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ÔN TẬP LÝ THUYẾT CHƯƠNG IV 
 

 

Câu 1.  Một mạch dao động LC lí tưởng đang có dao động điện từ tự do với tần số góc  . Gọi 0q  là điện tích 

cực đại của một bản tụ điện thì cường độ dòng điện cực đại trong mạch là 

 A. 0q  B. 0

2

q


 C. 2

0q f  D. 0q f  

Câu 2. Trong mạch dao động lý tưởng thì 

 A. năng lượng của tụ C là năng lượng từ trường. 

 B. năng lượng của cuộn dây là năng lượng điện trường. 

 C. năng lượng điện từ không đổi và tỉ lệ với bình phương dòng điện cực đại chạy trong mạch. 

 D. năng lượng điện và năng lượng từ biến thiên tuần hoàn với cùng tần số và bằng tần số của dao động 

điện từ trong mạch. 

Câu 3.  Xét mạch dao động điện từ tự do LC. Chu kỳ dao động T được tính bằng biểu thức 

 A. . T 2 LC=  . B. 
1

T
2 LC

=


. C. T LC= . D. 
1

T
LC

= . 

Câu 4.  Khi nói về điện từ trường, phát biểu nào sau đây là sai? 

 A. Một từ trường biến thiên theo thời gian sinh ra một điện trường xoáy. 

 B. Đường sức điện trường của điện trường xoáy giống như đường sức điện trường do một điện tích không 

đổi, đứng yên gây ra. 

 C. Đường sức từ của từ trường là các đường cong kín bao quanh các đường sức điện trường. 

 D. Một điện trường biến thiên theo thời gian sinh ra một từ trường. 

Câu 5.  Mạch dao động điện từ lí tưởng, gồm tụ điện có điện dung C và cuộn thuần cảm có độ tự cảm L. Tần 

số dao động của mạch là 

 A. 2 LC  B. 
1

2 LC
 C. 

LC

2
 D. 

2

LC


 

Câu 6.  Trong máy thu thanh vô tuyến, bộ phận dùng để biến đổi trực tiếp dao động điện thành dao động âm 

có cùng tần số là 

 A. micrô. B. mạch chọn sóng. 

 C. mạch tách sóng. D. loa. 

Câu 7.  Một mạch dao động gồm cuộn cảm thuần có độ tự cảm L và tụ điện có điện dung C. Tần số góc riêng 

của mạch dao động được tính bằng 

 A. 
1

.
LC

 B. LC.  C. 
1

.
2 LC

 D. 
2

.
LC


 

Câu 8.  Khi có dao động điện từ tự do trong mạch dao động L, C thì trong mạch có dòng điện xoay chiều với 

 A. điện áp rất lớn. B. chu kì rất lớn. 

 C. cường độ rất lớn. D. tần số rất lớn. 

Câu 9.  Trong mạch dao động LC lý tưởng đang có dao động điện từ tự do, cường độ dòng điện trong mạch 

và hiệu điện thế giữa hai bản tụ điện lệch pha nhau một góc bằng 

 A. 0,25π. B. π. C. 0,5π. D. 0. 

Câu 10.  Một mạch dao động LC lí tưởng gồm cuộn cảm thuần có độ tự cảm L và tụ điện có điện dung 

Tần số góc của dao động điện từ tự do trong mạch dao động này là 

 A. 
2

LC


 B. 

1

LC
 C. LC  D. 

1

2 LC
 

Câu 11.  Tần số của dao động điện từ trong mạch LC lí tưởng được xác định bởi biểu thức 

 A. 
1

2 LC
. B. 

1

2 LC
. C. 

2

LC


. D. 

1

LC
. 

Câu 12.  Khi nói về dao động điện từ trong một mạch dao động LC lí tưởng, phát biểu nào sau đây sai? 

 A. Cường độ dòng điện trong mạch biến thiên điều hoà theo thời gian. 

 B. Năng lượng điện từ trong mạch biến thiên tuần hoàn theo thời gian. 

 C. Điện tích của một bản tụ điện biến thiên điều hoà theo thời gian. 
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 D. Điện áp giữa hai bản tụ điện biến thiên điều hoà theo thời gian. 

Câu 13.  Mạch dao động điện từ lí tưởng gồm cuộn cảm thuần có độ tự cảm L và tụ điện có điện dung C.Chu 

kì dao động riêng của mạch được tính bởi công thức 

 A. 
2

T
LC


=  B. 2

C
T

L
=  C. 2T LC=  D. 2

L
T

C
=  

Câu 14.  Truyền hình số vệ tinh K+ sử dụng vệ tinh Vinasat. Sóng vô tuyến truyền hình K+ thuộc dải 

 A. Sóng trung. B. sóng ngắn. 

 C. sóng cực ngắn. D. sóng dài. 

Câu 15.  Tần số góc của dao động điện từ tự do trong mạch LC có điện trở thuần không đáng kể được xác 

định bởi biểu thức 

 A. 
2

=
π

ω
LC

. B. 
1

LC
. C. 

1

2πLC
. D. 

1

π LC
. 

Câu 16.  Khi hiệu điện thế đặt vào hai bản tụ điện tăng lên 2 lần thì 

 A. điện tích của tụ điện tăng lên 2 lần. B. điện tích của tụ điện giảm đi 2 lần. 

 C. điện dung của tụ điện tăng lên 2 lần. D. điện dung của tụ điện giảm đi 2 lần. 

Câu 17.  Một mạch dao động lí tưởng LTần số dao động riêng của mạch là 

 A. 
2

LC


 B. 

1

2 LC
 C. 

LC

2
 D. 2 LC  

Câu 18.  Sự hình thành dao động điện từ tự do trong mạch dao động là do 

 A. Hiện tượng cộng hưởng xảy ra trong mạch dao động. 

 B. Nguồn điện không đổi tích điện cho tụ điện. 

 C. Hiện tượng tự cảm. 

 D. Hiện tượng cảm ứng điện từ. 

Câu 19.  Chọn đáp án đúng. Trong mạch dao động lí tưởng đang có dao động điện từ thì điện trường giữa hai 

bản tụ điện và từ trường trong lòng ống dây 

 A. biến thiên điều hoà và vuông pha B. biến thiên điều hoà và ngược pha 

 C. không biến thiên điều hoà D. biến thiên điều hoà và đồng pha 

Câu 20.  Chọn câu đúng. Trong mạch dao động LC, 

 A. điện tích trên tụ điện biến thiên điều hòa cùng tần số, cùng pha với cường độ dòng điện trong mạch. 

 B. điện tích trên tụ điện biến thiên điều hòa với tần số góc LC= . 

 C. điện tích trên tụ biến thiên điều hòa cùng tần số và lệch pha / 2  so với cường độ dòng điện trong 

mạch. 

 D. chu kì dao động điện từ trong mạch dao động LC là 
L

T = 2
C

 . 

Câu 21.  Một người đang dùng điện thoại di động để thực hiện cuộc gọi. Lúc này điện thoại phát ra 

 A. bức xạ gamma. B. tia tử ngoại. 

 C. tia Rơn-ghen. D. sóng vô tuyến. 

Câu 22.  Trong việc nào sau đây, người ta dùng sóng điện từ để truyền tải thông tin? 

 A. Xem băng video. B. Điều khiển tivi từ xa. 

 C. Nói chuyện bằng điện thoại để bàn. D. Xem truyền hình cáp. 

Câu 23.  Đặc điểm nào sau đây là đặc điểm chung giữa sóng điện từ và sóng cơ 

 A. Có vận tốc lan truyền phụ thuộc vào môi trường truyền sóng. 

 B. Truyền được trong chân không. 

 C. Mang năng lượng tỉ lệ với lũy thừa bậc 4 của tần số sóng. 

 D. Đều là sóng dọc. 

Câu 24.  Phát biểu nào sau đây là sai khi nói về điện trường biến thiên và từ trường biến thiên? 

 A. Nếu tại một nơi có từ trường biến thiên theo thời gian thì tại nơi đó xuất hiện điện trường xoáy. 

 B. Điện từ trường là trường có hai thành phần biến thiên theo thời gian, liên quan mật thiết với nhau là 

điện trường biến thiên và từ trường biến thiên. 

 C. Nếu tại một nơi có điện trường biến thiên theo thời gian thì tại nơi đó xuất hiện từ trường xoáy. 

 D. Dao động của điện trường và từ trường trong sóng điện từ luôn lệch pha nhau π/2. 
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Câu 25. Khi nói về sóng điện từ, phát biểu đúng là 

 A. Trong sóng điện từ, điện trường và từ trường tại mỗi điểm luôn biến thiên điều hóa lệch pha nhau 0,5 .  

 B. Sóng điện từ là sóng dọc. 

 C. Sóng điện từ truyền được trong chân không. 

 D. Sóng điện từ không mang năng lượng. 

Câu 26.  Tại một nơi có từ trường biến thiên theo thời gian thì xung quanh đó xuất hiện một điện trường 

 A. không đổi theo thời gian. 

 B. biến thiên điều hòa theo thời gian. 

 C. có các đường sức là đường cong kín. 

 D. có cường độ phụ thuộc thời gian theo hàm sin. 

Câu 27.  Trong thông tin liên lạc bằng sóng vô tuyến, mạch khuếch đại có tác dụng 

 A. tăng bước sóng của tín hiệu. B. tăng tần số của tín hiệu. 

 C. tăng chu kì của tín hiệu. D. tăng cường độ của tín hiệu. 

Câu 28.  Khi nói về sóng điện từ, phát biểu nào sau đây sai? 

 A. sóng điện từ chỉ truyền được trong môi trường vật chất đàn hồi. 

 B. sóng điện từ bị phản xạ khi gặp mặt phân cách giữa hai môi trường. 

 C. sóng điện từ lan truyền trong chân không với tốc độ 3.108 m/s. 

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

Câu 29.  Khi nói về sóng điện từ, điều nào sau đây sai? 

 A. Sóng điện từ là sóng dọc. 

 B. Tại một điểm có sóng điện từ truyền qua, vecto cường độ điện trường luôn vuông góc với vecto cảm 

ứng từ. 

 C. Tại một điểm có sóng điện từ truyền qua, vecto cường độ điện trường luôn cùng pha với vecto cảm ứng 

từ. 

 D. Sóng điện từ lan truyền được trong chân không. 

Câu 30.  Trong máy thu thanh vô tuyến, bộ phận dùng để biến đổi trực tiếp dao động điện thành dao động âm 

có cùng tần số là 

 A. micrô. B. Mạch chọn sóng. 

 C. mạch tách sóng. D. loa. 

Câu 31.  Sóng vô tuyến phản xạ tốt trên tầng điện li và trên mặt đất là 

 A. sóng cực ngắn. B. sóng trung. 

 C. sóng ngắn. D. sóng dài. 

Câu 32.  Phát biểu nào sau đây là sai? 

 A. sóng điện từ là sóng ngang. 

 B. Khi sóng điện từ lan truyền, vectơ cường độ điện trường luôn vuông góc với vectơ cảm ứng từ. 

 C. Khi sóng điện từ lan truyền, vectơ cường độ điện trường cùng phương với vectơ cảm ứng từ. 

 D. Sóng điện từ lan truyền được trong chân không. 

Câu 33.  Phát biểu nào sau đây là sai? sóng điện từ và sóng cơ 

 A. đều tuân theo quy luật phản xạ. B. đều mang năng lượng. 

 C. đều truyền được trong chân không. D. đều tuân theo quy luật giao thoa. 

Câu 34. Sóng điện từ dùng trong liên lạc vệ tinh thuộc dải sóng 

 A. Cực ngắn. B. Ngắn. C. Trung. D. Dài. 

Câu 35.  Phát biểu nào sau đây là sai khi nói về sóng điện từ? 

 A. sóng điện từ là sóng ngang 

 B. Khi sóng điện từ lan truyền, vectơ cường độ điện trường luôn vuông góc với vectơ cảm ứng từ 

 C. Khi sóng điện từ lan truyền, vectơ cường độ điện trường luôn cùng phương với vectơ cảm ứng từ 

 D. sóng điện từ lan truyền được trong chân không 

Câu 36.  Sóng điện từ không có tính chất nào sau đây ? 

 A. Trong sóng điện tử thì dao động của điện trường và từ trường tại một thời điểm luôn đồng pha với 

nhau. 

 B. Sóng điện tử là sóng ngang. 

 C. Sóng điện từ lan truyền được trong chân không và mang năng lượng. 

 D. Trong sóng điện tử dao động của điện trường và từ trường tại mọi điểm lệch pha nhau. 
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Câu 37.  Sóng điện từ không có tính chất nào sau đây? 

 A. Mang theo năng lượng. 

 B. Lan truyền được trong chân không. 

 C. Các thành phần điện trường và từ trường biến thiên lệch pha 90o
. 

 D. Là sóng ngang. 

Câu 38.  Câu nào dưới đây là sai khi nói về sóng điện từ 

 A. phản xạ được trên các mặt kim loại. B. giống tính chất của sóng cơ học. 

 C. có vận tốc 300.000 km/h. D. giao thoa được với nhau 

Câu 39.  Biến điệu sóng điện từ là: 

 A. biến đổi sóng cơ thành sóng điện từ. 

 B. tách sóng điện từ âm tần ra khỏi sóng điện từ cao tần. 

 C. trộn sóng điện từ âm tần với sóng điện từ cao tần. 

 D. làm cho biên độ sóng điện từ tăng lên. 

Câu 40.  Khi nói về sóng điện từ, phát biểu nào sau đây sai? 

 A. sóng điện từ chỉ truyền được trong môi trường vật chất đàn hồi. 

 B. sóng điện từ bị phản xạ khi gặp mặt phân cách giữa hai môi trường. 

 C. sóng điện từ lan truyền trong chân không với tốc độ 3.108 m/s. 

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

Câu 41.  Trong sơ đồ khối của một máy phát thanh vô tuyến đơn giản và một máy thu thanh đơn giản đều có 

bộ phận nào sau đây? 

 A. Micro. B. Mạch biến điệu. 

 C. Mạch tách sóng. D. Anten. 

Câu 42.  Sóng điện từ 

 A. có thành phần điện trường và thành phần từ trường tại một điểm dao động cùng phương. 

 B. là sóng dọc hoặc sóng ngang. 

 C. không truyền được trong chân không. 

 D. là điện tử trường lan truyền trong không gian. 

Câu 43.  Trong sơ đồ khối của một máy thu sóng vô tuyến đơn giản không có bộ phận nào dưới đây? 

 A. Thu sóng. B. Biến điệu. C. Tách sóng. D. Khuếch đại. 

Câu 44.  Chọn phát biểu đúng. 

 A. Sóng điện từ cũng giống sóng cơ và chỉ truyền được trong môi trường vật chất. 

 B. Trong sóng điện từ thì điện trường và từ trường tại một điểm dao động đồng pha. 

 C. Trong chân không, các sóng điện từ truyền đi với vận tốc khác nhau. 

 D. Trong sóng điện từ thì điện trường và từ trường tại một điểm dao động cùng phương. 

Câu 45.  Chọn đáp án sai? Sóng mang 

 A. có bước sóng vài trăm mét thường được dùng trong truyền hình. 

 B. là sóng vô tuyến dùng để truyền tải thông tin. 

 C. có thể là tia hồng ngoại. 

 D. có bước sóng vài mét thường dùng trong truyền thanh trên mặt đất. 

Câu 46.  Sóng điện từ và sóng âm khi truyền từ không khí vào thủy tinh thì tần số 

 A. sóng điện từ giảm, còn sóng âm tăng. B. cả hai sóng đều không đổi. 

 C. sóng điện từ tăng, còn sóng âm giảm. D. cả hai sóng đều giảm. 

Câu 47.  Phát biểu sai khi nói về thuyết điện từ của Mắc – xoen 

 A. Dòng điện dịch gây ra biến thiên điện trường trong tụ điện. 

 B. Không có sự tồn tại riêng biệt của điện trường và từ trường. 

 C. Từ trường biến thiên càng nhanh thì cường độ điện trường xoáy càng lớn. 

 D. Điện trường biến thiên theo thời gian làm xuất hiện từ trường. 

Câu 48.  Từ Trái Đất, các nhà khoa học điều khiển các xe tự hành trên Mặt Trăng nhờ sử dụng các thiết bị thu 

phát sóng vô tuyến. Sóng vô tuyến được dung trong ứng dụng này thuộc dải 

 A. sóng trung. B. sóng cực ngắn. 

 C. sóng ngắn. D. sóng dài. 

Câu 49.  Khi nói về sóng ngắn, phát biểu nào sau đây sai? 

 A. Sóng ngắn phản xạ tốt trên tầng điện li. 

 B. Sóng ngắn không truyền được trong chân không. 

 C. Sóng ngắn phản xạ tốt trên mặt đất. 
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 D. Sóng ngắn có mang năng lượng. 

Câu 50.  Chọn đáp án sai? Sóng mang 

 A. có bước sóng vài trăm mét thường được dùng trong truyền hình. 

 B. là sóng vô tuyến dùng để truyền tải thông tin. 

 C. có thể là tia hồng ngoại. 

 D. có bước sóng vài mét thường dùng trong truyền thanh trên mặt đất. 

Câu 51.  Khi nói về sóng điện từ, điều nào sau đây sai? 

 A. Sóng điện từ là sóng dọc. 

 B. Tại một điểm có sóng điện từ truyền qua, vecto cường độ điện trường luôn vuông góc với vecto cảm 

ứng từ. 

 C. Tại một điểm có sóng điện từ truyền qua, vecto cường độ điện trường luôn cùng pha với vecto cảm ứng 

từ. 

 D. Sóng điện từ lan truyền được trong chân không. 

Câu 52.  Trong thông tin liên lạc bằng sóng vô tuyến, mạch khuếch đại có tác dụng 

 A. Tăng bước sóng của tín hiệu. B. Tăng tần số của tín hiệu. 

 C. Tăng chu kì của tín hiệu. D. Tăng cường độ tín hiệu. 

Câu 53.  Trong quá trình lan truyền sóng điện từ. Kết luận nào sau đây là đúng khi nói về liên hệ giữa vectơ 

cường độ điện trường E  và vectơ cảm ứng từ B của điện từ trường 

 A. E  và B  biến thiên tuần hoàn có cùng tần số. 

 B. E  và B  biến thiên tuần hoàn vuông pha. 

 C. E  và B  biến thiên tuần hoàn ngược pha nhau. 

 D. E  và B  có cùng phương. 

Câu 54.  Khi nói về sóng điện từ phát biểu nào sau đây là đúng? 

 A. Khi truyền trong chân không, sóng điện từ không mang theo năng lượng. 

 B. Sóng điện từ có thể là sóng dọc hoặc sóng ngang. 

 C. Sóng điện từ luôn lan truyền với tốc độ c = 3.108 m/s. 

 D. Tốc độ truyền sóng điện từ phụ thuộc vào môi trường. 

Câu 55.  Micro trong máy phát thanh vô tuyến có tác dụng 

 A. khuếch đại dao động âm từ nguồn phát. 

 B. trộn dao động âm tần với dao động điện cao tần. 

 C. biến dao động âm từ nguồn phát thành dao động điện từ cùng quy luật. 

 D. hút âm thanh do nguồn phát ra vào bên trong 

------------- HẾT ------------- 


