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ĐỀ SỐ 3 
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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. 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 
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Câu 2. Khi nói về sóng điện từ, phát biểu nào sau đây là sai? 

A. Sóng điện từ bị phản xạ khi gặp mặt phân cách giữa hai môi trường. 

B. Trong chân không, sóng điện từ lan truyền với vận tốc bằng vận tốc ánh sáng. 

C. Sóng điện từ truyền được trong môi trường vật chất và trong chân không. 

D. Trong chân không, sóng điện từ là sóng dọc. 

Câu 3. Khi nói về sóng ánh sáng, phát biểu đúng là 

A. Ánh sáng đơn sắc là ánh sáng bị tán sắc khi đi qua lăng kính. 

B. Ánh sáng đơn sắc là ánh sáng không bị tán sắc khi đi qua lăng kính. 

C. Chỉ có ánh sáng trắng mới bị tán sắc khi đi qua lăng kính. 

D. Tổng hợp các ánh sáng đơn sắc sẽ luôn được ánh sáng trắng. 

Câu 4. Hiện tượng giao thoa ánh sáng chỉ quan sát được khi hai nguồn ánh sáng là hai nguồn 

A. kết hợp. B. cùng cường độ. 

C. cùng màu sắc. D. đơn sắc 

Câu 5. Chất khí ở áp suất thấp, khi được kích thích ở nhiệt độ thấp hơn so với khi phát quang phổ vạch sẽ phát 

xạ 

A. quang phổ vạch. B. quang phổ đám. 

C. quang phổ liên tục. D. quang phổ vạch hấp thụ 

Câu 6. Nguyên tắc hoạt động của máy quang phổ dựa vào hiện tượng: 

A. Khúc xạ ánh sáng B. giao thoa ánh sáng 

C. Phản xạ ánh sáng D. Tán sắc ánh sáng 

Câu 7. Khi nói về quang phổ liên tục, phát biểu nào sau đây sai? 

A. Quang phổ liên tục của các chất khác nhau ở cùng một nhiệt độ thì khác nhau. 

B. Quang phổ liên tục do các chất rắn, chất lỏng và chất khí ở áp suất lớn phát ra khi bị nung nóng. 

C. Quang phổ liên tục gồm một dải có màu từ đỏ đến tím nối liền nhau một cách liên tục, 

D. Quang phổ liên tục không phụ thuộc vào bản chất của vật phát sáng. 

Câu 8. Hiện nay, bức xạ được sử dụng để kiểm tra hành lí của hành khách đi máy bay là 

A. tia hồng ngoại. B. tia tử ngoại. 

C. tia gamma. D. tia Rơn-ghen. 
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Câu 9. Trong các nhà hàng, khách sạn, rạp chiếu phim, v.v. có lắp máy sấy tay cảm ứng 

trong nhà vệ sinh. Khi người sử dụng đưa tay vào vùng cảm ứng, thiết bị sẽ tự động sấy 

để làm khô tay và ngắt khi người sử dụng đưa tay ra. Máy sấy tay này hoạt động dựa trên 

A. cảm ứng tia tử ngoại phát ra từ bàn tay. 

B. cảm ứng độ ẩm của bàn tay. 

C. cảm ứng tia hồng ngoại phát ra từ bàn tay. 

D. cảm ứng tia X phát ra từ bàn tay. 

Câu 10. Trong một số loại tủ lạnh hiện đại sử dụng công nghệ “Diệt khuẩn bằng tia cực 

tím”. Tia cực tím là 

A. tia gamma. B. tia X. 

C. tia tử ngoại. D. tia hồng ngoại. 

Câu 11. Phát biểu nào sau đây không phải là các đặc điểm của tia Rơnghen ? 

A. Tác dụng mạnh lên kính ảnh. B. Có thể đi qua lớp chì dày vài centimet. 

C. Khả năng đâm xuyên mạnh. D. Gây ra hiện tượng quang điện. 

Câu 12. Phôtôn 

A. là hạt mang điện tích dương. B. còn gọi là prôtôn. 

C. luôn có vận tốc bằng 3.108 m/s. D. luôn chuyển động. 

Câu 13. Pin quang điện là nguồn điện, trong đó, 

A. quang năng được biến đổi trực tiếp thành điện năng. 

B. cơ năng được biến đổi trực tiếp thành điện năng. 

C. hóa năng được biến đổi trực tiếp thành điện năng. 

D. nhiệt năng được biến đổi trực tiếp thành điện năng. 

Câu 14. Trong hiện tượng quang - phát quang, sự hấp thụ một photon dẫn đến sự giải phóng 

A. một electron. B. một cặp electron và lỗ trống. 

C. một cặp electron và ion dương. D. một photon khác. 

Câu 15. Theo mẫu nguyên tử Bohr, khi nguyên tử ở trong một trạng thái dừng thì 

A. có ít nhất một electron chuyển động trên quỹ đạo dừng. 

B. tất cả electron đều chuyển động trên quỹ đạo K. 

C. tất cả electron đều chuyển động trên cùng một quỹ đạo dừng. 

D. mỗi electron của nguyên tử chuyển động trên một quỹ đạo có bán kính xác định. 

Câu 16. Khi nói về đồng vị hạt nhân, phát biểu sai là 

A. Các đồng vị phóng xạ đều không bền. 

B. Các đồng vị của cùng một nguyên tố có cùng vị trí trong bảng hệ thống tuần hoàn. 

C. Các nguyên tử mà hạt nhân có cùng số prôtôn nhưng có số nơtrôn khác nhau gọi là đồng vị. 

D. Các đồng vị của cùng một nguyên tố có số nơtrôn khác nhau nên tính chất hóa học khác nhau. 

Câu 17. 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 18. Một mạch dao động gồm có cuộn dây L thuần cảm kháng và tụ điện C thuần dung kháng. Nếu gọi I0 là 

dòng điện cực đại trong mạch, U0 là hiệu điện thế cực đại giữa hai đầu tụ. Liên hệ đúng là 
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Câu 19. Một sóng điện từ truyền qua điểm M trong không gian. Cường độ điện trường và cảm ứng từ tại M 

biến thiên điều hòa với giá trị cực đại lần lượt là E0 và B0. Khi cảm ứng từ tại M bằng 0,5B0 thì cường độ điện 

trường tại đó có độ lớn là 

A. 0E . B. 00,25E . C. 02E . D. 00,5E . 
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Câu 20. Trong thí nghiệm Y–âng về giao thoa ánh sáng, hai khe được chiếu bằng ánh sáng đơn sắc có bước 

sóng λ. 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 có độ lớn bằng 

A. 2,5λ. B. 3λ. C. 1,5λ. D. 2λ. 

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

A. Tia hồng ngoại và tia tử ngoại đều làm ion hóa mạnh các chất khí. 

B. Tia hồng ngoại và tử ngoại đều gây ra hiện tượng quang điện đối với mọi kim loại. 

C. Một vật bị nung nóng phát ra tia tử ngoại, khi đó vật không phát ra tia hồng ngoại. 

D. Bước sóng của tia hồng ngoại lớn hơn bước sóng của tia tử ngoại. 

Câu 22. Cho h = 6,625.10-34 J.s; c = 3.108 m/s. Phôtôn của một bức xạ có năng lượng 6,625.10-19 J. Bức xạ này 

thuộc miền 

A. sóng vô tuyến. B. hồng ngoại. 

C. tử ngoại. D. ánh sáng nhìn thấy. 

Câu 23. Công thoát của một kim loại là 4,5 eV. Trong các bức xạ λ1 = 0,180 µm; λ2 = 0,440 µm; λ3 = 0,280 

µm; λ4 = 0,210 µm; λ5 = 0,320 µm. Cho hằng số Plăng 6,625.10−34 Js, tốc độ ánh sáng trong chân không 3.108 

m/s và leV = 1,6.10−19 J. Những bức xạ nào gây ra hiện tượng quang điện nếu chiếu vào bề mặt kim loại trên? 

A. λ1, λ4 và λ3. B. λ1 và λ4. 

C. λ2, λ5 và λ3. D. Không có bức xạ nào. 

Câu 24. Giới hạn quang điện của một chất quang dẫn là 0,45eV. Để quang trở bằng chất đó hoạt động được, 

phải dùng bức xạ có bước sóng nhỏ hơn 

A. 2,76 μm. B. 0,276 μm. C. 2,67 μm. D. 0,267 μm. 

Câu 25. (ĐH− 2008) Trong nguyên tử hiđrô, bán kính Bo là 
11

0 5,3.10r m−= . Bán kính quỹ đạo dừng N là 

A. 47,7. 10−11 m. B. 21,2. 10−11 m. 

C. 84,8.10−11 m. D. 132,5.10−11 m. 

Câu 26. Trong hạt nhân nguyên tử 
210

84 Po  có 

A. 126 prôton và 84 nơtron. B. 210 prôton và 84 nơtron. 

C. 84 prôton và 210 nơtron. D. 84 prôton và 126 nơtron. 

Câu 27. Cho khối lượng của hạt prôton, notron và hạt đơtêri 2

1D  lần lượt là 1,0073u; 1,0087u  và 2,0136u.  

Biết 2.1u 931,5 MeV / c=  Năng lượng liên kết của hạt nhân 2

1D
 
là 

A. 2,24 MeV. B. 3,06 MeV. C. 1,12 MeV. D. 4,48 MeV. 

Câu 28. Hạt nhân nguyên tử của nguyên tố nào bền vững nhất trong các nguyên tố Fe, He, Po và Rn ? 

A. Po. B. Fe. C. He. D. Rn. 

II. PHẦN TỰ LUẬN (3,0 điểm) 

Câu 1.  Một mạch dao động điện từ tự do gồm cuộn cảm thuần có độ tự cảm L = 2 mH và tụ điện có điện dung 

C. Cường độ dòng điện cực đại, điện tích cực đại trên một bản tụ điện lần lượt là 0,075 A và 3.10-7C. Tìm giá 

trị C. 

Câu 2.   Trong thí nghiệm Y-âng về giao thoa ánh sáng, người ta đo được khoảng cách giữa vân sáng bậc hai 

và vân sáng bậc năm cùng một phía vân trung tâm là 3 mm. Tìm số vân sáng quan sát được trên vùng giao thoa 

MN có bề rộng 11 mm. 

Câu 3.  Trong quang phổ vạch của Hidro, bước sóng của vạch thứ nhất trong dãy Laiman ứng với sự chuyển 

của electron từ quỹ đạo L về quỹ đạo K là 0,1217 m , vạch thứ nhất của dãy Banme ứng với sự chuyển 

M L→  là 0,6563 m . Tìm bước sóng của vạch quang phổ thứ hai trong dãy Laiman ứng với sự chuyển 

M K→  
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Câu 4.  Thí nghiệm giao thoa I–âng với ánh sáng đơn sắc có bước sóng λ = 0,75 μm, khoảng cách giữa hai khe 

a = 1 mm, khoảng cách hai khe đến màn D = 2 m. Tại thời điểm t = 0, truyền cho màn một vận tốc ban đầu 

hướng về phía hai khe để màn dao động điều hòa với chu kì 3 s với biên độ 40 cm. Tìm thời gian từ lúc màn 

dao động đến khi điểm M trên màn cách vân trung tâm b = 19,8 mm cho vân sáng lần thứ 11. 

 


