗ các vân tối một phần năng lượng ánh sáng bị mất do nhiễu xạ. 

D. Vẫn được bảo toàn, nhưng được phân bố lại, phần bớt ở chỗ vân tối được chuyển sang vân sáng. 

Câu 37: Một vật phát được tia hồng ngoại vào môi trường xung quanh phải có nhiệt độ. 

A. Cao hơn nhiệt độ môi trường.      B. Trên 0
0
C . C. Trên 100

0
C. D. Trên 0

0
K. 

Câu 38: Khi chiếu vào catốt của một tế bào quang điện một bức xạ điện từ có bước sóng =0,185m thì 

hiệu điện thế hãm UAK = - 2V. Nếu chiếu vào catốt của tế bào quang điện đó một bức xạ có bước sóng 


’
=/2 và vẫn duy trì UAK=-2V, thì động năng cực đại của các electron quang điện khi đến anốt trong 

trường hợp chiếu bức xạ 
’
 là: 

A. Eđ=3,207.10
-18

J. B. Eđ=1,072.10
-18

J.        C. Eđ=1,720.10
-18

J.       D. Một giá trị khác 



Câu 39: Khi chiếu bức xạ có bước sóng 1  vào catốt của một tế bào quang điện thì vận tốc ban đầu cực 

đại của quang electron bứt khỏi catốt là 1v .Khi chiếu bức xạ có bước sóng 2 vào catot của tế bào quang 

điện trên thì vận tốc ban đầu cực đại của quang electron bứt khỏi catốt là 2v .Biết 2v =2 1v , giới hạn quang 

điện của kim loại dùng làm catốt là: 

A. 

21

21
0

4

3







 . B. 

21

21
0

2 





 .             C. 

12

21
0

4

3







 .         D. 

12

21
0

2 





  

Câu 40: Nguyên tử hiđrô bị kích thích, electron của nguyên tử đã chuyển từ quỹ đạo K lên quỹ đạo M. 

Sau khi ngừng kích thích, nguyên tử hiđrô đã phát xạ thứ cấp, phổ phát xạ này gồm: 

A. Hai vạch của dãy Lai-man. B. Một vạch của dãy Lai-man và một vạch của dãy Ban-me.. 

C. Hai vạch của dãy Ban-me  D. Một vạch của dãy Ban-me và hai vạch của dãy Lai-man. 

Câu 41: Trong thí nghiệm Iâng về giao thoa với ánh đơn sắc có bước sóng  =0,5 m . Khoảng cách từ 

hai khe đến màn 2m, khoảng cách giữa hai khe sáng là 1mm. Khoảng cách từ vân sáng chính giữa đến 

vân sáng bậc 4 là 

A. 3mm B. 2mm C. 4mm D. 5mm 

Câu 42: Các sóng ánh sáng giao thoa triệt tiêu lẫn nhau (- cho vân tối) nếu hai sóng tới 

A. dao đ ộng đồng pha B. dao đ ộng  ngược pha. 

C. dao động lệch pha nhau một lượng π/2. D. dao động cùng v ận t ốc 

Câu 43: Ánh sáng đơn sắc được đặc trưng bởi: 

A. màu sắc của nó .                                                      B. tần số của nó . 

C. vận tốc truyền sóng.                                                D. chiết suất của lăng kính đối với ánh sáng đó. 

Câu 44: Tìm phát biểu sai về sự tạo thành quang phổ vạch của hiđrô. 

A. Các vạch trong dãy Lai-man được tạo thành khi electron chuyển từ các quỹ đạo bên ngoài về quỹ 

đạo K. 

B. Các vạch trong dãy Ban-me được tạo thành khi electron chuyển từ các quỹ đạo bên ngoài về quỹ 

đạo N. 

C. Các vạch trong dãy Pasen được tạo thành khi electron chuyển từ các quỹ đạo bên ngoài về quỹ đạo 

M. 

D. Trong dãy Ban-me có 4 vạch trong vùng ánh sáng nhìn thấy H, H, H và H. 

Câu 45: Trong thí nghiệm về giao thoa với ánh sáng trắng có ( d =0,75 m ; t = 0,4 m ). Khoảng cách 

từ hai khe đến màn 2m, khoảng cách giữa hai khe sáng là 2mm. Bề rộng của quang phổ bậc 1 và bậc 2 lần 

lượt là: 



A. 3,5mm và 3,5mm B. 35mm và 70mm C. 0,35mm và 0,7mm D. 

0,7mm và 1,4mm 

Câu 46: Tìm kết luận sai về đặc điểm hạt nhân nguyên tử: 

A. Hạt nhân có kích thước cở 10
-14

 m - 10
-15

m nhỏ hơn hàng 10
5
 lần so với kích thước nguyên tử. 

B. Hạt nhân có khối lượng gần bằng khối lượng cả nguyên tử. 

C. Hạt nhân mang điện dương.    D. Hạt nhân trung hoà về điện. 

Câu 47: Tìm độ phóng xạ của m0=200g chất iốt phóng xạ I131

53 . Biết rằng sau 16 ngày khối lượng đó chỉ 

còn một phần tư khối lượng ban đầu. 

A. 92,2.10
16

 Bq. B. 23,0.10
17

 Bq. C. 3,20.10
18

 Bq.      D. 4,12 .10
19

 Bq. 

Câu 48: Xác định hạt nhân x trong phản ứng hạt nhân sau:  NaxMg 22

11

25

12 . 

A. He4

2 . B. Li7

3 . C. H1

1 . D. .9

4 Be  

Câu 49: Hạt nhân U238

92 phân rã phóng xạ qua một chuỗi hạt nhân rồi dẫn đến hạt nhân chì bền Pb206

82  

Chu kì bán rã của toàn bộ quá trình này vào khoảng 4,5 tỷ năm. Một mẫu đá cổ hiện nay có chứa số 

nguyên tử U238 bằng với số nguyên tử chì Pb206. Hãy ước tính tuổi của mẫu đá cổ đó? 

A. 2,25 tỷ năm. B. 4,5 tỷ năm. C. 6,75 tỷ năm.              D. 9 tỷ năm. 

Câu 50: H¹t nh©n Tri ti(T) vµ ®¬tri (D) tham gia ph¶n øng nhiÖt h¹ch sinh ra h¹t  vµ h¹t n¬tr«n. T×m 

n¨ng lưîng ph¶n øng to¶ ra. Cho biÕt ®é hôt khèi cña h¹t nh©n triti  0,0086u, cña ®¬tri lµ 0,0024u, cña  

anpha lµ 0,0305u, 1u= 931MeV/c
2
 . 

A. 1,806 MeV B. 18,06 MeV C. 18,06 J                             D. 1,806 J 

------------------HẾT------------------ 

 

 


