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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. 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 2. 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 3. Hiện tượng cầu vồng xuất hiện sau cơn mưa được giải thích chủ yếu dựa vào hiện tượng 

A. quang - phát quang. B. nhiễu xạ ánh sáng. 

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

Câu 4. Chiếu xiên một chùm sáng hẹp gồm hai ánh sáng đơn sắc vàng và lam từ không khí tới mặt nước thì 

A. so với phương tia tới, tia khúc xạ lam bị lệch ít hơn tia khúc xạ vàng 

B. so với phương tia tới, tia khúc xạ vàng bị lệch ít hơn tia khúc xạ lam 

C. chỉ có tia vàng bị khúc xạ, còn tia lam bị phản xạ toàn phần 

D. chùm sáng bị phản xạ toàn phần 

Câu 5. Hiện tượng giao thoa ánh sáng chỉ quan sát được khi hai nguồn ánh sáng là hai nguồn 

A. cùng màu sắc. B. đơn sắc. 

C. kết hợp. D. cùng cường độ. 

Câu 6. Khi ta nghiên cứu quang phổ vạch của một vật bị kích thích phát quang, dựa vào vị trí các vạch người ta 

biết được: 

A. Các nguyên tố hóa học cấu thành vật đó. 

B. Phương pháp kích thích vật dẫn đến phát quang. 

C. Các hợp chất hóa học tồn tại trong vật đó. 

D. Nhiệt độ của vật khi phát quang. 

Câu 7. Một nguồn sáng phát ra đồng thời 4 bức xạ có bước sóng lần lượt là 250 nm, 450 nm, 650 nm, 850 nm. 

Dùng nguồn sáng này chiếu vào khe F của máy quang phổ lăng kính, số vạch màu quang phổ quan sát được 

trên tấm kính ảnh của buồng tối là 

A. 1. B. 3. C. 4. D. 2. 

Câu 8. Quang phổ liên tục của một nguồn sáng J 

A. phụ thuộc vào cả thành phần cấu tạo và nhiệt độ của nguồn sáng J. 

B. không phụ thuộc vào cả thành phần cấu tạo và nhiệt độ của nguồn sáng J. 

C. không phụ thuộc thành phần cấu tạo của nguồn sáng J, mà chỉ phụ thuộc vào nhiệt độ của nguồn sáng đó. 

D. không phụ thuộc vào nhiệt độ của nguồn sáng J, mà chỉ phụ thuộc thành phần cấu tạo của nguồn sáng đó. 

Câu 9. Tia tử ngoại không có tác dụng nào sau đây? 

A. Tác dụng sinh lý. B. Tác dụng chiếu sáng. 

C. Tác dụng nhiệt. D. Kích thích sự phát quang. 

Câu 10. Thân thể con người bình thường có thể phát ra được bức xạ nào dưới đây? 

A. ánh sáng nhìn thấy B. Tia tử ngoại 

C. Tia X D. Tia hồng ngoại 
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Câu 11. Khi nói về tia tử ngoại, phát biểu không đúng là 

A. tia tử ngoại bị thủy tinh hấp thụ mạnh và làm ion hóa không khí. 

B. tia tử ngoại tác dụng lên phim ảnh. 

C. tia tử ngoại có bản chất sóng điện từ. 

D. tia tử ngoại có bước sóng lớn hơn bước sóng của ánh sáng tím. 

Câu 12. Trong y học, tia X được dùng để chụp điện là do nó có khả năng đâm xuyên và 

A. ion hóa không khí B. làm phát quang nhiều chất 

C. tác dụng sinh lý D. làm đen kính ảnh 

Câu 13. Theo thuyết lượng từ ánh sáng thì năng lượng của 

A. một phôtôn phụ thuộc vào khoảng cách từ phôtôn đó tới nguồn phát ra nó. 

B. các phôtôn trong chùm sáng đơn sắc đều bằng nhau. 

C. một phôtôn bằng năng lượng nghỉ của một êlectrôn. 

D. một phôtôn tỉ lệ thuận với bước sóng ánh sáng tương ứng với phôtôn đó. 

Câu 14. Hiện tượng quang dẫn là hiện tượng 

A. giảm điện trở của chất bán dẫn khi chiếu sáng vào 

B. ánh sáng giải phóng electron liên kết tạo thành electron dẫn và lỗ trống tham gia vào quá trình dẫn điện 

trong chất bán dẫn 

C. electron hấp thụ một phôtôn để chuyển lên trạng thái kích thích có năng lượng cao 

D. sóng ánh sáng truyền đi trong sợi cáp quang 

Câu 15. Chùm ánh sáng laze không được ứng dụng 

A. trong truyền tin bằng cáp quang. B. làm dao mổ trong y học. 

C. làm nguồn phát siêu âm. D. trong đầu đọc đĩa CD. 

Câu 16. Khối lượng của hạt nhân nguyên tử không được tính bằng đơn vị 

A. MeV/c. B. u. C. MeV/c2. D. kg. 

Câu 17. Điện tích của tụ trong mạch LC biến thiên theo phương trình ( )0q Q cos 2 t/T .=   Tại thời điểm 

t T/4=  thì 

A. dòng điện qua cuộn dây bằng 0. B. năng lượng điện ở tụ điện cực đại. 

C. điện tích trên tụ điện cực đại. D. hiệu điện thế hai đầu tụ điện bằng 0. 

Câu 18. Một mạch dao động LC lý tưởng đang có dao động điện từ tự do. Biết cuộn cảm có độ tự cảm 2.10‒2 H 

và tụ điện có điện dung 2.10‒10 C. Chu kì dao động điện từ tự do trong mạch là 

A. 2π µs B. 4π ms C. 4π µs D. 2π ms 

Câu 19. Mạch dao động LC lí tưởng, đường kính của mỗi vòng dây rất nhỏ so với chiều dài của ống. Gọi E0 là 

cường độ điện trường cực đại trong tụ điện, B0 là cảm ứng từ cực đại trong ống dây. Tại thời điểm cường độ 

điện trường trong tụ là 0,5E0 thì cảm ứng từ trong ống dây có độ lớn bằng 

A. B0. B. 0,5B0. C. 0,71B0. D. 0,87B0. 

Câu 20. Trong thí nghiệm Y- âng về giao thoa ánh sáng đơn sắc, khoảng cách giữa hai khe a l mm,= bước 

sóng ánh sáng 0,5 m =   và khoảng cách từ mặt phẳng chứa hai khe hẹp đến màn quan sát là 2 m. Tại vị trí 

vân tối thứ tư, hiệu đường đi của ánh sáng từ hai khe đến đó là 

A. 1,75 mm. B. 2 mm. C. 3,5 mm. D. 4 mm. 

Câu 21. Khi nói về ứng dụng của tia hồng ngoại, tia tử ngoại, tia X, phát biểu đúng là 

A. Tia X dùng làm ống nhòm giúp quan sát ban đêm. 

B. Tia tử ngoại dùng để sấy khô, sưởi ấm, chụp ảnh bên trong sản phẩm. 

C. Tia hồng ngoại dùng để tìm vết nứt trên bề mặt sản phẩm, chữa bệnh còi xương. 

D. Tia hồng ngoại dùng để chụp ảnh ban đêm, chụp ảnh hồng ngoại của thiên thể. 

Câu 22. Trong chân không ánh sáng nhìn thấy có tần số 

A. từ 0,38.108 Hz đến 0,76.108 Hz B. từ 3,94.108 Hz đến 7,89.108 Hz 
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C. từ 0,38.1014 Hz đến 0,76.1014 Hz D. từ 3,94.1014 Hz đến 7,89.1014 Hz 

Câu 23. Một phôtôn có năng lượng  , truyền trong một môi trường với bước sóng  . Với h là hằng số Plăng, c 

là vận tốc ánh sáng truyền trong chân không. Chiết suất tuyệt đối của môi trường đó là 

A. 
c

h 
. B. 

c


. C. 

hc


. D. 

hc


. 

Câu 24. Quang dẫn có giới hạn quang dẫn 144,8.10 Hz . Chiếu vào chất bán dẫn đó lần lượt các chùm bức xạ 

đơn sắc có tần số 
14 13 13 14

1 2 3 4f 4,5.10 Hz;f 5,0.10 Hz;f 6,5.10 Hz;f 6,0.10 Hz= = = = thì hiện tượng quang dẫn xảy 

ra với bức xạ nào ? 

A. Chùm bức xạ 1 B. Chùm bức xạ 2 C. Chùm bức xạ 3 D. Chùm bức xạ 4 

Câu 25. Theo mẫu nguyên tử Bo đối với nguyên tử Hiđrô thì bán kính Bo là 11

0r 5,3.10 m.−=  Bán kính quỹ đạo 

của êlectron khi nó chuyển động trên quỹ đạo M bằng 

A. 11132,5.10 m.−  B. 1184,8.10 m.−  C. 1121,2.10 m.−  D. 1147,7.10 m.−  

Câu 26. Khi nguyên tử Hiđrô chuyển từ quỹ đạo dừng N về L thì nó phát ra một phôtôn có bước sóng là 

0, 487 m , lấy –191eV 1,6.10 J,= –34h 6,625.10 Js,=  
8c 3.10 m / s.=  Khi nguyên tử này chuyển từ quỹ đạo L lên 

quỹ đạo N thì nó 

A. bức xạ phôtôn có năng lượng 2,55eV.  B. hấp thụ phôtôn có năng lượng 2,55eV.  

C. hấp thụ phôtôn có năng lượng 0,85eV.  D. bức xạ phôtôn có năng lượng 0,85eV.  

Câu 27. Trong hạt nhân của đồng vị phóng xạ 235

92 U  có 

A. 92 prôtôn và tổng số prôtôn và electron là 235. 

B. 92 electron và tổng số prôtôn và electron là 235. 

C. 92 prôtôn và 235 nơtrôn. 

D. 92 prôtôn và tổng số prôtôn với nơtrôn là 235. 

Câu 28. Cho ba hạt nhân X, Y và Z có là năng lượng liên kết riêng lần lượt là 55.10 eV; 6MeV;
137.10 J.−  Sắp 

xếp các hạt nhân theo thứ tự tăng dần mức độ bền vững 

A. X, Z, Y. B. Z, Y, X. C. X, Y, Z. D. Y, Z, X. 

 

II. PHẦN TỰ LUẬN (3,0 điểm) 

Câu 1.   Một hạt nhân có 8 proton và 9 nơtron, năng lượng liên kết riêng của hạt nhân này là 7,75 MeV/nuclon. 

Biết mp = 1,0073u; mn = 1,0087u. Tìm khối lượng của hạt nhân. 

Câu 2.   Trong thí nghiệm Y-âng về giao thoa ánh sáng, khoảng cách giữa hai khe là 0,1mm. Nguồn sáng dùng 

trong thí nghiệm có bước sóng 750nm. = Tìm số vân sáng tối đa quan sát được trên màn. 

Câu 3.  Đồ thị dòng điện trong mạch dao động điện từ LC lí tưởng như hình vẽ bên. Viết biểu thức điện tích 

trên tụ điện. 

 

Câu 4.   Trong thí nghiệm Y-âng về giao thoa ánh sáng, nguồn sáng phát đồng thời hai bức xạ đơn sắc, trong 

đó bức xạ màu đỏ có bước sóng  (có giá trị trong khoảng từ 6,4 m  đến 7,6 m ) và bức xạ màu lục có bước 
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sóng 5,6 m . Trên màn quan sát, giữa hai vân sáng gần nhau nhất và cùng màu với vân sáng trung tâm có 8 vân 

sáng màu lục. Tìm giá trị của  . 

 


