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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 nói về mạch dao động, khẳng định sai là 

A. năng lượng điện từ trong mạch dao động lý tưởng bảo toàn. 

B. mạch dao động gồm tụ C mắc nối tiếp với cuộn dây tự cảm L tạo thành mạch kín. 

C. dao động điện từ trong mạch dao động lý tưởng là dao động điện từ tự do. 

D. mạch dao động lý tưởng phát xạ ra sóng điện từ. 

Câu 2. Sóng vô tuyến 

A. là sóng dọc. B. có bản chất là sóng điện từ. 

C. không truyền được trong chân không. D. cùng bản chất với sóng âm. 

Câu 3. Hiện tượng chùm ánh sáng trắng đi qua một lăng kính, bị phân tách thành các chùm sáng đơn sắc là 

hiện tượng 

A. phản xạ ánh sáng. B. phản xạ toàn phần. 

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

Câu 4. Gọi ch c l v,  ,  ,        lần lượt là bước sóng của các tia chàm, cam, lục, vàng. Sắp xếp thứ tự giảm dần của 

bước sóng ta được 

A. l v c ch >  >  > .       B. c l v ch >  >  >  .       

C. ch v l c  >  >  .        D. c v l ch >   >  > .       

Câu 5. Quang phổ liên tục của một vật 

A. không phụ thuộc vào nhiệt độ của vật nóng sáng. 

B. phụ thuộc vào nhiệt độ của vật nóng sáng. 

C. không phụ thuộc vào nhiệt độ và bản chất của vật nóng sáng. 

D. phụ thuộc cả nhiệt độ và bản chất của vật nóng sáng. 

Câu 6. Chùm tia sáng ló ra khỏi lăng kính trong máy quang phổ trước đến thấu kính của buồng tối là 

A. một chùm tia hội tụ. 

B. một chùm tia phân kỳ. 

C. một chùm tia song song. 

D. nhiều chùm tia đơn sắc song song, khác phương. 

Câu 7. Chọn Câu sai? Quang phổ liên tục 

A. của các chất khác nhau ở cùng nhiệt độ luôn giống nhau. 

B. là một dải có màu từ đỏ đến tím nối liền nhau một cách liên tục. 

C. do các chất rắn, lỏng hoặc khí có áp suất lớn phát ra khi bị nung nóng. 

D. phụ thuộc vào thành phần cấu tạo và nhiệt độ của nguồn phát ra nó. 

Câu 8. Nguồn phát tia hồng ngoại là 

A. các vật bị nung nóng. 

B. các vật bị nung nóng ở nhiệt độ cao hơn môi trường. 

C. vật có nhiệt độ cao trên 2000 C . 

D. bóng đèn dây tóc. 
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Câu 9. Khi nói về tia hồng ngoại, phát biểu không đúng là 

A. Tia hồng ngoại có bản chất là sóng điện từ. 

B. Các vật ở nhiệt độ trên 2000℃ chỉ phát ra tia hồng ngoại. 

C. Tia hồng ngoại có tần số nhỏ hơn tần số của ánh sáng tím. 

D. Tác dụng nổi bật của tia hồng ngoại là tác dụng nhiệt. 

Câu 10. Tia tử ngoại được phát ra rất mạnh từ 

A. lò sưởi điện. B. màn hình vô tuyến điện. 

C. hồ quang điện. D. lò vi sóng. 

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. Công thoát êlectron của mỗi kim loại là 

A. bước sóng dài nhất của kim loại đó mà gây ra được hiện tượng quang điện. 

B. công lớn nhất dùng để bứt khỏi electron ra khỏi bề mặt kim loại đó. 

C. năng lượng nhỏ nhất dùng để bứt electron ra khỏi bề mặt kim loại đó. 

D. bước sóng ngắn nhất của bức xạ chiếu vào kim loại đó mà gây ra được hiện tượng quang điện. 

Câu 13. Nguyên tắc hoạt động của quang điện trở dựa vào hiện tượng nào sau đây? 

A. Hiện tượng quang điện ngoài. B. Hiện tượng ion hóa. 

C. Hiện tượng quang điện trong. D. Hiện tượng phát quang. 

Câu 14. Phát biểu nào sau đây là sai, khi nói về hiện tượng quang − phát quang? 

A. Sự huỳnh quang và lân quang thuộc hiện tượng quang − phát quang, 

B. Bước sóng của ánh sáng phát quang bao giờ cũng lớn hơn bước sóng của ánh sáng mà chất phát quang hấp 

thụ. 

C. Khi được chiếu sáng bằng tia tử ngoại, chất lỏng flucrexêin (chất diệp lục) phát ra ánh sáng huỳnh quang 

màu lục. 

D. Bước sóng của ánh sáng phát quang bao giờ cũng nhỏ hơn bước sóng của ánh sáng mà chất phát quang hấp 

thụ. 

Câu 15. Theo mẫu nguyên tử của Bo, nguyên tử Hiđrô đang ở trạng thái cơ bản thì 

A. nguyên tử liên tục bức xạ năng lượng. 

B. các electron chuyển động trên quỹ đạo xa hạt nhân nhất. 

C. các electron chuyển động trên quỹ đạo gần hạt nhân nhất. 

D. nguyên tử có mức năng lượng lớn nhất. 

Câu 16. 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 17. Micro trong máy phát thanh vô tuyến có tác dụng 

A. khuếch đại đao 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. 

Câu 18. Mạch dao động LC gồm cuộn cảm có độ tự cảm L = 2 mH và tụ điện có điện dung C = 2pF. Tần số 

dao động của mạch là 

A. 2,5kHz . B. 2,5MHz . C. 1kHz . D. 1MHz . 
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Câu 19. Xét một sóng điện từ đang truyền từ dưới lên trên theo phương thẳng đứng. Tại một điểm trên phương 

truyền sóng, khi véc tơ cảm ứng từ có độ lớn bằng 
1

2
 giá trị cực đại và hướng về phía Đông thì véc tơ cường 

độ điện trường có 

A. độ lớn bằng 
3

2
 giá trị cực đại và hướng về phía Nam. 

B. độ lớn bằng 
1

2
 giá trị cực đại và hướng về phía Nam. 

C. độ lớn bằng 
1

2
 giá trị cực đại và hướng về phía Bắc. 

D. độ lớn bằng 
3

2
 giá trị cực đại và hướng về phía Bắc. 

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 thì hiệu đường đi của ánh sáng từ hai khe đến điểm M có 

độ lớn nhỏ nhất bằng 

A. λ/4. B. λ. C. λ/2. D. 2λ. 

Câu 21. Trong thí nghiệm Y-âng về giao thoa ánh sáng, với a =1 mm, D = 2 m, i =1,1mm, bước sóng của ánh 

sáng đơn sắc chiếu đến hai khe là 

A. 0,2m. B. 0.55 mm. C. 1,1 mm. D. 0,55 μm. 

Câu 22. Tia hồng ngoại và tử ngoại 

A. đều có khả năng tác dụng lên kính ảnh và làm phát quang một số chất. 

B. đều là sóng điện từ nhưng vận tốc truyền trong chân không khác nhau. 

C. đều truyền thẳng (không bị lệch) khi đi qua khoảng giữa hai bản tụ điện. 

D. không gây ra được các hiện tượng phản xạ, khúc xạ, giao thoa. 

Câu 23. Trong các loại tia: Rơn – ghen, hồng ngoại, tử ngoại, đơn sắc màu lục; tia có tần số nhỏ nhất là 

A. tia Rơn-ghen. B. Tia tử ngoại. 

C. tia hồng ngoại. D. tia đơn sắc màu lục. 

Câu 24. Một chất quang dẫn có giới hạn quang điện là 1,88 μm. Lấy c = 3.108 m/s. Hiện tượng quang điện 

trong xảy ra khi chiếu vào chất này ánh sáng có tần số nhỏ nhất là 

A. 1,452.1014 Hz. B. 1,596.1014 Hz. C. 1,875.1014 Hz. D. 1,956.1014 Hz. 

Câu 25. Cho bán kính quỹ đạo dừng của electron trong nguyên tử hidrô ở trạng thái cơ bản là 5,3.10-11 m. Nếu 

bán kính quỹ đạo dừng của electron trong nguyên tử hidrô là 2,12 
0

A  thì electron đang chuyển động trên quỹ 

đạo 

A. K. B. N. C. M. D. L. 

Câu 26. (ĐH − 2007) Hằng số Plăng h = 6,625.10−34J.S và tốc độ ánh sáng trong chân không c = 3.108 m/s, lấy 

1 eV = ],6.10−19 J. Khi êlectrôn (êlectron) trong nguyên tử hiđrô chuyển từ quĩ đạo dừng có năng lượng −0,85 

eV sang quĩ đạo dừng có năng lượng −13,60 eV thì nguyên tử phát bức xạ điện từ có bước sóng 

A. 0,4340 µm. B. 0,4860 µm. C. 0,0974 µm. D. 0,6563 µm. 

Câu 27. So với hạt nhân 29

14 Si , hạt nhân 40

20 Ca  có nhiều hơn 

A. 6 nơtron và 5 prôton. B. 5 nơtron và 6 prôton. 

C. 5 nơtron và 12 prôton. D. 11 nơtron và 6 prôton. 

Câu 28. Cho: mC = 12,00000u ; mp = 1,00728u ; mn = 1,00867 u ; –271u  1,66058.10 kg= ; 1eV = 1,6.10–19 J; c = 

3.108 m/s. Năng lượng tối thiểu để tách hạt nhân 12C thành các nuclôn riêng biệt bằng 
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A. 89,4 MeV B. 44,7 MeV C. 72,7 MeV D. 8,94 MeV 

II. PHẦN TỰ LUẬN (3,0 điểm) 

Câu 1.  Mạch dao động LC lý tưởng dao động với chu kỳ riêng T = 10-4 s, hiệu điện thế cực đại giữa hai bản 

tụ là Uo = 10V, cường độ dòng điện cực đại qua cuộn dây là Io = 0,02A. Tìm điện dung của tụ điện. 

Câu 2.  Đồ thị của cường độ dòng điện trong mạch dao động được cho như hình vẽ. Viết biểu thức của điện 

tích trên bản của tụ điện. 

 

Câu 3.   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 4.  Theo mẫu nguyên tử Bohr, năng lượng ở quỹ đạo dừng thứ n của electron trong nguyên tử Hyđrô 

được tính bởi công thức n 2

-13,6
E =

n
 eV (n = 1, 2, 3…). Cho các hằng số 34h 6,625.10 Js−= và –191eV 1,6.10 J,=  

Tìm tần số lớn nhất của bức xạ sinh ra khi electron chuyển động từ quỹ đạo dừng bên ngoài vào quỹ đạo dừng 

bên trong. 

 


