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ĐỀ SỐ 1 

vatlycapba.com 

ĐỀ THI THỬ HỌC KỲ II  

Năm học 2020 – 2021 

Môn: VẬT LÝ 

Thời gian làm bài: 50 phút 

Họ và tên:.......................................................................Số báo danh:………………..... 

Cho biết: hằng số Plăng h = 6,625.10-34J.s; độ lớn điện tích nguyên tố e = 1,6.10-19 C; tốc độ ánh sáng trong 

chân không c = 3.108 m/s; 1uc2 = 931,5 MeV; số NA = 6,02.1023 nguyên tử/mol. 

 

I. PHẦN TRẮC NGHIỆM (7,0 điểm) 

Câu 1. Để xem các chương trình truyền hình phát sóng qua vệ tinh, người ta dùng anten thu sóng trực tiếp từ vệ 

tinh, qua bộ xử lí tín hiệu rồi đưa đến màn hình. Sóng điện từ mà anten thu trực tiếp từ vệ tinh thuộc loại 

A. sóng trung. B. sóng ngắn. C. sóng dài. D. sóng cực ngắn. 

Câu 2. Trong sơ đồ khối của một máy phát thanh vô tuyến đơn giản không có bộ phận nào dưới đây? 

A. Mạch tách sóng. B. Mạch khuyếch đại. 

C. Mạch biến điệu. D. Anten. 

Câu 3. Một ánh sáng đơn sắc màu lam có tần số f được truyền từ chân không vào một chất lỏng có chiết suất 

1,7 đối với ánh sáng này. Trong chất lỏng trên, ánh sáng này có 

A. màu lam và tần số f B. màu cam và tần số f 

C. màu cam và tần số 1,7f D. màu lam và tần số 1,7f 

Câu 4. Ánh sáng lam có bước sóng trong chân không và trong nước lần lượt là 0, 4861 m  và 0,3635 m.  

Chiết suất tuyệt đối của nước đối với ánh sáng lam là 

A. 1,3373.  B. 1,3301.  C. 1,3725.  D. 1,3335.  

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

A. là sóng siêu âm. B. là sóng dọc. 

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

Câu 6. Chọn câu sai khi nói về tính chất và ứng dụng của các loại quang phổ 

A. Mỗi nguyên tố hóa học đặc trưng bởi một quang phổ vạch phát xạ và một quang phổ vạch hấp thụ riêng. 

B. Dựa vào quang phổ vạch hấp thụ và vạch phát xạ ta biết được thành phần cấu tạo của nguồn sáng. 

C. Dựa vào quang phổ liên tục ta biết được nhiệt độ nguồn sáng. 

D. Dựa vào quang phổ liên tục ta biết được thành phần cấu tạo nguồn sáng. 

Câu 7. Nguyên tắc hoạt động của máy quang phổ lăng kính dựa vào hiện tượng 

A. phản xạ ánh sáng. B. nhiễu xạ ánh sáng. 

C. giao thoa ánh sáng. D. tán sắc ánh sáng. 

Câu 8. Quang phổ liên tục 

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

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

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

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

Câu 9. Khi bị nung nóng đến 3000 C thì thanh vonfam phát ra 

A. tia Rơn-ghen, tia hồng ngoại và ánh sáng nhìn thấy 

B. ánh sáng nhìn thấy, tia tử ngoại và tia Rơn-ghen 

C. tia tử ngoại, tia Rơn-ghen và tia hồng ngoại 

D. tia hồng ngoại, ánh sáng nhìn thấy và tia tử ngoại 

Câu 10. Bức xạ có bước sóng 50,78.10 m−  thuộc loại tia nào sau đây? 

A. Tia tử ngoại. B. Tia X. 

C. Tia hồng ngoại. D. Tia màu đỏ. 
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Câu 11. Tia tử ngoại được dùng 

A. để chụp ảnh bề mặt Trái Đất từ vệ tinh. 

B. để tìm khuyết tật bên trong các sản phẩm bằng kim loại. 

C. trong y tế dùng để chụp điện, chiếu điện. 

D. để tìm vết nứt trên bề mặt sản phẩm bằng kim loại. 

Câu 12. 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. 

Câu 13. Trong chân không, một ánh sáng đơn sắc có bước sóng  . Gọi h là hằng số Plăng, c là tốc độ ánh sáng 

trong chân không. Năng lượng của photon ứng với ánh sáng đơn sắc này là 

A. 
hc


. B. 

c

h


. C. 

h

c


. D. 

hc
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Câu 14. Pin quang điện là nguồn điện hoạt động dựa trên hiện tượng 

A. quang - phát quang. B. tán sắc ánh sáng. 

C. quang điện trong. D. huỳnh quang. 

Câu 15. Khi được chiếu sáng bằng tia tử ngoại, chất lỏng fluorexêin (chất diệp lục) phát ra ánh sán 

A. huỳnh quang màu lục B. huỳnh quang màu đỏ. 

C. lân quang màu lục. D. lân quang màu đỏ. 

Câu 16. Trạng thái dừng của nguyên tử là 

A. trạng thái trong đó mọi electron của nguyên tử đều không chuyển động đối với hạt nhân. 

B. trạng thái có năng lượng xác định mà nguyên tử có thể tồn tại. 

C. trạng thái đứng yên của nguyên tử. 

D. trạng thái chuyển động đều của nguyên tử. 

Câu 17. Đại lượng đặc trưng cho mức bền vững của hạt nhân là 

A. năng lượng liên kết. B. số prôton. 

C. số nuclôn. D. năng lượng liên kết riêng. 

Câu 18. Hạt nhân có độ hụt khối càng lớn thì 

A. năng lượng liên kết lớn. B. càng dễ phá vỡ. 

C. năng lượng liên kết nhỏ. D. càng bền vững. 

Câu 19. Một mạch dao động gồm một tụ điện có điện dung C = 5 nF và một dây thuần cảm có độ tự cảm L. 

Biết tần số dao động riêng của mạch là 100 kHz. Giá trị của độ tự cảm L là 

A. 5. 10−3 H B. 5.10−4 H C. 5.10−5 H D. 2. 10−4 H 

Câu 20. Trong thí nghiệm giao thoa khe Y-âng với ánh sáng đơn sắc 400 nm,  điểm M trên màn quan sát có 

hiệu đuờng đi của ánh sáng từ hai khe hẹp là 2 m.  Tại M là 

A. vân sáng bậc 2. B. vân tối thứ 3. 

C. vân tối thứ 5. D. vân sáng bậc 5. 

Câu 21. Khi so sánh tia hồng ngoại và tia tử ngoại, phát biểu nào sau đây là đúng? 

A. Tia hồng ngoại có tần số lớn hơn tia tử ngoại. 

B. Tia hồng quang gây ra hiện tượng phát quang cho nhiều chất hơn Tia tử ngoại. 

C. Bước sóng Tia tử ngoại lớn hơn bước sóng tia hồng ngoại. 

D. Cả hai loại bức xạ này đều tồn tại trong ánh sáng mặt trời. 

Câu 22. Một bức xạ đơn sắc có tần số 153.10 Hz,  lấy 
8c  3.10 m/s.=  Bức xạ này là 

A. tia tử ngoại. B. tia hồng ngoại. C. ánh sáng đỏ. D. ánh sáng tím. 



 
Trang 3/3 – Đề số 1 

Câu 23. Nếu trong một môi trường ta biết được bước sóng của bức xạ bằng λ và năng lượng là  thì chiết suất 

tuyệt đối của môi trường đó bằng bao nhiêu? (Biết h là hằng số Plăng, c là tốc độ ánh sáng trong chân không). 
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Câu 24. Giới hạn quang dẫn của một chất bán dẫn là 1,88 m.  Lấy 34h 6,625.10 J.s;−=  8c 3.10  m / s= và 

191eV 1,6.10 J.−=  Năng lượng cần thiết để giải phóng một êlectron liên kết thành êlectron dẫn của chất đó là 

A. 30,66.10 eV− . B. 251,056.10 eV− . C. 0,66eV . D. 192,2.10 eV− . 

Câu 25. Biết hằng số Plăng 34h 6,625.10 J.s−=  và –191eV 1,6.10 J,= khi nguyên tử hiđrô chuyển từ trạng thái 

dừng có năng lượng 1,514eV− sang trạng thái dừng có năng lượng 3, 407 eV− thì nguyên tử phát ra bức xạ có 

tần số 

A. 126,54210 Hz.  B. 143,87910 Hz.  C. 144,57210 Hz.  D. 132,571.10 Hz.  

Câu 26. Nguyên tử hiđrô ở trạng thái cơ bản có mức năng lượng bằng 13,6 eV.−  Để chuyển lên trạng thái 

dừng có mức năng lượng 3, 4 eV− thì nguyên tử hiđrô phải hấp thụ một phôtôn có năng lượng 

A. 10, 2 eV. B. 10, 2eV.−  C. 17 eV.  D. 4 eV. 

Câu 27. Hạt nhân Triti ( )3

1 T  có 

A. 3 nuclôn, trong đó có 1 prôtôn. B. 3 nơtrôn và 1 prôtôn. 

C. 3 nuclôn, trong đó có 1 nơtrôn. D. 3 prôtôn và 1 nơtrôn. 

Câu 28. Hạt nhân bền vững nhất trong các hạt nhân 210 137 65 4

84 55 29 2Po; Cs; Cu; He  

A. 
137

55 .Cs  B. 
210

84 .Po  C. 
65

29 .Cu  D. 
4

2 .He  

II. PHẦN TỰ LUẬN (3,0 điểm) 

Câu 1.  Một mạch dao động điện từ gồm tụ điện có điện dung C thay đổi và cuộn dây có hệ số tự cảm L. Khi 

tụ điện có điện dung C1 thì tần số dao động của mạch là 6 kHz. Khi tụ điện có điện dung C2 thì tần số dao động 

của mạch là 16 kHz. Khi tụ điện có điện dung C3 = C1 + 4C2 thì tần số dao động của mạch bằng bao nhiêu? 

Câu 2.   Giao thoa bằng khe I – âng với ánh sáng đơn sắc. Khi khoảng cách từ hai khe đến màn là D thì tại 

điểm M trên màn có vân sáng bậc 8. Nếu tịnh tiến màn xa hai khe thêm một đoạn 80 cm dọc theo trung trực của 

hai khe thì tại M là vân tối thứ 6. Tìm khoảng cách D. 

Câu 3.   Trong thí nghiệm về giao thoa ánh sáng, người ta chiếu ánh sáng đơn sắc có bước sóng λ vào hai khe. 

Khoảng cách giữa 2 khe là 0,5 mm. Khoảng cách giữa 11 vân sáng liên tiếp trên màn đo được là 1,2 cm. Nếu 

dịch chuyển màn ra xa 2 khe thêm 30 cm thì đo được khoảng cách giữa 11 vân sáng liên tiếp là 1,5 cm. Tìm 

bước sóng λ. 

Câu 4.   Xét nguyên tử hiđrô theo mẫu nguyên tử Bo, các êlectron chuyển động tròn quanh hạt nhân trên các 

quỹ đạo dừng dưới tác dụng của lực hút tĩnh điện. Theo định nghĩa dòng điện thì chuyển động của êlectron 

quanh hạt nhân tạo nên dòng điện. Khi êlectron chuyển động trên quỹ đạo L thì dòng điện nguyên tử có cường 

độ 1I ,  khi êlectron chuyển động trên quỹ đạo N thì dòng điện nguyên tử có cường độ là 2I .  Tìm tỉ số 1

2

I

I
. 

 


