
Trang 1/14 - Mã đề 178 

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BÌNH ĐỊNH 

TRƯỜNG THPT TÂY SƠN 
KIỂM TRA HỌC KÌ II 

NĂM HỌC: 2018 – 2019 

MÔN: VẬT LÝ 12 

          Thời gian làm bài: 45 phút    

(Không kể thời gian phát đề) 

 

Chữ kí GT 

HỌ TÊN HS: ……………………………….. 

Lớp:…………Phòng thi:…………………… 

Số báo danh Mã đề thi 

178 

MÃ PHÁCH 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

ĐIỂM Mã đề thi 

178 

Lời phê của giám khảo MÃ PHÁCH 

NỘI DUNG ĐỀ THI 

A. TRẮC NGHIỆM:(6 điểm) 

Chọn đáp án đúng nhất theo yêu cầu của đề bài rồi điền A, B, C hoặc D vào bảng sau 

Câu 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

Chọn                     

 

Câu 1. Công thoát êlectron của một kim loại là 4,14 eV. Giới hạn quang điện của kim loại này là 

 A.  0,3m. B.  0,2nm. C.  0,3mm. D.  0,3 m  

Câu 2. Trong hạt nhân nguyên tử C14

6
có 

 A.  6 prôtôn và 14 nơtron. B.  14 prôtôn và 6 nơtron. 

 C.  8 prôtôn và 6 nơtron. D.  6 prôtôn và 8 nơtron. 

Câu 3. Điện áp giữa anốt và catốt của một ống tia Rơn-ghen là U = 25 kV. Coi vận tốc ban đầu của chùm 

êlectrôn 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.  6,038.1018 Hz. B.  6,038.1015 Hz. C.  60,380.1015 Hz. D.  60,380.1018 Hz. 

Câu 4. Hiện tượng giao thoa ánh sáng là bằng chứng thực nghiệm chứng tỏ ánh sáng 

 A.  là sóng dọc. B.  là sóng siêu âm. 

 C.  có tính chất hạt. D.  có tính chất sóng. 

Câu 5. Hiện tượng các electron bị bật ra khỏi mặt kim loại khi có ánh sáng thích hợp chiếu vào gọi là 

 A.  hiện tượng bức xạ electron. B.  hiện tượng quang điện trong. 

 C.  hiện tượng quang dẫn. D.  hiện tượng quang điện ngoài. 

Câu 6. Bức xạ nào sau đây không phải là một loại phóng xạ? 

 A.  Tia tử ngoại. B.  Tia gama (γ). C.  Tia bê-ta (β). D.  Tia alpha (α). 

Câu 7. Đặc điểm của tia tử ngoại là 

 A.  có bước sóng lớn hơn bước sóng của tia tím. 

 B.  bị nước và thủy tinh hấp thụ. 

 C.  không truyền được trong chân không. 

 D.  phát ra từ những vật bị nung nóng tới 
0100 C . 

Câu 8. Trong chân không, các bức xạ được sắp xếp theo thứ tự bước sóng tăng dần là: 

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

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

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

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

Câu 9. Trong y học, laze không được dùng để: 

 A.  phẫu thuật mắt. B.  phẫu thuật mạch máu. 

 C.  chiếu điện, chụp điện. D.  chữa một số bệnh ngoài da. 
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Câu 10. Một mạch dao động điện từ lí tưởng gồm cuộn cảm thuần có độ tự cảm L và tụ điện có điện dung C.  

Tần số góc riêng của mạch dao động là: 

 A.  
1

LC
 = . B.  LC= . C.  LC = . D.  2 LC =  . 

Câu 11. Quang phổ liên tục 

 A.  phụ thuộc vào bản chất và nhiệt độ của nguồn phát. 

 B.  không phụ thuộc vào bản chất và nhiệt độ của nguồn phát. 

 C.  phụ thuộc vào nhiệt độ của nguồn phát mà không phụ thuộc vào bản chất của nguồn phát. 

 D.  phụ thuộc vào bản chất của nguồn phát mà không phụ thuộc vào nhiệt độ của nguồn phát. 

Câu 12. Trong thí nghiệm Yâng về giao thoa ánh sáng, hai khe được chiếu bằng ánh sáng đơn sắc có bước 

sóng . Khoảng vân trên màn là i . Nếu tại điểm M trên màn quan sát có vân tối thứ ba (tính từ vân sáng 

trung tâm) thì hiệu đường đi của ánh sáng từ hai khe S1,S2 đến M thỏa mãn hệ thức nào sau đây? 

 A.  
1 2

3d d . B.  
1 2

2 3d d . C.  
1 2

2 7d d . D.  
1 2

2 5d d . 

Câu 13. Đơn vị nào sau đây là một đơn vị đo khối lượng? 

 A.  Jun (J). B.  MeV. C.  MeV/c2. D.  MeV/c. 

Câu 14. Trong mạch dao động LC lí tưởng có dao động điện từ tự do thì 

 A.  năng lượng điện từ của mạch được bảo toàn. 

 B.  năng lượng điện trường tập trung ở cuộn cảm. 

 C.  năng lượng điện trường và năng lượng từ trường luôn không đổi. 

 D.  năng lượng từ trường tập trung ở tụ điện. 

Câu 15. Vào những ngày trời âm u, nhiều mây thì các tấm pin năng lượng Mặt trời vẫn hoạt động và tạo ra 

được điện năng. Pin hoạt động được là nhờ tác dụng chủ yếu của loại bức xạ nào sau đây? 

 A.  Tia Rơn-ghen. B.  Tia tử ngoại. 

 C.  Tia hồng ngoại. D.  Ánh sáng nhìn thấy. 

Câu 16. Biểu thức của định luật phóng xạ hạt nhân có dạng nào sau đây? 

 A.  
0

tN N e −=  B.  
0 .2

t

Tm m
−

=  C.  
0

tm m e=  D.  
0

tN N e=  

Câu 17. Hạt nhân He4

2
có năng lượng liên kết là 28,4 MeV; hạt nhân 6

3 Li có năng lượng liên kết là 39,2 MeV; 

hạt nhân D2

1
có năng lượng liên kết là 2,24 MeV. Hãy sắp theo thứ tự tăng dần về tính bền vững của ba hạt 

nhân này. 

 A.  D2

1 , He4

2 , Li6

3
 B.  D2

1 , Li6

3
, He4

2  C.  He4

2 , Li6

3
, D2

1  D.  He4

2 , D2

1 , Li6

3
, 

Câu 18. Theo mẫu nguyên tử Bo, bán kính quỹ đạo dừng trong nguyên tử Hiđrô không có giá trị nào trong 

các giá trị sau? (biết r0 là bán kính Bo) 

 A.  2r0 B.  9r0 C.  4r0 D.  25r0. 

Câu 19. Sóng điện từ 

 A.  là sóng ngang và không truyền được trong chân không. 

 B.  là sóng ngang và truyền được trong chân không. 

 C.  là sóng dọc và truyền được trong chân không. 

 D.  là sóng dọc và không truyền được trong chân không. 

Câu 20. Mạch dao động của máy thu vô tuyến điện có độ tự cảm L = 10μH và điện dung C = 10pF. Cho c = 

3.108 m/s. Máy bắt được sóng vô tuyến có bước sóng 

 A.  94,2m. B.  18,8m. C.  9,42m. D.  1,88m. 

  B. TỰ LUẬN: (4 điểm) 

Câu 1 (1 điểm): Trong thí nghiệm giao thoa ánh sáng I-âng: a = 0,5mm, D = 1m,  = 0,5m. Tìm khoảng 

vân i và tọa độ vân sáng bậc 4. 

 

 

Câu 2(1 điểm): Theo tiên đề 2 của Bo về cấu tạo nguyên tử, khi nguyên tử Hiđrô chuyển từ trạng thái dừng 

có mức năng lượng -1,51eV sang trạng thái dừng có mức năng lượng -3,4eV thì nguyên tử phát ra photon có 

bước sóng bao nhiêu? 
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Câu 3(1 điểm): Đồ thị biểu diễn sự phụ thuộc vào thời gian của điện 

tích ở một bản tụ điện trong mạch dao động LC lí tưởng có dạng như 

hình vẽ. Tìm cường độ dòng điện cực đại trong mạch. 

 

Câu 4(1 điểm): Dùng một hạt  có động năng 7,7 MeV bắn vào hạt 

nhân 
14

7 N  đang đứng yên gây ra phản ứng 
14 1 17

7 1 8N p O + → + . Hạt 

prôtôn bay ra theo phương vuông góc với phương bay tới của hạt . Cho khối lượng các hạt nhân: m = 4,0015u; 

mN14 = 13,9992u; mP = 1,0073u; mO17 =16,9947u. Biết 1u = 931,5 MeV/c2. Tìm động năng của hạt nhân 
17

8 O . 

0,2
O

1

t (ms)

q(μC)
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SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BÌNH ĐỊNH 

TRƯỜNG THPT TÂY SƠN 
KIỂM TRA HỌC KÌ II 

NĂM HỌC: 2018 – 2019 

MÔN: VẬT LÝ 12 

          Thời gian làm bài: 45 phút    

(Không kể thời gian phát đề) 

 

Chữ kí GT 

HỌ TÊN HS: ……………………………….. 

Lớp:…………Phòng thi:…………………… 

Số báo danh Mã đề thi 

211 

MÃ PHÁCH 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

ĐIỂM Mã đề thi 

211 

Lời phê của giám khảo MÃ PHÁCH 

NỘI DUNG ĐỀ THI 

A. TRẮC NGHIỆM:(6 điểm) 

Chọn đáp án đúng nhất theo yêu cầu của đề bài rồi điền A, B, C hoặc D vào bảng sau 

Câu 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

Chọn                     

Câu 1. Hạt nhân He4

2 có năng lượng liên kết là 28,4 MeV; hạt nhân 
6

3 Li có năng lượng liên kết là 39,2 MeV; 

hạt nhân D2

1 có năng lượng liên kết là 2,24 MeV. Hãy sắp theo thứ tự tăng dần về tính bền vững của ba hạt 

nhân này. 

 A.  D2

1 , Li6

3
, He4

2  B.  He4

2 , Li6

3
, D2

1  C.  D2

1 , He4

2 , Li6

3
 D.  He4

2 , D2

1 , Li6

3
, 

Câu 2. Quang phổ liên tục 

 A.  phụ thuộc vào bản chất của nguồn phát mà không phụ thuộc vào nhiệt độ của nguồn phát. 

 B.  phụ thuộc vào bản chất và nhiệt độ của nguồn phát. 

 C.  phụ thuộc vào nhiệt độ của nguồn phát mà không phụ thuộc vào bản chất của nguồn phát. 

 D.  không phụ thuộc vào bản chất và nhiệt độ của nguồn phát. 

Câu 3. Hiện tượng giao thoa ánh sáng là bằng chứng thực nghiệm chứng tỏ ánh sáng 

 A.  là sóng siêu âm. B.  có tính chất sóng. 

 C.  là sóng dọc. D.  có tính chất hạt. 

Câu 4. Điện áp giữa anốt và catốt của một ống tia Rơn-ghen là U = 25 kV. Coi vận tốc ban đầu của chùm 

êlectrôn 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.  6,038.1015 Hz. B.  6,038.1018 Hz. C.  60,380.1015 Hz. D.  60,380.1018 Hz. 

Câu 5. Trong thí nghiệm Yâng về giao thoa ánh sáng, hai khe được chiếu bằng ánh sáng đơn sắc có bước 

sóng . Khoảng vân trên màn là i . Nếu tại điểm M trên màn quan sát có vân tối thứ ba (tính từ vân sáng 

trung tâm) thì hiệu đường đi của ánh sáng từ hai khe S1,S2 đến M thỏa mãn hệ thức nào sau đây? 

 A.  
1 2

2 3d d . B.  
1 2

2 5d d . C.  
1 2

2 7d d . D.  
1 2

3d d . 

Câu 6. Theo mẫu nguyên tử Bo, bán kính quỹ đạo dừng trong nguyên tử Hiđrô không có giá trị nào trong các 

giá trị sau? (biết r0 là bán kính Bo) 

 A.  2r0 B.  9r0 C.  25r0. D.  4r0 

Câu 7. Một mạch dao động điện từ lí tưởng gồm cuộn cảm thuần có độ tự cảm L và tụ điện có điện dung C.  

Tần số góc riêng của mạch dao động là: 

 A.  LC= . B.  
1

LC
 = . C.  2 LC =  . D.  LC = . 

Câu 8. Mạch dao động của máy thu vô tuyến điện có độ tự cảm L = 10μH và điện dung C = 10pF. Cho c = 
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3.108 m/s. Máy bắt được sóng vô tuyến có bước sóng 

A.  9,42m. B.  18,8m. C.  94,2m. D.  1,88m. 

Câu 9. Sóng điện từ 

 A.  là sóng dọc và không truyền được trong chân không. 

 B.  là sóng ngang và truyền được trong chân không. 

 C.  là sóng dọc và truyền được trong chân không. 

 D.  là sóng ngang và không truyền được trong chân không. 

Câu 10. Vào những ngày trời âm u, nhiều mây thì các tấm pin năng lượng Mặt trời vẫn hoạt động và tạo ra 

được điện năng. Pin hoạt động được là nhờ tác dụng chủ yếu của loại bức xạ nào sau đây? 

 A.  Ánh sáng nhìn thấy. B.  Tia Rơn-ghen. 

 C.  Tia tử ngoại. D.  Tia hồng ngoại. 

Câu 11. Trong chân không, các bức xạ được sắp xếp theo thứ tự bước sóng tăng dần là: 

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

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

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

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

Câu 12. Trong hạt nhân nguyên tử C14

6
có 

 A.  14 prôtôn và 6 nơtron. B.  6 prôtôn và 8 nơtron. 

 C.  8 prôtôn và 6 nơtron. D.  6 prôtôn và 14 nơtron. 

Câu 13. Trong y học, laze không được dùng để: 

 A.  phẫu thuật mạch máu. B.  chiếu điện, chụp điện. 

 C.  phẫu thuật mắt. D.  chữa một số bệnh ngoài da. 

Câu 14. Biểu thức của định luật phóng xạ hạt nhân có dạng nào sau đây? 

 A.  0

tN N e −=  B.  
0 .2

t

Tm m
−

=  C.  0

tm m e=  D.  0

tN N e=  

Câu 15. Đặc điểm của tia tử ngoại là 

 A.  có bước sóng lớn hơn bước sóng của tia tím. 

 B.  phát ra từ những vật bị nung nóng tới 0100 C . 

 C.  không truyền được trong chân không. 

 D.  bị nước và thủy tinh hấp thụ. 

Câu 16. Đơn vị nào sau đây là một đơn vị đo khối lượng? 

 A.  MeV/c2. B.  MeV/c. C.  Jun (J). D.  MeV. 

Câu 17. Công thoát êlectron của một kim loại là 4,14 eV. Giới hạn quang điện của kim loại này là 

 A.  0,3 m  B.  0,2nm. C.  0,3m. D.  0,3mm. 

Câu 18. Hiện tượng các electron bị bật ra khỏi mặt kim loại khi có ánh sáng thích hợp chiếu vào gọi là 

 A.  hiện tượng quang dẫn. B.  hiện tượng bức xạ electron. 

 C.  hiện tượng quang điện ngoài. D.  hiện tượng quang điện trong. 

Câu 19. Bức xạ nào sau đây không phải là một loại phóng xạ? 

 A.  Tia tử ngoại. B.  Tia gama (γ). C.  Tia alpha (α). D.  Tia bê-ta (β). 

Câu 20. Trong mạch dao động LC lí tưởng có dao động điện từ tự do thì 

 A.  năng lượng điện trường tập trung ở cuộn cảm. 

 B.  năng lượng từ trường tập trung ở tụ điện. 

 C.  năng lượng điện trường và năng lượng từ trường luôn không đổi. 

 D.  năng lượng điện từ của mạch được bảo toàn.  

  B. TỰ LUẬN: (4 điểm) 

Câu 1(1 điểm): Trong thí nghiệm giao thoa ánh sáng I-âng: a = 1mm, D = 2m,  = 0,6m. Tìm khoảng vân 

i và tọa độ vân sáng bậc 5. 

 

 

Câu 2(1 điểm): Theo tiên đề 2 của Bo về cấu tạo nguyên tử, khi nguyên tử Hiđrô chuyển từ trạng thái dừng 

có mức năng lượng -0,85eV sang trạng thái dừng có mức năng lượng -3,4eV thì nguyên tử phát ra photon có 

bước sóng bao nhiêu? 
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Câu 3(1 điểm): Dao động điện từ tự do trong mạch trong mạch 

LC có đường biểu diễn sự phụ thuộc của cường độ dòng điện 

qua cuộn dây theo thời gian như hình vẽ. Tìm điện tích cực đại 

trên một bản tụ. 

 

Câu 4(1 điểm): Dùng một hạt  có động năng 4,7 MeV bắn vào 

hạt nhân 
14

7 N  đang đứng yên gây ra phản ứng 

14 1 17

7 1 8N p O + → + . Hạt prôtôn bay ra theo phương vuông góc với phương bay tới của hạt . Cho khối lượng 

các hạt nhân: m = 4,0015u; mN14 = 13,9992u; mP = 1,0073u; mO17 =16,9947u. Biết 1u = 931,5 MeV/c2. Tìm động 

năng của hạt nhân 
17

8 O . 

8π 2

3/8
O

i (mA)

t (μs)
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SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BÌNH ĐỊNH 

TRƯỜNG THPT TÂY SƠN 
KIỂM TRA HỌC KÌ II 

NĂM HỌC: 2018 – 2019 

MÔN: VẬT LÝ 12 

          Thời gian làm bài: 45 phút    

(Không kể thời gian phát đề) 

 

Chữ kí GT 

HỌ TÊN HS: ……………………………….. 

Lớp:…………Phòng thi:…………………… 

Số báo danh Mã đề thi 

377 

MÃ PHÁCH 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

ĐIỂM Mã đề thi 

377 

Lời phê của giám khảo MÃ PHÁCH 

NỘI DUNG ĐỀ THI 

A. TRẮC NGHIỆM:(6 điểm) 

Chọn đáp án đúng nhất theo yêu cầu của đề bài rồi điền A, B, C hoặc D vào bảng sau 

Câu 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

Chọn                     

Câu 1. Điện áp giữa anốt và catốt của một ống tia Rơn-ghen là U = 25 kV. Coi vận tốc ban đầu của chùm 

êlectrôn 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.  6,038.1015 Hz. B.  60,380.1018 Hz. C.  6,038.1018 Hz. D.  60,380.1015 Hz. 

Câu 2. Trong hạt nhân nguyên tử C14

6
có 

 A.  6 prôtôn và 14 nơtron. B.  14 prôtôn và 6 nơtron. 

 C.  8 prôtôn và 6 nơtron. D.  6 prôtôn và 8 nơtron. 

Câu 3. Hạt nhân He4

2 có năng lượng liên kết là 28,4 MeV; hạt nhân 6

3 Li có năng lượng liên kết là 39,2 MeV; 

hạt nhân D2

1 có năng lượng liên kết là 2,24 MeV. Hãy sắp theo thứ tự tăng dần về tính bền vững của ba hạt 

nhân này. 

 A.  D2

1 , He4

2 , Li6

3
 B.  He4

2 , D2

1 , Li6

3
, C.  He4

2 , Li6

3
, D2

1  D.  D2

1 , Li6

3
, He4

2  

Câu 4. Theo mẫu nguyên tử Bo, bán kính quỹ đạo dừng trong nguyên tử Hiđrô không có giá trị nào trong các 

giá trị sau? (biết r0 là bán kính Bo) 

 A.  2r0 B.  4r0 C.  9r0 D.  25r0. 

Câu 5. Hiện tượng giao thoa ánh sáng là bằng chứng thực nghiệm chứng tỏ ánh sáng 

 A.  có tính chất hạt. B.  có tính chất sóng. 

 C.  là sóng dọc. D.  là sóng siêu âm. 

Câu 6. Quang phổ liên tục 

 A.  phụ thuộc vào bản chất và nhiệt độ của nguồn phát. 

 B.  phụ thuộc vào bản chất của nguồn phát mà không phụ thuộc vào nhiệt độ của nguồn phát. 

 C.  không phụ thuộc vào bản chất và nhiệt độ của nguồn phát. 

 D.  phụ thuộc vào nhiệt độ của nguồn phát mà không phụ thuộc vào bản chất của nguồn phát. 

Câu 7. Bức xạ nào sau đây không phải là một loại phóng xạ? 

 A.  Tia alpha (α). B.  Tia tử ngoại. C.  Tia gama (γ). D.  Tia bê-ta (β). 

Câu 8. Trong chân không, các bức xạ được sắp xếp theo thứ tự bước sóng tăng dần là: 

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

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

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

 D.  tia Rơn-ghen, tia tử ngoại, tia hồng ngoại, ánh sáng tím. 
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Câu 9. Trong y học, laze không được dùng để: 

 A.  phẫu thuật mắt. B.  chiếu điện, chụp điện. 

 C.  phẫu thuật mạch máu. D.  chữa một số bệnh ngoài da. 

Câu 10. Trong mạch dao động LC lí tưởng có dao động điện từ tự do thì 

 A.  năng lượng điện từ của mạch được bảo toàn. 

 B.  năng lượng từ trường tập trung ở tụ điện. 

 C.  năng lượng điện trường và năng lượng từ trường luôn không đổi. 

 D.  năng lượng điện trường tập trung ở cuộn cảm. 

Câu 11. Sóng điện từ 

 A.  là sóng dọc và không truyền được trong chân không. 

 B.  là sóng dọc và truyền được trong chân không. 

 C.  là sóng ngang và không truyền được trong chân không. 

 D.  là sóng ngang và truyền được trong chân không. 

Câu 12. Trong thí nghiệm Yâng về giao thoa ánh sáng, hai khe được chiếu bằng ánh sáng đơn sắc có bước 

sóng . Khoảng vân trên màn là i . Nếu tại điểm M trên màn quan sát có vân tối thứ ba (tính từ vân sáng 

trung tâm) thì hiệu đường đi của ánh sáng từ hai khe S1,S2 đến M thỏa mãn hệ thức nào sau đây? 

 A.  
1 2

2 3d d . B.  
1 2

3d d . C.  
1 2

2 5d d . D.  
1 2

2 7d d . 

Câu 13. Đơn vị nào sau đây là một đơn vị đo khối lượng? 

 A.  MeV/c2. B.  MeV. C.  MeV/c. D.  Jun (J). 

Câu 14. Vào những ngày trời âm u, nhiều mây thì các tấm pin năng lượng Mặt trời vẫn hoạt động và tạo ra 

được điện năng. Pin hoạt động được là nhờ tác dụng chủ yếu của loại bức xạ nào sau đây? 

 A.  Tia tử ngoại. B.  Tia hồng ngoại. 

 C.  Ánh sáng nhìn thấy. D.  Tia Rơn-ghen. 

Câu 15. Hiện tượng các electron bị bật ra khỏi mặt kim loại khi có ánh sáng thích hợp chiếu vào gọi là 

 A.  hiện tượng bức xạ electron. B.  hiện tượng quang điện trong. 

 C.  hiện tượng quang dẫn. D.  hiện tượng quang điện ngoài. 

Câu 16. Một mạch dao động điện từ lí tưởng gồm cuộn cảm thuần có độ tự cảm L và tụ điện có điện dung C.  

Tần số góc riêng của mạch dao động là: 

 A.  
1

LC
 = . B.  LC= . C.  2 LC =  . D.  LC = . 

Câu 17. Mạch dao động của máy thu vô tuyến điện có độ tự cảm L = 10μH và điện dung C = 10pF. Cho c = 

3.108 m/s. Máy bắt được sóng vô tuyến có bước sóng 

 A.  94,2m. B.  18,8m. C.  1,88m. D.  9,42m. 

Câu 18. Công thoát êlectron của một kim loại là 4,14 eV. Giới hạn quang điện của kim loại này là 

 A.  0,2nm. B.  0,3 m  C.  0,3mm. D.  0,3m. 

Câu 19. Biểu thức của định luật phóng xạ hạt nhân có dạng nào sau đây? 

 A.  0 .2
t

Tm m
−

=  B.  
0

tN N e=  C.  
0

tN N e −=  D.  
0

tm m e=  

Câu 20. Đặc điểm của tia tử ngoại là 

 A.  phát ra từ những vật bị nung nóng tới 0100 C . 

 B.  không truyền được trong chân không. 

  

 C.  có bước sóng lớn hơn bước sóng của tia tím. 

 D.  bị nước và thủy tinh hấp thụ. 

  B. TỰ LUẬN: (4 điểm) 

Câu 1 (1 điểm): Trong thí nghiệm giao thoa ánh sáng I-âng: a = 0,5mm, D = 1m,  = 0,5m. Tìm khoảng 

vân i và tọa độ vân sáng bậc 4. 

Câu 2(1 điểm): Theo tiên đề 2 của Bo về cấu tạo nguyên tử, khi nguyên tử Hiđrô chuyển từ trạng thái dừng 

có mức năng lượng -1,51eV sang trạng thái dừng có mức năng lượng -3,4eV thì nguyên tử phát ra photon có 

bước sóng bao nhiêu? 
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Câu 3(1 điểm): Đồ thị biểu diễn sự phụ thuộc vào thời gian của điện 

tích ở một bản tụ điện trong mạch dao động LC lí tưởng có dạng như 

hình vẽ. Tìm cường độ dòng điện cực đại trong mạch. 

 

Câu 4(1 điểm): Dùng một hạt  có động năng 7,7 MeV bắn vào hạt nhân 
14

7 N  đang đứng yên gây ra phản ứng 
14 1 17

7 1 8N p O + → + . Hạt prôtôn 

bay ra theo phương vuông góc với phương bay tới của hạt . Cho khối 

lượng các hạt nhân: m = 4,0015u; mN14 = 13,9992u; mP = 1,0073u; mO17 =16,9947u. Biết 1u = 931,5 MeV/c2. Tìm 

động năng của hạt nhân 
17

8 O . 

 

  

 

0,2
O

1

t (ms)

q(μC)
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SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BÌNH ĐỊNH 

TRƯỜNG THPT TÂY SƠN 
KIỂM TRA HỌC KÌ II 

NĂM HỌC: 2018 – 2019 

MÔN: VẬT LÝ 12 

          Thời gian làm bài: 45 phút    

(Không kể thời gian phát đề) 

 

Chữ kí GT 

HỌ TÊN HS: ……………………………….. 

Lớp:…………Phòng thi:…………………… 

Số báo danh Mã đề thi 

482 

MÃ PHÁCH 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

ĐIỂM Mã đề thi 

482 

Lời phê của giám khảo MÃ PHÁCH 

NỘI DUNG ĐỀ THI 

A. TRẮC NGHIỆM:(6 điểm) 

Chọn đáp án đúng nhất theo yêu cầu của đề bài rồi điền A, B, C hoặc D vào bảng sau 

Câu 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

Chọn                     

Câu 1. Theo mẫu nguyên tử Bo, bán kính quỹ đạo dừng trong nguyên tử Hiđrô không có giá trị nào trong các 

giá trị sau? (biết r0 là bán kính Bo) 

 A.  9r0 B.  25r0. C.  4r0 D.  2r0 

Câu 2. Biểu thức của định luật phóng xạ hạt nhân có dạng nào sau đây? 

 A.  0

tN N e=  B.  0

tm m e=  C.  0

tN N e −=  D.  0 .2
t

Tm m
−

=  

Câu 3. Trong y học, laze không được dùng để: 

 A.  chiếu điện, chụp điện. B.  phẫu thuật mắt. 

 C.  chữa một số bệnh ngoài da. D.  phẫu thuật mạch máu. 

Câu 4. Đặc điểm của tia tử ngoại là 

 A.  phát ra từ những vật bị nung nóng tới 0100 C . 

 B.  không truyền được trong chân không. 

 C.  có bước sóng lớn hơn bước sóng của tia tím. 

 D.  bị nước và thủy tinh hấp thụ. 

Câu 5. Đơn vị nào sau đây là một đơn vị đo khối lượng? 

 A.  MeV. B.  MeV/c2. C.  Jun (J). D.  MeV/c. 

Câu 6. Vào những ngày trời âm u, nhiều mây thì các tấm pin năng lượng Mặt trời vẫn hoạt động và tạo ra 

được điện năng. Pin hoạt động được là nhờ tác dụng chủ yếu của loại bức xạ nào sau đây? 

 A.  Tia Rơn-ghen. B.  Tia hồng ngoại. 

 C.  Tia tử ngoại. D.  Ánh sáng nhìn thấy. 

Câu 7. Trong hạt nhân nguyên tử C14

6
có 

 A.  14 prôtôn và 6 nơtron. B.  8 prôtôn và 6 nơtron. 

 C.  6 prôtôn và 14 nơtron. D.  6 prôtôn và 8 nơtron. 

Câu 8. Bức xạ nào sau đây không phải là một loại phóng xạ? 

 A.  Tia bê-ta (β). B.  Tia alpha (α). C.  Tia tử ngoại. D.  Tia gama (γ). 

Câu 9. Hiện tượng các electron bị bật ra khỏi mặt kim loại khi có ánh sáng thích hợp chiếu vào gọi là 

 A.  hiện tượng quang điện trong. B.  hiện tượng quang dẫn. 

 C.  hiện tượng bức xạ electron. D.  hiện tượng quang điện ngoài. 

Câu 10. Trong chân không, các bức xạ được sắp xếp theo thứ tự bước sóng tăng dần là: 

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

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

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

Câu 11. Trong thí nghiệm Yâng về giao thoa ánh sáng, hai khe được chiếu bằng ánh sáng đơn sắc có bước 

sóng . Khoảng vân trên màn là i . Nếu tại điểm M trên màn quan sát có vân tối thứ ba (tính từ vân sáng 

trung tâm) thì hiệu đường đi của ánh sáng từ hai khe S1,S2 đến M thỏa mãn hệ thức nào sau đây? 

 A.  
1 2

3d d . B.  
1 2

2 7d d . C.  
1 2

2 3d d . D.  
1 2

2 5d d . 

Câu 12. Trong mạch dao động LC lí tưởng có dao động điện từ tự do thì 

 A.  năng lượng điện từ của mạch được bảo toàn. 

 B.  năng lượng điện trường tập trung ở cuộn cảm. 

 C.  năng lượng từ trường tập trung ở tụ điện. 

 D.  năng lượng điện trường và năng lượng từ trường luôn không đổi. 

Câu 13. Điện áp giữa anốt và catốt của một ống tia Rơn-ghen là U = 25 kV. Coi vận tốc ban đầu của chùm 

êlectrôn 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.  6,038.1015 Hz. B.  6,038.1018 Hz. C.  60,380.1018 Hz. D.  60,380.1015 Hz. 

Câu 14. Quang phổ liên tục 

 A.  không phụ thuộc vào bản chất và nhiệt độ của nguồn phát. 

 B.  phụ thuộc vào nhiệt độ của nguồn phát mà không phụ thuộc vào bản chất của nguồn phát. 

 C.  phụ thuộc vào bản chất của nguồn phát mà không phụ thuộc vào nhiệt độ của nguồn phát. 

 D.  phụ thuộc vào bản chất và nhiệt độ của nguồn phát. 

Câu 15. Mạch dao động của máy thu vô tuyến điện có độ tự cảm L = 10μH và điện dung C = 10pF. Cho c = 

3.108 m/s. Máy bắt được sóng vô tuyến có bước sóng 

 A.  94,2m. B.  1,88m. C.  18,8m. D.  9,42m. 

Câu 16. Hiện tượng giao thoa ánh sáng là bằng chứng thực nghiệm chứng tỏ ánh sáng 

 A.  là sóng siêu âm. B.  có tính chất hạt. 

 C.  là sóng dọc. D.  có tính chất sóng. 

Câu 17. Công thoát êlectron của một kim loại là 4,14 eV. Giới hạn quang điện của kim loại này là 

 A.  0,2nm. B.  0,3 m  C.  0,3m. D.  0,3mm. 

Câu 18. Một mạch dao động điện từ lí tưởng gồm cuộn cảm thuần có độ tự cảm L và tụ điện có điện dung C.  

Tần số góc riêng của mạch dao động là: 

 A.  2 LC =  . B.  
1

LC
 = . C.  LC = . D.  LC= . 

Câu 19. Sóng điện từ 

 A.  là sóng ngang và truyền được trong chân không. 

 B.  là sóng ngang và không truyền được trong chân không. 

 C.  là sóng dọc và không truyền được trong chân không. 

 D.  là sóng dọc và truyền được trong chân không. 

Câu 20. Hạt nhân He4

2 có năng lượng liên kết là 28,4 MeV; hạt nhân 
6

3 Li có năng lượng liên kết là 39,2 MeV; 

hạt nhân D2

1 có năng lượng liên kết là 2,24 MeV. Hãy sắp theo thứ tự tăng dần về tính bền vững của ba hạt 

nhân này. 

 A.  D2

1 , Li6

3
, He4

2  B.  He4

2 , Li6

3
, D2

1  C.  D2

1 , He4

2 , Li6

3
 D.  He4

2 , D2

1 , Li6

3
, 

B. TỰ LUẬN: (4 điểm) 

Câu 1(1 điểm): Trong thí nghiệm giao thoa ánh sáng I-âng: a = 1mm, D = 2m,  = 0,6m. Tìm khoảng vân 

i và tọa độ vân sáng bậc 5. 

 

 

Câu 2(1 điểm): Theo tiên đề 2 của Bo về cấu tạo nguyên tử, khi nguyên tử Hiđrô chuyển từ trạng thái dừng 

có mức năng lượng -0,85eV sang trạng thái dừng có mức năng lượng -3,4eV thì nguyên tử phát ra photon có 

bước sóng bao nhiêu? 
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Câu 3(1 điểm): Dao động điện từ tự do trong mạch trong mạch 

LC có đường biểu diễn sự phụ thuộc của cường độ dòng điện qua 

cuộn dây theo thời gian như hình vẽ. Tìm điện tích cực đại trên 

một bản tụ. 

 

Câu 4(1 điểm): Dùng một hạt  có động năng 4,7 MeV bắn vào 

hạt nhân 
14

7 N  đang đứng yên gây ra phản ứng 

14 1 17

7 1 8N p O + → + . Hạt prôtôn bay ra theo phương vuông góc 

với phương bay tới của hạt . Cho khối lượng các hạt nhân: m = 4,0015u; mN14 = 13,9992u; mP = 1,0073u; mO17 

=16,9947u. Biết 1u = 931,5 MeV/c2. Tìm động năng của hạt nhân 
17

8 O . 

8π 2

3/8
O

i (mA)

t (μs)
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SỞ GD VÀ ĐÀO TẠO BÌNH ĐỊNH 

     TRƯỜNG THPT TÂY SƠN 

 

ĐÁP ÁN ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ II - Năm học: 2018-2019 
MÔN: Vật lý - Lớp 12 

TRẮC NGHIỆM: (0,3 điểm/câu) 

Mã đề [178] 

Câu D D A D D A B C C A C D C A C A B A B B 

Chọn 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

 

Mã đề [377] 

Câu C D D A B D B B B A D C A B D A B B C D 

Chọn 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

 

TỰ LUẬN:  

MÃ ĐỀ 178 VÀ 377 

Câu  Đáp án Điểm 

1 
Khoảng vân: 

D
i

a


=

0,5.1
1

0,5
mm= =  

0,5 

Vị trí vân sáng bậc 4: 4 4 4sx i mm= =  0,5 

2 
c t

c t

hc hc
E E

E E



= −  =

−
 

0,5 

1,242
0,657

1,51 3,4
m = =

− +
 

0,5 

3 Chu kì dao động: T = 0,2.2 = 0,4ms = 4.10-4s 

Tần số góc: 
2

5000 ( / )rad s
T


 = =  

0,5 

Cường độ dòng điện cực đại:  

6

0 0. 2.10 .5000 ( ) 0,0314
100

I Q A A


 −= = = =  

0,5 

 

4 Năng lượng của phản ứng:  

931,5(m ) 1,21095n p OE m m m MeV= + − − = −  (*) 

0,25 

Áp dụng bảo toàn động lượng:  
2 2 2

O p O O p p O O p pp p p m K m K m K m K m K m K    = +  = +  − = (1) 

Bảo toàn năng lượng toàn phần:  

O pK E K K + = + (2) 

0,55 

Giải (1) và (2) kết hợp với (*) ta được: KO = 2,075MeV 0,25 
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Mã đề [211] 

Câu A C B B B A B B B D B B B A D A A C A D 

Chọn 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

Mã đề [482] 

Câu D C A D B B D C D D D A B B C D B B A A 

Chọn 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

 

 
MÃ ĐỀ 211 VÀ 482 

Câu  Đáp án Điểm 

1 
Khoảng vân: 

D
i

a


=

0,6.2
1, 2

1
mm= =  

0,5 

Vị trí vân sáng bậc 5: 5 5 6sx i mm= =  0,5 

2 
c t

c t

hc hc
E E

E E



= −  =

−
 

0,5 

1,242
0,487

0,85 3,4
m = =

− +
 

0,5 

3 Chu kì dao động: T = 0,5.10-6s 

Tần số góc: 
62

4 .10 ( / )rad s
T


 = =  

0,5 

Điện tích cực đại: 
3

90
0 6

8 2.10
2 2.10 2 2

4 .10

I
Q C nC



 

−
−= = = =  

0,5 

 

4 Năng lượng của phản ứng:  

931,5(m ) 1,21095n p OE m m m MeV= + − − = −  (*) 

0,25 

Áp dụng bảo toàn động lượng:  
2 2 2

O p O O p p O O p pp p p m K m K m K m K m K m K    = +  = +  − = (1) 

Bảo toàn năng lượng toàn phần:  

O pK E K K + = + (2) 

0,5 

Giải (1) và (2) kết hợp với (*) ta được: KO = 1,239MeV 0,25 

 

 
 


