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ÔN TẬP VẬT LÝ 11-THI TỐT NGHIỆP THPT 
CHƯƠNG I. ĐIỆN TÍCH. ĐIỆN TRƯỜNG 

BÀI 1 : ĐIỆN TÍCH. ĐỊNH LUẬT CU - LÔNG 
I.Điện tích.  
- Điện tích kí hiệu q hay Q . Đơn vị là Cu lông (C) 
II.Tương tác điện. Hai loại điện tích 
* Có hai loại điện tích: 
+ Điện tích dương . Kí hiệu trên hình vẽ :  
+ Điện tích âm. Kí hiệu trên hình vẽ : 
* Sự tương tác điện là  sự đẩy hay hút nhau giữa các loại điện tích đó   
+ Các điện tích cùng loại (dấu) thì đẩy nhau ( q1.q2>0) 
+ Các điện tích khác loại (dấu) thì hút nhau ( q1.q2<0). 
 
III. ĐỊNH LUẬT CU – LÔNG. HẰNG SỐ ĐIỆN MÔI. 
1.Định luật Cu-lông 

-Biểu thức: 
1 2

2

q .q
F k

r
   

Trong hệ SI : k = 9.109(N.m2/ C2 ): hệ số tỉ lệ  
r  : Khoảng cách giữa 2 điện tích (m).  
F  : Độ lớn của lực tương tác tĩnh điện (N) 
q1 , q2 : Điện tích của các điện tích điểm (C) 
2.Lực tương tác giữa các điện tích điểm đặt trong môi trường điện môi đồng tính.  
   Hằng số điện môi ɛ. 
   + Điện môi là môi trường cách điện. 
   +Thực nghiệm cho: Lực tương tác giữa các điện tích điểm đặt trong môi trường điện môi đồng tính 
giảm ɛ lần so với đặt trong chân không. 
   +: Hằng số điện môi, không có đơn vị,  1 ( trong chân không  = 1, trong không khí   1).  
3.Đặc điểm lực tương tác giữa 2 điện tích điểm q1; q2 đặt cách nhau một khoảng r trong môi trường 
có hằng số điện môi  có: 
- Điểm đặt: trên điện tích bị tác dụng. 
- Phương: Nằm trên đường nối 2 điện tích. 
- Chiều: + Đẩy nhau nếu  q1.q2>0  (q1; q2 cùng dấu) 
   + Hút nhau nếu  q1.q2<0  (q1; q2 trái dấu) 

- Độ lớn:  
1 2

12 21 2

q .q
F F F k

.r
  


   ; k = 9.109  (ghi chú: F là lực tĩnh điện) 

- Biểu diễn: 
 
 
  
 
 
 

BÀI 2: THUYẾT ÊLECTRON. ĐỊNH LUẬT BẢO TOÀN ĐIỆN TÍCH. 
 
I. THUYẾT ÊLECTRON. 
1.Cấu tạo nguyên tử về phương diện điện. Điện tích nguyên tố. 
2.Thuyết electron. 
 *Nội dung: 
 + Electron có thể rời khỏi nguyên tử để di chuyển từ nơi này đến nơi khác. Nguyên tử mất 
electron trở thành hạt mang điện dưong gọi là iôn dương. 
 + Nguyên tử trung hòa có thể nhận thêm êlectron để trở thành hạt mang điện âm gọi là iôn âm. 
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 + Một vật nhiễm điện âm khi số electron mà nó chứa lớn hơn số proton ở nhân. Nếu số electron ít 
hơn số prôton thì vật nhiễm điện dương.  

            + Điện tích q của một vật tích điện: q n. e   

- Vật thiếu êlectron (tích điện dương): q = + n.e 
- Vật thừa êlectron (tích điện âm):       q =  – n.e 

   Với: 
191,6.10e C : là điện tích nguyên tố.  

       n : số hạt electron bị thừa hoặc thiếu. 
            + Điện tích của êlectron  191, 6.10e C   . 
            + Điện tích của proton:  191, 6.10q e C  . 
II. VẬN DỤNG.  
1.Vật (chất) dẫn điện và vật (chất) cách điện 
 + Vật (chất) dẫn điện là vật (chất) có chứa nhiều các điện tích tự do.  
 + Vật (chất) cách  điện là vật (chất) không chứa hoặc chứa rất ít các điện tích tự do.  
2.Sự  nhiễm điện do tiếp xúc. 
 Đưa vật chưa nhiễm điện tiếp xúc với vật nhiễm điện thì nó sẽ nhiễm điện cùng dấu với vật đó. 
             Đó là sự nhiễm điện do tiếp xúc. 
3.Sự  nhiễm điện do hưởng ứng : Do sự phân bố lại của các electron ở trong vật nhiễm điện  
 Đưa quả cầu A nhiễm điện dương lại gần đầu M thanh kim loại MN trung hoà về điện thì đầu M 
nhiễm điện âm, đầu N nhiễm điện dương. Sự nhiễm điện của thanh kim loại thanh MN là sự nhiễm điện 
do hưởng ứng. 
 Nếu đưa quả cầu A ra xa, thanh kim loại MN lại trở lại trạng thái trung hòa về điện. Điều đó 
chứng tỏ độ lớn của các điện tích âm và dương ở các đầu M và N là bằng nhau. 
III. ĐỊNH LUẬT BẢO TOÀN ĐIỆN TÍCH.  

Trong một hệ vật cô lập về điện, tổng đại số của các điện tích là không đổi: 
Cho hệ 2 vật: 1 2 1 2' 'q q q q    

 
BÀI 3: CƯỜNG ĐỘ ĐIỆN TRƯỜNG.  

I.CƯỜNG ĐỘ ĐIỆN TRƯỜNG.  

 Biểu thức: 
F

E
q

  . Đơn vị: E(V/m) 

 Chú ý: Cường độ điện trường tại một điểm không phụ thuộc vào độ lớn của điện tích thử q. 
2.Véc tơ cường độ điện trường. 

  

+ q> 0 :  cùng phương, cùng chiều với . 

+ q< 0 :  cùng phương, ngược chiều với . 

3.Véctơ cường độ điện trường  do 1 điện tích điểm Q gây ra tại điểm M cách Q một đoạn r có:   - 
Điểm đặt: Tại M. 
- Phương:  Nằm trên đường thẳng nối M và Q 
- Chiều:  Hướng ra xa Q nếu Q > 0, hướng vào Q nếu Q <0 

- Độ lớn:  ; k = 9.109  

- Biểu diễn: 
 
  
 

II.NGUYÊN LÍ CHỒNG CHẤT ĐIỆN TRƯỜNG:  
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Xét trường hợp tại điểm đang xét chỉ có 2 cường độ điện trường do hai điện tích điểm gây ra, thì cường 

độ điện truờng tổng hợp tại điểm đó:   

+  

+  

+  

+  

       Nếu  

 
BÀI 4+5: CÔNG CỦA LỰC ĐIỆN- HIỆU ĐIỆN THẾ 

I.CÔNG CỦA LỰC ĐIỆN TRƯỜNG 

1.Biểu thức:     MNA qE d qE MH . .  

Trong đó, d =MH là hình chiếu của quỹ đạo MN lên phương của 
đường sức điện. 
2.Chú ý: 
+ d > 0 khi hình chiếu cùng chiều đường sức. 
+ d < 0 khi hình chiếu ngược chiều đường sức. 
 
II.THẾ NĂNG CỦA MỘT ĐIỆN TÍCH TRONG ĐIỆN TRƯỜNG. 
1.Khái niệm về thế năng của một điện tích trong điện trường 
  +Thế năng của một điện tích q trong điện trường đặc trương cho khả năng sinh công của điện trường khi 
đặt điện tích q tại một điểm mà ta xét trong điện trường. 

  +Một điện tích q (dương) đặt tại điểm M trong điện trường đều thì: MA qEd . W  

2.Liên hệ giữa công của lực điện và hiệu thế năng của điện tích 
    + Biểu thức: AMN = WM - WN 

II.HIỆU ĐIỆN THẾ 
1.Định nghĩa 

     + Biểu thức:     MN
MN M N

A
U V V

q
 

2.  Liên hệ giữa cường độ điện trường và hiệu điện thế: 
UE
d

 

BÀI 6. TỤ ĐIỆN. 
I.TỤ ĐIỆN 
1.Tụ điện là gì ? 
-Tụ điện là một hệ hai vật dẫn (gọi là hai bản của tụ điện) đặt gần nhau và ngăn cách nhau bằng một lớp 
cách điện. Nó dùng để chứa điện tích.  
-Kí hiệu tụ điện trong mạch điện :  
2.Cách tích điện cho tụ điện 
-Nối 2 bản của tụ điện vào 2 cực của nguồn điện. Bản nối với cực dương sẽ tích điện dương, bản nối với 
cực âm sẽ tích điện âm. 
-Độ lớn điện tích trên hai bản bằng nhau nhưng trái dấu. Điện tích của tụ là điện tích của bản dương. 
 
II.ĐIỆN DUNG CỦA TỤ ĐIỆN 

  + Biểu thức: 
Q

C Q CU
U

    

Trong đó:  C  : Điện dung (F). ; Q  : Điện tích (C). ; U  : Hiệu điện thế (V). 
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CHƯƠNG II: DÒNG ĐIỆN KHÔNG ĐỔI 
BÀI 7 :  DÒNG ĐIỆN KHÔNG ĐỔI. NGUỒN ĐIỆN 

 
I.CƯỜNG ĐỘ DÒNG ĐIỆN. DÒNG ĐIỆN KHÔNG ĐỔI. 
1.Cường  độ dòng điện 

+ Biểu thức : 
.

 
 

N eqI
t t

,  cường độ dòng điện I có đơn vị là ampe (A) 

  Trong đó : q  là điện lượng, t  là thời gian. 
        N số electron chuyển qua tiết diện thẳng của vật dẫn trong thời gian t(s) 
2.Dòng điện không đổi. 

Biểu thức: 
qI
t

 

 Lưu ý:  số electron chuyển qua tiết diện thẳng của vật dẫn : .. . .   
I tq N e I t N
e

 

 
3.Định luật Ôm đối với đoạn mạch chỉ có điện trở  

a.Định luật Ôm :  
U

I
R

 

b.Ghép điện trở 
Đại lượng Đoạn mạch nối tiếp Đoạn mạch song song 

Hiệu điện thế 
 
U = U1 + U2 + …+ Un 

 

U = U1 = U2 = ….= Un 

/ / / / / /. i iU I R I R   

Cường độ dòng điện 

 
I = I1 = I2= …= In 

nt i
nt

nt i

U U
I

R R
   

I = I1 + I2 +….+ In 

/ /i
i

i i

UU
I

R R
   

Điện trở tương đương Rtđ = R1 + R2 +…+ Rn` 
n21t R

1
....

R

1

R

1

R

1


ñ

 

 
II.SUẤT ĐIỆN ĐỘNG CỦA NGUỒN ĐIỆN 

-Công thức: 
A
q

  

- Điện trở của nguồn điện được gọi là điện trở trong của nó. 
- Mỗi nguồn điện được đặc trưng: (  , r) kí hiệu:  
 
Chú ý: Suất điện độngcủa một nguồn điện có giá trị bằng hiệu điện thế giữa hai cực của nó khi mạch 
ngoài hở. 

 
BÀI 8:  ĐIỆN NĂNG - CÔNG SUẤT ĐIỆN. 

I.ĐIỆN NĂNG TIÊU THỤ VÀ CÔNG SUẤT ĐIỆN 
1.Điện năng tiêu thụ của đoạn mạch 
    Biểu thức:  A=qU=U.I.t  
   Trong đó: A: Công (J).;  q : Điện tích (C);   U: Hiệu điện thế (V). 
   t : Thời gian dòng điện chạy qua đoạn mạch (s). 
2.Công suất điện 

    Biểu thức:
AP   U.I
t

 
 

Trong đó: U: Hiệu điện thế (V); I: Cường độ dòng điện (A); P: Công suất (W) 

- 
,r

+   
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II.CÔNG SUẤT TỎA NHIỆT CỦA VẬT DẪN KHI CÓ DÒNG ĐIỆN CHAY QUA 
1.Định luật Jun-Len-xơ 

   +Biểu thức
2Q RI t  

    Trong đó:  Q  : nhiệt lượng (J);  R  : Điện trở ( );  I   : Cường độ dòng điện (A );  t   : Thời gian (t) 
2.Công suất tỏa nhiệt của vật dẫn khi có dòng điện chạy qua 

  +Biểu thức   2Q
P RI

t
     với  P [W];   U [V];  I [A];  R [ ] 

III.CÔNG VÀ CÔNG SUẤT CỦA NGUỒN 
1.Công của nguồn điện (công của lực lạ bên trong nguồn điện): 

  + Biểu thức: A = .I.tng 
 

    Trong đó:  : suất điện động (V); I: cường độ dòng điện (A); t: thời gian (s) 
2.Công suất của nguồn điện 

  +Biểu thức:   .I ng
ng

A
P

t
  

BÀI 9: ĐỊNH LUẬT ÔM ĐỐI VỚI TOÀN MẠCH. 
1.Định luật Om đối với toàn mạch 
Cường độ dòng điện chạy trong mạch điện kín tỉ lệ thuận với suất điện động của nguồn điện và tỉ lệ 
nghịch với điện trở toàn phần của mạch đó 

Biểu thức: 



N

I
R r

 

Trong đó:  I : Cường độ dòng điện mạch kín (A) . 
  RN: Điện trở tương đương của mạch ngoài   . 
  ξ : Suất điện động của nguồn điện (V). 
  r : Điện trở trong của nguồn điện ( ) 
2.Nhận xét 
a.Hiện tượng đoản mạch 

-Nếu điện trở mạch ngoài R = 0 thì 
I

r
 ta nói nguồn điện bị đoản mạch. 

-Hiện tượng đoản mạch xảy ra khi nối hai cực của nguồn điện chỉ bằng dây dẫn có điện trở rất nhỏ. Khi 
đoản mạch, dòng điện chạy qua mạch có cường độ lớn và có hại 
b.Hiệu điện thế giữa hai cực (dương và âm) của nguồn điện  
E = Ir + IRN mà IRN = UAB UAB = UN = E  - Ir 
Nếu mạch hở (I = 0) hay r = 0  thì UAB =  E 
4.Hiệu suất của nguồn điện 

Công thức tính hiệu suất của nguồn điện:     
  

coùích N N N

tp N

A U It U R
H

A It R r
 

 
BÀI 10: GHÉP CÁC NGUỒN THÀNH BỘ 

1.Bộ nguồn ghép nối tiếp 
    Suất điện động của bộ nguồn ghép nối tiếp bằng tổng các suất 
điện động của các nguồn có trong bộ. 

   Biểu thức:  b 1 2 nE E E ..... E      

    Điện trở trong br  của bộ nguồn ghép nối tiếp bằng tổng các điện 

trở trong của các nguồn có trong bộ. 

   Biểu thức:  b 1 2 nr r r ..... r     

RN 

- A B 
,r

+   
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Chú ý: Nếu có n nguồn giống nhau ghép nối tiếp thì 
b

b

E nE
r nr

 
 

 

2.Bộ nguồn song song 
  + Là bộ nguồn gồm n nguồn giống nhau được ghép song song với nhau, 
trong đó nối cực dương của các nguồn vào cùng một điểm A và nối cực 
âm của các nguồn vào cùng điểm B như hình vẽ.  

  +Suất điện động và điện trở trong của bộ nguồn ghép song song: b

b

E E
rr
n

 





 

 

CHƯƠNG III. DÒNG ĐIỆN TRONG CÁC MÔI TRƯỜNG 
 
I: DÒNG ĐIỆN TRONG KIM LOẠI 
1.Bản chất của dòng điện trong kim loại: 
  -Dòng điện trong kim loại là dòng chuyển dời có hướng của các  êlectrôn tự do dưới tác dụng của điện 
trường. 
 
2.Nguyên nhân gây ra điện trở của kim loại: 
 - Khi chuyển động có hướng các êlectron tự do luôn bị “cản trở” do “va chạm” với chỗ mất trật tự của 
mạng (dao động nhiệt của các ion trong mạng tinh thể kim loại, các nguyên tử lạ lẫn trong kim loại, sự 
méo mạng tinh thể do biến dạng cơ) gây ra điện trở của kim loại. 
 
3.Sự phụ thuộc của điện trở suất của kim loại theo nhiệt độ. 
  +Khi nhiệt độ tăng, chuyển động nhiệt của các ion trong mạng tinh thể tăng nên gây cản trở nhiều hơn, 
với êlectron chuyển động có hướng làm điện trở kim loại tăng.  
  +Điện trở suất của kim loại tăng theo nhiệt độ gần đúng theo hàm bậc nhất :  = o[(1 + α(t – to)] 
 Trong đó:  o: điện trở suất ở to (oC), thường ở 20oC ( m ) 
 Hệ số nhiệt điện trở α phụ thuộc vào nhiệt đô, độ sạch và chế độ gia công vật liệu (K-1) 
 
II. DÒNG ĐIỆN TRONG CHẤT ĐIỆN PHÂN 
1. Bản chất: Dòng điện trong chất điện phân là dòng iôn dương và iôn âm chuyển động có hướng theo 
hai chiều ngược nhau.Ion dương chạy về phía catốt nên gọi là cation. Ion âm chạy về phía anốt nên gọi là 
anion. 
 
2.Các hiện tượng diễn ra ở điện cực. hiện tượng dương cực tan 
       +Khi xảy ra hiện tượng điện phân, các ion tới điện cực trao đổi điện tích với các điện cực để trở thành 
nguyên tử hay phân tử trung hòa bám vào điện cực hay bay ra khỏi dung dịch hoặc gây các phản ứng hóa 
học phụ  
       +Hiện tượng cực dương tan xảy ra khi điện phân một muối kim loại mà anôt làm bằng chính kim loại 
của muối ấy. 
       +Bình điện phân dương cực tan không khác gì một điện trở nên cũng áp dụng đươc định luật Ôm cho 
đoạn mạch chỉ có điện trở   
 
3.Các Định Luật Fa-Ra-Đây 
a.Định luật Fa-ra-day thứ nhất 
 Khối lượng vật chất được giải phóng ở điện cực của bình điện phân tỉ lệ thuận với điện lượng 
chạy qua bình đó :  m = k.q 
  Với k là đương lượng điện hóa của chất được giải phóng ở điện cực 
b.Định luật Fa-ra-day thứ hai 
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 Đương lượng điện hóa k của một nguyên tố tỉ lệ với đương lượng gam A/n của nguyên tố đó. Hệ 

số tỉ lệ là 1/F, trong đó F gọi là số Fa-ra-day: 1 A
k

F n
  

c.Công thức Fa-ra-day 

 Khối lượng của chất giải phóng ra ở điện cực bình điện phân  1 A
m It

F n
  

Trong đó :  
 m : Khối lượng (g);    A : Số khối hay khối lượng mol nguyên tử  
 I : Cường độ dòng điện (A);    t : Thời gian dòng điện chạy qua (s) 
 n : Hóa trị;      F = 96500 C/mol: số Faraday 
 
4.Ứng Dụng Của Hiện Tượng Điện Phân 
Hiện tượng điện phân được áp dụng trong các công nghệ luyện kim, hóa chất, mạ điện, đúc điện….. 
 
III:  DÒNG ĐIỆN TRONG CHẤT KHÍ  
1.BẢN CHẤT CỦA DÒNG ĐIỆN TRONG CHẤT KHÍ 
  a.Sự ion hóa chất khí và tác nhân ion hóa  
    Khi chất khí bị tác nhân ion hóa (đốt nóng bằng ngọn đèn ga, chiếu tia lửa điện,…) thì chất khí xuất 
hiện các hạt tải điện: ion âm, ion dương và các electron gọi là sự ion hóa chất khí 
 b.Bản chất dòng điện trong chất khí 
    Dòng điện trong chất khí là dòng chuyển dời có hướng của các ion dương theo chiều điện trường và 
các ion âm, các electron ngược chiều điện trường . Các hạt tải điện này do chất khí bị ion hóa sinh ra 
c.Quá trình dẫn điện không tự lực của chất khí 
 Quá trình dẫn điện của chất khí xảy ra khi phải dùng tác nhân ion hóa từ bên ngoài để tạo ra hạt tải 
điện gọi là quá trình dẫn điện không tự lực, khi ngừng tác nhân ion hóa thì chất khí không dẫn điện 
 Quá trình dẫn điện không tực lực trong chất khí không tuân theo định luật Ohm. 
 
2.QUÁ TRÌNH DẪN ĐIỆN TỰ LỰC TRONG CHẤT KHÍ VÀ ĐIỀU KIỆN ĐỂ TẠO RA QUÁ 
TRÌNH DẪN ĐIỆN TỰ LỰC. 
 Quá trình dẫn điện của chất khí có thể tự duy trì, không cần ta chủ động tạo ra hạt tải điện, gọi là quá 
trình dẫn điện (phóng điện) tự lực. 
 Muốn có quá trình dẫn điện tự lực thì trong hệ gồm chất khí và các điện cực phải tự tạo ra các hạt tải 
điện mới để bù vào số hạt tải điện đi đến điện cực và biến mất 
 Có bốn cách chính tạo ra hạt tải điện mới trong chất khí:  
 + Dòng điện chạy qua chất khí làm nhiệt độ khí tăng rất cao, khiến phân tử khí bị ion hóa. 
 + Điện trường trong chất khí rất lớn, khiến phân tử khí bị ion hóa ngay khi nhiệt độ thấp. 
 + Catốt bị dòng điện nung nóng đỏ, làm phát xạ nhiệt electron. 
 + Catốt không bị nóng đỏ nhưng bị các ion dương có năng lượng lớn đập vào, làm bật electron ra 
khỏi ca tốt và trở thành hạt tải điện. 
 
3.TIA LỬA ĐIỆN VÀ ĐIỀU KIỆN TẠO RA TIA LỬA ĐIỆN 
a.Định nghĩa 
 Tia lửa điện là quá trình phóng điện tự lực trong chất khí khi đặt giữa hai điện cực điện trường đủ 
mạnh để biến phân tử khí trung hòa thành ion dương và electron tự do 
b.Điều kiện tạo ra tia lửa điện: Phải có điện trường đủ mạnh vào khoảng 3.106

 V/m 

c.Ứng dụng:  
 Tia lửa điện dùng trong động cơ nổ để đốt các hỗn hợp nổ (bugi) 
 Sét là tia lửa điện khổng lồ hình thành giữa đám mây mưa và mặt đất hoặc giữa các đám mây tích 
điện trái dấu.   
 
4.HỒ QUANG ĐIỆN VÀ ĐIỀU KIỆN TẠO RA HỒ QUANG ĐIỆN 
a.Định nghĩa 
 Hồ quang điện là quá trình phóng điện tự lực xảy ra trong chất khí ở áp suất thường hoặc áp suất thấp 
đặt giữa hai điện cực có hiệu điện thế không lớn. 
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 Hồ quang điện có thể kèm theo tỏa nhiệt và tỏa sáng rất mạnh (nhiêt độ lên đến 3500oC). 
b.Điều kiện tạo ra hồ quang điện: 

-Phải làm nóng điện cực để phát xạ nhiệt electron  
-Điện trường phải mạnh làm ion hóa chất khí  

c.Ứng dụng hồ quang điện: hàn điện, làm đèn chiếu sáng, nấu chảy kim loại 
 

 
IV:  DÒNG ĐIỆN TRONG CHẤT BÁN DẪN 
1.CHẤT BÁN DẪN VÀ TÍNH CHẤT 
Chất bán dẫn tiêu biểu là gemani và silic 

Điện trở suất của bán dẫn lớn hơn điện trở suất của kim loại nhưng nhỏ hơn điện trở suất của điện 
môi.  

Điện trở suất của bán dẫn phụ thuộc vào nhiệt độ: khi nhiệt độ tăng, điện trở suất giảm nhanh, hệ 
số nhiệt điện trở có giá trị âm; khi nhiệt độ thấp chất bán dẫn có tính chất cách điện như điện môi 

Điện trở suất của chất bán dẫn phụ thuộc mạnh vào tạp chất. 
Điện trở suất của chất bán cũng giảm đáng kể khi nó bị chiếu sáng hoặc bị tác nhân ion hóa khác. 

 
2.HẠT TẢI ĐIỆN TRONG CHẤT BÁN DẪN. BÁN DẪN LOẠI n VÀ BÁN DẪN LOẠI p 
a.Bán dẫn loại n và bán dẫn loại p 
 Chất bán dẫn có hai loại hạt tải điện là electron và lỗ trống. 
b.Bản chất dòng điện trong bán dẫn: 
Dòng điện trong chất bán dẫn là dòng các electron dẫn chuyển động ngược chiều điện trường và dòng các 
lỗ trống chuyển động cùng chiều điện trường.  
c.Tạp chất cho (đôno) và tạp chất nhận (axepto) 

Bán dẫn chứa đôno (tạp chất cho) là loại n, có mật độ electron rất lớn so với mật độ lỗ trống: hạt 
tải điện chủ yếu là electron  

Bán dẫn chứa axepto (tạp chất nhận) là loại p, có mật độ lỗ trống rất lớn so với mật độ electron: 
hạt tải điện chủ yếu là lỗ trống  
3.LỚP CHUYỂN TIẾP p – n 
 Lớp chuyển tiếp p-n là chỗ tiếp xúc của miền mang tính dẫn p và miền mang tính dẫn n được tạo ra 
trên một tinh thể bán dẫn. 
       Ở lớp chuyển tiếp p-n, sẽ hình thành 1 lớp không có hạt tải  điện  gọi là lớp nghèo.( xem hình)  
Điện trở lớp nghèo rất lớn.  
 
 
 
 
 
       Dòng điện chỉ chạy qua được lớp chuyển tiếp p-n theo chiều từ p sang n (chiều thuận), nên lớp 
chuyển tiếp p-n được dùng làm đi ốt bán dẫn để chỉnh lưu dòng điện xoay chiều. 

 
CHƯƠNG IV. TỪ TRƯỜNG 

I. CẢM ỨNG TỪ 

Tại mỗi điểm trong không gian từ trường được xác định bằng một vecto cảm ứng từ B


có đặc điểm: 

-Có điểm đặt tại điểm ta xét. 

- Có hướng trùng với hướng của từ trường tại điểm đó 

- Có độ lớn là : F
B

I



. 

 F(N): độ lớn lực từ tác dụng lên một phần tử dòng điện có chiều dài , cường độ I đặt vuông góc với hướng từ 
trường tại điểm đó 

- Đơn vị cảm ứng từ B là Tesla (T)       

 
 

p  n  

p  n  

S ö ï h ìn h  th a øn h  lô ùp  ch u y e ån  tie áp  p  -  

E t 

Đi ốt Bán dẫn 
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II. PHƯƠNG, CHIỀU VÀ ĐỘ LỚN CỦA LỰC TỪ F


 DO TỪ TRƯỜNG  TÁC DỤNG LÊN ĐOẠN DÂY 

DẪN CÓ DÒNG ĐIỆN I l


 

+ Điểm đặt : Đặt tại trung điểm đoạn dây l  

+Phương :Vuông góc với mặt phẳng chứa dây và B


: mp (

  , B


) 

+ Chiều  : Được xác định bởi quy tắc bàn tay trái : “Đặt bàn tay trái duỗi 
thẳng sao cho các đường sức từ xuyên vào lòng bàn tay, chiều từ cổ tay đến các 
đầu ngón tay chỉ chiều dòng điện. Khi đó chiều của ngón cái choãi ra 90 o là 
chiều của lực từ “ 

+ Độ lớn của F


:      F = B I  sin   (công thức Ampe)  

  F : Lực từ  (N).    

  B : Cảm ứng từ (T).     

    : Chiều dài đoạn dây (m).  

   : Góc hợp bởi B


 và 

  trong dây dẫn. 

 

Trường hợp riêng: 

-Nếu đường sức từ song song với dây dẫn ( B


// l
 0 00 180 0hay F      ): Không có lực từ tác 

dụng  

-Nếu đường sức từ vuông góc với dây dẫn ( B


 l


090 F BIl    ): Lực từ tác dụng cực đại 

 
III.TỪ TRƯỜNG CỦA DÒNG ĐIỆN CHẠY TRONG CÁC DÂY DẪN CÓ HÌNH DẠNG ĐẶC BIỆT. 

1. TỪ TRƯỜNG CỦA DÒNG ĐIỆN CHẠY TRONG DÂY DẪN THẲNG DÀI 

Véc tơ cảm ứng từ do dòng điện thẳng, dài gây ra tại một điểm M ta xét 
có:  

+Điểm đặt: tại điểm ta xét. 

+Phương: vuông góc với mặt phẵng chứa dây dẫn và điểm ta xét. 

+Chiều: xác định theo qui tắc nắm tay phải: Để bàn tay phải sao cho ngón cái 
nằm dọc theo dây dẫn và chỉ theo chiều dòng điện, khi đó các ngón tay kia 
khum lại cho ta chiều của các đường sức từ; 

+Độ lớn: 72.10
I

B
r

   trong đó: r là khoảng cách từ điểm ta xét đến dòng 

điện (m). 

 

 2. TỪ TRƯỜNG CỦA DÒNG ĐIỆN TRÒN 

Véc tơ cảm ứng từ B


 do dòng điện chạy trong khung dây tròn gây ra tại tâm của vòng dây có:  



B

 

 

P 

Q 

I 

M 

 

r 
O 

 

  

 



BỘ ĐỀ ÔN LUYỆN THI TN THPT CHUẨN CẤU TRÚC MÔN VẬT LÝ – NĂM HỌC 2020-2021 

Trang 10 
 

+Điểm đặt: tại tâm vòng dây;  

+Phương: vuông góc với mặt phẳng chứa vòng dây; 

+Chiều: vào Nam ra Bắc: mặt Nam của dòng điện tròn là mặt khi nhìn vào ta thấy 
dòng điện chạy theo chiều kim đồng hồ, còn mặt Bắc thì ngược lại; 

+Độ lớn: 72 10
I

B N
R

  ;  Trong đó: N là số vòng dây xếp sít nhau, R là bán kính 

của khung dây tròn(m). 

3. TỪ TRƯỜNG CỦA DÒNG ĐIỆN TRONG ỐNG DÂY HÌNH TRỤ. 

    a.Dạng đường sức từ: 

        + Bên trong ống dây là những đường thẳng song song và  cách đều  nhau (từ trường đều).  

        + Bên ngoài ống dây, các đường sức từ phân bố giống của một nam châm thẳng. 

    b.Chiều của các đường sức từ: tuân theo qui tắc nắm tay phải hoặc  vào mặt Nam ra mặt Bắc 

Khum các ngón tay của bàn tay phải theo chiều dòng điện trong ống dây, chiều của ngón tay cái choãi ra vuông góc 
với mặt phẳng vòng dây chỉ chiều đường sức từ bên trong ống dây  

    c.Độ lớn cảm ứng từ trong ống dây (trong không khí): 

             7 7 N
B 4  .10  n I 4 .10 I    


 

N : Số vòng của ống dây 

: Chiều dài ống dây (m) 

I : Cường độ dòng điện (A) 

B:Cảm ứng từ trong lòng ống dây(T) 

n : Số vòng trên mỗi đơn vị dài của ống dây 

 (vòng / mét) (n = N/  ) 

4. TỪ TRƯỜNG CỦA NGHIỀU DÒNG ĐIỆN (nguyên lý chồng chất từ trường) 

Vectơ cảm ứng từ tại một điểm do nhiều dòng điện gây ra bằng tổng các vectơ cảm ứng từ do từng dòng điện gây ra 
tại điểm ấy. 

nBBBB


 ...21  

 

 

        

 

 

 

 

 

 

M 
 

 

  

I1 I2 

 

M O1 O2 r1 r2 

  

r2 

I1 I2 

 

O1 O2 r1 M 
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5. Định nghĩa lực Lo-ren-xơ 

  Lực Lo-ren-xơ là lực từ tác dụng lên mọi hạt điện tích chuyển động trong từ trường 

a. Đặc điểm của lực Lo-ren-xơ 

+ Điểm đặt : trên mỗi điện tích . 

+ Phương : vuông góc với mặt phẳng chứa v và B


 

+ Chiều : Xác định bằng quy tắc bàn tay trái : 

 “ Để bàn tay trái mở rộng sao cho từ trường hướng vào lòng bàn tay, 
chiều từ cổ tay đến ngón giữa là chiều của v


 khi q0 > 0 và ngược chiều v


 

khi q0 < 0. Lúc đó, chiều của lực Lo-ren-xơ là chiều của ngón cái choãi ra 

+ Độ lớn :            f  = q0vBsin  . 

    F: Lực Lo-ren-xơ (N)  .    q : Điện tích (C). 

    v : Vận tốc (m/s).             B : Cảm ứng từ (T). 

      : Góc hợp bởi v

và B


. 

Trường hợp riêng : -Nếu  = 0,  = 1800 ( Bv


// ) 0f   

                                            - Nếu  = 900 ( v B
 

 ) 0f q vB   

 

CHƯƠNG V: CẢM ỨNG ĐIỆN TỪ 

I. TỪ THÔNG 
1. Định nghĩa 
* Xét vòng dây dẫn kín, phẳng đặt trong từ trường đều B


và có diện tích giới hạn S. Trên đường vuông 

góc với mặt phẳng S ta vẽ véctơ pháp tuyến dương n (chiều của n được chọn tuỳ ý, có độ dài bằng đơn 
vị) 

 Gọi  là góc hợp bởi n  và B


 thì  từ thông  qua diện tích S là đại lượng được xác định bởi công thức : 

 = BS cos  . 

   : Từ thông qua diện tích S (Wb) 

 B  : Cảm ứng từ (T)   

 S  : Tiết diện mạch kín (m2).   

 = ( ,n B


) : Góc hợp bởi véctơ pháp tuyến n

và véctơ cảm ứng từ B


  

* Từ thông là một đại lượng đại số 

 + Nếu  <  / 2 ( góc nhọn)     > 0 . 

 + Nếu  >  / 2 ( góc tù)         < 0 . 

 + Nếu  =  / 2       = 0 ( đường sức từ // với mặt phẳng S thì từ thông qua S bằng 0) 

+ Nếu  = 0    = BS (đường sức từ   với mặt phẳng S thì từ thông qua S cực đại) 

2. Đơn vị từ thông : là vêbe (Wb) 
 
 II. HIỆN TƯỢNG CẢM ỨNG ĐIỆN TỪ 
- Khi từ thông qua một mạch kín (C) biến thiên thì trong (C) xuất hiện dòng điện cảm ứng. Hiện tượng xuất 
hiện dòng điện cảm ứng trong (C) gọi là hiện tượng cảm ứng điện từ. 
- Hiện tượng cảm ứng điện từ chỉ tồn tại trong khoảng thời gian từ thông qua mạch kín biến thiên  
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III. ĐỊNH LUẬT LEN – XƠ VỀ CHIỀU DÒNG ĐIỆN CẢM ỨNG. 
    1. Định luật Len-xơ  
“Dòng điện cảm ứng xuất hiện trong mạch kín có chiều sao cho từ trường cảm ứng có tác dụng chống lại 
sự biến thiên của từ thông ban đầu qua mạch kín” 
    2.Trường hợp từ thông qua (C) biến thiên do chuyển động  
Khi từ  thông qua (C) biến thiên do kết quả của một chuyển động nào đó thì từ trường cảm ứng có tác dụng 
chống lại chuyển động nói trên. 
 
IV. S UẤT ĐIỆN ĐỘNG CẢM ỨNG TRONG MẠCH KÍN 
1. Định nghĩa 
Suất điện động cảm ứng là suất điện động sinh ra dòng điện cảm ứng trong mạch kín. 
2. Định luật Fa-ra-day về hiện tượng cảm ứng điện từ  
- Khi từ thông qua một mạch kín (C) biến thiên thì trong mạch kín đó xuất hiện suất điện động cảm ứng và 
do đó tạo ra dòng điện cảm ứng. 

- Công thức suất điện động cảm ứng: ce
t


 


.  

   Độ lớn: 
ce

t





 với 

t




: tốc độ biến thiên từ thông (Wb/s); ec: suất điện động cảm ứng (V) 

- Định luật Fa-ra-day về hiện tượng cảm ứng điện từ: “Độ lớn của suất điện động cảm ứng xuất hiện trong 
mạch kín tỉ lệ với tốc độ biến thiên từ thông qua mạch kín đó” 
 
V. QUAN HỆ GIỮA SUẤT ĐIỆN ĐỘNG CẢM ỨNG VÀ ĐỊNH LUẬT LEN - XƠ 
+ Nếu   tăng thì ec < 0: Chiều của suất điện động cảm ứng ngược với chiều của mạch  
+ Nếu   giảm thì ec > 0: Chiều của suất điện động cảm ứng là chiều của mạch 
 
VI. TỪ THÔNG RIÊNG CỦA MỘT MẠCH KÍN 
- Từ thông riêng của một mạch (C) kín :   Li ;   là từ thông (Wb), L là độ tự cảm (H); i là cường độ 
dòng điện (A) 

- Cảm ứng từ trong lòng ống dây: 7 N
B 4 .10 i 


; N: số vòng dây, S:tiết diện (m2); l:chiều dài ống dây 

(m) 

 -Độ tự cảm L của ống dây đó :     
2

7 N
L 4 .10 S 


 

 
 VII. HIỆN TƯỢNG TỰ CẢM 
1. Định nghĩa: Hiện tượng tự cảm là hiện tượng cảm ứng điện từ xảy ra trong một mạch có dòng điện mà 
sự biến thiên từ thông qua mạch được gây ra bởi sự biến thiên của chính cường độ dòng điện trong mạch. 
2. Suất điện động tự cảm 
    -Suất điện động cảm ứng được sinh ra do hiện tượng tự cảm gọi là suất điện động tự cảm  

    -Biểu thức:   tc

i
e L

t


 


; trong đó i

t




 là tốc độ biến thiên cường độ dòng điện (A/s); etc là suất điện 

động tự cảm (V) 
-> Suất điện động tự cảm có độ lớn tỉ lệ với tốc độ biến thiên của cường độ dòng điện trong mạch 
 

----HẾT---- 
 
 

 

 

 



BỘ ĐỀ ÔN LUYỆN THI TN THPT CHUẨN CẤU TRÚC MÔN VẬT LÝ – NĂM HỌC 2020-2021 

Trang 13 
 

ĐỀ SỐ 01 MÔN VẬT LÍ - ÔN THI TỐT NGHIỆP THPT  

Câu 1. Chỉ ra công thức đúng của định luật Cu−lông trong chân không. 

A. 1 2

2

q q
F k .

r
   B. 

1 2
q q

F k .
r

  C. 
1 2

q q
F k .

r
   D. 

1 2
q q

F .
kr

   

Câu 2. Hạt tải điện trong chất khí là 
A. lỗ trống.  B. electron, ion dương và ion âm. 
C. ion dương.  D. ion âm. 
Câu 3. Trong quá trình dao động điều hòa, vận tốc của vật có độ lớn cực đại khi 

A. vật ở vị trí có pha dao động cực đại. B. vật ở vị trí có li độ cực đại. 
C. gia tốc của vật đạt cực đại. D. vật ở vị trí có li độ bằng không. 

Câu 4. Một con lắc lò xo gồm một vật nhỏ khối lượng m và lò xo có độ cứng k. Con lắc dao động điều 
hòa với tần số góc là 

A. .
k

m
   B. 

1
.

2

k

m



  C. .

m

k
   D. 

1
.

2

m

k



  

Câu 5. Một con lắc đơn có chiều dài l dao động điều hòa ở nơi có gia tốc trọng trường là g thì tần số dao 
động của con lắc là 

A. 
1

.
2

g
f

l
  B. 2 .

l
f

g
  C. 

1
.

2

l
f

g
  D. 2 .

g
f

l
  

Câu 6. Trong dao động tắt dần thì 
A. li độ của vật giảm dần theo thời gian. B. biên độ của vật giảm dần theo thời gian. 
C. động năng của vật giảm dần theo thời gian. D. tốc độ của vật giảm dần theo thời gian. 

Câu 7. Cho hai dao động điều hòa cùng phương, cùng tần số, lệch pha nhau 
3

rad
2


 với biên độ 1A  và 2A

. Dao động tổng hợp của hai dao động trên có biên độ là 

A. 2 2
1 2A A A  . B. 1 2A A A  . C. 1 2A A A  . D. 2 2

1 2A A A  . 

Câu 8. Tốc độ truyền sóng là tốc độ 
A. dao động của các phần tử vật chất. B. dao động của nguồn sóng. 
C. truyền pha của dao động.  D. dao động cực đại của các phần tử vật chất. 
Câu 9. Trong sóng dừng, khoảng cách giữa hai nút sóng gần nhau nhất bằng 

A. một bước sóng. B. một phần tư bước sóng. C. hai lần bước sóng. D. một nửa bước sóng. 
Câu 10. Khi nói về siêu âm, phát biểu nào sau đây sai? 
A. Siêu âm có tần số lớn hơn 20 KHz.    B. Siêu âm có thể bị phản xạ khi gặp vật cản. 
C. Siêu âm có thể truyền được trong chất rắn.    D. Siêu âm có thể truyền được trong chân. 
Câu 11. Khi đặt điện áp xoay chiều lên hai đầu đoạn mạch AB thì dòng điện trong mạch cùng pha với 
điện áp. Đoạn mạch AB có thể gồm: 

A. điện trở thuần. B. tụ điện. C. cuộn dây có điện trở. D. cuộn dây thuần cảm. 

Câu 12. Đặt điện áp    uu U 2cos t  V    vào hai đầu đoạn mạch có tổng trở Z thì dòng điện 

qua mạch là    ii I 2cos t  A .    Biểu thức định luật Ôm áp dụng cho các giá trị hiệu dụng là 

A. 
U

I
Z

 . B. 
U

I
Z 2

 . C. 
U

I
Z

 . D. 
U 2

I
Z

 . 

Câu 13. Công suất của một đoạn mạch xoay chiều được tính bằng công thức 
A. P = UI.cosφ. B. P = UI. C. P = RI2.cosφ. D. P = ZI2.cosφ. 

Câu 14. Cuộn sơ cấp và cuộn thứ cấp của một máy biến áp lí tưởng có số vòng dây lần lượt là N1 và N2. 
Đặt điện áp xoay chiều có giá trị hiệu dụng U1 vào 2 đầu cuộn sơ cấp thì điện áp hiệu dụng giữa 2 đầu 
cuộn thứ cấp để hở là U2. Hệ thức đúng là: 

A. 1 1

2 2

U N

U N
  B. 1

2 2
1

U
U N

N
  C. 1 2

2 1

U N

U N
  D. 1

1 2
2

N
U U

N
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Câu 15. Một mạch dao động LC lí tưởng đang có dao động điện từ tự do với điện tích cực đại của tụ 

điện là 0Q  và cường độ dòng điện cực đại là 0I . Dao động điện từ tự do trong mạch có tần số là: 

A. 0

0

I

4 Q



f   B. 0

0

I

Q



f  C. 0

0

I

2 Q



f  D. 0

0

2 I

Q


f  

Câu 16. Phương trình dao động của điện tích trong mạch dao động LC là  0q q cos t .    Biểu thức 

của hiệu điện thế giữa hai bản tụ điện là  

A.  0u q cos t .     B.  0q
u cos t .

C
      

C. 0u q cos t .
2

    
 

 D.  0u q sin t .     

Câu 17. Theo thứ tự tăng dần về tần số của các sóng vô tuyến, sắp xếp nào sau đây đúng?  
A. Sóng cực ngắn, sóng ngắn, sóng trung, sóng dài. B. Sóng dài, sóng ngắn, sóng trung, sóng cực ngắn. 
C. Sóng cực ngắn, sóng ngắn, sóng dài, sóng trung. D. Sóng dài, sóng trung, sóng ngắn, sóng cực ngắn. 

Câu 18. Trong các phát biểu sau đây, phát biểu nào là sai? 
A. Ánh sáng trắng là hỗn hợp của nhiều ánh sáng đơn sắc có màu biến thiên liên tục từ đỏ tới tím. 
B. Ánh sáng đơn sắc là ánh sáng không bị tán sắc khi đi qua lăng kính. 
C. Hiện tượng chùm sáng trắng, khi đi qua một lăng kính, bị tách ra thành nhiều chùm sáng có màu sắc 

khác nhau là hiện tượng tán sắc ánh sáng. 
D. Ánh sáng do Mặt Trời phát ra là ánh sáng đơn sắc vì nó có màu trắng. 

Câu 19. 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 20. Điều nào sau đây là sai khi nói về máy quang phổ? 
A. Máy quang phổ dùng để phân tích chùm sáng nhiều thành phần thành những thành phần đơn sắc khác 
nhau. 
B. Ống chuẩn trực của máy quang phổ dùng để tạo ra chùm sáng phân kì. 
C. Lăng kính trong máy quang phổ dùng để tạo ra chùm sáng phân kì. 
D. Một trong những bộ phận chính của máy quang phổ là buồng ảnh. 
Câu 21. Hiện tượng bứt electron ra khỏi kim loại, khi chiếu ánh sáng kích thích có bước sóng thích hợp 
lên kim loại được gọi là 
A. hiện tượng bức xạ.  B. hiện tượng phóng xạ.  
C. hiện tượng quang dẫn.  D. hiện tượng quang điện. 
Câu 22. Phát biểu nào sau đây là sai, khi nói về mẫu nguyên tử Bohr? 
A. Trong trạng thái dừng, nguyên tử không bức xạ. 
B. Trong trạng thái dừng, nguyên tử có bức xạ. 
C. Khi nguyên tử chuyển từ trạng thái dừng có năng lượng En sang trạng thái dừng có năng lượng Em (Em 
< En) thì nguyên tử phát ra một phôtôn có năng lượng đúng bằng (En - Em). 
D. Nguyên tử chỉ tồn tại ở một số trạng thái có năng lượng xác định, gọi là các trạng thái dừng. 
Câu 23. Hạt nhân nguyên tử được cấu tạo từ 
A. các prôtôn. B. các nơtrôn. C. các nuclôn. D. các electron. 
Câu 24. Phản ứng hạt nhân nào dưới đây là đúng ? 

A. 
23 2 24 1
11 1 11 0Na H Na H.  

  B. 
23 2 24 0
11 1 11 1Na H Na e.  

 

C. 
23 2 24 0
11 1 11 1Na H Na e.  

  D. 
23 2 24 1
11 1 11 1Na H Na H.  

 
Câu 25. Trong thời gian 4 s một điện lượng 1,5 C chuyển qua tiết diện thẳng của dây tóc bóng đèn. 
Cường độ dòng điện qua bóng đèn là 
A. 0,375A.  B. 2,66A.  C. 6A.  D. 3,75A. 
Câu 26. Một khung dây gồm 1000 vòng dây được đặt trong từ trường đều sao cho các đường sức từ 
vuông góc với mặt phẳng của khung. Diện tích mặt phẳng giới hạn bởi mỗi vòng là 2 dm2. Cảm ứng từ 
của từ trường giảm đều từ 0,5 T đến 0,2 T trong thời gian 0,1 s. Độ lớn suất điện động cảm ứng xuất hiện 
trong khung dây là 
A. 40 V. B. 100 V. C. 140 V. D. 60 V. 



BỘ ĐỀ ÔN LUYỆN THI TN THPT CHUẨN CẤU TRÚC MÔN VẬT LÝ – NĂM HỌC 2020-2021 

Trang 15 
 

Câu 27. Suất điện động động cảm ứng do máy phát điện xoay chiều tạo ra có biểu thức 

  220 2cos 100 0,25 V e t  . Giá trị cực đại của suất điện động này là 

A. 110 V .  B. 110 2 V.  C. 2 2 0 2 V .  D. 220 V.  
Câu 28. Một con lắc lò xo có khối lượng m được treo vào một điểm cố định đang dao động điều hòa theo 
phương thẳng đứng. Hình bên là đồ thị biểu diễn sự phụ thuộc ly độ x của vật m theo thời gian t. Tần số 

góc của dao động và tốc độ cực đại của con lắc lò xo có giá trị là 

A. 25

3

 rad/s; 125
/

3
cm s  B. 25

6

 rad/s; 25
/

3
cm s   

C. 
2,5

3


rad/s; 125

/
3

cm s D. 
5

3


rad/s.; 125

/
3

cm s  

 
 
 
 
Câu 29. Trong thí nghiệm Yâng về giao thoa ánh sáng, khoảng cách giữa hai khe là 1mm, khoảng cách 
từ mặt phẳng chứa hai khe đến màn quan sát là 2m. Nguồn sáng phát ra ánh sáng đơn sắc có bước sóng 
0,6 μm. Trên màn, vân sáng bậc ba cách vân trung tâm một khoảng 
A. 4,2 mm. B. 3,6mm. C. 4,8mm. D. 6mm. 
Câu 30. Một ngọn đèn phát ra ánh sáng đơn sắc có bước sóng 0,6 m  sẽ phát ra bao nhiêu phôtôn 
trong 1 (s), nếu công suất phát xạ của đèn là 10 W? 

A. 
191,2.10  hạt/s. B. 196.10  hạt/s. C. 

194,5.10  hạt/s. D. 193.10  hạt/s. 

Câu 31. Cho bán kính quỹ đạo Bohr thứ hai là 
102,12.10 m

. Giá trị bán kính bằng 
1019,08.10 m

ứng 
với bán kính quỹ đạo Bohr thứ 
A. 4.  B. 5. C. 6. D. 7. 

Câu 32. Cho khối lượng của prôtôn; nơtron; 
40
18Ar; 

6
3 Li  lần lượt là: pm 1,0073u; nm 1,0087u ; 

39, 9525u; 6, 0145u.  
So với năng lượng liên kết riêng của hạt nhân 

6
3Li  thì năng lượng liên kết riêng của 

hạt nhân 
40
18Ar  

A. lớn hơn một lượng là  5,20 MeV . B. lớn hơn một lượng là  3,42 MeV .  

C. nhỏ hơn một lượng là  3,42 MeV .  D. nhỏ hơn một lượng là  5,20 MeV . 

Câu 33. Một sóng cơ truyền dọc theo trục O x  có phương trình  4cos 20 cmu t x    (với x  đo 

bằng c m ; t  đo bằng s ). Phát biểu nào sau đây là sai? 
A. Tốc độ truyền sóng là 20 m /s . B. Biên độ của sóng là 4 cm . 
C. Bước sóng là 2 cm .  D. Tần số của sóng là 10Hz . 

Câu 34. Đặt điện áp  0u U cos t V
6

    
 

 vào hai đầu đoạn mạch gồm điện trở R, cuộn cảm thuần có 

cảm kháng 
LZ , tụ điện có dung kháng 

CZ  mắc nối tiếp thì dòng điện trong mạch là 

 o

 
i I cos t  A .

6

 
 
 

    Đoạn mạch điện này luôn có 

A.  C L3 Z Z R  . B. C LZ Z R 3  . C. L CZ Z R 3  . D.  L C3 Z Z R 3  . 

Câu 35. Một đoạn mạch gồm một điện trở R = 80Ω mắc nối tiếp vơi một tụ điện có điện dung 
410

C F





 và một cuộn cảm thuần có độ tự cảm 0, 4
L H


. Đặt vào hai đầu đoạn mạch một điện áp xoay 

chiều  u 80 2 cos 100 t (V)  . Khi đó công suất tỏa nhiệt trên R là 

A. 80W  B. 51, 2W  C. 102, 4W  D. 40W . 

t(s) 

3

x(cm) 

0,4O
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Câu 36. Trong thí nghiệm giao thoa sóng trên mặt chất lỏng, hai nguồn kết hợp S1, S2 cùng pha, cùng 
biên độ, cách nhau 9, 5 cm . Khoảng cách gần nhất giữa vị trí cân bằng của hai phần tử trên mặt nước dao 

động với biên độ cực đại thuộc đoạn nối S1, S2 là 1cm. Trên mặt nước vẽ một đường tròn sao cho vị trí 
nguồn S1, S2 ở trong đường tròn đó. Trên đường tròn ấy số điểm có biên độ dao động cực đại 
A. 2 0 . B. 9 . C. 18 . D. 10 . 
 
Câu 37. Con lắc lò xo treo thẳng đứng dao động điều hòa ở nơi có gia tốc trọng trường g = π2 m/s2. Độ 
lớn lực đàn hồi của lò xo biến thiên theo đồ thị như hình vẽ. Lấy π2 ≈ 10. Khối lượng của vật nhỏ bằng 

A. 100 g.  B. 300 g.           t(s)

1
2

O

5

0, 2 0, 4  
C. 200 g.  D. 400 g 
Câu 38: Một sợi dây đàn hồi AB được căng theo phương ngang. Đầu B cố định, đầu A gắn với cần rung 
có tần số 200 Hz, tạo ra sóng dừng trên dây. Biết tốc độ truyền sóng trên dây là 24 m/s. Biên độ dao động 
của bụng là 4 cm. Trên dây, M là một nút sóng. Gọi N, Q, P là các điểm trên sợi dây, nằm cùng một phía 
so với M và có vị trí cân bằng cách M lần lượt là 2 cm, 8 cm và 10 cm. Khi có sóng dừng, diện tích lớn 
nhất của tứ giác MNQP có giá trị gần nhất với giá trị nào sau đây? 
 A. 16 cm2.  B. 49 cm2.  C. 28 cm2.  D. 23 cm2. 
Câu 39: Mạch điện xoay chiều gồm có 3 hộp kín X,Y, W ghép nối tiếp với nhau, trong các hộp kín chỉ có 
thể là các linh kiện như điện trở thuần, cuộn dây thuần cảm và tụ điện. Các hộp kín có trở kháng phụ 
thuộc vào tần số như hình vẽ. Biết điện áp hiệu dụng hai đầu đoạn mạch là không đổi và bằng 200 V. 
Trong các hộp kín có một hộp kín có 1 tụ điện có điện dung 

410
( )C F





  và tại tần số f1 công suất tiêu thụ của mạch điện 

là P = 160 W. Gọi tần số tại vị trí đồ thị (X) và (W) cắt nhau 
là f3. Tính f1 + f3 ? 

A. 156,25 Hz. B. 131,25 Hz.  
C. 81,25 Hz. D. 100 Hz. 

 
 
 
 
 

Câu 40: Thí nghiệm Y – âng về giao thoa ánh sáng với nguồn sáng đơn sắc phát ra bức xạ có bước sóng 
. Biết khoảng cách giữa hai khe là 1mm . Trên màn quan sát, tại điểm cách vân trung tâm 4,2mm là một 
vân sáng bậc 5. Di chuyển màn quan sát ra xa hai khe một khoảng 0,6m thì thấy M lúc này lại là một vân 
tối và trong quá trình di chuyển có quan sát được một lần M là vân sáng. Giá trị của  là:  
A. 500nm  B. 400nm  C. 700nm  D. 600nm  
 
 
 

BẢNG ĐÁP ÁN ĐỀ 1 
 

1A 2B 3D 4A 5A 6B 7A 8C 9D 10D 
11A 12A 13A 14A 15C 16B 17D 18D 19D 20B 
21D 22B 23C 24D 25A 26D 27C 28A 29B 30D 
31C 32C 33A 34C 35B 36C 37C 38A 39D 40D 

 

f3 

Z(Ω) 

(Y)-Hypebol 

12 f
O

1f f(Hz) 

(W) 

(X) 
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ĐỀ SỐ 02 MÔN VẬT LÍ - ÔN THI TỐT NGHIỆP THPT  

Câu 1. Trong trường hợp nào sau đây sẽ không xảy ra hiện tượng nhiễm điện do hưởng ứng?  
Đặt một quả cầu nhiễm điện ở gần đầu của một: 
A. thanh kim loại nhiễm điện dương. B. thanh kim loại nhiễm điện âm. 

C. thanh kim loại không mang điện. D. thanh nhựa nhiễm điện dương. 

Câu 2. Dòng điện trong kim loại là dòng chuyển có hướng 

A. của các ion dương ngược chiều điện trường. B. của các electron tự do ngược chiều điện trường. 

C. của các electron tự do cùng chiều điện trường. 

D. của các ion dương theo chiều điện trường, của các ion âm và electron tự do ngược chiều điện trường. 

Câu 3. Phương trình dao động điều hòa của chất điểm là x = Acos(ωt+φ). Biểu thức gia tốc của chất 
điểm này là 

A. a = ‒ωAcos(ωt+φ) B. a = ω2Acos(ωt+φ) C. a = ‒ω2Acos(ωt+φ) D. a = ωAcos(ωt+φ) 

Câu 4. Tại một nơi trên mặt đất có gia tốc trọng trường g, một con lắc lò xo gồm lò xo có chiều dài tự 
nhiên l, độ cứng k và vật nhỏ khối lượng m dao động điều hòa với tần số góc ω. Hệ thức nào sau đây là 
đúng? 

A. 
k

m
  B. 

g
 


 C. 

m

k
  D. 

g
 


 

Câu 5. Công thức tính chu kì dao động điều hòa của con lắc đơn có chiều dài l tại nơi có gia tốc trọng 
trường g là 

A. 
g

T 2
l

  B. 
m

T 2
k

  C. l
T 2

g
  D. 

k
T 2

m
  

Câu 6. Dao động duy trì là dao động tắt dần mà ta đã 

A. tác dụng ngoại lực biến đổi điều hoà theo thời gian vào vật. 

B. cung cấp thêm năng lượng để bù lại sự tiêu hao vì ma sát mà không làm thay đổi chu kì riêng của vật. 

C. kích thích lại dao động khi dao động bị tắt dần. 

D. làm mất lực cản môi trường đối với vật chuyển động. 

Câu 7. Có hai dao động điều hòa cùng phương 1 1 1os( t+ )x Ac    và 2 2 2os( t+ )x Ac   . Độ lệch pha 

của hai dao động là (2 1)k     với k = 0, 1, 2, …thì biên độ dao động tổng hợp A bằng 

A. 1 2.A A A   B. 1 2 .A A A   C. 
2 2
1 2A A A   D. 2 2

1 2 .A A A   

Câu 8. Khi sóng ngang truyền qua một môi trường vật chất đàn hồi, các phần tử vật chất của môi 
trường sẽ 

A. dao động theo phương truyền sóng với vận tốc bằng vận tốc dao động của nguồn sóng. 

B. chuyển động theo phương truyền sóng với vận tốc bằng vận tốc sóng. 

C. dao động theo phương vuông góc phương truyền sóng với tần số bằng tần số dao động của nguồn sóng. 
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D. chuyển động theo phương vuông góc phương truyền sóng với vận tốc bằng vận tốc sóng. 

Câu 9. Xét sự giao thoa sóng của hai sóng trên mặt nước có bước sóng  phát ra từ hai nguồn kết hợp 
đồng pha. Những điểm trong vùng giao thoa có biên độ cực tiểu khi hiệu đường đi của hai sóng sóng từ 
hai nguồn có giá trị bằng 

A. Δ , 0; 1; 2...d k k      B.  Δ 2 1 , 0; 1; 2...
4

d k k


      

C. Δ , 0; 1; 2...
2

k
d k


      D.  Δ 2 1 , 0; 1; 2...

2
d k k


      

Câu 10. Âm nghe được là sóng cơ học có tần số khoảng. 

A. 16 Hz đến 20 kHz.  B. 16 Hz đến 20MHz. 

C. 16 Hz đến 20000 kHz.  D. 16 Hz đến 200 kHz.  

Câu 11. Để đo cường độ dòng điện xoay chiều chạy qua một đoạn mạch, người ta mắc một ampe kế 
nhiệt lí tưởng nối tiếp với đoạn mạch cần đo. Khi đó, số chỉ của ampe kế là giá trị nào dưới đây của 
cường độ dòng điện? 

A. Trung bình. B. Tức thời. C. Cực đại. D. Hiệu dụng. 

Câu 12. Đặt điện áp xoay chiều 
0u U c o s t   vào hai đầu đoạn mạch chỉ có tụ điện. Nếu điện dung 

của tụ điện không đổi thì dung kháng của tụ 

A. Không phụ thuộc vào tần số của dòng điện. B. Lớn khi tần số của dòng điện lớn. 

C. Nhỏ khi tần số của dòng điện lớn. D. Nhỏ khi tần số của dòng điện nhỏ. 

Câu 13. Một đoạn mạch gồm điện trở thuần R, cuộn cảm thuần có hệ số tự cảm L và tụ điện có điện 
dung C mắc nối tiếp. Đặt vào hai đầu đoạn mạch một điện áp xoay chiều có tần số góc thay đổi được. Khi 
trong mạch xảy ra hiện tượng cộng hưởng thì tần số góc có giá trị là 

A. 
1

LR
  B. 

1

LC
  C. 

1

LC
  D. L C   

Câu 14. Có 3 loại đoạn mạch: chỉ có điện trở thuần, chỉ có tụ điện, chỉ có cuộn dây thuần cảm. Đoạn 
mạch nào tiêu thụ công suất khi có dòng điện xoay chiều chạy qua? 

A. chỉ có tụ điện và chỉ có cuộn dây thuần cảm. B. chỉ có tụ điện. 
C. chỉ có cuộn dây thuần cảm. D. chỉ có điện trở thuần. 

Câu 15. Một máy biến áp có số vòng dây của cuộn sơ cấp lớn hơn số vòng dây của cuộn thứ cấp. Máy 
biến áp này có tác dụng 

A. tăng cường độ dòng điện, tăng điện áp B. tăng cường độ dòng điện, giảm điện áp 

C. giảm cường độ dòng điện, giảm điện áp D. giảm cường độ dòng điện, tăng điện áp. 

Câu 16. Mạch dao động điện từ lí tưởng gồm cuộn cảm thuần có độ tự cảm L  và tụ điện có điện dung C. 

Trong mạch đang có dao động điện từ tự do. Gọi 0Q  là điện tích cực đại trên tụ và 0I  là cường độ dòng 

điện cực đại trong mạch. Hệ thức đúng là 

A. 0
0

Q
I

LC
   B. 0 0I Q LC   C. 0 0I 2 Q LC    D. 0

0

Q
I

2 LC
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Câu 17. Biểu thức của cường độ dòng điện trong mạch dao động LC là  0i I cos t .    Biểu thức của 

điện tích của một bản tụ điện là  

A.  0q I cos t .     B. 0Iq cos t .
2

      
  

C. 0q I cos t .
2

    
 

 D.  0q I sin t .     

Câu 18. Sóng vô tuyến nào sau đây có thể xuyên qua tầng điện li? 

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

Câu 19. Cho các loại ánh sáng sau: Ánh sáng trắng (I); Ánh sáng đỏ (II); Ánh sáng vàng (III); Ánh sáng 
tím (IV) thì loại ánh sáng nào không bị lăng kính làm tán sắc? 

A. I; II; III; IV. B. II; III; IV. C. I; II; IV. D. I;II; III. 

Câu 20. Trong thí nghiệm giao thoa ánh sáng Yâng, trên màn quan sát vân sáng là những vị trí mà hai 
sóng ánh sáng tại đó 

A. lệch pha 0, 25 .     B. cùng pha. C. ngược pha. D. vuông pha. 

Câu 21. 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 22. Nếu chiếu một chùm tia hồng ngoại vào tấm kẽm tích điện âm, thì 

A. tấm kẽm mất dần điện tích dương. B. tấm kẽm mất dần điện tích âm.  
C. tấm kẽm trở nên trung hoà về điện. D. điện tích âm của tấm kẽm không đổi. 

Câu 23. Phát biểu nào sau đây là đúng khi nói về mẫu nguyên tử Bohr? 

A. Nguyên tử bức xạ khi chuyển từ trạng thái cơ bản lên trạng thái kích thích. 
B. Trong các trạng thái dừng, động năng của electron trong nguyên tử bằng không. 
C. Khi trạng thái cơ bản, nguyên tử có năng lượng cao nhất. 
D. Trạng thái kích thích có năng lượng càng cao thì bán kính quỹ đạo của electron càng lớn. 

Câu 24. Các hạt nhân đồng vị là các hạt nhân có  

A. cùng số nuclon nhưng khác số notron B. cùng số proton nhưng khác số notron 

C. cùng số nuclon nhưng khác số proton D. cùng số notron những khác số proton  

Câu 25. Cho phản ứng hạt nhân 
25 22
12 11Mg X Na   , hạt nhân X là hạt nhân nào sau đây? 

A. α  B. 
3
1T C. 

2
1D D. proton. 

Câu 26. Cho phản ứng hạt nhân 
A1 A2 A3 A4
Z1 Z2 Z3 Z4A B C D   . Năng lượng liên kết của các hạt nhân tương 

ứng là ΔEA, ΔEB, ΔEC, ΔED. Năng lượng của phản ứng ΔE được tính bởi công thức 

A. A B C DE E E E E      B. A B C DE E E E E      
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C. C B A DE E E E E      D. C D A BE E E E E      

Câu 27. Dòng điện chạy qua bóng đèn hình của một ti vi thường dùng có cường độ 60 µA. Số êlectron 
tới đập vào màn hình của ti vi trong mỗi giây là 

A. 3,75.1014
.  B. 7,35.1014

.  C. 3,75.1020
.  D. 3,75.1016

. 

Câu 28. Một ống dây dài 40 cm, gồm 800 vòng, đường kính mỗi vòng là 10 cm. Lấy 2 10  . Hệ số tự 
cảm của ống dây là 

A. 64 mH. B. 12 mH. C. 16 mH. D. 26 mH. 

Câu 29. Một vật thực hiện 20 dao động trong 4s. Tần số góc của dao động là 

A. 10π rad/s. B. 0,2 rad/s. C. 5 rad/s. D. 2,5π rad/s. 

Câu 30. Công suất bức xạ của Mặt Trời là 
263,9.10 W. Năng lượng Mặt Trời tỏa ra trong một ngày là 

A. 
303,3696.10  J. B. 

293,3696.10  J. C. 
323,3696.10  J. D. 

313,3696.10  J.  

Câu 31. Sóng cơ truyền theo trục Ox với phương trình  u a cos 4 t 0,02 x cm    . Tốc độ truyền của 

sóng này là 

A. 100 cm/s. B. 150 cm/s. C. 200 cm/s. D. 50 cm/s. 

Câu 32. Đặt điện áp xoay chiều u 120 2 cos 100 V
6

   
 

 vào hai đầu cuộn dây không thuần cảm thì 

dòng điện trong mạch có biểu thức là i 2cos 100 t A
12

    
 

. Điện trở thuần của cuộn dây là 

A. 60 Ω. B. 120 Ω. C. 100 Ω. D. 85 Ω. 

Câu 33. Đặt điện áp  u 100 2cos100 t V  vào hai đầu đoạn mạch AB gồm điện trở thuần 50 , cuộn 

cảm thuần và tụ mắc nối tiếp. Khi đó, điện áp giữa hai đầu cuộn cảm thuần có biểu thức

Lu 2 0 0 c o s 1 V( )0 0 t / 2    . Công suất tiêu thụ của đoạn mạch AB bằng 

A. 200 W . B. 100 W . C. 300 W . D. 400 W . 

Câu 34. Người ta thực hiện giao thoa ánh sáng đơn sắc với hai khe Y-âng cách nhau 0,5 mm, khoảng 
cách giữa hai khe đến màn là 2 m, ánh sáng dùng có bước sóng  = 0,5 m . Bề rộng của trường giao thoa 

đối xứng là 18 mm. Số vân sáng, vân tối có được là 

A. 1 211, 12. N N     B. 1 27, 8. N N    C. 1 29, 10. N N     D. 1 213, 14. N N  

Câu 35. Trên mặt nước có hai nguồn sóng kết hợp AB  cách nhau 68 mm , dao động điều hòa cùng tần 

số, cùng pha theo phương vuông góc với mặt nước. Trên đoạn AB , hai phần tử nước dao động với biên 

độ cực đại có vị trí cân bằng cách nhau một đoạn ngắn nhất là 5 mm . Điểm C là trung điểm của AB . 

Trên đường tròn tâm C bán kính 20 mm  nằm trên mặt nước có bao nhiêu điểm dao động với biên độ cực 

đại 

A. 16 . B. 18 . C. 14 . D. 20 . 
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Câu 36. Cho mạch điện không đổi như hình vẽ. Mạch ngoài chứa điện trở R , nguồn có suất điện động   

và điện trở trong r . Hiệu điện thế giữa hai điểm M  và N  được xác định bằng biểu thức nào sau đây? 

A. MNU Ir  . B. MNU IR  . 

C. MNU Ir  . D. MNU IR  . 

 

Câu 37. Cho sóng dừng xảy ra trên sợi dây đàn hồi với bước sóng 12 cm. Bụng sóng có biên độ là 8 cm. 
Chu kỳ sóng là 0,5 s. M là nút sóng. Hai điểm P và Q ở hai phía so với M và cách M lần lượt là 1 cm và 2 

cm. Ởthời điểm t, ly độ của P là 3 cm và đang tăng. Ở thời điểm 1
t s

8
  (s) thì li độ của Q là 

A. 3 3 cm   B. 21 cm   C. 21  cm   D. 3 3cm  
Câu 38. Một con lắc lò xo treo thẳng đứng, dao động điều hòa tại nơi có 𝑔 = 10m/s . Hình bên là đồ thị 
biểu diễn sụ phụ thuộc của độ lớn lục kéo về 𝐹  tác dụng lên 
vật và độ lớn lực đàn hồi 𝐹dh  của lò xo theo thời gian 𝑡. Biết 

t2 – t1 = (𝑠). Khi lò xo nén 2,5 cm thì tỉ số giữa độ lớn của 

lực kéo về và độ lớn của lực đàn hồi là 
 A. 15 B. 2  
 C. 0,5 D. 2,5 
 
Câu 39: Đặt điện áp xoay chiều 2 cosu U t có giá trị hiệu 
dụng U và tần số không đổi vào hai đầu đoạn mạch AB mắc nối tiếp theo thứ tự gồm cuộn cảm thuần L, 
biến trở R và tụ điện C. Gọi URL là điện áp hiệu dụng ở hai 
đầu đoạn mạch gồm cuộn dây và biến trở R, UC là điện áp 
hiệu dụng ở hai đầu tụ C, UL là điện áp hiệu dụng hai đầu 
cuộn cảm thuần L. Hình bên là đồ thị biểu diễn sự phụ 
thuộc của URL, UL và UC theo giá trị của biến trở R. Khi R 
= 2R0, thì điện áp hiệu dụng UL bằng: 

 A. 
13

U .   B. 
2 2

U .  

 C. 2

13

U .   D. 
2 3

U .  

 
 
 
Câu 40: Trong một thí nghiệm Young về giao thoa ánh sáng, khảng cách giữa hai khe là 0,5 mm , khoảng 

cách từ mặt phẳng chứa hai khe đến màn quan sát là 2m. Nguồn sáng phát ra ánh sáng trắng có bước sóng 
trong khoảng từ 380nm đến 760nm. M là một điểm trên màn, cách vân trung tâm 1, 5 cm . Trong các bức 

xạ cho vân sáng tại M, tổng giữa bức xạ có bước sóng dài nhất và bức xạ có bước sóng ngắn nhất là  

 A. 570 nm .  B. 417 nm .  C. 750 nm .  D. 1167 nm .  

BẢNG ĐÁP ÁN ĐỀ 2 
1.D 2.B 3.C 4.A 5.C 6.B 7.B 8.C 9.D.B 10.A 
11.D 12.C 13.C 14.D 15.B 16.A 17.B 18.C 19.B 20.B 
21.A 22.D 23.D 24.B 25.D 26.D 27.A 28.C 29.A 30.D 
31.C 32.A 33.A 34.C 35.A 36.C 37.C 38.B 39.A 40.D 

 
 
 

M

R

, r

 
N

3R0 

URL, UL,UC 

02R
O

0R R() 



BỘ ĐỀ ÔN LUYỆN THI TN THPT CHUẨN CẤU TRÚC MÔN VẬT LÝ – NĂM HỌC 2020-2021 

Trang 22 
 

 
 

ĐỀ SỐ 03 MÔN VẬT LÍ - ÔN THI TỐT NGHIỆP THPT  

Câu 1. Điện trở suất của một vật dẫn kim loại phụ thuộc vào 

A. Tiết diện của vật dẫn.  B. nhiệt độ và bản chất của vật dẫn. 

C. chiều dài của vật dẫn.  D. chiều dài và tiết diện của vật dẫn. 

Câu 2. Chọn phát biểu đúng? Một chất điểm dao động điều hòa, khi 

A. ở vị trí biên, chất điểm có độ lớn vận tốc cực đại và gia tốc cực đại. 

B. ở vị trí cân bằng chất điểm có độ lớn vận tốc cực đại và gia tốc bằng không. 

C. ở vị trí biên chất điểm có vận tốc bằng không và gia tốc bằng không. 

D. ở vị trí cân bằng chất điểm có vận tốc bằng không và gia tốc cực đại. 

Câu 3. Công thức tính tần số dao động điều hòa của con lắc lò xo là 

A. 
1

.
2

k
f

m
  B. 2 .

m
f

k
  C. 2 .

k
f

m
  D. 

1
.

2

m
f

k
  

Câu 4. Một vật dao động cưỡng bức dưới tác dụng của một ngoại lực biến thiên điều hòa với tần số f. 
Chu kì dao động của vật là 

A. 2f B. f C. 2/f D. 1/f 

Câu 5. Một vật tham gia đồng thời hai dao động điều hòa cùng tần số, cùng phương có li độ dao động 

lần lượt là  1 1x A cos t  ;  2 2x A cos t   . Biên độ của dao động tổng hợp là 

A. 1 2A A . B. 1 2A A . C. 2 2
1 2A A . D. 

1 2A A

2


. 

Câu 6. Phát biểu nào sai khi nói về các đại lượng đặc trưng cho sóng cơ học? 

A. Bước sóng là quãng đường sóng truyền đi được trong một chu kỳ. 

B. Tốc độ truyền sóng đúng bằng tốc độ dao động của các phần tử môi trường. 

C. Tần số của sóng đúng bằng tần số đao động của các phẩn tử môi trường. 

D. Chu kỳ của sóng đúng bằng chu kỳ dao động của các phần tử môi trường. 

Câu 7. Hai sóng kết hợp là 

A. hai sóng phát ra từ hai nguồn nhưng đan xen vào nhau. 

B. hai sóng có cùng tần số, có hiệu số pha ở hai thời điểm xác định của hai sóng thay đổi theo thời gian. 

C. hai sóng xuất phát từ hai nguồn kết hợp. 

D. hai sóng thỏa mãn điều kiện cùng pha. 

Câu 8. Một sóng dừng xuất hiện trên một sợi dây đàn hồi. Sóng tới và sóng phản xạ tại một điểm 

A. cùng tần số và luôn cùng pha. B. cùng tần số nhưng luôn ngược pha. 

C. cùng tần số và luôn cùng chiều truyền. D. cùng tần số nhưng luôn ngược chiều truyền. 
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Câu 9. Một âm có tần số xác định truyền trong nhôm,nước,không khí với tốc độ lần lượt là 
v1,v2,v3.Nhận định nào sau đây là đúng: 

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

Câu 10. Trong các biểu thức của giá trị hiệu dụng của dòng điện xoay chiều sau, hãy chọn công thức sai 

A. 0U
U

.
2

  B. 0I =
I

.
2

 C. 0f =
f

.
2

 D. 0E=
E

.
2

 

Câu 11. Cảm kháng của cuộn cảm L khi có dòng điện xoay chiều có tần số góc ω đi qua được tính bằng 

A. LZ
L


 . B. L

1
Z

L



. C. L

L
Z 


. D. 

LZ L  . 

Câu 12. Một đoạn mạch gồm điện trở thuần R mắc nối tiếp với tụ điện có điện dung. Khi dòng điện 
xoay chiều có tần số góc ω chạy qua thì tổng trở của đoạn mạch là 

A. 2 2 2R C .  B. 2 2 2R C .  C. 2
2 2

1
R .

C



 D. 2
2 2

1
R .

C



 

Câu 13. Cho một đoạn mạch gồm cuộn cảm thuần L và điện trở R mắc nối tiếp. Nếu mắc vào hai đầu 
đoạn mạch một điện áp xoay chiều u = 100cos(100πt + 0,25π) V thì dòng điện trong mạch có biểu thức 

 i 2cos 100 t  A. Giá trị của R và L là 

A. R = 50 Ω, 3
L H


. B. R = 50 Ω, 

1
L H

2



. C. R = 50 Ω, 

1
L H

2



. D. R = 50 Ω, 

1
L H


. 

Câu 14. Hệ số công suất của một đoạn mạch xoay chiều gồm R, L, C ghép nối tiếp được tính bởi công 
thức: 

A. CZ
cos .

Z
   B. cos RZ.   C. R

cos .
Z

   D. LZ
cos .

Z
   

Câu 15. Nguyên tắc hoạt động của máy biến áp 
A. Dựa trên hiện tượng tự cảm. B. Sử dụng từ trường quay. 
C. Dựa trên hiện tượng cảm ứng điện từ. D. Dựa trên hiện tượng cộng hưởng. 

Câu 16. Một mạch dao động gồm cuộn dây thuần cảm có độ tự cảm L và tụ điện có điện dung C thực 

hiện dao động điện từ tự do. Điện tích cực đại trên mỗi bản tụ là 0Q và cường độ dòng điện cực đại trong 

mạch là 0 I . Chu kỳ dao động điện từ của mạch là 

A. 0 0T 2 Q I   B. 0

0

I
T 2

Q
   C. T 2 LC   D. 0

0

Q
T 2

I
   

Câu 17. Sóng điện từ được dùng để truyền thông dưới nước là 

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

Câu 18. Phát biểu nào sau đây là sai khi nói về hiện tượng tán sắc ánh sáng? 

A. Quang phổ của ánh sáng trắng có bảy màu cơ bản: đỏ, da cam, vàng, lục, lam, chàm, tím. 

B. Chùm ánh sáng trắng không bị tán sắc khi đi qua lăng kính. 
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C. Ánh sáng đơn sắc không bị tán sắc khi đi qua lăng kính. 

D. Các tia sáng song song gồm các màu đơn sắc khác nhau chiếu vào mặt bên của một lăng kính 

Câu 19. Quang phổ vạch phát xạ 

A. của các nguyên tố khác nhau, ở cùng một nhiệt độ thì như nhau về độ sáng tỉ đối của các vạch. 
B. do các chất rắn, chất lỏng hoặc chất khí có áp suất lớn phát ra khi bị nung nóng. 
C. là một dải có màu từ đỏ đến tím nối liền nhau một cách liên tục. 
D. là một hệ thống những vạch sáng (vạch màu) riêng lẻ, ngăn cách nhau bởi những khoảng tối. 

Câu 20. Kim loại Kali có giới hạn quang điện là 0,55 m . Hiện tượng quang điện không xảy ra khi 

chiếu vào kim loại đó bức xạ nằm trong vùng 

A. ánh sáng màu tím.  B. ánh sáng màu lam.  
C. hồng ngoại.  D. tử ngoại. 

Câu 21. Để nguyên tử hidro hấp thụ một phôtôn, thì phôtôn phải có năng lượng bằng năng lượng 

A. của trạng thái dừng có năng lượng thấp nhất.        B. của một trong các trạng thái dừng. 
C. của trạng thái dừng có năng lượng cao nhất.         D. của hiệu năng lượng ở hai trạng thái dừng bất kì. 

Câu 22. Độ bền vững của hạt nhân phụ thuộc vào 

A. khối lượng hạt nhân.                                        B. năng lượng liên kết. 
C. độ hụt khối.                                        D. tỉ số giữa độ hụt khối và số khối. 

Câu 23. Hạt nhân 
24
11Na

 có 

A. 11 prôtôn và 24 nơtron. B. 13 prôtôn và 11 nơtron. 
C. 24 prôtôn và 11 nơtron. D. 11 prôtôn và 13 nơtron. 

Câu 24. Cho phản ứng hạt nhân 
235 1 94 1
92 0 38 0U n X Sr 2 n    . Hạt nhân X  có cấu tạo gồm: 

A. 54  prôtôn và 86  nơtron.  B. 54 prôtôn và 140  nơtron. 
C. 86  prôtôn và 140  nơtron.  D. 86  prôton và 54  ncrtron. 

Câu 25. Một nguyên tử đang ở trạng thái trung hòa về điện thì nhận thêm hai electron. Điện tích của 
nguyên tử sau đó bằng  

A. 193, 2.10  C. B. 1 96,1.10  C. C. 193, 2.10  C. D. 0C. 

Câu 26. Số êlectron dịch chuyển qua tiết diện thẳng của dây dẫn trong thời gian 2 s là 6,25.1018 hạt. 
Dòng điện qua dây dẫn có cường độ là 

A. 3,125A. B. 132 mA. C. 2A. D. 0,5A. 

Câu 27. Một chất điểm dao động điều hòa có phương trình x 6cos 10t
2

   
 

cm. Vận tốc chất điểm có 

phương trình 

A.  v 60cos 10t cm/s.  B. v 60cos 10t
2

   
 

cm/s. 

C.  v 60cos 10t cm/s.  D. v 60cos 10t
2

   
 

cm/s. 
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Câu 28. Một con lắc đơn gồm dây treo có chiều dài 1, 2m  và một vật nặng khối lượng m, dao động 

điều hòa ở nơi có gia tốc 
2g 10m/s .  Chu kỳ dao động của con lắc bằng 

A. 0,7 s. B. 1,5 s. C. 2,1 s. D. 1 s. 

Câu 29. Nguồn điện có suất điện động , điện trở trong r mắc với điện trở thuần R thành mạch kín. I là 
cường độ dòng điện chạy trong mạch kín, U là hiệu điện thế hai đầu mạch ngoài. Biểu thức nào sau đây 
không đúng?  

A. . B. . C.  = U – Ir.  D.  = U + Ir. 

Câu 30. Một nguồn O  dao động với tần số 25 Hzf   tạo ra sóng trên mặt nước. Biết khoảng cách 

ngắn nhất giữa 2 điểm dao động vuông pha với nhau nằm trên cùng một phương truyền sóng là 2, 5 cm . 

Vận tốc truyền sóng trên mặt nước bằng 

A. 25 cm/s . B. 50 cm/s . C. 1,5 m/s . D. 2,5 m/s . 

Câu 31. Trong một mạch dao động điện từ lí tưởng đang có dao động điện từ tự do với điện tích trên 

một bản của tụ điện có biểu thức là  6q 3.10 cos 2000t  C.  Biểu thức của cường độ dòng điện trong 

mạch là  

A.  i 6cos 2000t  mA .
2

   
 

 B.  i 6cos 2000t  mA .
2

   
 

  

C.  i 6cos 2000t  A .
2

   
 

 D.  i 6cos 2000t  A .
2

   
 

  

Câu 32. Trong môi trường nước có chiết suất bằng 4/3, một bức xạ đơn sắc có bước sóng bằng 0,6 m . 

Cho biết giá trị các hằng số 
34 86,625.10 s; 3.10h J c   m/s; và 

191,6.10e   C. Lượng tử năng lượng 

của ánh sáng này có giá trị 

A. 2,76 eV.  B. 2,07 eV. C. 1,2 eV. D. 1,55 eV. 
Câu 33. Trong thí nghiệm Yâng về giao thoa ánh sáng,khoảng cách giữa hai khe là 1 mm  , khoảng cách 

từ mặt phẳng chứa hai khe đến màn quan sát là 2 m . Nguồn sáng phát ra ánh sáng đơn sắc có bước sóng 

0,6 μm  .Trên màn,vân sáng thứ ba cách vân trung tâm một khoảng: 

A. 4,2 mm B. 3,6mm C. 4,8mm D. 6mm 

Câu 34. Giao thoa ánh sáng đơn sắc của Y-âng có  = 0,5 m ; a = 0,5 mm; D = 2 m. Tại M cách vân 

trung tâm 7 mm và tại điểm N cách vân trung tâm 10 mm thì 

A. M, N đều là vân sáng.  B. M là vân tối, N là vân sáng.  
C. M, N đều là vân tối.  D. M là vân sáng, N là vân tối. 

Câu 35. Tại hai điểm A và B cách nhau 26 cm trên mặt chất lỏng có hai nguồn dao động kết hợp, cùng 
pha, cùng tần số 25 Hz. Một điểm C trên đoạn AB cách A là 4,6 cm. Đường thẳng d nằm trên mặt chất 
lỏng, qua C và vuông góc với AB.  Trên đường thẳng d có 13 điểm dao động với biên độ cực đại. Tốc độ 
truyền sóng trên mặt chất lỏng bằng 

A. 35 cm/s. B. 30 cm/s. C. 60 cm/s. D. 70 cm/s. 

E

rR
I




E
R

U
I  E E
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Câu 36. Đặt một điện áp xoay chiều tần số f = 50 Hz và giá trị hiệu dụng U = 80 V vào hai đầu đoạn 

mạch gồm R, L, C mắc nối tiếp. Biết cuộn cảm thuần có 0, 6
L H


, tụ điện có điện dung 

410
C F






và 

công suất tỏa nhiệt trên điện trở R là 80 W. Giá trị của điện trở thuần R là: 

A. 80 . B. 20 . C. 40 . D. 30 .. 

Câu 37. Một con lắc lò xo gồm một lò xo nhẹ có độ cứng K, cố định một đầu của lò xo, đầu còn lại 

của lò xo treo một vật nhỏ có khối lượng m=0,1kg. Lấy
210 /g m s . Giữ vật ở vị trí lò xo không biến 

dạng rồi thả nhẹ cho vật dao động. Bỏ qua mọi ma sát và lực cản. Trong quá trình dao động của vật, độ 
lớn cực đại của lực đàn hồi lò xo là 

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

Câu 38. Trên một sợi dây đàn hồi đang có sóng dừng với chu kì sóng là T thỏa mãn 
0,5( ) 0,6( )s T s  . Biên độ dao động của phân tử vật chất tại 

bụng sóng là 8cm. Tại thời điểm t1và thời điểm 
2 1 3( )t t s   

hình ảnh của sợi dây đều có dạng như hình vẽ (nhưng điểm 
B chuyển động tại 2 thời điểm có chiều ngược nhau). Tốc 
độ lớn nhất của phân tử vật chất tại bụng sóng có giá trị 
gần đúng bằng 

A. 85cm/s B. 83cm/s 

C. 89cm/s D. 87cm/s. 

 
Câu 39: Cho đoạn mạch AB như hình vẽ, cuộn cảm thuần có độ tự cảm L, tụ điện có điện dung C. Đặt 
vào A, B điện áp xoay chiều u = U0cosωt thì giá trị điện áp cực đại hai đầu đoạn mạch Y cũng là U0 và 
các điện áp tức thời uAN, uMB vuông pha với nhau. Biết 2LCω2 = 1. Hệ số công suất của đoạn mạch Y lúc 
đó bằng  

A. 0,87.         B. 0,99.             C. 0,95.             D. 0,91.  

 

Câu 40. Trong thí nghiệm về giao thoa ánh sáng, khoảngcách giữa hai khe sáng là 1 mm, khoảng cách tít 
mặt phẳng chửa hai khe đến màn quan sát là 2 m. Ánh sáng chiếu đến hai khe gồm hai ánh sáng đon sắc 
trong vùng ánh sáng khả kiến có bước sóng λ1 và λ2 = λ1 + 0,16 µm. Khoảng cách gần nhất giữa hai vân 
sáng cùng màu với vân trung tâm là 3,84 mm. Xác định λ1.  

A. 0,64 µm.  B. 0,45 µm.  C. 0,72 µm.  D. 0,48 µm. 

 

 

BẢNG ĐÁP ÁN ĐỀ 3 

1.B 2.B 3.A 4.D 5.B 6.B 7.C 8.D 9.C 10.C 
11.D 12.C 13.B 14.C 15.C 16.D 17.D 18.B 19.D 20.C 
21.D 22.D 23.D 24.A 25.C 26.D 27.A 28.C 29.C 30.D 
31.B 32.D 33.B 34.B 35.C 36.C 37.A 38.D. 39.C 40.D 

 

 

 

x(cm) 

 

4 3

0 

u(cm) 

4 3

8 

B 
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ĐỀ SỐ 04 MÔN VẬT LÍ - ÔN THI TỐT NGHIỆP THPT  

Câu 1. Khối lượng chất thoát ra ở điện cực trong hiện tượng điện phân được xác định bằng công thức 
nào sau đây? 

A. A
m F It

n
 . B. 1 A

m It
F n

 . C. 1 A
m qt

F n
 . D. 1 n

m It
F A

  

Câu 2. Trong phương trình dao động điều hòa  x Acos t   , đại lượng t    được gọi là: 

A. biên độ dao động. B. tần số dao động. C. pha dao động. D. chu kì dao động. 

Câu 3. Một con lắc lò xo gồm lò xo nhẹ có độ cứng k và vật nhỏ khối lượng m. Cho con lắc dao động 
điều hòa. Chu kì dao động của con lắc là 

A. 
2

m
T

k


 . B. 2

k
T

m
 . C. 2

m
T

k
 . D. 2

m
T

k


 . 

Câu 4. Một con lắc đơn dao động điều hòa với tần số f. Khi thay vật m bằng một vật khác có khối 
lượng m’= 4m thì tần số dao động của con lắc đơn là 

A. 2f. B. .
2

f
 C. 0,5f. D. f. 

Câu 5. Khi nói về dao động cơ, phát biểu nào sau đây sai? 

A. Dao động của con lắc đồng hồ là dao động duy trì. 

B. Dao động cưỡng bức có biên độ không phụ thuộc vào biên độ của lực cưỡng bức. 

C. Dao động cưỡng bức có biên độ không đổi và có tần số bằng tần số của lực cưỡng bức. 

D. Dao động tắt dần có biên độ giảm dần theo thời gian. 

Câu 6. Cho hai dao động điều hòa cùng phương, cùng tần số có phương trình 1 1 1cos( t + )x A    và 

2 2 2cos( t + )x A   . Biên độ dao động tổng hợp có giá trị nhỏ nhất khi 

A. hai dao động ngược pha. B. hai dao động cùng pha. 

C. hai dao động vuông pha. D. hai dao động lệch pha 1200. 

Câu 7. Một sóng cơ học lan truyền với vận tốc v, chu kỳ T, tần số f và bước sóng .  Hệ thức đúng là 

A. v
v.f

T
    B. v v

f T
   . C. vT v.f   . D. v

vT
f

   . 

Câu 8. Giả sử A và Β là hai nguồn sóng kết hợp có cùng phương trình dao động là cosu A t . Xét 
điểm M bất kỳ trong môi trường cách A một đoạn d1 và cách B một đoạn d2. Độ lệch pha của hai dao 
động của hai sóng khi đến M là 

A.  2 12 d d 
 


. B.  2 12 d d 

 


. C.  2 1d d

2

 
 


. D.  2 1d d

2

 
 


. 

Câu 9. Khi một sóng âm truyền từ nước ra không khí thì 

A. Tần số tăng, bước sóng không đổi. B. Tần số không đổi, bước sóng giảm. 
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C. Tần số giảm, bước sóng không đổi. D. Tần số không đổi, bước sóng tăng. 

Câu 10. Cường độ dòng điện i = 2cos100πt A có giá trị cực đại là 

A. 2 A.         B. 2 A.  C. 2 2 A. D. 1 A.  

Câu 11. Chọn phát biểu đúng. 

A. Độ tự cảm có đơn vị là Ôm ( ) . B. Điện dung có đơn vị là Fara. 

C. Dung kháng có đơn vị là Fara. D. Cảm kháng có đơn vị là Henri. 

Câu 12. Đặt vào hai đầu đoạn mạch RLC nối tiếp một điện áp xoay chiều u = U0cosωt thì độ lệch pha 
của điện áp u với cường độ dòng điện i trong mạch đượctính theo công thức 

A. 

1
L

Ctan .
R

 
   B. 

1
C

Ltan .
R

 
   C. 

L C
tan .

R

  
  D. 

L C
tan .

R

  
  

Câu 13. Cho mạch RLC nối tiếp, gọi là độ lệch pha của điện áp hai đầu đoạn mạch so với cường độ 

dòng điện. Gọi Z là tổng trở, công thức nào sau đây không phải là công suất trung bình của mạch RLC 

A. 
2

2U
P cos

R
   B. 

U
P cos

Z
   C. 

0 0P 0, 5 U I co s   D. P U I cos   

Câu 14. Gọi 
1N  và 

2N  là số vòng của cuộn sơ cấp và thứ cấp của một máy biến áp lí tưởng. Nếu mắc 

hai đầu của cuộn sơ cấp điện áp hiệu dụng là 
1U . Điện áp hiệu dụng giữa hai đầu cuộn thứ cấp sẽ là 

A. 2
2 1

1

N
U U

N
 . B. 2

2 1
1

N
U U

N
 . C. 

2

2
2 1

1

N
U U

N

 
  

 
. D. 1

2 1
2

N
U U

N
 . 

Câu 15. Một mạch dao động gồm cuộn dây thuần cảm L  và tụ điện  C . Nếu gọi 0I  là cường độ dòng điện 

cực đại trong mạch, thì hệ thức liên hệ giữa điện tích cực đại trên bản tụ điện 0Q
 và 0I  là 

A. 0 0

1
Q I .

CL
  B. 0 0

C
Q I .

L



 C. 0 0

CL
Q I .


 D. 0 0Q LCI .  

Câu 16. Phát biểu nào sau đây sai? 

A. Trong chân không, mỗi ánh sáng đơn sắc có một bước sóng xác định. 

B. Trong ánh sáng trắng có vô số ánh sáng đơn sắc. 

C. Trong chân không, bước sóng của ánh sáng đỏ nhỏ hơn bước sóng của ánh sáng tím. 

D. Trong chân không, các ánh sáng đơn sắc khác nhau truyền với cùng tốc độ. 

Câu 17. Trong thí nghiệm Y-âng về giao thoa ánh sáng,khoảng cách giữa hai khe là a,khoảng cách từ 

mặt phẳng chứa hai khe đến màn quan sát là D  ,Bước sóng ánh sáng dùng trong thì nghiệm là λ.Khoảng 
vân được tính bằng công thức 

A. .


λ a
i

D
. B. .


λ D

i
a

. C. .


a D
i

λ
. D. 

a
i

λD
 

Câu 18. Khi nói về quang phổ vạch phát xạ, đáp án nào sau đây là sai? 
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A. Quang phổ vạch phát xạ bao gồm một hệ thống những vạch màu riêng rẽ nằm trên một nền tối. 
B. Quang phổ vạch phát xạ bao gồm một hệ thống những vạch màu riêng rẽ nằm trên một nền quang phổ 
liên tục. 
C. Mỗi nguyên tố hóa học ở trạng thái khí hay hơi nóng sáng dưới áp suất thấp cho một quang phổ vạch 
riêng, đặc trưng cho nguyên tố ấy. 
D. Quang phổ vạch phát xạ của các nguyên tố khác nhau thì rất khác nhau về số lượng các vạch quang 
phổ, vị trí các vạch và độ sáng tương đối của các vạch đó. 

Câu 19. Giới hạn quang điện của mỗi kim loại là 

A. bước sóng dài nhất của bức xạ chiếu vào kim loại đó để gây ra hiện tượng qua điện.  
B. bước sóng ngắn nhất của bức xạ chiếu vào kim loại đó để gây ra hiện tượng qua điện.   
C. công nhỏ nhất dùng để bứt electron ra khỏi kim loại đó.  
D. công lớn nhất dùng để bứt electron ra khỏi kim loại đó. 

Câu 20. Theo lí thuyết của Bo về nguyên tử thì 

A. khi ở các trạng thái dừng, động năng của electron trong nguyên tử bằng không. 

B. khi ở trạng thái cơ bản, nguyên tử có năng lượng cao nhất. 

C. nguyên tử bức xạ chỉ khi chuyến từ trạng thái cơ bản lên trạng thái kích thích. 

D. trạng thái kích thích có năng lượng càng cao ứng với bán kính quỹ đạo của electron càng lớn. 

Câu 21. Hạt nhân có độ hụt khối càng lớn thì 

A. năng lượng liên kết riêng càng nhỏ. B. năng lượng liên kết càng lớn 
C. năng lượng liên kết càng nhỏ. D. năng lượng liên kết riêng càng lớn. 

Câu 22. Một quả cầu tích điện + 6,4.10-7C. Trên quả cầu thừa hay thiếu bao nhiêu electron so với số 
proton để quả cầutrung hòa về điện: 

A. thừa 4.1012 electron.  B. thiếu 4.1012 electron. 

C. thừa 25.1012 electron.  D. thiếu 25.1013 electron. 

Câu 23. Sóng vô tuyến dùng trong thông tin liên lạc có tần số 900 MHz . Coi tốc độ truyền sóng bằng 

8 m
3.10  

s
. Sóng điện từ này thuộc loại 

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

Câu 24. Trong hạt nhân nguyên tử 
14
6C  có 

A. 14 prôtôn và 6 nơtron. B. 6 prôtôn và 14 nơtron. C. 6 prôtôn và 8 nơtron. D. 8 prôtôn và 6 nơtron. 

Câu 25. Đặt vào hai đầu điện trở thuần 10   một hiệu điện thế 12 V trong khoảng thời gian 10 s. 
Lượng điện tích dịch chuyển qua điện trở này trong khoảng thời gian đó là 

A. 0,12C. B. 12C. C. 1200C. D. 1,2C. 

Câu 26. Một ống dây có hệ số tự cảm 2 mH. Cường độ dòng điện chạy qua ống dây giảm từ 20 A về 0 
trong thời gian 0,01 s. Độ lớn suất điện động tự cảm xuất hiện trong ống dây là 

A. 4 V. B. 2 V. C. 8 V. D. 1 V. 

Câu 27. Một chất điểm dao động điều hòa, khi đi qua vị trí cân bằng tốc độ của chất điểm là 40 cm/s, tại 
vị trí biên gia tốc có độ lớn 200 cm/s2. Biên độ dao động của chất điểm là 
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A. 0,8m. B. 0,1 m. C. 5 cm. D. 8 cm. 

Câu 28. Một sóng cơ học lan truyền trên một phương truyền sóng với vận tốc 40 cm/s . Phương trình 

sóng của một điểm O trên phương truyền đó là  2cos2 cmOu t . Phương trình sóng tại một điểm N 

nằm trước O và cách O một đoạn 10 cm  là 

A. 2cos 2
4Nu t cm
   

 
.  B. 2cos 2

2Nu t cm
   

 
. 

C. 2cos 2
2Nu t cm
   

 
.  D. 2cos 2

4Nu t cm
   

 
. 

Câu 29. Đặt một điện áp xoay chiều có giá trị hiệu dụng 100 V vào hai đầu đoạn mạch gồm điện trở 
thuần mắc nối tiếp với cuộn cảm thuần. Điện áp hiệu dụng hai đầu cuộn cảm là 60 V. Điện áp hiệu dụng 
hai đầu điện trở là 

A. 80 2 V. B. 40 V. C. 40 2 V. D. 80 V. 

Câu 30. Một mạch dao động lí tưởng đang có dao động điện từ tự do. Cường độ dòng điện tức thời 

trong một mạch dao động là  i 0,05cos 100 t  A.   Biểu thức điện tích của một bản trên tụ điện là  

A. 
45.10

q cos 100 t  (C).
2

       
 B. 

45.10
q cos 100 t  ( C).

2

        
 

C. 
45.10

q cos 100 t  (C).
2

       
 D.  

45.10
q cos 100 t  (C).



 


  

Câu 31. Trong thí nghiệm giao thoa của Y-âng a = 2mm; D = 2 m;  = 0,64 m . Miền giao thoa đối 

xứng có bề rộng 12 mm. Số vân tối quan sát được trên màn là 

A. 17.  B. 18. C. 16. D. 19. 

Câu 32. Bắn phá hạt nhân 
14
7 N  đứng yên bằng một hạt α thu được hạt proton và một hạt nhân Oxi. Cho 

khối lượng của các hạt nhân mN = 13,9992u; mα = 4,0015u; mp = 1,0073u; mO = 16,9947u; 1u = 931 
MeV/c2. Phản ứng trên 

A. thu 1,39.10-6 MeV. B. tỏa 1,21 Mev. C. thu 1,21 MeV. D. tỏa 1,39.10-6 MeV. 

Câu 33. Trong một thí nghiệm giao thoa sóng nước, hai nguồn A và B dao động theo phương vuông góc 
với mặt nước, cùng biên độ, cùng pha, cùng tần số 100Hz. Tốc độ truyền sóng trên mặt nước là 3m/s. Coi 
biên độ sóng không đổi khi truyền đi. Hình vuông ABCD nằm trên mặt nước sao cho hai điểm C và D 
nằm trên hai đường cực đại giao thoa. Biết rằng giữa điểm C và đường trung trực của AB còn có hai dãy 
cực đại khác. Số điểm dao động với biên độ cực đại trên đường thẳng nối hai nguồn là 

A. 21. B. 11. C. 13. D. 15. 

Câu 34. Đặt vào hai đầu đoạn mạch R, L, C mắc nối tiếp một điện áp xoay chiều có biểu 

thức   u 200cos 100 t V  . Biết cuộn dây thuần cảm có độ tự cảm L, điện trở R=100 Ω, tụ điện có điện 

dung C= 31,8μF. Mạch điện tiêu thụ công suất là 100 W, khi đó độ tự cảm L có giá trị là 

A. 2
H .


 B. 1

H .


 C. 3
H .


 D. 1

H.
2
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Câu 35: Có ba phần tử R, cuộn thuần cảm có ZL = R và tụ điện ZC = R. Khi mắc nối tiếp chúng vào 
nguồn xoay chiều có điện áp hiệu dụng và tần số dòng điện không đổi thì công suất của mạch là 200W. 
Nếu giữ nguyên L và C, thay R bằng điện trở Ro = 2R thì công suất của mạch là bao nhiêu? 
  A. P = 200W               B. P = 400W                               C. P = 100W                      D. P = 50W 
Câu 36: Một con lắc lò xo được treo vào một điểm cố định đang dao động điều hòa theo phương thẳng 
đứng. Hình bên là đồ thị biểu diễn sự phụ thuộc ly độ x của 
vật m theo thời gian t. Tần số dao động của con lắc lò xo có 
giá trị là 
  A. 1,5 Hz    B. 1,25 Hz 
  C. 0,5Hz               D. 0,8 Hz 
 
 
 
 
Câu 37: Hai con lắc lò xo giống nhau có cùng khối lượng 
vật nặng m và cùng độ cứng lò xo k. Hai con lắc dao động 
trên hai đường thẳng song song, có vị trí cân bằng ở cùng 
gốc tọa độ. Chọn mốc thế năng tại vị trí cân bằng, đồ thị li 
độ - thời gian của hai dao động được cho như hình vẽ. Ở 
thời điểm t, con lắc thứ nhất có động năng 0,06 J và con lắc 
thứ hai có thế năng 34.10 J . Khối lượng m là 

A. . 1
kg

3
.                        B. 3kg  .  

C. 2kg .                          D. 2
kg

9
.  

 

Câu 38. Cho một sợi dây đang có sóng dừng với tần số góc . Trên dây  là một nút sóng, 

điểm  là bụng sóng gần  nhất, điểm C giữa  và . Khi sơi dây duỗi thẳng thì khoảng cách 
và . Khi sợi dây biến dạng nhiều nhất thì khoảng cách giữa  và  là . 

Tốc độ dao động của điểm  khi nó qua vị trí có li độ bằng biên độ của điểm  là 

A. .                      B. . C. . D. . 

Câu 39. Đặt điện áp  (  không đổi) vào hai đầu đoạn mạch AB như hình bên. Biết 

. Gọi Δφ là độ lệch pha giữa  và điện áp . Điều chỉnh điện dung của tụ điện đến 

giá trị mà Δφ đạt cực đại. Giá trị của  bằng  

 A. 20Ω.         B. 10Ω.                      C. 30Ω.               D. 40Ω. 

Câu 40. Thí nghiệm giao thoa ánh sáng với hai khe Young. Nguồn sáng gôm hai bức xạ λ1 = 0,63 µm và 
và λ2 < λ1. Xét một đoạn AB trên màn, người ta quan sát thấy có 61 vân sáng các loại, trong đó có 5 vân 
sáng cùng màu với vân sáng trung tâm, 2 trong 5 vân sáng này ở A và B) . Giá trị của λ2 là: 

A. 0,49 µm.             B. 0, 50 µm.      C. 0,56 µm.            D. 0,60 µm 

BẢNG ĐÁP ÁN ĐỀ 4 

1.B 2.C 3.C 4.D 5.B 6.A 7.D 8.A.D 9.B 10.A 
11.B 12.A 13.A 14.A 15.D 16.C 17.B 18.B 19.A 20.D 
21.B 22.B 23.A 24.C 25.B 26.A 27.D 28.C 29.D 30.A 
31.B 32.C 33.D 34.A 35.C 36.B 37.A 38.D 39.A 40.A 

 

10rad/s  A
B A A B

AB 9cm AB 3AC A C 5 cm
B C

160 3 cm/s 40 3 cm/s 160cm/s 80 3 cm/s

0u U cos t  0U ,

21R  3R 30   ABu MBu

cZ

t(s) 

4
x(cm) 

1O
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ĐỀ SỐ 05 MÔN VẬT LÍ - ÔN THI TỐT NGHIỆP THPT 

Câu 1. Nguồn điện có suất điện động E, hiệu điện thế giữa hai cực là U, cường độ dòng điện qua 
nguồn là I. Biểu thức tính công của nguồn điện là  

A. A EIt .  B. A UI . C. A EI . D. A UIt . 

Câu 2. Hạt tải điện trong chất điện phân là 

A. ê lectron dẫn và lỗ trống.  B. ion dương, ion âm và ê lectron. 

C. ê lectron tự do.  D. ion dương và ion âm 

Câu 3. Biểu thức liên hệ giữa li độ x và gia tốc a trong dao động điều hòa là 

A. 2 .a x   B. .a x   C. 2 .a x   D. 2 2.a x   

Câu 4. Tại nơi có gia tốc trọng trường là g, một con lắc lò xo treo thẳng đứng đang dao động đều hòa. 
Biết tại vị trí cân bằng của vật, độ dãn của lò xo là Δl. Tần số góc dao động của con lắc này là 

A. .
g

l
 B. 

1
.

2

g

l 
 C. 

1
.

2

l

g


 D. .
l

g


 

Câu 5. Chuyển động của con lắc đơn từ vị trí cân bằng về vị trí biên là 

A. chuyển động nhanh dần đều. B. chuyển động chậm dần. 

C. chuyển động tròn đều.  D. chuyển động nhanh dần. 

Câu 6. Dao động duy trì là dao động tắt dần mà người ta đã 

A. kích thích lại dao động sau khi dao động đã bị tắt hẳn. 

B. cung cấp cho vật một năng lượng đúng bằng năng lượng vật mất đi sau mỗi chu kì. 

C. làm mất lực cản của môi trường đối với chuyển động đó. 

D. tác dụng vào ngoại lực biến đổi điều hòa theo thời gian. 

Câu 7. Dao động tổng hợp của hai dao động điều hòa cùng phương, cùng tần số có biên độ không phụ 
thuộc vào 

A. biên độ của dao động thành phần thứ hai. B. tần số của hai dao động thành phần. 

C. biên độ dao động thành phần thứ nhất. D. độ lệch pha giữa hai dao động thành phần. 

Câu 8. Một nguồn sóng có có phương trình cos( )u A t    lan truyền với bước sóng  . Tại điểm 

M cách nguồn sóng một đoạn x có phương trình sóng là 

A. 2 x
u A cos t

       
.  B. 2 x

u A cos t
       

. 

C. 2
u A cos t

x

      
 

.  D. 2
u A cos t

x

      
 

. 

Câu 9. Tại hai điểm A và B trên mặt nước nằm ngang có hai nguồn sóng cơ kết hợp, dao động theo 
phương thẳng đứng. Có sự giao thoa của hai sóng này trên mặt nước. Tại trung điểm của đoạn AB, phần 
tử nước dao động với biên độ cực đại. Hai nguồn sóng đó dao động 
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A. lệch pha nhau góc 
2

 . B. ngược pha nhau. C. cùng pha nhau. D. lệch pha nhau góc 
2

  . 

Câu 10. Khi nói về sóng cơ, phát biểu nào sau đây sai? 

A. Sóng âm truyền trong không khí là sóng dọc. 

B. Sóng cơ học lan truyền trên mặt nước là sóng ngang. 

C. Sóng cơ học là sự lan truyền dao động cơ học trong môi trường vật chất. 

D. Sóng cơ học truyền được trong môi trường rắn, lỏng, khí và chân không. 

Câu 11. Nguyên tắc tạo ra dòng điện xoay chiều dựa trên hiện tượng nào sau đây? 

A. cảm ứng điện từ. B. tự cảm. C. siêu dẫn. D. hỗ cảm. 

Câu 12. Đặt điện áp  0 uu U cos t    vào hai đầu đoạn mạch AB chỉ có điện trở thuần R thì biểu thức 

dùng điện trong mạch là  0 ii I cos t    ta có: 

A. 0

0

U
R .

I
  B. u i .

2


     C. u i 0.     D. u i .    

Câu 13. Trong mạch điện xoay chiều gồm R, L, C mắc nối tiếp thì dòng điện nhanh pha hay chậm pha 
so với điện áp của đoạn mạch là tùy thuộc vào 

A. R và C. B. R, L, C và ω. C. L, C và ω. D. L và C. 

Câu 14. Cho đoạn mạch gồm điện trở thuần R, tụ điện C và cuộn dây thuần cảm L mắc nối tiếp. Điện áp 

hai đầu mạch u = U√2cos(ωt + φ) và dòng điện trong mạch i = I√2cosωt. Biểu thức nào sau đây về tính 
công suất tiêu thụ của đoạn mạch là không đúng? 

A. 
2 osU c

P
R


  B. P = RI2. C. P = UIcosφ. D. 

2 2osU c
P

R


  

Câu 15. Một máy biến áp lý tưởng, có số vòng dây cuộn sơ cấp gấp 10 lần số vòng dây cuộn thứ cấp. 
Máy biến áp này 

A. là máy hạ áp.  B. là máy tăng áp. 

C. làm giảm tần số dòng điện ở cuộn sơ cấp 10 lần. D. làm tăng tần số dòng điện ở cuộn sơ cấp 10 lần. 

Câu 16. Một mạch dao động điện từ tự do có tần số riêng .f  Nếu độ tự cảm của cuộn dây là L  thì điện 

dung của tụ điện được xác định bởi biểu thức 

A. 
1

C
4 . .L


 f

 B. 
2 2

1
C

4 .


 f
 C. 

2 2 2

1
C

4 . L


 f
 D. 

2 2

1
C

4 . L


 f
 

Câu 17. Trong mạch dao động LC  lí tưởng thì dòng điện trong mạch 

A. ngược pha với điện tích ở tụ điện. B. trễ pha 
3

  so với điện tích ở tụ điện. 

C. cùng pha với điện điện tích ở tụ điện. D. sớm pha 
2

  so với điện tích ở tụ điện. 

Câu 18. Trong thí nghiệm Y-âng về giao thoa với ánh sáng đơn sắc. Nếu thực hiện thí nghiệm trên 
trong nước thì: 
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A. khoảng vân không đổi.  B. tần số thay đổi. 

C. vị trí vân sáng trung tâm không đổi. D. bước sóng không đổi. 

Câu 19. Khi nói về tia hồng ngoại, phát biểu nào dưới đây là sai? 

A. Tia hồng ngoại cũng có thể biến điệu được như sóng điện từ cao tần. 
B. Tia hồng ngoại có khả năng gây ra một số phản ứng hóa học. 
C. Tia hồng ngoại có tần số lớn hơn tần số của ánh sáng đỏ. 
D. Tác dụng nổi bật nhất của tia hồng ngoại là tác dụng nhiệt. 

Câu 20. Tia X được phát ra từ: 

A. Sự phân hủy hạt nhân. B. Ống Rơnghen. C. Máy quang phổ. D. Vật nung nóng trên 4000 K.  

Câu 21. Giới hạn quang điện của các kim loại như bạc, đồng, kẽm, nhôm nằm trong vùng 

A. ánh sáng tử ngoại.  B. ánh sáng nhìn thấy được.  
C. ánh sáng hồng ngoại.  D. cả ba vùng ánh sáng nêu trên. 

Câu 22. Hiện tượng quang điện ngoài khác hiện tượng quang điện trong ở chỗ là 

A. chỉ xảy ra khi bước sóng của ánh sáng kích thích nhỏ hơn giới hạn λ0 nào đó. 

B. electron bắn ra khỏi mặt khối chất khi chiếu ánh sáng thích họp vào khối chất đó. 

C. có giới hạn λ0 phụ thuộc vào bản chất của từng khối chất. 

D. chỉ ra khi được chiếu ánh sáng thích hợp. 

Câu 23. Theo mẫu nguyên tử Bohr, trạng thái dừng của nguyên tử 

A. có thể là trạng thái cơ bản hoặc trạng thái kích thích. 

B. là trạng thái mà các electron trong nguyên tử ngừng chuyển động. 

C. chỉ là trạng thái kích thích.                                      D. chỉ là trạng thái cơ bản. 

Câu 24. Khi so sánh hạt nhân 12
6C và hạt nhân 14

6 C , phát biểu nào sau đây đúng? 

A. Số nuclôn của hạt nhân 12
6 C bằng số nuclôn của hạt nhân 14

6C . 

B. Điện tích của hạt nhân 12
6C  nhỏ hơn điện tích của hạt nhân 14

6C . 

C. Số prôtôn của hạt nhân 12
6 C lớn hơn số prôtôn của hạt nhân 14

6 C . 

D. Số nơtron của hạt nhân 12
6 C  nhỏ hơn số nơtron của hạt nhân 14

6 C . 

Câu 25. Với c là vận tốc ánh sáng trong chân không, hệ thức Anhxtanh giữa năng lượng E và khối 
lượng m của vật là 

A. E = mc².     B. E = m²c.     C. E=2mc².     D. F = 2mc. 

Câu 26. Hai hạt bụi trong không khí, mỗi hạt chứa 5.108 electron cách nhau 2cm. Lực đẩy tĩnh điện giữa 
hai hạt bằng: 

A. 1,44.10-5 N. B. 1,44.10-6 N. C. 1,44.10-7 N. D. 1,44.10-9 N. 

Câu 27. Một ống dây có hệ số tự cảm 0,4 H. Suất điện động tự cảm xuất hiện trong ống dây có độ lớn 5 
V. Cường độ dòng điện chạy qua ống dây biến thiên với tốc độ 

A. 25A/s. B. 6,25A/s. C. 2A/s. D. 12,5A/s. 
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Câu 28. Trong chân không, ánh sáng nhìn thấy có bước sóng từ 0,38 μm đến 0,76 μm. Tần số của ánh 
sáng nhìn thấy có giá trị 

A. từ 3,95.1014 Hz đến 7,89.1014 Hz. B. từ 3,95.1014 Hz đến 8,50.1014 Hz. 

C. từ 4,20.1014 Hz đến 7,89.1014 Hz. D. từ 4,20.1014 Hz đến 6,50.1014 Hz. 

Câu 29. Đầu A  của một sợi dây đàn hồi rất dài được căng ngang dao động theo phương thẳng đứng với 
chu kì 1sT  . Biết vận tốc truyền sóng trên dây 1m/sv  . Khoảng cách giữa hai điểm gần nhau nhất dao 

động ngược pha là 

A. 0, 25 m . B. 0,5m . C. 1m . D. 15m . 

Câu 30. Một mạch chọn sóng của một máy thu vô tuyến gồm một cuộn cảm có độ tự cảm L biến thiên 
từ 0,3 µH đến 12 µH và một tụ điện có điện dung biến thiên từ 20 pF đến 800 pF. Tốc độ truyền sóng 
điện từ là 3.108 (m/s). Máy này có thể bắt được sóng điện từ có bước sóng nhỏ nhất là 

A. 4,6 m. B. 285 m. C. 540 m. D. 185 m. 

Câu 31. Hạt nhân đơteri 2
1 D  có khối lượng 2,0136u. Biết khối lượng của prôton là 1,0073u và khối 

lượng của nơtron là 1,0087u. Năng lượng liên kết riêng của hạt nhân là 2
1 D là 

A. 1,86 MeV B. 2,23 MeV C. 1,12 MeV D. 2,02 MeV 

Câu 32. Cho một đoạn mạch RC có R 50 , 
42.10

C F





 . Đặt vào hai đầu đoạn mạch một điện 

áp u 100cos 100 t V
4

    
 

 . Cường độ dòng điện hiệu dụng trong mạch là 

A. 1A.  B. 2 2A . C. 2 A . D. 2A. 

Câu 33. Đoạn mạch xoay chiều không phân nhánh gồm một điện trở R, một cuộn thuần cảm có cảm 
kháng 30   và một tụ điện có dung kháng 30  , đặt dưới điện áp xoay chiều có giá trị hiệu dụng bằng 
200 V. Biết công suất của mạch P 400W , điện trở R có giá trị là 

A. 80 . B. 140 . C. 40 . D. 100 . 

Câu 34. Trong thí nghiệm Y-âng, khi màn cách hai khe một đoạn 1D  người ta nhận được một hệ vân. 

Dời màn đến vị trí 2D  người ta thấy hệ vân trên màn có vân tối thứ nhất (tính từ vân trung tâm) trùng với 

vân sáng bậc 1 của hệ vân lúc đầu. Tỉ số khoảng cách 2 1/D D  là bao nhiêu? 

A. 1,5.  B. 2,5. C. 2. D. 3. 

Câu 35. Một con lắc lò xo treo vào một điểm cố định ở nơi có gia tốc trọng trường g = π2 m/s2. Cho con 
lắc dao động điều hòa theo phương thẳng đứng. 

Hình bên là đồ thị biểu diễn sự phụ thuộc của thế 
năng đàn hồi Wđh của lò xo vào thời gian t (mốc 
thời gian là khi lò xo không bị biến dạng). Độ 

cứng của lò xo gần nhất với giá trị nào sau đây?  

 A. 28 N/m B. 10N/m. 

 C. 24 N/m D. 20 N/m 

O

0,4

t (s)

Wđh (J)
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Câu 36. Trên mặt nước, tại hai điểm S1, S2 cách nhau 9,8 cm người ta đặt hai nguồn sóng kết hợp dao 
động điều hòa theo phương thẳng đứng với tần số 50 Hz và luôn dao động cùng pha. Biết tốc độ truyền 
sóng trên mặt nước là 60 cm/s, coi biên độ sóng không đổi khi truyền đi. Số điểm đứng yên không dao 
động trên đường tròn đường kính S1S2 là 
A. 16. B. 17. C. 32. D. 34. 
Câu 37: Một con lắc lò xo treo thẳng đứng, kích thích cho con lắc dao động điều hòa với biên độ A. Đồ 

thị (1) biểu diễn lực hồi phục phụ thuộc vào thời gian. 

Đồ thị (2) biểu diễn độ lớn lực đàn hồi phụ thuộc vào 

thời gian. Lấy g = 10 m/s2 và π2 = 10. Hỏi khi lò xo nén 

0,5cm thì tốc độ chuyển động của vật là bao nhiêu? 

 A. 41,83cm/s B. 52,15 cm/s 

 C. 60cm/s  D. 50cm/s  

Câu 38: Trên một sợi dây đàn hồi OC  đang có sóng dừng ổn định với tần số f . Hình ảnh sợi dây tại 

thời điểm t  (nét đứt) và thời điểm 
1

4
t

f
  (nét liền) 

được cho như hình vẽ. Tỉ số giữa quãng đường mà B  đi 
được trong một chu kì với quãng đường mà sóng truyền 
đi được trong một chu kì là 

 A. 1. B. 2  

  C. 5. D. 1,25. 

Câu 39: Đặt điện áp xoay chiều có giá trị hiệu dụng U không đổi nhưng tần số f thay đổi được vào hai 
đầu đoạn mạch gồm điện trở R, cuộn dây thuần cảm có độ 
tự cảm L và tụ có điện dung C mắc nối tiếp. Hình vẽ bên 
là đồ thị biểu diễn sự phụ thuộc cùa điện áp hiệu dụng trên 
L và điện áp hiệu dụng trên C theo giá trị tần sổ f. Biết y - 
x = 75(Hz). Giá trị fR để điện áp hiệu dụng trên R cực đại 

gần nhất vởi giá trị nào sau đây? ( m

4
U U

15
  ) 

  A. 40 Hz                           B. 50 Hz.  

  C. 60 Hz          D. 30 Hz 

Câu 40. Trong thí nghiệm giao thoa Iâng thực hiện đồng 
thời hai bức xạ đơn sắc có bước sóng với khoảng vân trên màn ảnh thu được lần lượt là 0,48 mm và 2i . 

Xét tại hai điểm A, B trên màn cách nhau một khoảng 34,56 mm là hai vị trí mà cả hai hệ vân đều cho 
vân sáng tại đó. Trên đoạn AB quan sát được 109 vạch sáng, trong đó có 19 vạch là kết quả trùng nhau 
của hai hệ vân. Khoảng vân 2i  bằng 

 A. 0,36 mm B. 0,54 mm C. 0,64 mm D. 0,18 mm. 

BẢNG ĐÁP ÁN ĐỀ 5 

1A 2D 3C 4A 5B 6B 7B 8A 9C 10D 
11A 12A 13C 14A 15A 16D 17D 18C 19C 20B 
21A 22B 23A 24D 25A 26C 27D 28A 29B 30A 
31C 32A 33D 34C 35C 36C 37B 38A 39C 40C 
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ĐỀ SỐ 06 MÔN VẬT LÍ - ÔN THI TỐT NGHIỆP THPT  

Câu 1. Khi dòng điện chạy qua nguồn điện thì các hạt tải điện dương chuyển động ngược chiều điện 
trường, các hạt tải điện âm chuyển động ngược chiều điện trường. Sự dịch chuyển này là do dưới tác 
dụng của lực  
A. hạt nhân. B. hấp dẫn.  C. lực lạ. D. điện trường. 

Câu 2. Trong một dao động cơ điều hòa, những đại lượng nào sau đây có giá trị không thay đổi? 

A. Biên độ và li độ. B. Biên độ và tần số. C. Gia tốc và tần số. D. Gia tốc và li độ. 

Câu 3. Tại nơi có gia tốc trọng trường g, một con lắc lò xo treo thẳng đứng đang dao động điều hòa. 
Biết tại vị trí cân bằng của vật thì độ dãn của lò xo là Δl0. Chu kì dao động của con lắc này là 

A. 
0

g
T 2

l
 


 B. 

0

1 g
T

2 l


 
 C. 0lT 2

g


   D. 0l1

T
2 g





 

Câu 4. Li độ góc của con lắc đơn dao động điều hòa có dạng  0 )α = α cos 2 ft (π rad . Đại lượng α0 được 

gọi là 

A. chu kì của dao động.  B. tần số của dao động. 

C. biên độ góc của dao động.  D. pha ban đầu của dao động. 

Câu 5. Một hệ dao động cơ đang thực hiện dao động cưỡng bức. Hiện tượng cộng hưởng xảy ra khi 

A. Chu kì của lực cưỡng bức nhỏ hơn chu kì dao động riêng của hệ dao động. 

B. Chu kì của lực cưỡng bức lớn hơn chu kì dao động riêng của hệ dao động. 

C. tần số của lực cưỡng bức lớn hơn tần số dao động riêng của hệ dao động. 

D. tần số của lực cưỡng bức bằng tần số dao động riền của hệ dao động. 

Câu 6. Một vật thực hiện đồng thời hai dao động điều hòa cùng phương, cùng tần số có phương trình 

lần lượt là  1 1 1x A cos t    và  2 2 2x A cos t   . Pha ban đầu của vật được xác định bởi công 

thức nào sau đây? 

A. 1 1 2 2

1 1 2 2

A cos A cos
tan

A sin A sin

  
 

  
 B. 1 2 2 1

1 2 2 1

A sin A sin
tan

A cos A cos

  
 

  
 

C. 1 2 2 1

1 2 2 1

A cos A cos
tan

A sin A sin

  
 

  
 D. 1 1 2 2

1 1 2 2

A sin A sin
tan

A cos A cos

  
 

  
 

Câu 7. Bước sóng là khoảng cách giữa hai điểm 

A. trên cùng một phương truyền sóng mà dao động tại hai điểm đó ngược pha. 

B. gần nhau nhất trên cùng một phương truyền sóng mà dao động tại hai điểm đó cùng pha. 

C. trên cùng một phương truyền sóng mà dao động tại hai điểm đó cùng pha. 

D. gần nhau nhất mà dao động tại hai điểm đó cùng pha. 

Câu 8. Trên mặt nước nằm ngang có hai nguồn kết hợp S1 và S2 dao động theo phương thẳng đứng, 
cùng pha. Cực tiểu giao thoa nằm tại những điểm có hiệu đường đi của hai sóng từ hai nguồn tới đó bằng 

A. số bán nguyên lần bước sóng. B. số nguyên lẻ lần một phần tư bước sóng. 
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C. số nguyên lần bước sóng.  D. số nguyên chẵn lần nửa bước sóng. 

Câu 9. Điều kiện để có sóng dừng trên một sợi dây có hai đầu cố định là chiều dài dây bằng 

A. một số lẻ lần một phần tư bước sóng. B. số nguyên lần bước sóng. 

C. số nguyên lần nửa bước sóng. D. hai lần bước sóng. 

Câu 10. Một sóng cơ học có tần số 1000f Hz  lan truyền trong không khí. Sóng đó được gọi là 

A. âm thanh.   B. hạ âm.    C. siêu âm.    D. cao tần. 

Câu 11. Ở Việt Nam, mạng điện dân dụng có tần số là 

A. 60 Hz.  B. 100 Hz.  C. 50 Hz.  D. 150 Hz.  

Câu 12. Khi tần số dòng điện xoay chiều chạy qua đoạn mạch chứa cuộn dây thuần cảm tăng lên 2 lần 
thì cảm kháng của cuộn dây 

A. giảm đi 2 lần. B. giảm đi 4 lần. C. tăng lên 2 lần. D. tăng lên 4 lần. 

Câu 13. Đặt điện áp 0u U cos t  ( 0U không đổi, thay đổi được) vào hai đầu đoạn mạch gồm điện 

trở R, cuộn cảm thuần có độ tự cảm L và tụ điện có điện dung C mắc nối tiếp. Hiện tượng cộng hưởng 
điện xảy ra khi: 

A. LCR 1 0.    B. 
1

R L .
C

  


 C. 2LC R 0.    D. 2LC 1 0.    

Câu 14. Cho mạch điện xoay chiều có R, L, C mắc nối tiếp, tổng trở của cả mạch là Z, cường độ dòng 
điện chạy trong mạch là i = I0cosωt và điện áp giữa hai đầu đoạn mạch là u = U0cos(ωt + φ). Công suất 
tiêu thụ của đoạn mạch là 

A. 0 0P U I cos   B. 2
0P I Z  C. 0 0U I

P cos
2

   D. 2
0P RI  

Câu 15. Trong cục (củ) sạc điện thoại có thiết bị nào sau đây? 
A. máy tăng áp.  B. động cơ điện.  C. máy hạ áp. D. máy phát điện.  

Câu 16. Một mạch dao động điện từ lí tưởng gồm cuộn cảm thuần có độ tự cảm L  và tụ điện có điện 

dungC. Khi mạch hoạt động, cường độ dòng điện cực đại trong mạch là 0I ,  hiệu điện thế cực đại giữa hai 

bản tụ điện là 0U .  Hệ thức đúng là: 

A. 0 0

C
I U

L
  B. 0 0I U LC  C. 0 0U I LC  D. 0 0

C
U I

L
  

Câu 17. Trong sơ đồ khối của máy phát thanh vô tuyến đơn giản không có mạch:  

A. phát sóng điện từ cao tần.  B. tách sóng. 

C. khuếch đại.   D. biến điệu. 

Câu 18. Khi nói về ánh sáng, phát biểu nào sau đây sai? 

A. Ánh sáng trắng là hỗn hợp của nhiều ánh sáng đơn sắc có màu biến thiên liên tục từ đỏ đến tím. 

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

C. Chiết suất của chất làm lăng kính đối với các ánh sáng đơn sắc khác nhau đều bằng nhau. 
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D. Chiết suất của chất làm lăng kính đối với các ánh sáng đơn sắc khác nhau thì khác nhau. 

Câu 19. Hiện tượng nào sau được ứng dụng để đo bước sóng ánh sáng?  

A. Hiện tượng giao thoa.  B. Hiện tượng quang điện. 

C. Hiện tượng tán sắc.  D. Hiện tượng quang-phát quang 

Câu 20. Khi nói về tính chất của tia tử ngoại, phát biểu nào sau đây là sai? 

A. Tia tử ngoại làm iôn hóa không khí. B. Tia tử ngoại kích thích sự phát quang của nhiều chất. 
C. Tia tử ngoại tác dụng lên phim ảnh. D. Tia tử ngoại không bị nước hấp thụ. 

Câu 21. Giới hạn quang điện của các kim loại kiềm như canxi, natri, kali, xesi nằm trong vùng 

A. ánh sáng tử ngoại.  B. ánh sáng nhìn thấy được.  
C. ánh sáng hồng ngoại.  D. cả ba vùng ánh sáng nêu trên. 

Câu 22. Điều nào sau đây là sai khi nói về quang trở? 

A. Bộ phận quan trọng nhất của quang điện trở là một lớp chất bán dẫn có gắn 2 điện cực. 

B. Quang điện trở thực chất là một điện trở mà giá trị của nó có thể thay đổi theo nhiệt độ. 

C. Quang điện trở có thể dùng thay thế cho các tế bào quang điện. 

D. Quang điện trở là một điện trở mà giá trị của nó không thay đổi theo nhiệt độ. 

Câu 23. Gọi mo là khối lượng nghỉ của vật. m,v lần lượt là khối lượng và vận tốc khi vật chuyển động. 
Biểu thức nào sau đây không phải là biểu thức tính năng lượng toàn phần của một hạt tương đối tính: 

A. 2E mc  B. o dE E W   C. 
2

2

21

om c
E

v
c





 D. 2
oE m c  

Câu 24. Đặt điện áp xoay chiều u 220 2 cos 100 t V
6

    
 

vào hai đầu đoạn mạch R,L,C nối tiếp thì 

dòng điện qua đoạn mạch có biểu thức i 2cos 100 t A
3

    
 

. Độ lệch pha của điện áp u so với dòng 

điện i bằng 
A. π/2 B. π/3 C. π/6 D. . – π/6 

Câu 25. Có bốn quả cầu kim loại, giống hệt nhau. Các quả cầu mang các điện tích lần lượt là: +2,3μC ; -

264.10-7 C; -5,9.μC ; +3,6.10-5 C. Cho bốn quả cầu đồng thời chạm nhau, sau đó lại tách chúng ra. Điện 

tích mỗi quả cầu: 

A. 17,65.10-6C. B. 1,6.10-6C. C. 1,5.10-6C. D. 1,47.10-6C. 

Câu 26. Điện phân dung dịch muối của một kim loại với anốt là kim loại đó trong 32 phút 10 giây thì 
thu được 2,16g kim loại đó bám vào catốt. Biết cường độ dòng điện qua bình điện phân là 1A và kim loại 
có hóa trị I, kim loại này là 

A. Al. B. Cu. C. Fe. D. Ag. 
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Câu 27. Một sóng ngang truyền trên sợi dây rất dài có phương trình  6cos 4 0,02u t x   . Trong đó 

u  và x  được tính bằng centimet  cm  và t tính bằng giây  s . Quãng đường sóng truyền đi được trong 

thời gian 7,15s  là 

A. 16,5 m . B. 15, 2 m . C. 20 m . D. 14,3 m . 

Câu 28. Một khung dây hình tròn bán kính 10 cm gồm 50 vòng dây. Đặt khung dây trong một từ trường 
đều, cảm ứng từ có độ lớn 2.10-4 T sao cho các đường sức từ vuông góc với mặt phẳng khung dây. Từ 
thông gửi qua khung dây là 

A. 62 .10  Wb. B. 32 .10  Wb. C. 410  Wb. D. 4.10  Wb. 

Câu 29. Một chất điểm chuyển động tròn đều trên đường tròn tâm O bán kính 10 cm với tốc độ góc 
5rad / s.  Hình chiếu của chất điểm lên trục Ox nằm trong mặt phẳng quỹ đạo có tốc độ cực đại là 

A. 250 cm/s. B. 25 cm/s. C. 15 cm/s. D. 50 cm/s. 

Câu 30. Đặt điện áp  V(u 100cos t / )6     vào hai đầu đoạn mạch có điện trở thuần, cuộn cảm 

thuần và tụ điện mắc nối tiếp thì dòng điện qua mạch là  i 2cos t / 3 A( )    . công suất tiêu thụ của 

đoạn mạch là 

A. 100 W . B. 100 3W . C. 50W . D. 50 3W . 

Câu 31. Mạch chọn sóng cùa một máy thu gồm một tụ điện có điện dung 4/(9π2) (pF) và cuộn cảm có 
độ tự cảm biến thiên. Tốc độ truyền sóng điện từ là 3.108 (m/s). Để có thể bắt được sóng điện từ có bước 
sóng 100 (m) thì độ tự cảm cuộn dây bằng bao nhiêu? 

A. 0,0615 H. B. 0,0625 H. C. 0,0635 H. D. 0,0645 H.  

Câu 32. Trong thí nghiệm Y-âng về giao thoa của ánh sáng đơn sắc, hai khe hẹp cách nhau 1 mm, mặt 
phẳng chứa hai khe cách màn quan sát 1,5 m. Khoảng cách giữa 5 vân sáng liên tiếp là 3,6 mm. Bước 
sóng của ánh sáng dùng trong thí nghiệm này bằng 

A. 0,48 m .   B. 0,40 m .   C. 0,60 m .   D. 0,76 m . 

Câu 33. Đối với nguyên tử hidro, khi electron chuyển từ quỹ đạo M về quỹ đạo K thì nguyên tử phát ra 

phôtôn có bước sóng 0,1026 μm. Lấy 34h 6,625.10 J.s , 19e 1,6.10 C  và 8c 3.10 m / s . Năng lượng 

của phôtôn này bằng 

A. 1,21 eV.    B. 11,2 eV.   C. 12,1 eV.     D. 121 eV. 

Câu 34. Biết số Avôgađrô 23
AN 6,02.10 . và khối lượng của hạt nhân bằng số khối của nó.Số protôn 

có trong  0, 27 g 27
13 Al  là 

A. 
228,828.10 .  B. 

226,826.10 .  C. 
229,826.10 .  D. 

227,826.10 .  

Câu 35. Cho khối lượng của hạt nhân 107
47 là 106,Ag 8783u  của nơtron là  1,0087u;của prôtôn là 

 1,0073u.  Độ hụt khối của hạt nhân 107
47 Ag  là 

A. 0,9868 u.  B. 0,6986 u.  C. 0,6868 u.   D. 0,9886 u.  

Câu 36. Một con lắc lò xo có thể dao động trên mặt phẳng ngang không ma sát. Vật đang ở VTCB thì đột 
ngột tác dụng lực F không đổi hướng theo trục của lò xo thì thấy vật dao động điều hòa. Khi tốc độ của 
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vật đạt cực đại thì lực F đột ngột đổi chiều. Sau đó, tỉ số động năng của vật lúc lò xo không biến dạng và 
lúc có tốc độ đạt cực đại là 

A. 0,8.          B. 0,5.      C. 0,6.   D. 1/3. 

Câu 37. Mạch dao động LC lí tưởng đang thực hiện dao động điện từ tự do. Biểu thức cường độ dòng 

điện qua mạch biểu diễn theo quy luật  510cos 4.10  mA .
4

i t
   

 
 Khi cường độ dòng điện trong 

mạch bằng  5 3 mA  thì điện tích trong mạch có độ lớn bằng:  

A.  21,65   B.  12,5   C.  21,65 nC  D.  12,5 nC  

Câu 38: Ở mặt chất lỏng, tại hai điểm A  và B  có hai nguồn dao động cùng pha theo phương thẳng đứng 
phát ra hai sóng kết hợp có bước sóng  . Gọi I  là trung điểm của đoạn thẳng AB . Ở mặt chất lỏng, gọi 
( )C  là hình tròn nhận IB  là đường kính, M  là một điểm ở trong ( )C  và xa I  nhất mà phần tử chất lỏng 
tại đó dao động với biên độ cực đại và cùng pha với nguồn. Biết 6,60AB  . Độ dài đoạn thẳng M I  có 
giá trị gần nhất với giá trị nào sau đây? 

 A. 2, 41 . B. 2, 76 . C. 2,31 . D. 2,59 . 
Câu 39: Đoạn mạch nối tiếp gồm cuộn cảm thuần, đoạn mạch X và tụ điện (hình vẽ). 

 
Khi đặt vào hai đầu A, B điện áp (  không đổi) thì  

và , đồng thời uAN sớm pha hơn  so với uMB. Giá trị của U0 là: 

A.    B.           C.    D.   

Câu 40. Trong thí nghiệm Y−âng về giao thoa ánh sáng, nguồn S phát ra hai ánh sáng đơn sắc: λ1 = 0,64 
µm (màu đỏ), λ2 = 0,48 µm (màu lam) thì tại M, N và P trên màn là ba vị trí liên tiếp trên màn có vạch 
sáng cùng màu với màu của vân trung tâm. Nếu giao thoa thực hiện lần lượt với các ánh sáng λ1, λ2 thì số 
vân sáng trên đoạn MP lần lượt là x và y. Chọn đáp số đúng. 

A. x = 9vày = 7.          B. x = 7 và y = 9.          C. x = 10 và y = 13.      D. x= 13 và y = 9. 

 

BẢNG ĐÁP ÁN ĐỀ 6 

1.C 2.B 3.C 4.C 5.D 6.D 7.B 8.A 9.C 10.A 
11.C 12.C 13.D 14.C 15.C 16.A 17.B 18.C 19.A 20.D 
21.B 22.B 23.D 24.D 25.C 26.D 27.D 28.D 29.D 30.D 
31.B 32.C 33.C 34.D 35.A 36.B 37.D 38.B 39.C 40.B 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  AB 0u U cos t V   0U , ,   2
ANLC 1;U 25 2 V  

 MBU 50 2 V / 3

12,5 7V. 12,5 14 V 25 7 V 25 14 V
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ĐỀ SỐ 07 MÔN VẬT LÍ - ÔN THI TỐT NGHIỆP THPT  

Câu 1. Một hạt nhân có năng lượng liên kết là E , tổng số nuclôn của hạt nhân là A. Gọi năng lượng 
liên kết riêng của hạt nhân là   , công thức tính   nào sau đây là đúng? 

A. 
A

E
 


 B. 

E

A
 
  C. .A E    D. 

2

E

A
 
  

Câu 2. Hiện tượng siêu dẫn xảy ra ở một số vật liệu khi 

A. hiệu điện thế giữa hai đầu vật liệu đủ nhỏ. B. hiệu điện thế giữa hai đầu vật liệu đủ lớn. 

C. nhiệt độ của vật liệu đủ nhỏ. D. nhiệt độ của vật liệu đủ lớn. 

Câu 3. Một vật dao động điều hòa khi chuyển động từ vị trí biên về vị trí cân bằng là chuyển động 

A. chậm dần B. chậm dần đều C. nhanh dần D. nhanh dần đều 

Câu 4. Gọi k là độ cứng lò xo, T là chu kì dao động, f là tần số dao động. Khối lượng vật nặng trong 
con lắc lò xo được xác định theo công thức 

A. 
2

.
k

m
T


  B. 

2

2

2
.

k
m

T


  C. 2(2 ) .m f k  D. 

2
.

(2 )

k
m

f
  

Câu 5. Khi tăng khối lượng vật nặng của con lắc đơn lên 2 lần và giữ nguyên điều kiện khác thì 

A. biên độ dao động tăng lên 2 lần B. năng lượng dao động của con lắc tăng 4 lần 

C. tần số dao động của con lắc không đổi D. chu kì dao động bé của con lắc tăng 2 lần 

Câu 6. Khi nói về dao động cưỡng bức, phát biểu nào sau đây là đúng? 

A. Dao động của con lắc đồng hồ là dao động cưỡng bức. 

B. Biên độ của dao động cưỡng bức là biên độ của lực cưỡng bức. 

C. Dao động cưỡng bức có biên độ không đổi và có tần số bằng tần số của lực cưỡng bức. 

D. Dao động cưỡng bức có tần số nhỏ hơn tần số của lực cưỡng bức. 

Câu 7. Một vật thực hiện đồng thời hai dao động điều hòa cùng phương, cùng tần số. Dao động tổng 
hợp của vật có biên độ cực đại khi hai dao động thành phần 

A. cùng pha. B. lệch pha π/2. C. lệch pha π/3. D. ngược pha. 

Câu 8. Gọi λ là bước sóng. Xét sóng truyền trên dây đàn hồi dài vô hạn, khoảng cách giữa 2 gợn sóng 
lồi kề nhau là 

A. 2λ. B. 
4

 . C. 
2

 . D. λ. 

Câu 9. Trên mặt nước nằm ngang có hai nguồn kết hợp S1 và S2 dao động theo phương thẳng đứng, 
cùng pha, với cùng biên độ a , xem biên độ không đổi trong qua trình truyền sóng. Khi có sự giao thoa 
hai sóng đó trên mặt nước thì dao động của phần tử nước tại trung điểm của đoạn S1S2 có biên độ bằng 

A. a . B. 0 . C. 0,5a . D. 2a . 

Câu 10. Trên một sợi dây đàn hồi hai đầu cố định có sóng dừng với bước sóng . Chiều dài  của dây 
phải thỏa mãn điều kiện 
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A. 
1

k
2 4

   
 

  với k=0,1,2,…. B. k
2


  với k=1,2,3,…. 

C. k
4


  với k=1,2,3,…. D. 

1
k

2 2

   
 

  với k=0,1,2,…. 

Câu 11. Một sợi dây đàn hồi dài l , hai đầu cố định, trên dây đang có sóng dừng với hai bụng sóng. Biết 
vận tốc truyền sóng trên dây là v  không đổi. Tần số của sóng là 

A. 
2

v

l
. B. 

4

v

l
. C. 

2v

l
. D. 

v

l
. 

Câu 12. Khi nói về sóng âm, phát biểu nào sau đây là sai? 

A. Sóng âm trong không khí là sóng ngang. 

B. Sóng âm truyền được trong các môi trường rắn, lỏng và khí. 

C. Sóng âm trong không khí là sóng dọc. 

D. Ở cùng một nhiệt độ,tốc độ truyền sóng âm trong không khí nhỏ hơn tốc độ truyền sóng âm  

Câu 13. Trong các đại lượng đặc trưng cho dòng điện xoay chiều sau đây, đại lượng có dùng giá trị hiệu 
dụng là 

A. công suất. B. điện áp. C. chu kỳ. D. tần số. 

Câu 14. Đặt điện áp xoay chiều  0u U cos t 0     vào hai đầu tụ điện có điện dung C. Dung kháng 

của tụ điện được tính bằng 

A. 
C

.


 B. 
1

.
C

 C. C.  D. .
C


 

Câu 15. Cường độ dòng điện xoay chiều luôn luôn trễ pha so với điện áp hai đầu đoạn mạch khi: 

A. Đoạn mạch có R và L mắc nối tiếp. B. Đoạn mạch chỉ có tụ điện C.  

C. Đoạn mạch có R và C mắc nối tiếp. D. Đoạn mạch có L và C mắc nối tiếp. 

Câu 16. Dòng điện xoay chiều 0i I cos t   chạy qua một điện trở thuần R trong một thời gian t rất dài 

tỏa ra một nhiệt lượng được tính bằng 

A. 
2
0I

Q R t
2

  B. 2
0Q RI t . C. 2Q Ri t . D. 

2
0IQ R t
2

 . 

Câu 17. Trong quá trình truyền tải điện năng đi xa, nếu giữ nguyên công suất phát tại nơi sản xuất điện, 
để giảm hao phí điện năng trên đường dây tải điện xuống 25 lần, cần 

A. tăng điện áp đưa lên đường dây tải lên 5 lần.   B. giảm điện áp đưa lên đường dây tải xuống 25 lần. 

C. tăng điện áp đưa lên đường dây tải 25 lênlần         D. giảm điện áp đưa lên đường dây tải xuống 5 lần. 

Câu 18. Trong mạch chọn sóng vô tuyến, khi chọn được sóng thì xảy ra hiện tượng 

A. cộng hưởng. B. giao thoa. C. phản xạ sóng. D. tổng hợp sóng. 

Câu 19. Cho ba chùm ánh sáng đơn sắc là đỏ, lục và tím truyền trong chân không thì tốc độ của 
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A. tím lớn nhất, đỏ nhỏ nhất. B. lục lớn nhất, tím nhỏ nhất. 

C. đỏ lớn nhất, tím nhỏ nhất. D. cả ba bằng nhau. 

Câu 20. Công thức xác định toạ độ vân sáng trong thí nghiệm Y-âng về giao thoa ánh sáng là 

A.  .a
k. k Z

D
x


     B.  .D

k. k Z
2

x
a


   

C.  .D
k. k Z

a
x


    D.    .D

k 0,5 . k Z
a

x


    

Câu 21. Trong các nguồn bức xạ đang hoạt động: hồ quang điện, màn hình máy vô tuyến, lò sưởi điện, 
lò vi sóng; nguồn phát ra tia tử ngoại mạnh nhất là 

A. Màn hình máy vô tuyến. B. Lò vi sóng.  C. Lò sưởi điện.  D. Hồ quang điện. 

Câu 22. Lần lượt chiếu hai bức xạ có bước sóng 1 0,75 m   và 2 0,25 m   vào một tấm kẽm có 

giới hạn quang điện 0 0,35 m  . Bức xạ nào gây ra hiện tượng quang điện ? 

A. Cả hai bức xạ.  B. Chỉ có bức xạ 2 .  

C. Chỉ có bức xạ 1 .  D. Không có bức xạ nào trong hai bức xạ đó. 

Câu 23. Hiện tượng quang điện trong là hiện tượng các êlectron 

A. liên kết trong chất bán dẫn được ánh sáng làm bứt ra khỏi bề mặt bán dẫn. 

B. tự do trong kim loại được ánh sáng làm bứt ra khỏi bề mặt kim loại. 

C. liên kết trong chất bán dẫn được ánh sáng giải phóng trở thành các êlectron dẫn. 

D. thoát khỏi bề mặt kim loại khi kim loại bị đốt nóng. 

Câu 24. Hai điện tích điểm 8
1q 2.10 C, 8

2q 10 C. Đặt cách nhau 20 cm trong không khí. Xác định 

lực tương tác giữa chúng? 

A. 54,5.10 N  B. 55,72.10 N  C. 56,3.10 N  D. 55.10 N  

Câu 25. Khi dịch chuyển một lượng điện tích 3.10-3 C giữa hai cực bên trong một nguồn điện thì lực lạ 
thực hiện một công là 9 mJ. Suất điện động của nguồn điện này là 

A. 3 V. B. 
3

1
 V. C. 300 V. D. 3000 V. 

Câu 26. Một khung dây kín hình vuông cạnh 10 cm, gồm 200 vòng dây, có điện trở 4 Ω. Khung dây 
được đặt trong từ trường đều sao cho các đường sức từ vuông góc với mặt phẳng khung. Độ lớn cảm ứng 
từ của từ trường tăng đều 3.10-2 T/s. Dòng điện cảm ứng xuất hiện trong khung dây có cường độ 

A. 0,6 A.  B. 0,15 A.  C. 60 mA.  D. 15 mA.  

Câu 27. Một người quan sát một chiếc phao trên mặt biển thấy nó nhô cao lên  lần trong  giây và 

khoảng cách giữa hai ngọn sóng kề nhau là . Tốc độ truyền sóng trên mặt biển là 

A. . B. . C. . D. . 

5 8

0,4m

40 cm/s 30 cm/s 10 cm/s 20 cm/s
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Câu 28. Khi đặt điện áp xoay chiều có giá trị hiệu dụng 150 V, tần số 50Hz vào hai đầu đoạn mạch gồm 
điện trở thuần R = 90 và tụ điện có điện dung 26,526 μF mắc mối tiếp thì cường độ dòng hiện cực đại 
chạy qua mạch 

A. 2A  B. 1A C. 0,5A  D. 0,5 2A  

Câu 29. Cho đoạn mạch gồm điện trở thuần R = 40Ω, tụ điện có ZC= 60Ω và cuộn dây thuần cảm có ZL 

= 100Ω mắc nối tiếp. Điện áp hai đầu mạch 120cos100 ( )u t V . Công suất tiêu thụ của mạch bằng 

A. 45W. B. 120W. C. 90W. D. 60W. 

Câu 30. Một mạch dao động điện từ LC  lí tưởng đang thực hiện dao động điện từ tự do. Điện tích cực 

đại trên một bản tụ là 64.10 C,  cường độ dòng điện cực đại trong mạch là  0,1 A .  Tần số dao động 

điện từ tự do trong mạch bằng 

A. 12000Hz  B. 25000Hz  C. 6250Hz  D. 12500Hz  

Câu 31. Trong thí nghiệm Y-âng về giao thoa ánh sáng, hai khe cách nhau a = 0,5 mm được chiếu sáng 
bằng ánh sáng đơn sắc. Khoảng cách từ hai khe đến màn quan sát là 2 m. Trên màn quan sát, trong vùng 
giữa hai điểm M và N mà MN = 2 cm, người ta đếm được có 10 vân tối và thấy tại M và N đều là vân 
sáng. Bước sóng của ánh sáng đơn sắc dùng trong thí nghiệm này là 

A. 0,4 m . B. 0,5 m . C. 0,6 m . D. 0,7 m . 

Câu 32. Cho 19 34 81 eV 1,6.10 J ; h 6,625.10 J.s ; c 3.10 m / s    . Khi electron trong nguyên tử 

hidro chuyển từ quỹ đạo dừng có năng lượng Em= -0,85 eV sang quỹ đạo dừng có năng lượng 
E 13,60 eV  thì nguyên tử phát bức xạ điện từ có bước sóng 

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

Câu 33. Khối lượng của proton là pm = 1,00728 u.  Biết -27 21 u = 1,66055.10  kg = 931,5 MeV/c .
 
Khối 

lượng của hạt proton theo đơn vị 2MeV/c là 

A. 938,3.  B. 931,5.  C. 940.  D. 939,5.  

Câu 34. Một vật có khối lượng nghỉ  0m 1 kg sẽ có năng lượng nghỉ là bao nhiêu? 

A.  8
0E 3.10 J .  B.  15

0E 9.10 J .  C.  6
0E 8.10 J .  D.  16

0E 9.10 J .
 

Câu 35. Một mạch dao động điện từ lí tưởng gồm tụ điện có điện dung 0,0625µF  và một cuộn dây 

thuần cảm. Cường độ dòng điện cực đại trong mạch là 60mA.  Tại thời điểm điện tích trên một bản tụ có 

độ lớn 1,5µC  thì cường độ dòng điện trong mạch là 30 3mA. Độ tự cảm của cuộn dây là: 

A. 50mH   B. 40mH   C. 60mH   D. 70mH   

Câu 36. Trên mặt chất lỏng có hai nguồn sóng ,  cách nhau , dao động theo phương thẳng 

đứng với phương trình . Tốc độ truyền sóng trên mặt chất lỏng là . 

Trên đoạn thẳng , số điểm có biên độ dao động cực đại và số điểm đứng yên lần lượt là 

A.  và . B.  và . C.  và . D.  và . 

Câu 37. Đặt điện áp xoay chiều có giá trị hiệu dụng U = 60 V vào hai đầu đoạn mạch RLC nối tiếp. Biết 
cuộn dây thuần cảm, có độ cảm L thay đổi được. Khi điện áp hiệu dụng hai đầu cuộn dây đạt cực đại thì 
điện áp hiệu dụng hai đầu điện trở là 48 V. Giá trị điện áp hiệu dụng cực đại hai đầu cuộn dây là: 

A B 20 cm

    2cos 50  cmA Bu u t  1,5 m/s

AB

7 8 7 6 9 10 9 8
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A. 100 V .   B. 80 V.  C. 80 2  V.   D. 32 V. 

Câu 38: Ở mặt chất lỏng có hai nguồn sóng A, B, dao động theo phương thẳng đứng với phương trình là 
uA=uB=acosωt (với t tính bằng s). Bước sóng λ, khoảng cách AB=10λ. Trên đoạn CD thuộc mặt chất lỏng 
có bao nhiêu cực đại cùng pha với nguồn. Biết ABCD là hình vuông 
A. 1. B. 0 C. 2 D. 3  
Câu 39: Hai chất điểm dao động điều hòa cùng tần số trên hai đường thẳng song song nhau, cách nhau 5 

cm và song song với trục Ox có đồ thị li độ như hình vẽ. Vị trí cân bằng của hai chất điềm đều ở trên một 

đường thẳng qua gốc tọa độ và vuông góc với Ox. Nếu t2 – t1 

= 1,5 s thì kể từ lúc t = 0, thời điểm hai chất điểm cách nhau 

một khoảng 5 3 cm lần thứ 2021 là 

A. 505,5s  B. 
12121

s
24

 

C. 
12121

s
12

 D. 
2021

s
4

 

Câu 40: Trong thí nghiệm giao thoa Iâng thực hiện đồng thời hai bức xạ đơn sắc với khoảng vân trên 
màn ảnh thu được lần lượt là 1i 0,5 mm và 2i 0,4 mm . Hai điểm M và N trên màn mà tại các điểm đó 

hệ 1 cho vân sáng và hệ 2 cho vân tối. Khoảng cách MN nhỏ nhất là 

 A. 2 mm     B. 1,2 mm    C. 0,8 mm       D. 0,6 mm. 

 

BẢNG ĐÁP ÁN ĐỀ 7 

1.B 2.C 3.C 4.D 5.C 6.C 7.A 8.D 9.D 10.B 
11.D 12.A 13.B 14.B 15.A 16.D 17.A 18.A 19.D 20.C 
21.D 22.B 23.C 24.A 25.A 26.D 27.D 28.A 29.C 30.D 
31.B 32.A 33.A 34.D 35.B 36.B 37.A 38.B 39.B 40.A 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5

5 3

O
t (s)

x (cm)

t1

t2
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ĐỀ SỐ 08 MÔN VẬT LÍ - ÔN THI TỐT NGHIỆP THPT  

Câu 1. Điốt bán dẫn có cấu tạo 

A. gồm hai lớp tiếp xúc p – n và có tính chỉnh lưu, biến điện xoay chiều thành một chiều. 

B. gồm một lớp tiếp xúc p – n và có tính chỉnh lưu, biến điện một chiều thành xoay chiều. 

C. gồm hai lớp tiếp xúc p – n và có tính chỉnh lưu, biến điện một chiều thành xoay chiều. 

D. gồm một lớp tiếp xúc p – n và có tính chỉnh lưu, biến điện xoay chiều thành một chiều. 

Câu 2. Một vật dao động điều hoà có phương trình  x = Acos ωt + π/3  (cm, s).  Gốc thời gian t = 0  

đã được chọn khi vật qua vị trí có li độ 

A. 
A 3

x
2

  theo chiều dương quỹ đạo. B. 
A 3

x
2

 theo chiều âm quỹ đạo. 

C. 
A

x
2

  theo chiều dương quỹ đạo. D. 
A

x
2

  theo chiều âm quỹ đạo. 

Câu 3. Một con lắc lò xo gồm vật nhỏ và lò xo nhẹ có độ cứng k, dao động điều hòa dọc theo trục Ox 
quanh vị trí cân bằng O. Biểu thức lực kéo về tác dụng lên vật theo li độ x là 

A. F = –kx. B. F = 1/2kx2. C. F = –0,5kx. D. F = kx. 

Câu 4. Biên độ của dao động cưỡng bức không phụ thuộc vào 

A. tần số của ngoại lực tuần hoàn tác dụng lên vật. 

B. pha ban đầu của ngoại lực tuần hoàn tác dụng lên vật. 

C. biên độ của ngoại lực tuần hoàn tác dụng lên vật. 

D. lực cản tác dụng lên vật dao động. 

Câu 5. Hai dao động điều hòa cùng phương, cùng tần số được gọi là hai dao động ngược pha nếu độ 
lệch pha của chúng bằng 

A. với k Z .  B. với k Z .  

C.  với k Z .  D.  với k Z . 

Câu 6. Chọn câu trả lời đúng? Sóng dọc 

A. truyền được trong chất rắn, chất lỏng, chất khí và chân không. 

B. không truyền được trong chất rắn. 

C. chỉ truyền được trong chất rắn. 

D. truyền được trong chất rắn, chất lỏng và chất khí. 

Câu 7. Trong thí nghiệm giao thoa trên mặt nước, A và B là hai nguồn kết hợp có phương trình sóng 

tại A là  cosA Bu u a t  thì biên độ dao động của sóng tổng hợp tại M là 

k2  
k

4




k
2 4

 
 k2

2


 



BỘ ĐỀ ÔN LUYỆN THI TN THPT CHUẨN CẤU TRÚC MÔN VẬT LÝ – NĂM HỌC 2020-2021 

Trang 48 
 

A. 
 1 2cos
d d

a





. B. 
 1 22 cos
d d

a





. C. 
 1 2cos
d d

a





. D. 
 1 22 cos
d d

a





. 

Câu 8. Trên một dây đàn hồi được căng thẳng theo phương ngang đang có sóng dừng, chu kì sóng là 
T. Thời gian giữa hai lần liên tiếp sợi dây duỗi thẳng là 

A. 0,25T . B. 
T

3
. C. 0,5T . D. T . 

Câu 9. Một ứng dụng khá quen thuộc của hiện tượng sóng dừng trên một sợi dây đàn hồi là 

A. đo pha dao động. B. đo chu kì sóng. C. đo tốc độ truyền sóng. D. đo năng lượng sóng. 

Câu 10. Cường độ dòng điện  i 4cos100 t A  có pha dao động tại thời điểm t là 

A. 50 t.  B. 100 t.  C. 0. D. .  

Câu 11. Đặt vào hai đầu đoạn mạch RLC không phân nhánh một điện áp xoay chiều. Cường độ dòng 
điện chạy qua đoạn mạch luôn cùng pha với 

A. điện áp giữa hai đầu đoạn mạch. B. điện áp giữa hai đầu tụ. 

C. điện áp giữa hai đầu cuộn cảm. D. điện áp giữa hai đầu điện trở thuần. 

Câu 12. Đặt điện áp xoay chiều vào hai đầu đoạn mạch gồm điện trở R, cuộn cảm thuần L và tụ điện C 
mắc nối tiếp. Biết cảm kháng và dung kháng của đoạn mạch lần lượt là ZL và ZC. Hệ số công suất của 
đoạn mạch được tính bằng: 

A. 
 22

L CR Z Z

R

 
 B. 

 22
L CR Z Z

R

 
 C. 

 22
L C

R

R Z Z 
 D. 

 22
L C

R

R Z Z 
 

Câu 13. 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 14. So với trong chân không thì bước sóng của ánh sáng đơn sắc trong môi trường có chiết suất n 
đối với ánh sáng đơn sắc này sẽ 

A. không đổi. B. giảm n lần. C. tăng n lần. D. giảm n2 lần. 

Câu 15. Trong thí nghiệm Yâng về giao thoa ánh sáng, hai khe được chiếu bằng ánh sáng đơn sắc có 

bước sóng  . Khoảng vân trên màn là i . 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. i3 .  B. 2,5 . C. i2,5 . D. 3 . 

Câu 16. Tia Rơn-ghen 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 17. Tia X không có ứng dụng nào sau đây? 

A. Chữa bệnh ung thư.  B. Tìm bọt khí bên trong các vật bằng kim loại. 

C. Chiếu điện,chụp điện.  D. Sấy khô,sưởi ấm. 

Câu 18. Theo giả thuyết lượng tử của Planck thì một lượng tử năng lượng là năng lượng 
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A. của mọi electron.  B. của một nguyên tử.  
C. của một phân tử.  D. của một phôtôn. 

Câu 19. Phát biểu nào sau đây là sai khi nói về quang điện trở? 

A. Quang điện trở thực chất là một điện trở mà giá trị của nó thay đổi theo nhiệt độ. 

B. Quang điện trở có bộ phận quan trọng là một lóp chất bán dẫn có gắn 2 điện cực. 

C. Quang điện trở có thể dùng thay thế cho tế bào quang điện. 

D. Quang điện trở là một điện trở có giá trị giảm mạnh khi có ánh sáng thích hợp chiếu vào. 

Câu 20. Một hạt có khối lượng nghỉ mo, chuyển động với tốc độ v thì theo thuyết tương đối, động năng 
của hạt được định bởi công thức: 

A. 
2

2

21

om c

v
c



 B. 2

2

2

1
1

1
om c

v

c

 
 
 
 

 
 

 C. 
2

2

2

2

1

om c

v
c



 D. 2

2

2

1
2 1

1
om c

v

c

 
 
 
 

 
 

 

Câu 21. Hai điện tích đặt cách nhau một khoảng r trong không khí thì lực tương tác giữa chúng là 
32.10 N . Nếu khoảng cách đó mà đặt trong môi trường điện môi thì lực tương tác giữa chúng là 310 N . 

Xác định hằng số điện môi. 

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

Câu 22. Một nguồn điện có suất điện động 12 V. Khi mắc nguồn điện này với một bóng đèn để mắc 
thành mạch điện kín thì nó cung cấp một dòng điện có cường độ 1A. Trong thời gian 10 phút, điện năng 
của nguồn điện này thực hiện là 

A. 1,2 J. B. 0,02 J. C. 120 J. D. 7200 J. 

Câu 23. Một khung dây tròn gồm 24 vòng dây, mỗi vòng dây có dòng điện cường độ 0,5A chạy qua. 
Tính toán thấy cảm ứng từ ở tâm khung bằng 6,3.10-5T. Bán kính của khung dây đó là 

A. 0,1m. B. 0,12m. C. 0,16m. D. 0,19m. 

Câu 24. Chất điểm dao động điều hòa với phương trình x 5cos 10t cm.
2

   
 

 Li độ của chất điểm khi 

pha dao động bằng 
2

3


 là 

A. 2,5cm. B. 5cm. C. 0cm. D. –2,5cm. 

Câu 25. Hai con lắc đơn dao động điều hòa tại cùng một vị trí trên Trái Đất. Chiều dài và chu kì dao 

động của con lắc đơn lần lượt là l1, l2 và T1, T2. Biết 1

2

1

2

T

T
 , hệ thức đúng là 

A. 1

2

4
l

l
 . B. 1

2

1

4

l

l
 . C. 1

2

1

2

l

l
 . D. 1

2

2
l

l
 . 

Câu 26. Trong thí nghiệm tạo sóng trên mặt nước, một cần rung tại  dao động điều hòa với tần số 

 tạo ra những gợn sóng là những đường tròn đồng tâm . Ở một thời điểm, người ta đo được 

đường kính của gợn sóng thứ hai và gợn sóng thứ sáu lần lượt là  và . Tốc độ truyền sóng là 

O

20 Hz O

14 cm 30 cm
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A. . B. . C. . D. . 

Câu 27. Trên mặt nước nằm ngang, tại hai điểm S1, S2 cách nhau 9,8cm , người ta đặt hai nguồn sóng 

cơ kết hợp, dao động điều hòa theo phương thẳng đứng có tần số 15Hz  và luôn cùng pha. Biết tốc độ 

truyền sóng trên mặt nước là 30cm/s , coi biên độ sóng không đổi khi truyền đi. Số điểm dao động với 

biên độ cực tiểu giữa hai nguồn S1, S2 là 

A. 8 . B. 11. C. 9 . D. 10 . 

Câu 28. Đoạn mạch điện xoay chiều AB chỉ chứa một trong các phần tử: điện trở thuần, cuộn dây hoặc 

tụ điện. Khi đặt hiệu điện thế 0 cos( )
6

u U t V
   lên hai đầu A và B thì dòng điện trong mạch có biểu 

thức 0 cos( ) A
3

i I t
  . Đoạn mạch AB chứa 

A. cuộn dây có điện trở thuần. B. cuộn dây thuần cảm. 

C. điện trở thuần.  D. tụ điện. 

Câu 29. Đặt điện áp xoay chiều có giá trị hiệu dụng và tần số không đổi vào hai đầu đoạn mạch mắc nối 
tiếp gồm điện trở R, cuộn cảm thuần L và tụ điện C thì điện áp cực đại giữa hai đầu mỗi phần tử bằng 
nhau và bằng 40 V. Khi tụ bị nối tắt thì điện áp hiệu dụng hai đầu điện trở bằng 

A. 40 V.  B. 20 2 V.  C. 10V.  D. 20 V.  

Câu 30. Đặt điện áp  u 200 2 cos100 t V   vào hai đầu một điện trở thuần 100 . Công suất tiêu thụ 

của điện trở bằng 

A. 300W . B. 400W . C. 800W . D. 200W . 

Câu 31. Một máy biến thế có số vòng cuộn sơ cấp và thứ cấp lần lượt là 2200  vòng và 120vòng. Mắc 

cuộn sơ cấp với mạng điện xoay chiều 220V – 50Hz , khi đó điện áp hiệu dụng giữa hai đầu cuộn thứ cấp 

để hở là 

A. 8,5V.  B. 24V.  C. 17V.  D. 12V. 

Câu 32. Cường độ tức thời của dòng điện trong một mạch dao động là  i 0,05sin 2000t A.  Tụ điện 

trong mạch có điện dung bằng 5 F.  Khi đó độ tự cảm của cuộn dây là 

A. 50mH  B. 60mH  C. 40mH  D. 135mH  

Câu 33. Khi nguyên tử hiđrô chuyển từ trạng thái dừng có năng lượng V1,514 e  sang trạng thái dừng 

có năng lượng 3,40 V7 e  thì nguyên tử phát ra bức xạ có tần số 

A. 132,571.10 Hz.  B. 144,572.10 Hz.  C. 143,879.10 Hz.  D. 126,542.10 Hz.  

Câu 34. Biết khối lượng của 27 21u 1, 66055.10 kg 931,5 MeV/c  . Như vậy 21 MeV/c bằng bao nhiêu 

kg? 

A. 271,7826.10 .  B. 281,7826.10 .  C. 291,7826.10 .  D. 301,7826.10 .  

Câu 35. Hạt nhân 235
92 U  có năng lượng liên kết 1784MeV. Năng lượng liên kết riêng của hạt nhân này là 

A.  12, 48 MeV / nuclon .   B.  5, 46 MeV / nuclon .  

64 cm/s 32 cm/s 80 cm/s 40 cm/s
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C.  7,59 MeV / nuclon .   D.  19,39 MeV / nuclon .  

Câu 36. Mạch dao động gồm cuộn thuần cảm có độ tự cảm 0,1 H  và tụ điện có điện dung 10 .F  

Trong mạch có dao động điện từ tự do. Khi điện áp giữa hai bản tụ là 8 V  thì cường độ dòng điện trong 
mạch là 60 mA. Cường độ dòng điện cực đại trong mạch dao động là  

A. 500 mA.  B. 40 mA.  C. 20 mA.  D. 0,1 A.   

Câu 37. Thực hiện giao thoa với ánh sáng trắng có bước sóng 0, 4 m 0,7 m.     Hai khe cách 

nhau 2 mm,  màn hứng vân giao thoa cách hai khe 2 m.  Tại điểm M cách vân trung tâm 3,3 mm  có bao 

nhiêu ánh sáng đơn sắc cho vân sáng tại đó ? 

A. 5 ánh sáng đơn sắc. B. 3 ánh sáng đơn sắc. C. 4 ánh sáng đơn sắc. D. 2 ánh sáng đơn sắc. 

Câu 38: Ở mặt thoáng của một chất lỏng có hai nguồn kết hợp A, B cách nhau 5,6λ, dao động theo phương 
thẳng đứng với phương trình uA = uB = acos2ft. Tốc độ truyền sóng trên mặt chất lỏng là 50 cm/s. Gọi M 
là điểm ở mặt chất lỏng sao cho phần tử chất lỏng tại M dao động với biên độ cực đại và cùng pha với 
nguồn. Khoảng cách ngắn nhất từ M đến đường thẳng AB là: 

A. 0,754λ.         B. 0,825λ.                C. 0,868λ.   D. 0,946λ. 

 
Câu 39:  Đặt điện áp xoay chiều có giá trị hiệu dụng và tần số không đồi vào hai đầu đoạn mạch AB như 
hình bên, trong đó cuộn cảm thuần có độ tự cảm L và tụ điện có điện dung C thay đối được. Các vôn kế 
được coi là lí tưởng. Điều chỉnh C để số chỉ vôn kế V1 đạt 
cực đại thì thấy khi đó V1 chỉ 160 V và V2 chỉ 120 V. Trong 
quá trình điều chỉnh C, khi số chỉ vôn kế V2 đạt giá trị cực 
đại thì số chỉ vôn kế V1 chỉ với giá trị nào sau đây? 
  A. 100 V           B. 120V.    
  C. 110V.            D. 96V 
Câu 40: Hai con lắc lò xo thẳng đứng. Chiều dương hướng 
xuống, độ lớn của lực đàn hồi tác dụng lên mỗi con lắc có 
đồ thị phụ thuộc vào ly độ như hình vẽ. Cơ năng của con lắc 
(1) và (2) lần lượt là W1 và W2; Độ cứng lò xo của con lắc 

(1) và (2) lần lượt là k1 và k2. Tỉ số 1

2

W

W
là 

A. 0,18                          B. 0,36
 C.

 
0,54                           D. 0,72 

 

----HẾT---- 

 

BẢNG ĐÁP ÁN ĐỀ 8 

1.D 2.D 3.A 4.B 5.A 6.D 7.B 8.C 9.C 10.B 
11.D 12.B 13.D 14.B 15.B 16.C 17.D 18.D 19.A 20.B 
21.A 22.D 23.B 24.D 25.B 26.D 27.D 28.B 29.D 30.B 
31.D 32.A 33.B 34.D 35.C 36.D 37.C 38.A 39.D 40.D 
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ĐỀ SỐ 09 MÔN VẬT LÍ - ÔN THI TỐT NGHIỆP THPT  

Câu 1. Đơn vị nào sau đây là đơn vị đo cường độ điện trường? 
A. Newtơn. B. Culông. C. Vôn nhân mét. D. Vôn trên mét. 
Câu 2. Hạt mang điện cơ bản trong bán dẫn tinh khiết là 
A. electron tự do. B. ion dương. C. lỗ trống. D. electron và lỗ trống. 

Câu 3. Một ống dây có hệ số tự cảm 2 mH. Cường độ dòng điện chạy qua ống dây giảm từ 20 A về 0 
trong thời gian 0,01 s. Độ lớn suất điện động tự cảm xuất hiện trong ống dây là 
A. 4 V. B. 2 V. C. 8 V. D. 1 V. 

Câu 4. Một vật nhỏ dao động điều hòa có phương trình x 6cos t cm
2

    
 

. Pha ban đầu của dao 

động là 
A.  rad. B. 1,5 rad. C. 0,5 rad. D. 0,25  rad. 

Câu 5. Dao động cơ học xảy ra hiện tượng cộng hưởng thì 
A. biên độ dao động cưỡng bức đạt cực đại. B. tần số dao động cưỡng bức đạt cực đại. 
C. tần số dao động riêng đạt giá trị cực đại. D. biên độ ngoại lực cưỡng bức đạt cực đại. 

Câu 6. Một vật thực hiện đồng thời hai dao động điều hòa có phương trình dao động 
 1 1 1x A cos t    và  2 2 2x A cos t    . Biên độ dao động tổng hợp là 

A.  2 2
1 2 1 2 1 2A A A 2A A cos .      B.  2 2

1 2 1 2 1 2A A A 2A A cos .      

C.  2 2
1 2 1 2 1 2A A A 2A A cos .      D.  2 2

1 2 1 2 1 2A A A 2A A cos .       

Câu 7. Một sóng cơ học có bước sóng λ truyền theo một đường thẳng từ điểm M đến điểm N. Biết 
khoảng cách MN =d, độ lệch pha   của dao động tại hai điểm M và N là 

A. 
2

d


  . B. 

d


  . C. 

2 d
 


. D. 

d
 


. 

Câu 8. Trong hiện tượng giao thoa sóng trên mặt nước, khoảng cách giữa hai cực đại liên tiếp nằm trên 
đường nối hai nguồn bằng bao nhiêu? 
A. Bằng hai lần bước sóng.  B. Bằng một phần tư bước sóng. 
C. Bằng một bước sóng.  D. Bằng một nửa bước sóng. 
Câu 9. Trong hiện tượng sóng dừng trên một sợi dây mà hai đầu được giữ cố định, bước sóng dài nhất 
bằng 

A. độ dài của dây.  B. hai lần khoảng cách giữa hai nút hoặc hai bụng. 
C. khoảng cách giữa hai bụng. D. hai lần độ dài của dây. 

Câu 10. Mức cường độ âm của một âm có cường độ âm là I được xác định bởi công thức 

A.  
0

I
L dB =lg

I
.  B.  

0

I
L dB =10lg

I
. C.   0I

L dB =lg
I

. D.  
0

I
L dB =10ln

I
.  

Câu 11. Ở nước ta, mạng điện dân dụng sử dụng điện áp 
A. xoay chiều với giá trị cực đại là 220 V. B. xoay chiều với giá trị hiệu dụng là 220 V. 
C. một chiều với giá trị là 220 V. D. xoay chiều với giá trị hiệu dụng là 220 2 V. 

Câu 12. Chọn phát biểu đúng 
A. Dòng điện xoay chiều có tần số càng lớn thì càng dễ đi qua tụ điện. 
B. Trong 1 s dòng điện xoay chiều có tần số 50 Hz đổi chiều 50 lần. 
C. Dòng điện xoay chiều có thể dùng để mạ điện. 
D. Dòng điện xoay chiều có tần số càng lớn thì càng dễ đi qua cuộn cảm. 

Câu 13. Đặt điện áp xoay chiều  u U 2 cos t U 0    vào hai đầu đoạn mạch có R, L, C mắc nối 

tiếp. Gọi Z và I lần lượt là tổng trở của đoạn mạch và cường độ dòng điện hiệu dụng trong đoạn mạch.Hệ 
thức nào sau đây đúng? 

A. U IZ.  B. 2U I Z.  C. 2Z I U.  D. Z U I.  
Câu 14. Mạch điện xoay chiều nào sau đây có hệ số công suất nhỏ nhất? 

A. Điện trở thuần R1 nối tiếp với điện trở thuần R2 
B. Điện trở thuần R nối tiếp với cuộn cảm L 
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C. Điện trở thuần R nối tiếp với tụ C 
D. Cuộn cảm thuần L nối tiếp với tụ C 

Câu 15. Cho các bộ phận sau:  1 micro  ; 2 loa  ; 3 anten thu  ; 4 anten phát;  5  mạch biến điệu;  6

mạch tách sóng. Bộ phận có trong sơ đồ khối của một máy phát thanh đơn giản là 
A.      1 , 4 , 5   B.      2 , 3 , 6   C.      1 , 3 , 5   D.      2 , 4 , 6   

Câu 16. Khi nói về tia hồng ngoại, phát biểu nào sau đây sai? 
A. Bản chất của tia hồng ngoại là sóng điện từ. 
B. Tính chất nổi bật của tia hồng ngoại là tác dụng nhiệt, 
C. Tia hồng ngoại có bước sóng nhỏ hơn bước sóng của tia X. 
D. Tia hồng ngoại có khả năng gây ra một số phản ứng hóa học. 
Câu 17. Tia tử ngoại được dùng 
A. để tìm vết nứt trên bề mặt sản phẩm bằng kim loại. 
B. trong y tế để chụp điện,chiếu điện. 
C. để chụp ảnh bề mặt Trái Đất từ vệ tinh.  
D. để tìm khuyết tật bên trong sản phẩm bằng kim loại. 
Câu 18. Phát biểu nào sau đây là sai khi nói về thuyết lượng tử ánh sáng ? 
A. Những nguyên tử hay phân tử vật chất không hấp thụ hay bức xạ ánh sáng một cách liên tục mà thành 
từng phần riêng biệt, đứt quãng.  
B. Chùm sáng là dòng hạt, mỗi hạt là một phôtôn.  
C. Năng lượng của các phôtôn ánh sáng như nhau, không phụ thuộc vào bước sóng ánh sáng.  
D. Khi ánh sáng truyền đi, các lượng tử ánh sáng không bị thay đổi, không phụ thuộc khoảng cách tới 
nguồn sáng. 
Câu 19. Phát biểu nào sau đây là đúng? 
A. Quang trở là một linh kiện bán dẫn hoạt động dựa trên hiện tượng quang điện ngoài. 
B. Quang trở là một linh kiện bán dẫn hoạt động dựa trên hiện tượng quang điện trong. 
C. Điện trở của quang trở tăng nhanh khi quang trở được chiểu sáng. 
D. Điện trở của quang trở không đối khi quang trở được chiếu sáng bằng ánh sáng có bước sóng ngắn. 
Câu 20. Khi một vật dao động điều hòa thì 

A. lực kéo về tác dụng lên vật có độ lớn cực đại khi vật qua vị trí cân bằng. 
B. gia tốc của vật có độ lớn cực đại khi vật qua vị trí cân bằng. 
C. vận tốc của vật có độ lớn cực đại khi vật qua vị trí cân bằng. 
D. lực kéo về tác dụng lên vật có độ lớn tỉ lệ với bình phương biên độ. 

Câu 21. Một con lắc đơn có chiều dài l dao động nhỏ với chu kỳ T. Tại nơi đó, nếu tăng chiều dài con 
lắc gấp 16 lần và tăng khối lượng vật treo gấp 4 lần thì chu kỳ con lắc 
A. tăng 4 lần. B. tăng 16 lần. C. tăng 2 lần. D. không đổi. 
Câu 22. Ánh sáng đỏ có bước sóng trong chân không là 0,6563 μm, chiết suất của nước đối với ánh 
sáng đỏ là 1,3311. Trong nước, ánh sáng đỏ có bước sóng 

A. 0,4830 μm. B. 0,4931 μm. C. 0,4415 μm. D. 0,4549 μm. 
Câu 23. Trong thí nghiệm Y-âng về giao thoa ánh sáng,nguồn sáng phát ra ánh sáng đơn sắc. Khoảng 
cách giữa hai khe là 1 mm, khoảng cách từ mặt phẳng chứa hai khe đến màn quan sát là 1,2m.  Trên màn, 
khoảng vân đo được là 0,6 mm. Bước sóng của ánh sáng trong thí nghiệm bằng 
A. 600 nm.    B. 720 nm.      C. 480 nm.     D. 500 nm. 
Câu 24. Một pin sạc dự phòng có dung lượng 10000 mAh dùng để nạp cho điện thoại di động. Giả sử 
tổng thời gian của các lần nạp cho điện thoại là 8 h. Cường độ dòng điện trung bình mà pin có thể cung 
cấp là 
A. 1,25A. B. 1A. C. 0,8A. D. 0,125A. 
Câu 25. Một chất điểm dao động trên trục 0x có phương trình dao động là: x = 4coscm. Tại thời điểm t 
= 0 thì chất điểm có li độ –2 cm và đi theo chiều dương của trục toạ độ, φ có giá trị là 

A. 
7

ra
6

d
 B. 

6


  C. 

2
ra

3
d 

 D. 
5

ra
6

d
 

Câu 26. Một sóng ngang truyền trên mặt nước với tần số 10 Hzf  . Tại một thời điểm nào đó một 

phần mặt nước có hình dạng như hình vẽ. Trong đó khoảng cách từ vị trí cân bằng của A đến vị trí cân 
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bằng của D  là 60cm  và biết điểm C  đang đi lên qua vị trí cân bằng. Chiều truyền sóng và vận tốc truyền 
sóng là 

                                        
A. Từ E  đến A với vận tốc 8 m/s . B. Từ A đến E  với vận tốc 6 m/s . 
C. Từ E  đến A với vận tốc 8 m/s . D. Từ A đến E  với vận tốc 8 m/s . 
Câu 27. Trên mặt nước nằm ngang có hai nguồn kết hợp S1 và S2 dao động theo phương thẳng đứng, 
cùng pha với 1 2S S =8,2cm . Biết tần số sóng là 15Hz , tốc độ truyền sóng trên mặt nước là 30 cm/s . Số 

điểm dao động với biên độ cực đại trên đoạn S1S2 là 
A. 9 . B. 8 . C. 5 . D. 11. 
Câu 28.Phôtôn có năng lượng 0,8eV ứng với bức xạ thuộc vùng 

A. tia tử ngoại.       B. tia hồng ngoại.          C. tia X.            D. sóng vô tuyến. 
 

Câu 29. Đặt một điện áp vào hai đầu một cuộn dây thì công suất tiêu thụ là 

145,2 W và cường độ dòng điện đo được bằng 1,1A. Cảm kháng của cuộn dây là: 
A. 180 Ω. B. 160 Ω. C. 186 Ω. D. 100 Ω. 

Câu 30. Một máy hạ áp lí tưởng gồm cuộn dây 100 vòng và cuộn dây 500 vòng. Khi nối hai đầu cuộn 
sơ cấp với hiệuđiện thế  u s100 t  V100 2co   thì điện áp hiệu dụng ở hai đầu cuộn thứ cấp bằng 

A. 20V . B. 50V . C. 500 V . D. 10V . 

Câu 31. Mạch dao động LC lí tưởng có tụ điện C 25pF  và cuộn cảm 4L 4.10 H.  Chu kì dao động 
của mạch là 

A. 72 .10 s   B. 710 s   C. 72.10 s  D. 710 rad / s  
Câu 32. Một mạch dao động lí tưởng gồm cuộn cảm thuần có độ tự cảm 5mH  và tụ điện có điện dung 
50μF. Trong mạch đang có dao động điện từ tự do với hiệu điện thế cực đại giữa hai bản tụ điện là 6 
V.Tại thời điểm hiệu điện thế giữa hai bản tụ điện là 4 V thì cường độ dòng điện trong mạch có độ lớn 
bằng 

A. 
5

A
5

  B. 3A   C. A  D. 
1

A
4

  

Câu 33. Trong quá trình phân rã hạt nhân 238
92 U  thành hạt nhân 234

92 U , đã phóng xạ ra một hạt α và hai 

hạt 
A. prôtôn  B. pôzitrôn C. electron. D. nơtrôn. 
Câu 34. Trong nguyên tử hidro, electron từ quỹ đạo L chuyển về quỹ đạo K có năng lượng EK= -13,6 
eV. Bước sóng bức xạ phát ra bằng 0,1218 m   . Mức năng lượng ứng với quỹ đạo L bằng 
A. 3,2 eV.  B. -3,4 eV. C. -4,1 eV. D. -5,6 eV. 
Câu 35. Biết khối lượng của prôtôn; nơtron; hạt nhân 16

8O  lần lượt là pm 1,0073u; nm 1,0087 u ; 

m 15,9904u . Năng lượng liên kết của hạt nhân 16
8O  xấp xỉ bằng 

A.  14, 25 MeV .              B.  18, 76 MeV .               C.  128,17 MeV .              D.  190,81 MeV .  

Câu 36. Chất phóng xạ 210
84 Po  phát ra tia α và biến đổi thành 206

82 Pb . Biết khối lượng các hạt là mPb = 

205,9744u, mPo = 209,9828u, mα = 4,0026u. Năng lượng tỏa ra khi 10 (g) Po phân rã hết là 
A. 2,2.1010 J. B. 2,5.1010 J. C. 2,7.1010 J. D. 2,8.1010 J. 
Câu 37: Trong thí nghiệm Young về giao thoa ánh sáng đơn sắc, khoảng cách từ mặt phẳng chứa hai khe 
đến màn quan sát là 1,5 m. Trên mình quan sát, hai điểm M và N đối xứng qua vân trung tâm có hai vân 

 u 220 2 cos 100 t V 

A

B

C

D

E
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sáng bậc 5. Dịch màn ra xa hai khe thêm một đoạn 100 cm theo phương vuông góc với mặt phẳng chứa hai 
khe. So với lúc chưa dịch chuyển màn, số vân sáng trên đoạn MN lúc này giảm đi  
 A. 8 vân.  B. 7 vân.  C. 2 vân.  D. 4 vân.  
Câu 38.  Đặt điện áp xoay chiều có giá trị hiệu dụng và tần số không đồi vào hai đầu đoạn mạch AB như 
hình bên, tụ điện có điện dung C, cuộn cảm thuần có độ 
tự cảm L thay đối được. Các vôn kế được coi là lí tưởng. 
Điều chỉnh L để số chỉ vôn kế V1 đạt cực đại thì thấy khi 
đó V1 chỉ 160 V và V2 chỉ 120 V. Trong quá trình điều 
chỉnh L, khi số chỉ vôn kế V2 đạt giá trị cực đại thì điện 
áp hiệu dụng hai đầu tụ điện có giá trị nào sau đây? 
A. 60 V          B. 60 V.                   C. 72 V.            D. 72 V. 
Câu 39: Hai đoạn mạch X và Y là các đoạn mạch điện xoay chiều không phân nhánh. Nếu mắc đoạn 
mạch X vào điện áp xoay chiều 0 cos( )u U t  thì cường độ dòng điện qua mạch sớm pha π/6 với điện áp 

giữa hai đầu đoạn mạch, công suất tiêu thụ trên X khi đó là P1 = 250 3  W. Nếu mắc nối tiếp hai đoạn 
mạch X và Y rồi nối vào điện áp xoay chiều như trường hợp trước thì điện áp giữa hai đầu của đoạn mạch 
X và đoạn mạch Y vuông pha với nhau. Công suất tiêu thụ trên X lúc này là P2 = 90 3  W. Độ lệch pha 
giữa điện áp của hai đầu đoạn mạch X nối tiếp Y và dòng điện qua mạch gần bằng  
A. 0,707 rad  B. 0,867 rad  C. 0,50 5 rad  D. 0,404 rad 
Câu 40: Cho cơ hệ như hình vẽ: lò xo rất nhẹ có độ cứng 100 N/m nối với vật m có 
khối lượng 1 kg , sợi dây rất nhẹ có chiều dài 2,5 cm và không giãn, một đầu sợi dây 
nối với lò xo, đầu còn lại nối với giá treo cố định. Vật m được đặt trên giá đỡ D và lò 
xo không biến dạng, lò xo luôn có phương thẳng đứng, đầu trên của lò xo lúc đầu sát 
với giá treo. Cho giá đỡ D bắt đầu chuyển động thẳng đứng xuống dưới nhanh dần đều 
với gia tốc có độ lớn là 5 m/s2. Bỏ qua mọi lực cản, lấy g = 10 m/s2. Biên độ dao động 
của m sau khi giá đỡ D rời khỏi nó là 
 A. 15 cm.                              B. 7,5 cm. 

C. 10 cm.                              D. 20 cm. 
 
 

BẢNG ĐÁP ÁN ĐỀ 9 
1.D 2.D 3.A 4.C 5.A 6.A 7.C 8.D 9.D 10.B 
11.B 12.A 13.A 14.D 15.A 16.C 17.A 18.C 19.B 20.C 
21.A 22.B 23.D 24.A 25.C 26.D 27.A 28 29.B 30.A 
31.A 32.A 33.C 34.B 35.C 36.B 37.D 38.D 39.D 40.C 
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ĐỀ SỐ 10 MÔN VẬT LÍ - ÔN THI TỐT NGHIỆP THPT 

Câu 1. Trong một điện trường đều có cường độ E,khi một điện tích dương q di chuyển cùng chiều đường sức điện một 
đoạn d thì công của lực điện là: 

A. q.E/d. B. qEd. C. 2qEd. D. E/(qd). 

Câu 2. Chọn phát biểu sai trong các phát biểu dưới đây 

A. Dòng điện trong kim loại là dòng chuyển dời có hướng của các electron. 
B. Dòng điện trong chất điện phân là dòng chuyển dời có hướng của các ion dương và ion âm. 
C. Dòng điện trong chất khí là dòng chuyển dời có hướng của các ion. 
D. Dòng điện trong chất bán dẫn là dòng chuyển dời có hướng của electron và lỗ trống. 

Câu 3. Năng lượng liên kết riêng là năng lượng liên kết 

A. tính cho một nuclôn.  B. tính riêng cho hạt nhân ấy. 
C. của một cặp prôtôn-prôtôn. D. của một cặp prôtôn-nơtrôn (nơtron). 

Câu 4. Chu kì của dao động điều hòa là 

A. khoảng thời gian ngắn nhất để vận tốc của vật có giá trị như ban đầu. 
B. khoảng thời gian ngắn nhất để vật trở về trạng thái ban đầu. 
C. khoảng thời gian ngắn nhất để gia tốc của vật có giá trị như ban đầu. 
D. khoảng thời gian ngắn nhất để vật trở về vị trí ban đầu. 

Câu 5. Lực kéo về tác dụng lên vật dao động điều hoà 

A. luôn cùng chiều với véc tơ vận tốc và có độ lớn tỉ lệ với độ lớn li độ. 
B. luôn ngược chiều với véc tơ vận tốc và có độ lớn tỉ lệ với độ lớn li độ. 
C. có chiều luôn hướng ra xa vị trí cân bằng và có độ lớn tỉ lệ với độ lớn li độ. 
D. có chiều luôn hướng về vị trí cân bằng và có độ lớn tỉ lệ với độ lớn li độ. 

Câu 6. Một con lắc đơn gồm dây treo dài l và vật có khối lượng là m.Con lắc treo tại nơi có gia tốc rơi tự do là 
g.Kích thích con lắc dao động điều hòa với biên độ góc o .  Biểu thức năng lượng dao động của con lắc là 

A. 2
o2mgl .  B. 2

o

1
mgl .

2
  C. 2

omgl .  D. 2
o

2mg
.

l
  

Câu 7. Dao động của con lắc đồng hồ là 

A. dao động duy trì. B. dao động cưỡng bức. 
C. dao động tắt dần. D. sự cộng hưởng dao động. 

Câu 8. Dao động tổng hợp của hai dao động điều hòa cùng phương,cùng tần số,cùng biên độ có 

A. biên độ bằng biên độ của một dao động thành phần. 
B. tần số bằng tần số của hai dao động thành phần. 
C. pha ban đầu bằng tổng pha ban đầu của hai dao động thành phần. 
D. pha ban đầu bằng độ lệch pha của hai dao động thành phần. 

Câu 9. Để phân biệt được sóng ngang và sóng dọc ta dựa vào 

A. phương dao động và tốc độ truyền sóng. B. tốc độ truyền sóng và bước sóng. 
C. phương dao động và phương truyền sóng. D. phương truyền sóng và tần số sóng. 

Câu 10.Khi có sóng dừng trên một sợi dây đàn hồi thì khoảng cách giữa hai bụng sóng liên tiếp theo phương dọc 
theo sợi dây bằng 

A. một phần tư bước sóng.B.nửa bước sóng. C. hai bước sóng. D. một bước sóng. 

Câu 11.Đơn vị đo của mức cường độ âm là: 
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A. Oát trên mét(W/m).  B. Jun trên mét vuông ( J/m2) 
C. Oát trên mét vuông (W/m2) D. Ben (B). 

Câu 12.Phát biểu nào sau đây sai? 

A. Dòng điện và điện áp xoay chiều luôn biến thiên điều hòa cùng pha với nhau. 
B. Suất điện động biến thiên điều hòa theo thời gian gọi là suất điện động xoay chiều. 
C. Dòng điện có cường độ biến thiên điều hòa theo thời gian gọi là dòng điện xoay chiều. 
D. Điện áp biến thiên điều hòa theo thời gian gọi là điện áp xoay chiều. 

Câu 13.Khi nói về tác dụng cản trở dòng điện xoay chiều của cuộn cảm,điều nào dưới đây là đúng ? 

A. Cuộn cảm không có tác dụng cản trở dòng điện xoay chiều. 
B. Cuộn cảm có độ tự cảm càng nhỏ thì cản trở dòng điện càng nhiều. 
C. Dòng điện có tần số càng lớn càng bị cản trở. 
D. Dòng điện có tần số càng nhỏ bị cản trở càng nhiều. 

Câu 14.Một đoạn mạch gồm R,L,C mắc nối tiếp trong đó có L CZ Z .So với dòng điện,điện áp hai đầu mạch sẽ 

A. vuông pha. B. cùng pha. C. chậm pha. D. nhanh pha. 

Câu 15.Không thể thay đổi hệ số công suất của mạch điện xoay chiều RLC nối tiếp bằng cách 

A. thay đổi điện áp hiệu dụng trên hai đầu mạch điện.    B. thay đổi điện trở R của mạch điện. 
C. thay đổi tần số của dòng điện. D. thay đổi độ tự cảm L của mạch điện. 

Câu 16.Bộ phận nào của máy phát thanh vô tuyến đơn giản có nhiệm vụ biến đổi dao động âm thành dao động 
điện? 

A. Angten. B. Mạch biến điệu. C. Micro. D. Loa. 

Câu 17.Trong chân không,một ánh sáng đơn sắc có tần số 4,0.1014 Hz.Tần số của ánh sáng này trong nước (chiết 

suất của nước đối với ánh sáng này là 
4

n = 
3

)bằng 

A. 3,4.1014 Hz. B. 3,0.1014 Hz. C. 5,3.1014 Hz. D. 4,0.1014 Hz. 

Câu 18.Trong thí nghiệm Y-âng về giao thoa ánh sáng,hai khe được chiếu bằng ánh sáng đơn sắc có bước sóng  

.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. 
4


  B. 
2


  C.    D. 2   

Câu 19.Khi nói về tia hồng ngoại,phát biểu nào sau đây là sai? 

A. Tia hồng ngoại có tính chất nổi bật là tác dụng nhiệt. 
B. Tia hồng ngoại có bản chất là sóng điện từ. 
C. Tia hồng ngoại là bức xạ nhìn thấy được. 
D. Tia hồng ngoại được ứng dụng để sấy khô,sưởi ấm. 

Câu 20.Gọi 1 2 3 4, , ,     tương ứng là bước sóng của bức xạ tử ngoại,ánh sáng đỏ,ánh sáng lam,bức xạ hồng 

ngoại.Sắp xếp các bước sóng trên theo thứ tự tăng dần 

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

Câu 21.Chiếu một chùm sáng đơn sắc vào một tấm kẽm có giới hạn quang điện 0 0,36 m  .Hiện tượng quang 

điện sẽ không có nếu ánh sáng có bước sóng 

A. 0,1 m  . B. 0, 2 m  . C. 0,6 m  . D. 0,3 m  . 
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Câu 22.Khi hiện tượng quang dẫn xảy ra,trong chất bán dẫn có hạt tham gia vào quá trình dẫn điện là: 

A. electron và hạt nhân. B. electron và các ion dương. 
C. electron và lỗ trống mang điện âm. D. electron và lỗ trống mang điện dương. 

Câu 23. Một khung dây kín hình vuông cạnh 10 cm, gồm 200 vòng dây, có điện trở 4 Ω. Khung dây 
được đặt trong từ trường đều sao cho các đường sức từ vuông góc với mặt phẳng khung. Độ lớn cảm ứng 
từ của từ trường tăng đều 3.10-2 T/s. Dòng điện cảm ứng xuất hiện trong khung dây có cường độ 
A. 0,6 A.  B. 0,15 A.  C. 60 mA.  D. 15 mA.  

Câu 24.Phát biểu nào sau đây là sai khi nói về hiện tượng phóng xạ? 

A. Trong phóng xạ  ,hạt nhân con có số notron nhỏ hơn số notron của hạt nhân mẹ. 
B. Trong phóng xạ  ,có sự bảo toàn điện tích nên số proton được bảo toàn. 

C. Trong phóng xạ ,  hạt nhân mẹ và hạt nhân con có số khối bằng nhau,số proton khác nhau. 

D. Trong phóng xạ ,  hạt nhân mẹ và hạt nhân con có số khối bằng nhau,số notron khác nhau. 

Câu 25.Đoạn mạch gồm hai điện trở 1R 12    và 2R 18    được mắc nối tiếp nhau.Điện trở tương đương 

của đoạn mạch đó có giá trị là 

A. 7,2 Ω . B. 6 Ω . C. 0,139 Ω . D. 30 Ω . 

Câu 26.Một chất điểm dao động theo phương trình  x 8cos4 t cm . 
 
Dao động của chất điểm có biên độ là: 

A. 16cm  B. 4cm  C. 8cm  D. 6cm  

Câu 27.Trong một mạch dao động LC  không có điện trở thuần,có dao động điện từ tự do (dao động riêng).Hiệu 

điện thế cực đại giữa hai bản tụ và cường độ dòng điện cực đại qua mạch lần lượt là 0U  và 0I .  Tại thời điểm 

cường độ dòng điện trong mạch có giá trị 0I

2
 thì độ lớn hiệu điện thế giữa hai bản tụ điển là 

A. 0

3
U .

4
 B. 0

3
U .

2
 C. 0

1
U .

2
 D. 0

3
U .

4
 

Câu 28.Một vật dao động điều hòa với biên độ A,ban đầu vật đứng tại vị trí có li độ x = –5 cm.Sau khoảng thời 
gian t1 vật về đến vị trí x = 5 cm nhưng chưa đổi chiều chuyển động.Tiếp tục chuyển động thêm 18 cm nữa vật về 
đến vị trí ban đầu và đủ một chu kì.Chiều dài quỹ đạo của vật có giá trị là 

A. 12 cm. B. 10 cm. C. 20 cm. D. 14 cm. 

Câu 29.Một sóng hình sin truyền trên một sợi dây dài.Ở thời điểm ,hình dạng của một đoạn dây như hình vẽ.Các 

vị trí cân bằng của các phần tử trên dây cùng nằm trên trục .Bước sóng của sóng này bằng 

                                              
A. . B. . C. . D. . 

Câu 30. Sóng dừng ổn định trên một sợi dây với khoảng cách giữa 7  nút sóng liên tiếp là 90 cm .Khoảng thời 

gian ngắn nhất giữa hai lần dây duỗi thẳng là 0,05 s .Tốc độ truyền sóng trên dây bằng 

A. 3 m/s . B. 6 m/s . C. 4,5 m/s . D. 1,5 m/s . 

t
Ox

32 cm 16 cm 4 cm 8 cm

 mmu

 cmx

36
O

4

4
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Câu 31. Đặt một điện áp xoay chiều u 100 cos100 t V   vào hai đầu đoạn mạch R, L,C  mắc nối tiếp.Biết 

R 50 ,   cuộn cảm thuần có độ tự cảm 
2

L  H


 và tụ điện có điện dung 
410

C F.





 Cường độ hiệu dụng của 

dòng điện trong mạch là 

A. 
2

A.
5

 B. 
10

A.
5

 C. 
2

A.
5

 D. 
5

A.
5

 

Câu 32. Cho đoạn mạch xoay chiều gồm một điện trở R,một tụ điện có điện dung C biến đổi được và một cuộn 

dây có hệ số tự cảm L mắc nối tiếp với nhau.Điện áp tức thời giữa hai đầu đoạn mạch là:uAB = U

V.Ban đầu mạch cộng hưởng và tiêu thụ công suất 100W.Khi độ lệch pha giữa uAB và i là 600 thì công suất tiêu thụ 
trong mạch bằng 

A. 100 W. B. 25 W. C. 50 W. D. 75 W. 

Câu 33. Một máy biến áp có tỉ số vòng dây của cuộn sơ cấp và thứ cấp là 0,2.Đặt vào hai đầu cuộn sơ cấp một 
điện áp là 200 V thì điện áp ở hai đầu cuộn thứ cấp để hở là 

A. 1000 V. B. 40 V. C. 400 V. D. 20 V. 

Câu 34. Điện tích trên một bản tụ trong mạch dao động điện từ có phương trình là  4
0q Q cos 4 10 t ,   trong đó 

t  tính theo giây.Tần số dao động của mạch là 

A. 40 kHz  B. 20 kHz   C. 10 kHz   D. 200 kHz   

Câu 35. Trong nguyên tử hidro,bán kính Bohr là 11
0r 5,3.10 m .Bán kính quỹ đạo dừng N là 

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

Câu 36. Cho khối lượng của proton,notron, 40 6
18 3;Ar Li  lần lượt là:1,0073 ;u  1,0087 ;u 39,9525 ;u 6,0145u  và 1 u 

= 931,5 MeV/c2.So với năng lượng liên kết riêng của hạt nhân 6
3 Li  thì năng lượng liên kết riêng của hạt nhân 40

18 Ar   

A. lớn hơn một lượng là 5,20 MeV. B. lớn hơn một lượng là 3,42 MeV. 
C. nhỏ hơn một lượng là 3,42 MeV. D. nhỏ hơn một lượng là 5,20 MeV. 

Câu 37.  (TCV-2021) Đặt điện áp xoay chiều có giá trị hiệu 
dụng và tần số không đồi vào hai đầu đoạn mạch AB như 
hình bên,trong đó cuộn cảm thuần có độ tự cảm L và tụ điện 
có điện dung C thay đối được.Các vôn kế được coi là lí 
tưởng.Điều chỉnh C để số chỉ vôn kế V1 đạt cực đại thì thấy 
khi đó V1 chỉ 120 V và V2 chỉ 160 V.Trong quá trình điều chỉnh C,khi số chỉ vôn kế V2 đạt giá trị cực đại thì số chỉ 
vôn kế V1 chỉ giá trị nào sau đây? 

A. 160 V  B. 120V. C. 90 V. D. 96 V 

Câu 38. Hai chất điểm M,N dao động điều hòa dọc theo hai đường thẳng song song kề nhau và song song 
với trục tọa độ Ox.Vị trí cân bằng của M và của N đều ở trên một đường thẳng qua gốc tọa độ và vuông góc với 

Ox.Phương trình dao động của chúng lần lượt là x1 = 10cos2πt cm và x2 = 10 cos(2πt + )cm .Hai chất điểm 

gặp nhau khi chúng đi qua nhau trên đường thẳng vuông góc với trục Ox.Thời điểm lần thứ 2021 hai chất điểm gặp 
nhau là: 

A. 
12125

.
12

s   B. 
12123

.
12

s  C. 
12121

.
12

s   D. 
12125

.
24

s  

2cos100 t

3
2



C A B R L

V2 V1 

M 
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Câu 39. Một vật dao động điều hòa.Hình bên là đồ thị biểu diễn mối quan hệ giữa vận tốc v và li độ x của vật.Gọi 
k1 và k2 lần lượt là hệ số góc của tiếp tuyến với đồ thị tại M và N.Tỉ số 

1

2

k

k
 bằng 

A. 
1

5
. B. 2.  

C. 
1

6
. D. 

2

5
. 

Câu 40. Thực hiện giao thoa ánh sáng đơn sắc với mặt phẳng chứa hai khe sáng đến màn hứng vân giao thoa là D 
= 2mm và tại vị trí M đang có vân sáng bậc 4.Cần phải thay đổi khoảng cách D nói trên một khoảng bao nhiêu thì 
tại M có vân tối thứ 6: 

A. giảm đi 2/9 m. B. tăng thêm 8/11 m. C. tăng thêm 0,4 mm. D. giảm 6/11 m. 
 
 
 

BẢNG ĐÁP ÁN ĐỀ 10 
 

1B 2C 3A 4B 5D 6B 7A 8B 9C 10B 
11D 12C 13C 14D 15A 16C 17D 18B 19C 20D 
21C 22D 23C 24B 25D 26C 27B 28D 29B 30A 
31B 32B 33A 34B 35B 36B 37D 38A 39A 40D 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



BỘ ĐỀ ÔN LUYỆN THI TN THPT CHUẨN CẤU TRÚC MÔN VẬT LÝ – NĂM HỌC 2020-2021 

Trang 61 
 

ĐỀ SỐ 11 MÔN VẬT LÍ - ÔN THI TỐT NGHIỆP THPT  

Câu 1. Một điện trở được mắc vào hai cực của một nguồn điện một chiều có suất điện động E  thì hiệu 

điện thế giữa hai cực của nguồn điện có độ lớn là 𝑈 . Hiệu suất của nguồn điện lúc này là 

 A. NU
H 

E
. B.   

N

H
U


E

. C.   
N

H
U



E
E . D.   N

N

U
H

U


E . 

Câu 2. Biên độ của dao động cưỡng bức không phụ thuộc vào 

 A. biên độ của ngoại lực tuần hoàn tác dụng lên vật.B. tần số ngoại lực tuần hoàn tác dụng lên vật. 

 C. môi trường vật dao động.                     D. pha ban đầu của ngoại lực tuần hoàn tác dụng lên vật. 

Câu 3. Dòng điện trong chất điện phân là dòng chuyển dời có hướng của. 

 A. các ion dương và ion âm dưới tác dụng của điện trường trong dung dịch. 

 B. các ion dương và ion âm theo chiều của điện trường trong dung dịch. 

 C. các chất tan trong dung dịch. D. các ion dương trong dung dịch. 

Câu 4. Khi nói về tia phát biểu nào sau đây là sai? 

 A. Tia phóng ra từ hạt nhân với tốc độ bằng 2000 m/s. 

 B. Khi đi trong không khí, tia làm ion hóa không khí và mất dần năng lượng. 

 C. Tia là dòng các hạt nhân nguyên tử heli. 

 D. Khi đi qua điện trường giữa hai bản tụ điện, tia bị lệch về phía bản âm của tụ điện. 

Câu 5. Trong quá trình dao động điều hòa, vận tốc của vật có độ lớn cực đại khi 

 A.   vật ở vị trí có li độ bằng không. B.   vật ở vị trí có li độ cực đại. 

 C. gia tốc của vật đạt cực đại. D. vật ở vị trí có pha dao động cực đại. 

Câu 6. Trong hiện tượng sóng dừng trên một sợi dây mà hai đầu được giữ cố định, bước sóng dài nhất bằng 

 A. Độ dài của dây.                                        B. Hai lần khoảng cách giữa hai nút hoặc hai bụng. 

 C. Khoảng cách giữa hai bụng.                             D. Hai lần độ dài của dây. 

Câu 7. Một sóng cơ hình sin truyền trong một môi trường. Xét trên một hướng truyền sóng, khoảng cách 
giữa hai phần tử môi trường 

 A. dao động ngược pha là một phần tư bước sóng. 

 B. gần nhau nhất dao động ngược pha là một bước sóng. 

 C. dao động cùng pha là một phần tư bước sóng. 

 D. gần nhau nhất dao động cùng pha là một bước sóng. 

Câu 8. Trong một đoạn mạch điện xoay chiều chỉ có tụ điện thì điện áp ở hai đầu mạch 

 A.   sớm pha 0,5π so với cường độ dòng điện. B. sớm pha 0,25π so với cường độ dòng điện. 

 C.   trễ pha 0,5π so với cường độ dòng điện. D. cùng pha với cường độ dòng điện. 
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Câu 9. Cho phản ứng hạt nhân 
3 2 4
1 1 2 .T D He X    Lấy độ hụt khối của hạt nhân T, hạt nhân D, hạt nhân 

He lần lượt là 0,009106 u; 0,002491 u; 0,030382 u và 1u = 931,5 MeV/c2. Năng lượng tỏa ra của phản ứng 
xấp xỉ bằng 

 A. 21,076 MeV B.   200,025 MeV C.   17,498 MeV D.   15,017 MeV 

Câu 10. Một vật tham gia đồng thời hai dao động điều hòa có phương trình   x 2cos 10 t cm   và 

 x 2cos 10 t cm
2

    
 

. Vận tốc của chất điểm khi t = 8 s là 

 A.   20cm/s B.   20  cm/s  C. 40 2  cm/s  D.   40  cm/s  

Câu 11. Một ánh sáng đơn sắc màu đỏ có tần số f được truyền từ chân không vào một chất lỏng có chiết 

suất là 1,5 đối với ánh sáng này. Trong chất lỏng trên, ánh sáng có 

 A. Màu đỏ và tần số f. B.   Màu đỏ và tần số 1,5 f. 

 C. Màu cam và tần số f. D.   Màu cam và tần số 1,5 f. 

Câu 12. Đặt điện áp 
0 cos ( )u U t V vào hai đầu đoạn mạch gồm điện trở thuần R, cuộn cảm thuần có độ 

tự cảm L và tụ điện có điện dung C mắc nối tiếp. Hiện tượng cộng hưởng điện xảy ra khi 

 A.   2 LC  .
 B. 

2 R

LC
 

.
 C.   2 1

LC
 

.
 D.   2 LC

R
 

.
 

Câu 13. Trong thí nghiệm Yuong có: a = 1mm; D = 2m, nguồn S đơn sắc có bước sóng . Tại điểm M 
trên màn có hiệu đường đi từ 2 khe đến M là 2  có vân sáng bậc 4. Điểm M cách vân trung tâm là 

 A. 4,2mm B.   4mm C. 4,4mm D. 4,6mm 

Câu 14. Trong hiện tượng giao thoa sóng trên mặt chất lỏng với hai nguồn kết hợp cùng pha đặt tại AB, M 
là một điểm trong miền giao thoa cách hai nguồn sóng lần lượt là d1= 2,5 λ, d2 = 3λ, với λ là bước sóng. 
Điểm M thuộc dãy cực đại hay dãy cực tiểu thứ mấy (tính từ đường trung trực của AB)? 

 A. dãy cực tiểu thứ nhất. B.   dãy cực đại thứ nhất. 

 C. dãy cực tiểu thứ hai. D.   dãy cực đại thứ hai. 

Câu 15. Trong một mạch dao động cường độ dòng điện là i 0, 01cos100 t  . Điện dung của tụ điện là 
5C 5.10 F . Lấy 2 10  . Hệ số tự cảm của cuộn dây có giá trị là 

 A.   2H . B.   0, 2H . C.   2µH . D. 2mH . 

Câu 16. Mẫu nguyên tử Bo khác mẫu nguyên tử Rơ-dơ-pho ở điểm nào dưới đây? 

 A. Lực tương tác giữa electron và hạt nhân nguyên tử.    B. Trạng thái có năng lượng ổn định. 

 C. Mô hình nguyên tử có hạt nhân.                               D. Hình dạng quỹ đạo của các electron. 

Câu 17. Phát biểu nào sau đây là đúng? 

 A. Chất khí hay hơi được kích thích bằng nhiệt hay bằng điện luôn cho quang phổ vạch. 

 B. Chất khí hay hơi được kích thích bằng nhiệt hay bằng điện luôn cho quang phổ liên tục. 

 C. Quang phổ vạch của nguyên tố nào thì đặc trưng cho nguyên tố ấy. 

 D. Quang phổ liên tục của nguyên tố nào thì đặc trưng cho nguyên tố ấy. 


m
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Câu 18. Cường độ dòng điện trong đoạn mạch là: 
2

6 2 cos 100
3

i t
   

 
(A) Tại thời điểm t = 0, giá trị 

của i là 

 A.   -3 2 A B.   -3 6 A C.   3 2 A D. 3 6  A 

Câu 19. Nội dung chủ yếu thuyết lượng tử trực tiếp nói về 

 A. sự hình thành các vạch quang phổ của nguyên tử.      

     B. sự tồn tại các trạng thái dừng của nguyên tử hiđrô. 

 C. cấu tạo của các nguyên tử, phân tử.               

      D. sự phát xạ và hấp thụ ánh sáng của nguyên tử, phân tử. 

Câu 20. Sóng vô tuyến nào sau phản xạ tốt ở tần điện li? 

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

Câu 21. Trong máy phát điện xoay chiều một pha, phần cảm là nam châm điện có p cặp cực từ quay với 
tốc độ n ( vòng / phút). Tần số dòng điện do máy sinh ra được tính theo công thức 

 A. 60
n

f
p

  B.   
60

np
f 

 C.  
 f= 60np D. f= np 

Câu 22. Tia hồng ngoại và tia Rơnghen đều có bản chất là sóng điện từ, có bước sóng  khác nhau nên 

 A. chúng bị lệch khác nhau trong điện trường đều 

 B. chúng đều được sử dụng trong y tế để chụp X-quang (chụp điện) 

 C. có khả năng đâm xuyên khác nhau                D. chúng bị lệch khác nhau trong từ trường đều 

Câu 23. Đặt điện áp xoay chiều u = U0cost vào hai đầu đoạn mạch chỉ có tụ điện. Nếu điện dung của tụ 
điện không đổi thì dung kháng của tụ 

 A.   Nhỏ khi tần số của dòng điện nhỏ. B. Không phụ thuộc vào tần số của dòng điện. 

 C.   Lớn khi tần số của dòng điện lớn. D. Nhỏ khi tần số của dòng điện lớn. 

Câu 24. Một sóng cơ có tần số 2Hz lan truyền với tốc độ 3 m/s thì sóng này có bước sóng là 

 A.   0,7 m B.   6 m C. 1 m D.   1,5 m 

Câu 25. Dao động của một vật là tổng hợp của hai dao động điều hòa cùng phương, cùng tần số, ngược 

pha, có biên độ lần lượt là 1A  và 2A . Biên độ dao động của vật bằng 

 A. 1 2A A  B.    2

1 2A A  C.   1 2A A  D.   2 2
1 2A A  

Câu 26. Độ cao của âm là một đặc trưng sinh lý của âm gắn liền với 

 A.   mức cường độ âm         B. độ to của âm C.   năng lượng của âm        D. tần số âm 

Câu 27. Giới hạn quang điện của kim loại 0 0,50 m   . Công thoát electron của natri là 

 A.   3,975 eV.  B. 
193,975.10 J.

 C.   
203,975.10 J.

 D.   39, 75 eV.  

Câu 28. Đại lượng đặc trưng cho mức độ bền vững của hạt nhân là 

 A. năng lượng liên kết B.   năng lượng liên kết riêng. 
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 C. điện tích hạt nhân. D.   khối lượng hạt nhân. 

Câu 29. Đặt điện áp xoay chiều có giá trị hiệu dụng 50V vào hai đầu mạch mắc nối tiếp gồm điện trở thuần 

10Ω và cuộn cảm thuần. Biết điện áp hiệu dụng ở hai đầu cuộn cảm thuần là 30V. Công suất tiêu thụ của 

đoạn mạch bằng 

 A.   240W B.   320W C.   160W D. 120W 

Câu 30. Xét nguyên tử hiđrô theo mẫu nguyên tử Bo. Gọi ro là bán kính Bo. Bán kính quỹ đạo dừng 

L có giá trị là 

 A.   2r0 B.   4r0 C.   9r0. D. 3r0, 

Câu 31. Trong dao động điều hoà của con lắc lò xo, cơ năng của nó bằng 

 A. động năng của vật nặng khi qua vị trí biên.      B. động năng của vật nặng. 

 C. tổng động năng và thế năng của vật khi qua một vị trí bất kì. 

 D. thế năng của vật nặng khi qua vị trí cân bằng. 

Câu 32. Hai điện tích điểm q1, q2 đặt cách nhau một khoảng r trong chân không. Độ lớn lực tương tác điện 
giữa hai điện tích đó là 

 A.   9 1 2
2

9.10
q q

r
. B. 

1 29
2

9.10
q q

r
 . C.   

1 29
2

9.10
q q

r
. D.   9 1 29.10

q q

r
. 

Câu 33. Một mạch điện kín gồm biến trở R và nguồn điện có suất điện động 30 V, điện trở trong r = 5 Ω. 
Thay đổi giá trị của biến trở thì công suất tiêu thụ cực đại trên biến trở bằng 

 A.   15 W. B.   30 W. C.   45 W. D. 40 W. 

Câu 34. Đặt điện áp xoay chiều có U = 50 V vào hai đầu đoạn mạch RLC nối tiếp có cuộn dây thuần cảm 

thì cường độ dòng điện qua mạch là 
1 0 co s(12 0 0, 25 )i I t A   . Nếu ngắt bỏ tụ trong đoạn mạch thì 

cường độ dòng điện qua đoạn mạch là 2 0 cos(120 )
12

i I t A
  . Biểu thức điện áp giữa hai đầu đoạn mạch 

là : 

 A. 50 2 cos 120 .
12

u t V
   

 
 B. 50cos 100 .

12
u t V

   
 

 

 C. 50 2 cos 100 .
12

u t V
   

 
 D. 50 2 cos 100 .

6
u t V

   
 

 

Câu 35. Mạch dao động dùng để chọn sóng của một máy thu vô tuyến điện gồm tụ điện có điện dung 
0C  

và cuộn cảm thuần có độ tự cảm L. Máy này thu được sóng điện từ có bước sóng 20m. Để thu được sóng 
điện từ có bước sóng 60m, phải mắc song song với tụ điện 

0C  của mạch dao động một tụ điện có điện dung 

bằng 

 A.   
0C 2C . B.   

0C 4C . C. 
0C C . D.   

0C 8C . 

Câu 36. Một con lắc lò xo gồm lò xo có chiều dài tự nhiên l0 = 30 cm. Kích thích cho con lắc dao động 
điều hòa theo phương nằm ngang thì chiều dài cực đại của lò xo là 38 cm. Khoảng cách ngắn nhất giữa hai 
thời điểm động năng bằng n lần thế năng và thế năng bằng n lần động năng là 4 cm. Giá trị lớn nhất của n 
gần với giá trị nào nhất sau đây? 
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 A.   3. B.   5. C.   12. D. 8. 

Câu 37. Trên bề mặt chất lỏng có hai nguồn kết hợp cùng pha O1 và O2 dao động với cùng tần số f = 100Hz. 
Biết rằng trong một phút sóng truyền đi được quãng đường dài 72 m. Cho biết trên mặt chất lỏng có 17 vân 
giao thoa cực đại, xét trên đoạn O1O2 thì điểm dao động cực đại gần O1 nhất cách O1 là 0,5 cm. Tìm khoảng 
cách O1O2 ? 

 A.   10,1 cm B. 10,6 cm C.   11,8 cm. D.   5,8 cm 

Câu 38. Cho đoạn mạch RLC mắc nối tiếp theo đúng thứ tự đó. Biết R 50  , cuộn cảm thuần. Đặt vào 
hai đầu đoạn mạch điện áp xoay chiều u = U0cos100 t  (V). Đồ thị đường 1 biểu diễn điện áp ở hai đầu 
đoạn mạch chứa RL, đồ thị đường 2 biểu diễn điện áp ở hai đầu đoạn mạch chứa RC. Độ tự cảm của cuộn 
cảm đó là: 

t(s)

120
80

0

u(V)

(1)

(2)

 
 A. L = 2


H. B. L = 1


H. C. L = 1

2
H. D. L = 1

3
H.

 

Câu 39. Trong thí nghiệm Y –âng về giao thoa ánh sáng, khoảng cách giữa 2 khe lá 1mm, khoảng cách từ 
mặt phẳng chứa 2 khe đến màn quan sát là 2m. Nguồn phát ra ánh sáng trắng có bước sóng từ 417nm đến 
758nm. Trên màn quan sát, tại điểm M có đúng 4 bức xạ cho vân sáng và 4 bức xạ cho vân tối. khoảng 
cách gần nhất từ M đến vân sáng trung tâm có giá trị gần với giá trị nào sau đây? 

 A. 6,1mm. B. 5,8mm. C. 6,6mm. D. 4,2mm. 

Câu 40. Con lắc đơn chiều dài l , vật nặng khối lượng 100g, dao động điều hòa tại nơi có gia tốc trọng 
trường g = 10 m/ s2. Trong quá trình dao động, lực căng dây có độ lớn theo thời gian được mô tả bằng đồ 
thị bên. Phương trình dao động con lắc chỉ có thể là 

 A.  radt 





 

3
cos

15

3    

     B.  radt 





 

4
2cos

15

6   

 C.  radt 





 

3
2cos

15

3    

    D.  radt 





 

4
cos

15

6   

------------- HẾT ------------- 

ĐÁP ÁN ĐỀ 11 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
A D A A A D D C C B 
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 
A C B A B B C A D C 
21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 
B C D D A D B B C B 
31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 
C C C A D B B D A D 

 



BỘ ĐỀ ÔN LUYỆN THI TN THPT CHUẨN CẤU TRÚC MÔN VẬT LÝ – NĂM HỌC 2020-2021 

Trang 66 
 

 
 
 

ĐỀ SỐ 12 MÔN VẬT LÍ - ÔN THI TỐT NGHIỆP THPT  

Câu 1. Cơ năng của một vật có khối lượng m dao động điều hòa với chu kì T  và biên độ A  là 

 A. 
2 2

2

4π mA
W .

T
  B. 

2 2

2

π mA
W .

2T
  C. 

2 2

2

π mA
W .

4T
  D. 

2 2

2

2π mA
W .

T
  

Câu 2. Cho một số phát biểu sau: 

a) Cuộn dây thuần cảm không tiêu thụ công suất. 

b) Đoạn mạch chỉ có tụ điện có hệ số công suất bằng 1. 

c) Mạch RLC nối tiếp khi có cộng hưởng thì hệ số công suất bằng 1 

d) Mạch RLC mắc nối tiếp khi có cộng hưởng thì không tiêu thụ điện. 

Trong các phát biểu trên, số phát biểu đúng là 

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

Câu 3. Biên độ của dao động cưỡng bức không phụ thuộc vào 

 A. môi trường vật dao động.                   B. pha ban đầu của ngoại lực tuần hoàn tác dụng lên vật. 

 C. biên độ của ngoại lực tuần hoàn tác dụng lên vật. 

 D. tần số ngoại lực tuần hoàn tác dụng lên vật. 

Câu 4. Con lắc đơn dao động điều hòa có mốc thế năng tại vị trí cân bằng. Chọn câu sai? 

 A. Chuyển động của con lắc từ biên về cân bằng là chuyển động chậm dần. 

 B. Khi vật nặng ở vị trí cân bằng, cơ năng của con lắc bằng động năng của nó. 

 C. Khi vật nặng đi qua vị trí cân bằng, vận tốc có độ lớn cực đại. 

 D. Chu kì dao động của con lắc không phụ thuộc vào chiều dài dầy treo con lắc. 

Câu 5. Khoảng cách ngắn nhất giữa hai điểm trên cùng một phương truyền sóng cơ, dao động ngược pha 
bằng: 

 A. Hai lần bước sóng.   B. Một phần tư bước sóng. C. Một bước sóng.         D. Một nửa bước sóng. 

Câu 6. Theo thuyết lượng từ ánh sáng thì năng lượng của 

 A. một phôtôn bằng năng lượng nghỉ của một êlectrôn (êlectron). 

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

 C. các phôtôn trong chùm sáng đơn sắc bằng nhau 

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

Câu 7. Một máy biến thế có số vòng dây của cuộn sơ cấp nhỏ hơn số vòng dây của cuộn thứ cấp. Máy biến 
thế này có tác dụng nào sau đây? 

 A. Giảm hiệu điện thế và tăng cường độ dòng điện  B. Tăng cả cường độ dòng điện và hiệu điện thế 

 C. Tăng hiệu điện thế và giảm cường độ dòng điện D. Giảm cả cường độ dòng điện lẫn hiệu điện thế 

Câu 8. Trong một phản ứng hạt nhân thu năng lượng, gọi tổng khối lượng nghỉ của các hạt trước phản ứng 
là mt và tổng khối lượng nghỉ của các hạt sau phản ứng là ms. Hệ thức nào sau đây đúng? 

 A. mt < ms. B. mt ≥ ms. C. mt > ms. D. mt ≤ ms. 

Câu 9. Để khảo sát giao thoa sóng cơ, người ta bố trí trên mặt nước nằm ngang hai nguồn kết hợp S1 và S2. 
Hai nguồn này dao động điều hòa theo phương thẳng đứng cùng biên độ. Xem biên độ sóng không thay đổi 
trong quá trình truyền sóng. Tại trung điểm của đoạn S1S2, phần tử nước dao động với biên độ cực đại. Hai 
nguồn sóng đó dao động 

 A. lệch pha nhau góc 0,5π.B. lệch pha nhau góc π/3.C. ngược pha nhau. D. cùng pha nhau. 
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Câu 10. Hai bóng đèn sợi đốt có các hiệu điện thế định mức lần lượt là U1 và U2.Nếu công suất định mức 
của hai bóng đèn đó bằng nhau thì tỷ số hai điện trở R1/R2 là 

 A. U1/U2 B. (U2/U1)2 C. (U1/U2)2 D. U2/U1 

Câu 11. Sóng ngang là sóng 

 A. luôn lan truyền theo phương nằm ngang. 

 B. trong đó các phần tử sóng dao động theo phương trùng với phương truyền sóng. 

 C. trong đó các phần tử sóng dao động theo phương nằm ngang. 

 D. trong đó các phần tử sóng dao động theo phương vuông góc với phương truyền sóng. 

Câu 12. Trong một thí nghiệm Y-âng về giao thoa ánh sáng, nếu thay ánh sáng đơn sắc màu vàng thành 
ánh sáng đơn sắc màu lam và giữ nguyên các điều kiện khác thì trên màn quan sát 

 A. Khoảng vân không thay đổi. B.   Khoảng vân tăng lên. 

 C. Vị trí vân trung tâm thay đổi. D. Khoảng vân giảm xuống. 

Câu 13. Chọn phát biểu đúng? Một chất điểm dao động điều hòa, khi 

 A. ở vị trí biên chất điểm có vận tốc bằng không và gia tốc bằng không. 

 B. ở vị trí cân bằng chất điểm có vận tốc bằng không và gia tốc cực đại. 

 C. ở vị trí biên, chất điểm có độ lớn vận tốc cực đại và gia tốc cực đại. 

 D. ở vị trí cân bằng chất điểm có độ lớn vận tốc cực đại và gia tốc bằng không. 

Câu 14. Một điện tích điểm q dịch chuyển từ điểm M đến điểm N trong điện trường, hiệu điện thế giữa hai 

điểm là MNU .  Công của lực điện thực hiện khi điện tích q dịch chuyển từ M đến N là 

 A. 
MNU

q
 B. 

MN
2

U

q
 C. MNqU  D. 

2
MNq U  

Câu 15. Hình vẽ nào dưới đây xác định sai hướng của véc tơ cảm ứng từ tại M gây bởi dòng điện thẳng dài 
vô hạn? 

 A.  B.  C.  D.  

Câu 16. Đặc điểm của tia tử ngoại là 

 A. bị nước và thủy tinh hấp thụ.       B. không truyền được trong chân không. 

 C. có bước sóng lớn hơn bước sóng của tia tím.     D. phát ra từ những vật bị nung nóng tới 1000oC. 

Câu 17. Theo mẫu nguyên tử của Bo thì ở trạng thái cơ bản 

 A. Nguyên tử liên tục bức xạ năng lượng.      B. Nguyên tử kém bền vững nhất. 

 C. Các electron quay trên các quỹ đạo gần hạt nhân nhất. 

 D. Nguyên tử có mức năng lượng lớn nhất. 

Câu 18. Trong thí nghiệm giao thoa ánh sáng Yâng, trên màn quan sát vân sáng là những vị trí mà hai sóng 
ánh sáng tại đó 

 A.   cùng pha. B.   ngược pha. C.   vuông pha. D. lệch pha 0,25π. 

Câu 19. Lực hạt nhân là lực nào sau đây ?. 

 A. Lực tương tác giữa các điện tích điểm. B. Lực của từ trường tác dụng lên điện tích chuyển động của 
nó. 

 C. Lực tương tác giữa các nuclôn.                         D. Lực tương tác giữa các thiên hà. 

Câu 20. Sóng điện từ được dùng trong điện thoại di động là 

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

Câu 21. Câu nào dưới đây nói về hiện tượng điện phân có dương cực tan là đúng? 
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 A. là hiện tượng điện phân dung dịch muối có chứa kim loại làm catot. 

 B. là hiện tượng điện phân dung dịch muối có chứa kim loại dùng làm anot. Kết quả là kim loại tan dần 
từ anot tải sang catot. 

 C. là hiện tượng điện phân dung dịch muối có chứa kim loại dùng làm anot. Kết quả là kim loại được 
tải dần từ catot sang anot. 

 D. là hiện tượng điện phân dung dịch axit hoặc bazo có điện cực là graphit. 

Câu 22. Dòng điện xoay chiều chạy qua mạch chỉ có cuộn dây thuần cảm luôn 

 A. sớm pha hơn điện áp hai đầu mạch góc .
2

  B. có pha ban đầu bằng 0 

 C. trễ pha hơn điện áp hai đầu mạch góc .
2

  D. có pha ban đầu bằng .
2


  

Câu 23. Biết khối lượng của prôtôn là 1,00728 u; của nơtron là 1,00866 u; của hạt nhân 
23
11 Na  là 22,98373u 

và 1u = 931,5 MeV/c2. Năng lượng liên kết của 
23
11 Na  bằng 

 A. 186, 55 MeV  B. 18, 66 MeV  C. 8,11 MeV  D. 81,11 MeV  

Câu 24. Một dây đàn hồi AB dài 100cm, đầu A gắn vào một nhánh âm thoa, đầu B cố định. Khi âm thoa 
dao động với tần số 40Hz thì trên dây xuất hiện sóng dừng với 4 bó sóng. Coi đầu gắn với âm thoa là một 
nút sóng. Tốc độ truyền sóng trên dây bằng: 

 A. 20m/s B. 25m/s C. 40m/s D. 10m/s 

Câu 25. Một mạch dao động điện từ gồm tụ điện dung 6C F10  và cuộn dây thuần cảm có độ tự cảm 
6 HL 4.10  . Chu kì dao động điện từ trong mạch là 

 A. 
62,57.10 s

. B. 
612,57.10 s

. C. 
415,32.10 s

. D. 
62,09.10 s

. 

Câu 26. Công thoát electron ra khỏi kim loại 
19A 6,625.10  J , hằng số Plăng 34h 6.625.10  J , vận tốc 

ánh sáng trong chân không 8c 3.10 m/s . Giới hạn quang điện của kim loại đó là 

 A. 0,300 m  B. 0, 250 m  C. 0, 295 m  D. 0,375 m  

Câu 27. Điện áp tức thời giữa hai đầu một đoạn mạch điện xoay chiều có biểu thức  .u 220cos V100 t   

Điện áp hiệu dụng giữa hai đầu một mạch điện là 

 A. 2 2 0 2 V .  B. 110 2 V.  C. 110V.  D. 220 V.  

Câu 28. Đặt vào hai đầu tụ điện 
410

(F)C




  một điện áp xoay chiều  2 cos 100u U t (V). Dung 

kháng của tụ có giá trị là 

 A. 100CZ   B. 50CZ   C. 0,01CZ   D. 1CZ   

Câu 29. Một vật dao động điều hòa với biên độ A và cơ năng W. Mốc thế năng của vật ở vị trí cân bằng. 

Khi vật đi qua vị trí có li độ 2
A

3
 thì động năng của vật là 

 A. 7

9
W  B. 5

9
W  C. 2

9
W  D. 4

9
W  

Câu 30. Tại điểm A cách nguồn âm đẳng hướng 10 m có mức cường độ âm là 24 dB thì tại nơi mà mức 
cường độ âm bằng 0 cách nguồn 

 A. 3162 m B. 158,49 C. 2812 m D. 780m 

Câu 31. Trong thí nghiệm Iâng về giao thoa ánh sáng, hai khe Iâng cách nhau 1,5 mm, màn cách hai kheD, 
sử dụng ánh sáng có bước sóng  = 0,45m. Khoảng vân đo được 0,6 mm. Khoảng cách D bằng 

 A. D = 2m B. D = 2 cm C. D = 1,5 m D. D = 2 mm 



BỘ ĐỀ ÔN LUYỆN THI TN THPT CHUẨN CẤU TRÚC MÔN VẬT LÝ – NĂM HỌC 2020-2021 

Trang 69 
 

Câu 32. Đặt điện áp  100 2 cos 100u t  (V) vào hai đầu một điện trở thuần 50Ω. Công suất tiêu thụ của 

điện trở bằng 

 A. 200 W B. 400 W C. 100 W D. 500 W 

Câu 33. Một mạch điện không phân nhánh gồm điện trở R = 100 Ω, cuộn thuần cảm có L thay đổi được 

và tụ có điện dung C. Mắc mạch vào nguồn có điện áp u 100 2 cos 100 t
6

    
 

 V. Thay đổi L để điện áp 

hai đầu điện trở có giá trị hiệu dụng UR = 100 V. Cường độ dòng điện trong mạch có biểu thức là 

 A. i cos 100 t
6

    
 

A. B. i 2 cos 100 t
4

    
 

A. 

  C. i 2 cos 100 t
6

    
 

A. D. i 2 cos 100 t
6

    
 

A.  

Câu 34. Mạch dao động ở lối vào của một máy thu thanh gồm một tụ điện có điện dung biến thiên trong 
khoảng từ 20 pF đến 800 pF và một cuộn cảm có độ tự cảm biến thiên. Máy có thể bắt được sóng có bước 
sóng từ 10 m đến 1000 m. Giới hạn biến thiên của độ tự cảm của mạch là 

 A. 3, 50 H đến 350mH . B. 1, 4 H đến 0,35mH . C. 0,35 H đến 350mH . D. 0, 35 H đến 
14, 07 mH  

Câu 35. Một nhạc cụ phát ra âm cơ bản có tần số 450 Hz, tai của một người chỉ nghe được âm có tần số 
cao nhất là 19000 Hz. Tần số lớn nhất nhạc cụ này phát ra mà tai người nghe được là 

 A. 18600 Hz B. 18900 Hz C. 19000 Hz D. 18000 Hz 

Câu 36. Một vật thực hiện đồng thời hai dao động điều hòa cùng phương theo các phương trình 

 1 2x 3cos 4t  cm và x Acos 4t cm.
2


  




 


 Biết khi động năng của vật bằng một phần ba năng lượng dao 

động thì vật có tốc độ 8 3 cm/s. Biên độ 2A  bằng: 

 A. 3 2 cm  B. 3 cm  C. 3 3cm  D. 1, 5 cm  

Câu 37. Trong thí nghiệm Y-âng về giao thoa ánh sáng, khoảng cách giữa hai khe là 0,5 mm, khoảng cách 
từ hai khe đến màn quan sát là 2 m. Nguồn sáng dùng trong thí nghiệm gồm hai bức xạ có bước sóng 

1 450 nm   và 2 600 nm  . Trên màn quan sát, gọi M, N là hai điểm ở hai phía so với vân sáng trung 

tâm và cách vân trung tâm lần lượt là 7,5 mm và 22 mm. Trên đoạn MN, số vị trí vân sáng trùng nhau của 
hai bức xạ là 

 A. 4 B. 2 C. 5 D. 3 

Câu 38. Một con lắc lò xo treo thẳng đứng, đang dao động điều hòa. Đồ thị bên biểu diễn lực hồi phục 

và lực đàn hồi tác dụng vào vật theo thời gian. Lấyg = 10 m/s2 Khối lương vật treo m bằng 

 
 A. 500g B. 200g C. 400g D. 100g 

Câu 39. Đặt điện áp  u U 2 cos 50 t   V vào đoạn mạch AB như hình vẽ: điện trở R 80 , tụ điện có 

điện dung C thay đổi được và cuộn dây không thuần cảm. Điều chỉnh 1
C

4800



 thì điện áp hiệu cụng 
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hai đầu MB có giá trị nhỏ nhất là 72 V. Nối tắt tụ điện thì công suất tiêu thụ của mạch là 184,32 W. Giá trị 
U gần nhất với giá trị nào sau đây? 

A
R C

B
L, rM N

 
 A. 210 V. B. 155 V. C. 185 V. D. 300 V. 

Câu 40. Xét nguyên tử hiđrô theo mẫu nguyên tử Bo. Electron trong nguyên tử chuyển từ quỹ đạo dừng 
m1 về quỹ đạo dừng m2 thì bán kính giảm 27r0 (r0 là bán kính Bo), đồng thời động năng của êlectron tăng 
lên 4 lần. Bán kính của quỹ đạo dừng m2 có giá trị là 

 A. 9r0 B. 060 .r  C. 030 .r  D. 36r0 

------------- HẾT ------------- 

 

ĐÁP ÁN ĐỀ 12 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
D B B D D C C A D C 
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 
D D D C C A C A C D 
21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 
B C A A B A B A B B 
31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 
A A D B B C B D C A 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



BỘ ĐỀ ÔN LUYỆN THI TN THPT CHUẨN CẤU TRÚC MÔN VẬT LÝ – NĂM HỌC 2020-2021 

Trang 71 
 

 
ĐỀ SỐ 13 MÔN VẬT LÍ - ÔN THI TỐT NGHIỆP THPT  

Câu 1. Công thức nào sau đây không đúng với mạch RLC nối tiếp 

 A. R L Cu u u u             B. R L CU U U U  
   

 C.  22
R L CU U U U   D. R L CU U U U    

Câu 2. Biết i, I, I0 lần lượt là giá trị tức thời, giá trị hiệu dụng, giá trị cực đại của cường độ dòng điện xoay 
chiều đi qua một điện trở thuần R trong thời gian t (t >> T, T là chu kì dao động của dòng điện xoay chiều). 
Nhiệt lượng tỏa ra trên điện trở được xác định theo công thức 

 A. 
2Q Ri t  B. 

2
0

4

I
Q R t  C. 

2

2

I
Q R t  D. 

2
0

2

I
Q R t  

Câu 3. Chiếu một chùm bức xạ có bước sóng λ vào bề mặt một tấm nhôm có giới hạn quang điện 0,36μm. 
Hiện tượng quang điện không xảy ra nếu λ bằng 
 A. 0,42 μm. B. 0,30 μm. C. 0,28 μm. D. 0,24 μm. 
Câu 4. Trong một thí nghiệm Y-âng về giao thoa ánh sáng, bước sóng ánh sáng đơn sắc là  (m), khoảng 
cách giữa hai khe hẹp là a (m). Khoảng cách từ mặt phẳng chứa hai khe đến màn quan sát là D (m). Vị trí 

vân tối có tọa độ kx là 

 A.  k

D
x 2k 1

a


   B. k

D
x k

a


  C.  k

D
x 2k 1

2a


   D. k

D
x k

2a


  

Câu 5. Sự phóng xạ và sự phân hạch không có cùng đặc điểm nào sau đây? 
 A. xảy ra một cách tự phát. B. phản ứng hạt nhân tỏa năng lượng. 
 C. tạo ra hạt nhân bền vững hơn. D. biến đổi hạt nhân. 
Câu 6. Hiện tượng quang điện trong là hiện tượng 
 A. êlectron chuyển động nhiệt mạnh hơn khi kim loại bị chiếu sáng. 
 B. êlectron bị bứt ra khỏi một khối chất khi khối chất bị nung nóng. 
 C. tạo thành các electron dẫn và lỗ trống trong chất bán dẫn do tác dụng ánh sáng có bước sóng thích 
hợp. 
 D. ánh sáng làm bật các êlectron ra khỏi bề mặt kim loại. 

Câu 7. Dòng điện xoay chiều qua một đoạn mạch có cường dộ  0i I .cos 2πft φ .   Đại lượng f được gọi là 

 A. tần số của dòng điện.                                             B. pha ban đầu của dòng điện. 
 C. tần số góc của dòng điện. D. chu kì của dòng điện. 
Câu 8. Trong đi ốt bán dẫn có 
 A. bốn lớp chuyển tiếp p – n. B. ba lớp chuyển tiếp p – n. 
 C. hai lớp chuyển tiếp p – n. D. một lớp chuyển tiếp p – n. 
Câu 9. Trong thí nghiệm về giao thoa ánh sáng que khe Young, hai khe hẹp S1S2 cách nhau 0,8mm. Khoảng 
cách giữa mặt phẳng chứa hai khe và màn ảnh quan sát la 2,5m. Ánh sáng đơn sắc dùng trong thí nghiệm 
có bước sóng  = 0,64m. Khoảng cách từ vân sáng thứ nhất tới vân sáng thứ ba cùng phía so với vân trung 
tâm là 
 A. 4mm B. 4,5mm C. 4,6mm D. 3,2mm 

Câu 10. Để nguyên tử hyđrô đang ở trạng thái dừng có năng lượng nE  hấp thụ prôtôn, thì prôtôn đó phải 

có năng lượng 

 A. mE   với m n  B. NE  

 C. mE   với m n 1   D. m nE E   với m n  

Câu 11. Bộ phận nào dưới đây không có trong sơ đồ khối của máy phát thanh? 
 A. Mạch tách sóng. B. Mạch biến điệu. 
 C. Mạch khếch đại. D. Mạch trộn sóng điện từ cao tần 
Câu 12. Hình vẽ nào biểu diễn sai hướng của véc tơ cảm ứng từ tại tâm vòng dây của dòng điện trong vòng 
dây tròn mang dòng điện 
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 A.  B.  C.  D.  
Câu 13. Một vật dao động điều hòa. Khi vật chuyển động từ vị trí biên về vị trí cân bằng thì 
 A. tốc độ của vật giảm dần. B. vận tốc và gia tốc cùng dấu. 
 C. vật chuyển động nhanh dần đều. D. gia tốc có độ lớn tăng dần. 
Câu 14. Nhận xét nào sau đây không đúng? 
 A. Biên độ của dao động cưỡng bức không phụ thuộc tần số của lực cưỡng bức 
 B. Dao động tắt dần càng nhanh nếu lực cản của môi trường càng lớn 
 C. Dao động cưỡng bức có tần số bằng tần số của lực cưỡng bức. 
 D. Biên độ dao động cưỡng bức đạt cực đại khi tần số của lực cưỡng bức bằng tần số dao động riêng 
của vật 
Câu 15. Cường độ âm là năng lượng âm 
 A. truyền qua một đơn vị diện tích đặt vuông góc phương truyền âm, đơn vị là W / m2. 
 B. truyền trong một đơn vị thời gian, đơn vị là W / m2. 
 C. truyền trong một đơn vị thời gian qua một đơn vị diện tích, đơn vị là W / m2. 
 D. truyền trong một đơn vị thời gian qua một đơn vị diện tích đặt vuông góc với phương truyền âm, đơn 
vị là J / s. 
Câu 16. Một vật dao động điều hòa. Động năng của vật biến thiên tuần hoàn theo thời gian với tần số bằng 
f. Lực kéo về tác dụng vào vật biến thiên điều hòa với tần số bằng 
 A. f. B. 0,5f.  C. 2f. D. 4f. 

Câu 17. Cho phản ứng hạt nhân 
2 2 3 1
1 1 2 0D D He n 3,25MeV    . Biết độ hụt khối của hạt nhân 

2
1 D  bằng 

0,0024u . Năng lượng liên kết của hạt nhân 
3
2He  bằng 

 A. 5,22 MeV B. 8,52 MeV C. 9,24 MeV D. 7,72 MeV 
Câu 18. Đặt điện áp 200 2 cos100u t  (V) vào hai đầu đoạn mạch chỉ có cuộn cảm thuần có độ tự cảm 

1
L H


 , biểu thức cường độ dòng điện qua mạch là 

 A. 2 2 cos 100
2

i t A
   

 
 B. 2 cos 100

4
i t A

   
 

 

 C. 2 2 cos 100
4

i t A
   

 
 D. 2 cos 100

2
i t A

   
 

 

Câu 19. Một máy biến áp có cuộn sơ cấp 1000 vòng dây được mắc vào mạch điện xoay chiều có điện áp 
hiệu dụng 220V. Khi đó điện áp hiệu dụng ở hai đầu cuộn thứ cấp để hở là 484V. Bỏ qua mọi hao phí của 
máy biến áp. Số vòng dây của cuộn thứ cấp là: 
 A. 2200 B. 2500 C. 2000 D. 1100 
Câu 20. Mạch điện như hình vẽ bên. Suất điện động của nguồn = 12 V, điện trở 

trong  r 1 . Biết  1R 6 ,  2R 12 . Bỏ qua điện trở dây nối và ampere kế. 

Số chỉ của Ampere kế là 1,5A. Giá trị của R là 
 A. 12  B. 3  C. 6
 D. 8  
Câu 21. Tại A và B cách nhau 9cm có 2 nguồn sóng cơ kết hợp có cùng tần số f = 50Hz, vận tốc truyền 
sóng v = 1m/s. Số gợn cực đại đi qua đoạn AB là 
 A. 5 B. 11 C. 9 D. 7 
Câu 22. Tại một nơi xác định, một con lắc đơn dao động điều hoà với chu kì T, khi chiều dài con lắc tăng 
4 lần thì chu kì con lắc: 
 A. tăng 4 lần. B. tăng 2 lần. C. tăng 16 lần. D. không đổi. 
Câu 23. Cường độ điện trường gây ra bởi điện tích Q < 0 tại một điểm trong không khí, cách Q một đoạn 
r có độ lớn là 
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 A. 9 Q
E 9.10

r
   B. 9 Q

E 9.10
r

  C. 9
2

Q
E 9.10

r
   D. 9

2

Q
E 9.10

r
  

Câu 24. Trên một sợi dây đàn hồi dài 1,2 m, hai đầu cố định, đang có sóng dừng với 6 bụng sóng. Biết 
sóng truyền trên dây có tần số 100 Hz. Tốc độ truyền sóng trên dây là 
 A. 20 m/s. B. 40 m/s. C. 10 m/s. D. 60 m/s. 
Câu 25. Tại nguồn O, phương trình dao động của sóng là u = acosωt, gọi λ là bước sóng, v là tốc độ truyền 
sóng. Hai điểm M, N nằm trên phương truyền sóng cách nhau một đoạn d sẽ dao động lệch pha nhau một 
góc: 

 A. d
 


 B. 2 v

 


 C. 2 d
 


 D. 2

v

d
   

Câu 26. Một mạch dao động LC  gồm tụ điện có điện dung C 8nF  và một cuộn dây thuần cảm có độ tự 
cảm L 2mH . Biết hiệu điện thế cực đại trên tụ là 6V . Khi cường độ dòng điện trong mạch bằng 6mA
, thì hiệu điện thế giữa hai đầu cuộn cảm bằng 

 A. 3, 6V . B. 3 2 V . C. 3 3 V . D. 4V . 

Câu 27. Đặt hiệu điện thế  u U 2 cos t   vào hai đầu đoạn mạch chỉ có tụ điện C thì cường độ dòng 

điện tức thời chạy trong mạch là i. Phát biểu nào sau đây là đúng? 
 A. Dòng điện i luôn cùng pha với hiệu điện thế u. 

 B. Ở cùng thời điểm, dòng điện i chậm pha 
2

  so với hiệu điện thế u. 

 C. Ở cùng thời điểm, hiệu điện thế u chậm pha 
2

  so với dòng điện. 

 D. Dòng điện i luôn ngược pha với hiệu điện thế u. 
Câu 28. Nhận định nào sau đây không đúng về hiện tượng tán sắc ánh sáng ? 
 A. Ánh sáng Mặt trời gồm vô số ánh sáng đơn sắc có dài màu nối liền nhau từ đỏ đến tím. 
 B. Tốc độ của ánh sáng đơn sắc đi trong lăng kính phụ thuộc vào màu của nó. 
 C. Ánh sáng Mặt trời gồm bảy ánh sáng đơn sắc (đỏ, cam, vàng, lục, lam, chàm, tím). 
 D. Chiết suất của lăng kính phụ thuộc vào màu của ánh sáng đơn sắc. 
Câu 29. Quang phổ liên tục phát ra bởi hai vật khác nhau thì 
 A. hoàn toàn giống nhau ở mọi nhiệt độ      B. giống nhau, nếu mỗi vật có một nhiệt độ thích hợp 
 C. giống nhau, nếu hai vật có cùng nhiệt độ D. hoàn toàn khác nhau ở mọi nhiệt độ 
Câu 30. Khi có sóng dừng trên một sợi dây đàn hồi thì 
 A. tất cả các phần từ trên dây đều đứng yên 
 B. khoảng cách giữa điểm nút và điểm bụng liền kề là một nửa bước sóng 
 C. hai điểm đối xứng với nhau qua một điểm nút luôn dao động cùng pha 
 D. khoảng thời gian ngắn nhất giữa hai lần sợi dây duỗi thẳng là một nửa chu kì sóng 
Câu 31. Phát biểu nào sau đây là sai khi nói về hạt nhân nguyên tử 
 A. Hạt nhân có nguyên tử số Z thì chứa Z prôton;B. Số nuclôn N bằng hiệu số khối A và số prôton Z. 
 C. Số nuclôn bằng số khối A của hạt nhân; D. Hạt nhân trung hòa về điện. 

Câu 32. Sóng FM của đài Nghệ an có bước sóng 10
m.

3
   Tần số f của đài là 

 A. 100MHz . B. 90MHz . C. 80MHz . D. 60MHz . 
Câu 33. Một nguồn âm O, phát sóng âm theo mọi phương như nhau. Hai điểm A, B nằm trên cùng đường 
thẳng đi qua nguồn O và cùng bên so với nguồn. Khoảng cách từ B đến nguồn lớn hơn từ A đến nguồn bốn 
lần. Nếu mức cường độ âm tại A là 60dB thì mức cường độ âm tại B xấp xỉ bằng 
 A. 160dB B. 48dB C. 15dB D. 20dB 
Câu 34. Đặt điện áp xoay chiều có giá trị hiệu dụng không đổi, tần số 50 Hz vào hai đầu đoạn mạch mắc 
nối tiếp gồm điện trở thuần, cuộn cảm thuần và tụ điện có điện dung thay đổi được. Điều chỉnh điện dung 

C đến giá trị bằng 


410
4

 (F) hoặc 


410
2

(F) thì điện áp hiệu dụng hai đầu cuộn cảm thuần đều có giá trị bằng 

nhau. Giá trị của độ tự cảm L bằng bao nhiêu? 

 A. 

3  (H) B. 


1

3
 (H) C. 


1

2
 (H) D. 


2  (H) 
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Câu 35. Đồ thị của hai dao động điều hòa cùng tần số được vẽ như sau: Phương trình dao động tổng hợp 
của chúng là 

 

 A. x cos t
2 2

 
 
 

   cm B. x 5cos t
2

 cm. 

 C. x 5cos t
2

 
 
 


  cm. D. x cos t

2
 
 
 


  cm 

Câu 36. Khi electron ở quỹ đạo dừng thứ n thì năng lượng của nguyên tử hidro được xác định bởi công 

thức  n 2

13, 6
E eV

n


 , (với n =1, 2, 3,…). Khi electron trong nguyên tử hidro chuyển từ quỹ đạo dừng n 

= 4 về quỹ đạo dừng n = 2 thì nguyên tử phát ra photon có tần số f1. Khi electron chuyển từ quỹ đạo dừng 
n = 5 về quỹ đạo dừng n = 3 thì nguyên tử phát ra photon có tần số f2. Mối liên hệ giữa hai tần số f1và f2 là 
 A. 8f1 = 15f2 B. 256f1 = 675f2 C. 675f1 = 256f2 D. 15f1 = 8f2 
Câu 37. Trong thí nghiệm Y –âng về giao thoa ánh sáng, khoảng cách giữa 2 khe là 1mm, khoảng cách từ 
mặt phẳng chứa 2 khe đến màn quan sát là 2m. Nguồn phát ra ánh đa sắc có bước sóng 390nm  
710nm. Điểm M trên màn, có đúng 9 bức xạ cho vân tối. Khoảng cách xa nhất từ M đến vân sáng trung 
tâm gần giá trị nào nhất sau đây? 
 A. 18,56mm. B. 17,24mm. C. 17,15mm. D. 16,76mm. 

Câu 38. Một con lắc đơn gồm dây treo dài l 1 m gắn một đầu với một vật khối lượng m. Lấy 
2g m/s2, 

người ta đem con lắc đơn nói trên gắn vào trần một chiếc ô tô đang đi lên dốc chậm dần đều với gia tốc 5 
m/s2. Biết dốc nghiêng một góc 300 so với phương ngang. Chu kì dao động của con lắc là 
 A. 1,925s  B. 2,425s C. 2,000s  D. 2,135s  
Câu 39. Một con lắc lò xo treo thẳng đứng dao động điều hòa. Độ lớn 
lực đàn hồi tác dụng vào vật phụ thuộc vào li độ có đồ thị như hình 
vẽ. Tỉ số thời gian lò xo bị nén và bị dãn trong một chu kì gần đúng 

 

 A. 0,15. B. 0,42  

    C. 0,36 D. 0,25 

Câu 40. Đoạn mạch xoay chiều gồm R, L, C mắc nối tiếp, cuộn dây thuần cảm. Đặt vào hai đầu đoạn mạch 

hiệu điện thế xoay chiều u 220 2 cos tV   với   có thể thay đổi được. Khi 1 100   rad/s thì 

cường độ dòng điện trong mạch sớm pha 6 so với hiệu điện thế hai đầu mạch và có giá trị hiệu dụng là 

1A. Khi 2 13    thì dòng điện trong mạch có giá trị hiệu dụng là 1A. Hệ số tự cảm của cuộn dây là 

 A. 2 / H.  B. 0,5 / H.  C. 1 / H.  D. 1, 5 / H.  
------------- HẾT ------------- 

ĐÁP ÁN ĐỀ 13 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
D D A C A C A D A D 
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 
A B B A A B D A A B 
21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 
C B C B C C C C C D 
31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 
D B B A D B D D C B 
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ĐỀ SỐ 14 MÔN VẬT LÍ - ÔN THI TỐT NGHIỆP THPT  

Câu 1. Cho dây dẫn thẳng dài mang dòng điện. Khi điểm ta xét gần dây hơn 2 lần và cường độ dòng điện 
tăng 2 lần thì độ lớn cảm ứng từ 

 A.   giảm 4 lần. B. tăng 4 lần. C.   không đổi. D.   tăng 2 lần. 

Câu 2. Sóng cơ truyền được trong môi trường 
 A. Lỏng, khí và chân không. B.   Khí, chân không và rắn. 
 C. Rắn, lỏng và khí. D.   Chân không, rắn và lỏng. 
Câu 3. Chiếu một chùm ánh sáng đơn sắc vào một tấm kẽm (Biết giới hạn quang điện của kẽm là 0,35 µm). 
Hiện tượng quang điện sẽ không xảy ra nếu ánh sáng có bước sóng 

 A.   0,2 µm. B.   0,3 µm. C.   0,4 µm. D. 0,1 µm. 

Câu 4. Đặt điện áp  0 uu U cos t    vào hai đầu đoạn mạch gồm cuộn cảm thuần có độ tự cảm L, điện 

trở thuần R và tụ điện có điện dung C mắc nối tiếp thì dòng điện trong mạch  0 ii I cos t   . Khi 
2 LC 1   thì 

 A.   
u i   . B.   

0 0I R U . C.   
u i   . D. 

0 0I R U . 

Câu 5. Trong thí nghiệm với khe Y–âng nếu thay không khí bằng nước có chiết suất n = 4/3, thì hệ vân 
giao thoa trên màn sẽ thay đổi thế nào? 

 A. Khoảng vân tăng lên bằng 4/3 lần khoảng vân trong không khí. 

 B. Khoảng vân không đổi 

 C. Vân chính giữa to hơn và dời chỗ. 

 D. Khoảng vân trong nước giảm đi và bằng 3/4 khoảng vân trong không khí. 

Câu 6. Một vật dao động điều hòa trên trục Ox quanh vị trí cân bằng O. Gọi ,A   và  lần lượt là biên độ, 

tần số góc và pha ban đầu của dao động. Biểu thức vận tốc của vật theo thời gian t là 

 A.  2v A cos t .     B.    v A sin t .     

 C.  v A sin t .      D.    v A cos t .     

Câu 7. Nguyên tắc tạo dòng điện xoay chiều là dựa trên 

 A.   hiện tượng tự cảm. B. từ trường quay. 

 C.   hiện tượng cảm ứng điện từ. D. hiện tượng quang điện. 

Câu 8. Trong hiện tượng phản xạ sóng, tại điểm phản xạ luôn có sóng phản xạ 

 A. cùng pha với sóng tới. B.   vuông pha với sóng tới. 

 C. cùng tần số với sóng tới. D.   khác chu kì với sóng tới. 

Câu 9. Nguyên tử khi hấp thụ một phôtôn có năng lượng 
N KE E    sẽ 

 A. chuyển dần từ K lên L, từ L lên M, từ M lên N.   B. không chuyển lên trạng thái nào cả. 

 C. chuyển thẳng từ K lên N.       D. chuyển dần từ K lên L rồi lên N. 

Câu 10. Độ lớn của suất điện động cảm ứng trong một mạch kín được xác định theo công thức 
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 A. .ce t    B.   .ce
t


 


 C.   .ce

t





 D.   .c

t
e







 

Câu 11. Xét các tia gồm tia hồng ngoại,tia X, tia gamma, tia β. Tia có bản chất khác với các tia còn lại là 

 A.   tia X. B.   tia hồng ngoại. C. tia gamma. D.   tia β. 

Câu 12. Máy quang phổ lăng kính gồm các bộ phận chính là 

 A.   ống chuẩn trực, hệ tán sắc, buồng tối. B. ống dẫn sáng, lăng kính, buồng tối. 

 C.   ống chuẩn trực, hệ tán sắc, buồng sáng. D. ống dẫn sáng, lăng kính, buồng sáng. 

Câu 13. Âm sắc là đặc tính sinh lí của âm phụ thuộc vào 
 A.   chỉ biên độ. B. biên độ và tần số. 
 C.   chỉ cường độ âm. D. chỉ tần số 
Câu 14. Đại lượng nào sau đây của dòng điện xoay chiều biến thiên điều hòa theo thời gian? 

 A.   Chu kì B. Cường độ dòng điện 

 C.   Tần số D. Pha dao động 

Câu 15. Một con lắc đơn có độ dài  thì dao động điều hòa với chu kì T. Hỏi cũng tại nơi đó nếu tăng gấp 
đôi chiều dài dây treo và giảm khối lượng của vật đi một nửa thì chu kì sẽ thay đổi như thế nào? 

 A.   Giảm 2  lần           B. Không đổi C.   Tăng lên 2  lần         D. Tăng 2 lần 

Câu 16. Khi nói về sóng điện từ phát biểu nào sau đây là đúng? 

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

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

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

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

Câu 17. Hạt tải điện trong kim loại là 

 A. electron. B.   electron, ion dương và ion âm. 

 C. electron và ion dương. D.   ion dương và ion âm. 

Câu 18. Đặt điện áp xoay chiều u = U0cost vào hai đầu đoạn mạch chỉ có tụ điện. Nếu điện dung của tụ 
điện không đổi thì dung kháng của tụ 

 A. nhỏ khi tần số của dòng điện lớn. B.   nhỏ khi tần số của dòng điện nhỏ. 

 C. không phụ thuộc vào tần số của dòng điện. D.   lớn khi tần số của dòng điện lớn. 

Câu 19. Chọn phát biểu đúng: 

 A. Biên độ cưỡng bức không những phụ thuộc vào độ chênh lệch giữa tần số riêng của hệ và tần số của 

ngoại lực mà còn phụ thuộc vào biên độ của ngoại lực và cả lực cản của môi trường 

 B. Biên độ cưỡng bức chỉ phụ thuộc vào tần số của ngoại lực tuần hoàn. 

 C. Biên độ cưỡng bức chỉ phụ thuộc vào độ chênh lệch giữa tần số riêng của hệ và tần số của ngoại lực 

 D. Biên độ cưỡng bức chỉ phụ thuộc vào biên độ của ngoại lực. 
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Câu 20. Gọi mp, mn, mx lần lượt là khối lượng của proton, nơtron và hạt nhân 
A
Z X . Năng lượng liên kết 

của một hạt nhân 
A
Z X  được xác định bởi công thức: 

 A.     2
P n XW Z.m A Z m m c       B.    P n XW Z.m A Z m m       

 C.   2
P n XW Z.m A Z m m c       D.   2

P n XW Z.m A Z m m c       

Câu 21. Trong phản ứng hạt nhân: 
19 16
9 8F p O X,   hạt X là 

 A. hạt   B.   electron C.   pozitron D.   prôtôn 

Câu 22. Pin quang điện hiện nay được chế tạo dựa trên hiện tượng vật lí nào sau đây? 

 A. Quang điện trong.       B.   Quang điện ngoài. C.   Lân quang.                D.   Huỳnh quang. 

Câu 23. Một con lắc lò xo gồm vật nhỏ và lò xo nhẹ, đang dao động điều hòa trên mặt phẳng nằm ngang. 
Động năng của con lắc đạt giá trị cực tiểu khi 

 A. lò xo có chiều dài cực đại. B.   lò xo không biến dạng. 

 C. vật đi qua vị trí cân bằng. D.   vật có vận tốc cực đại. 

Câu 24. Một vật dao động điều hòa quanh vị trí cân bằng O với biên độ A và tần số f. Tốc độ trung bình 
của vật trong một chu kỳ được tính bằng biểu thức 

 A.   . B.   . C.   . D. . 

Câu 25. Một mạch dao động điện từ lí tưởng gồm tụ điện và cuộn cảm thuần có độ tự cảm 0,1 mH. Trong 

mạch đang có dao động điện từ tự do, điện áp cục đại giữa hai bản tụ là 10 V, cường độ dòng điện cực đại 

trong mạch là 1 mA . Mạch dao động cộng hưởng được với sóng điện từ có bước sóng là 

 A. 188,5 m. B.   18,85 m. C.   600 m. D.   60 m. 

Câu 26. Đặt điện áp xoay chiều vào hai đầu đoạn mạch gồm điện trở R và cuộn cảm thuần mắc nối tiếp. 

Khi đó, cảm kháng của cuộn cảm có giá trị bằng 2R. Hê ̣số công suất của đoạn mạch là 

 A.   0,45 B.   0,5 C.   0,71 D. 1 

Câu 27. Thực hiện giao thoa ánh sáng que khe Young, khoảng cách giữa hai khe hẹp là a = 0,8mm, có 
khoảng vân là 1,40mm. Khi di chuyển màn (E) lại gần hơn 20cm thì khoảng vân giảm 0,14mm. Bước sóng 
của bức xạ đơn sắc dùng trong thí nghiệm bằng 

 A.   0,54m B.   0,56m C. 0, 6m D.   0,52m 

Câu 28. Một sóng ngang có chu kì 0,025 s, lan truyền trên mặt nước với vận tốc 1,5 m/s. Hai điểm M và N 

trên phương truyền sóng và cách nhau một đoạn 0,625 cm thì dao động lệch pha nhau một góc: 

 A. rad.
4


 B.   rad.

3


 C.   rad.

6


 D.   

2
rad.

3


 

Câu 29. Trong thí nghiệm về giao thoa sóng nước, hai nguồn A và B cách nhau 16 cm, dao động điều hòa 
theo phương vuông góc mặt nước với cùng phương trình u 2cos16 t   (u tính bằng mm, t tính bằng s). Tốc 
độ truyền sóng trên mặt nước là 12 cm/s. Trên đoạn AB, số điểm dao động với biên độ cực đại là 

 A.   10 B. 11 C.   20 D.   21 

v 2.f.A
2A

v
f


4A

v
f

 v 4.f.A
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Câu 30. Cho khối lượng các hạt proton, notron và hạt nhân 
4
2He lần lượt là 1,0073u; 1,0087u; 4,0015u. 

Biết 1u = 931,5MeV/c2. Năng luợng liên kết riêng của hạt nhân 
4
2He xấp xỉ bằng 

 A. 4,1175MeV / nuclon    B.   8,9475MeV / nuclon  C. 5, 48MeV / nuclon        D.   7,1025MeV / nuclon  

Câu 31. Một đoạn mạch mắc vào điện áp xoay chiều u = 100cos100πt (V) thì cường độ qua đoạn mạch là 
i = 2.cos(100πt + π/3) (A). Công suất tiêu thụ trong đoạn mạch này là 

 A.   P = 50 3 W B.   P = 1 00 3 W C. P = 50W D.   P = 100W 

Câu 32. Trong nguyên tử Hidro, xét các mức năng lượng từ K đến P, có bao nhiêu khả năng kích thích 
electron tăng bán kính quỹ đạo lên 4 lần? 

 A.   4. B.   2. C. 5. D.   3. 

Câu 33. Cho mạch điện có sơ đồ như hình bên:
2 3 12V ; R 40 ; R R 10 .        Bỏ qua điện trở của ampe 

kế A và dây nối. Số chỉ của ampe kế là 0,6A. Giá trị điện trở trong r của nguông điện là 

 

 A. 1, 0  B.   0, 6  C. 1, 2  D.   0, 5  

Câu 34. Một con lắc đơn dài l = 20 cm treo Tại một điểm cố dịnh. Kéo con lắc khỏi phương thẳng dứng 
một góc bằng 0,1 rad về phía bên phải, rồi truyền cho con lắc một vận tốc bằng 14 cm/s theo phương vuông 
góc với dây về vị trí cân bằng. Chọn gốc toạ độ ở vị trí cân bằng, chiều dương hướng từ vị trí cân bằng sang 
phía bên phải, gốc thời gian là lúc truyền vận tốc. Cho gia tốc trọng trường g = 9.8 m/s2, bỏ qua ma sát, 
phương trình dao động đối với li độ dài của con lắc là 

 A. )
4

7cos(22


 ts  (cm). B.   )
4

3
7cos(22


 ts  (cm). 

 C. )
4

7cos(22


 ts  (cm). D.   )
4

3
7cos(22


 ts  (cm). 

Câu 35. Một con lắc lò xo treo thẳng đứng dao động điều hòa. Độ lớn lực đàn hồi tác dụng vào vật phụ 
thuộc vào li độ có đồ thị như hình vẽ. Tỉ số thời gian lò xo dãn với thời gian lò xo nén trong một chu kỳ 
dao động gần giá trị nào nhất sau đây ? 

 

 A. 1,15 B. 1,38 C. 1,30 D. 1,24 

Câu 36. Mạch dao động lí tưởng gồm cuộn dây thuần cảm L không đổi, tụ điện có điện dung C thay đổi. 
Khi 

1C C  thì mạch dao động với tần số 30 MHz , khi 
1 2C C C   thì mạch dao động với tần số 24 MHz

, khi 
2C 4C  thì mạch dao động với tần số là 
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 A. 20MHz. B.   80 MHz. C.   40 MHz. D.   60 MHz. 

Câu 37. Trong thí nghiệm Y-âng về giao thoa ánh sáng, nguồn sáng phát ra ánh sáng có bước sóng biến 
thiên liên tục từ 415 nm đến 760 nm.Trên màn quan sát, tại điểm N có đúng ba bức xạ cho vân sáng và một 
trong ba bức xạ đó là bức xạ màu vàng có bước sóng 580 nm. Bước sóng của một trong hai bức xạ còn lại 
có thể nhận giá trị nào sau đây? 

 A. 480 nm. B. 752 nm. C. 725 nm. D. 620 nm. 

Câu 38. Trên sợi dây OQ căng ngang, hai đầu cố định đang có sóng dừng với tần số f xác định. Hình vẽ 
mô tả hình dạng sợi dây tại thời điểm t1 ( đường 1) t2 = t1 + T/6 ( đường 2) và P là một phần tử trên dây. Tỉ 
số tốc độ dao động cực đại của phần tử P xấp xỉ bằng 

 

 A. 2,5 B. 2,1 C. 4,8 D. 0,5
 

Câu 39. Đặt một điện áp  u U 2cos t  V (U và ω không đổi) vào hai đầu đoạn mạch như hình vẽ. Biết 

LZ 3 R . Điều chỉnh C = C1 thì điện áp hiệu dụng giữa hai đầu tụ điện đạt cực đại thì hệ số công suất 
trong mạch là 1cos ; điều chỉnh C = C2 để tổng điện áp hiệu dụng UAM + UMB đạt giá trị cực đại thì hệ số 
công suất trong mạch là cosφ2. Khi C = C3 thì hệ số công suất của mạch là cosφ3 = cosφ1+ cosφ2 và cường 
độ dòng điện trong mạch sớm pha hơn điện áp hai đầu đoạn mạch; khi đó tỉ số giữa dung kháng của tụ điện 
và điện trở thuần gần nhất với giá trị nào sau đây 

A
A B

L R C

MN  

 A. 1,6. B. 1,4. C. 3,2. D. 2,4. 

Câu 40. Đặt điện áp  u 100 2cos t V  vào hai đầu đoạn mạch gồm điện trở thuần 200 , cuộn cảm 

thuần có độ tự cảm 25
L H

32



và tụ điện có điện dung 

310
C F

4






mắc nối tiếp. Công suất tiêu thụ của 

đoạn mạch là 40W. Giá trị của f bằng 

 A. 160π rad/s B. 80Hz C. 80rad/s. D. 160Hz 

------------- HẾT ------------- 

ĐÁP ÁN ĐỀ 14 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
B C C D D C C C C C 
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 
D A B B C C A D A D 
21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 
A A A D B A B B D D 
31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 
C D A A D A C B D B 
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ĐỀ SỐ 15 MÔN VẬT LÍ - ÔN THI TỐT NGHIỆP THPT  

Câu 1. Đặt điện áp 0u U cos t  vào hai đầu cuộn cảm thuần có độ tự cảm L. Tại thời điểm điện áp giữa 

hai đầu cuộn cảm có độ lớn cực đại thì cường độ dòng điện qua cuộn cảm bằng 

 A.   
0U
.

L
 B.   

0U
.

2 L
 C.   0. D. 

0U

2 L
 

Câu 2. Bản chất dòng điện trong chất khí là dòng chuyển dời có hướng của các 

 A. êlectron ngược chiều điện trường. 

 B. ion dương theo chiều điện trường và các êlectron ngược chiều điện trường. 

 C. ion dương theo chiều điện trường và các ion âm ngược chiều điện trường. 

 D. ion dương theo chiều điện trường , các ion âm và êlectron ngược chiều điện trường. 

Câu 3. Từ không khí người ta chiếu xiên tới mặt nước nằm ngang một chùm tia sáng hẹp song song gồm 
hai ánh sáng đơn sắc: màu vàng, màu chàm. Khi đó chùm tia khúc xạ 

 A. gồm hai chùm tia sáng hẹp là chùm màu vàng và chùm màu chàm, trong đó góc khúc xạ của chùm 
màu vàng nhỏ hơn góc khúc xạ của chùm màu chàm. 

 B. vẫn chỉ là một chùm tia sáng hẹp song song. 

 C. chỉ là chùm tia màu vàng còn chùm tia màu chàm bị phản xạ toàn phần. 

 D. gồm hai chùm tia sáng hẹp là chùm màu vàng và chùm màu chàm, trong đó góc khúc xạ của chùm 
màu vàng lớn hơn góc khúc xạ của chùm màu chàm. 

Câu 4. Chọn phát biểu đúng: 

 A. Biên độ cưỡng bức chỉ phụ thuộc vào độ chênh lệch giữa tần số riêng của hệ và tần số của ngoại lực 

 B. Biên độ cưỡng bức không những phụ thuộc vào độ chênh lệch giữa tần số riêng của hệ và tần số của 
ngoại lực mà còn phụ thuộc vào biên độ của ngoại lực và cả lực cản của môi trường 

 C. Biên độ cưỡng bức chỉ phụ thuộc vào biên độ của ngoại lực. 

 D. Biên độ cưỡng bức chỉ phụ thuộc vào tần số của ngoại lực tuần hoàn. 

Câu 5. Hiện tượng tán sắc ánh sáng là hiện tượng 

 A. một chùm sáng bị lệch phương truyền khi đi qua một lỗ tròn nhỏ. 

 B. khi một chùm sáng truyền qua 2 môi trường trong suốt khác nhau thì bị lệch phương truyền. 

 C. màu sắc của một vật thay đổi khi ta dùng các ánh sáng đơn sắc khác nhau chiếu vào vật. 

 D. khi một chùm sáng khi đi qua lăng kính thì nó bị phân tích thành nhiều ánh sáng đơn sắc khác nhau. 

Câu 6. Trong hiện tượng giao thoa sóng, khi hai nguồn ngược pha những điểm trong miền giao thoa là cực 
đại giao thoa khi hiệu đường đi của sóng từ hai nguồn kết hợp tới là: (với kZ) 

 A.   
2

)12(12


 kdd   B.   kdd  12  C.   

4
)12(12


 kdd   D. 

212


kdd   

Câu 7. Biết gia tốc cực đại và vận tốc cực đại của một vật dao động điều hòa là amax và vmax. Biên độ dao 
động của vật được xác định theo công thức 

 A.   max

max

a
A

v
 . B.   

2
max

max

v
A

a
 . C.   

2
max

max

a
A

v
 . D. max

max

v
A

a
 . 

Câu 8. Trong các thiết bị, pin quang điện, quang điện trở, tế bào quang điện, ống tia X, có hai thiết bị mà 
nguyên tắc hoạt động dựa trên cùng một hiện tượng vật lí, đó là 

 A. pin quang điện và quang điện trở. B.   pin quang điện và tế bào quang điện. 
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 C. tế bào quang điện và ống tia X. D.   tế bào quang điện và quang điện trở. 

Câu 9. Đặt một điện áp xoay chiều có giá trị hiệu dụng 200V vào hai đầu đoạn mạch gồm tụ điện C và điện 
trở thuần R. Nếu điện áp hiệu dụng giữa hai đầu tụ điện bằng 120 V thì điện áp giữa hai đầu điện trở R 
bằng 

 A.   200 V B.   160 V C. 80 V D.   120 V 

Câu 10. Đặt điện áp u U 2cos tV   vào hai đầu đoạn mạch gồm điện trở thuần R, cuộn cảm thuần có 

độ tự cảm L và tụ điện có điện dung C mắc nối tiếp. Người ta điều chỉnh để 2 1

LC
   . Tổng trở của mạch 

này bằng 

 A.   R.  B.   2R.  C.   0,5R.  D. 3R.  

Câu 11. Trong sóng cơ, tốc độ truyền sóng là: 

 A. tốc độ dao động của các phần tử môi trường. B. quãng đường sóng truyền được trong một chu kì 
sóng. 

 C. tốc độ lan truyền dao động trong môi trường. D. tốc độ trung bình của phần tử môi trường. 

Câu 12. Một điện tích q > 0 di chuyển một đoạn d theo hướng một đường sức của điện trường đều có cường 
độ điện trường là E thì công của lực điện trường thực hiện là 

 A.   
Ed

q
 B.   qEd  C. Eq

d
 D.   qEd  

Câu 13. So với điện áp, cường độ dòng điện xoay chiều chạy qua đoạn mạch chỉ chứa cuộn dây thuần cảm 
sẽ biến đổi điều hòa 

 A.   trễ pha một góc 
2


   B. sớm pha một góc 

2


 C.   sớm pha một góc 

4


 D. trễ pha một góc 

4


 

Câu 14. Chọn câu sai khi nói về sóng dừng xảy ra trên sợi dây: 

 A. Hai điểm đối xứng nhau qua điểm bụng luôn dao động cùng pha. 

 B. hai điểm đối xứng nhau qua điểm nút luôn dao động cùng pha. 

 C. Khoảng cách giữa điểm nút và điểm bụng liền kề là một phần tư bước sóng. 

 D. Khoảng thời gian giữa hai lần liên tiếp dây duỗi thẳng là nửa chu kì. 

Câu 15. Sóng điện từ không có tính chất nào sau đây ? 

 A. Các thành phần điện trường và từ trường biến thiên lệch pha 900 

 B. Là sóng ngang 

 C. Mang theo năng lượng 

 D. Lan truyền được trong chân không 

Câu 16. Cho 4 tia phóng xạ. tia  , tia  , tia    và tia  đi vào một miền có điện trường đều theo 
phương vuông góc với đường sức điện. Tia phóng xạ không bị lệch khỏi phương truyền ban đầu là 

 A.   tia   . B.   tia  . C. tia . D.   tia   . 

Câu 17. Dựa vào tác dụng nào của tia tử ngoại mà người ta có thể tìm được vết nứt trên bề mặt sản phẩm 
bằng kim loại? 

 A. kích thích phát quang. B.   nhiệt. 

 C. hủy diệt tế bào. D.   gây ra hiện tượng quang điện. 

Câu 18. Trong các hạt nhân nguyên tử 
4 16 56 235
2 8 26 92He; O; Fe và U, hạt nhân bền vững nhất là 
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 A.   
235
92 U  B. 

4
2He  C.   

16
8 O  D.   

56
26Fe 

Câu 19. Trong một đoạn mạch điện xoay chiều chỉ có tụ điện thì điện áp ở hai đầu đoạn mạch 

 

 A. trễ pha / 2  so với cường độ dòng điện. B. sớm pha / 2  so với cường độ dòng điện. 

 C. trễ pha / 4  so với cường độ dòng điện. D. sớm pha / 4  so với cường độ dòng điện. 

Câu 20. Một vật thực hiện đồng thời hai dao động điều hòa cùng phương, cùng tần số có phương trình lần 

lượt là  1 1 1x A cos t    và  2 2 2x A cos t   . Biên độ của vật là A, khẳng định nào sau đây là chính 

xác nhất: 

 A. 2
2

2
1 AAA              B.   A = A1 + A2 C. A = |A1 - A2 |             D.   2121 AAAAA   

Câu 21. Một con lắc lò xo gồm viên bi nhỏ có khối lượng m và lò xo khối lượng không đáng kể có độ cứng 
k, dao động điều hòa theo phương thẳng đứng tại nơi có gia tốc rơi tự do là g. Khi viên bi ở vị trí cân bằng 
lò xo dãn một đoạn . Chu kỳ dao động điều hòa của con lắc này là 

 A.    B.    C.    D.  

Câu 22. Điện áp tức thời giữa hai đầu một đoạn mạch điện xoay chiều có biểu thức  .u 220cos V100 t   

Điện áp hiệu dụng giữa hai đầu một mạch điện là 

 A.   220 V.  B. 2 2 0 2 V .  C.   110 2 V.  D.   110V.  

Câu 23. Phôtôn của một bức xạ có năng lượng 6,625.10–19 J. Bức xạ này thuộc miền 

 A.   ánh sáng nhìn thấy.   B. sóng vô tuyến. C.   hồng ngoại.                D.   tử ngoại. 

Câu 24. Cho phản ứng hạt nhân: 
7 4
3 2p Li X He   . Mỗi phản ứng tỏa ra một năng lượng Q 17,3 MeV.

Cho số Avôgađrô 
23 1

AN 6,023.10 mol .
 Năng lượng tỏa ra khi 1 gam Hêli tạo thành có giá trị 

 A.   
2326,04.10  MeV       B. 

2613,02.10  MeV.  C.   
2626,04.10  MeV.       D.   

2313,02.10  MeV.  

Câu 25. Một kim loại có công thoát là 2,5eV. Giới hạn quang điện của kim loại đó bằng 

 A.   0,4969 µm. B.   0,649 µm. C.   0,229 µm. D. 0,325 µm. 

Câu 26. Trong một thí nghiệm giao thoa ánh sáng, khoảng cách giữa hai khe Iâng là 1mm, khoảng cách từ 
màn chứa hai khe tới màn quan sát là 1m. Hai khe được chiếu bởi ánh sáng đỏ có bước sóng 0,65m, 
khoảng cách giữa vân sáng bậc 4 đến vân tối thứ 10 ở hai bên đối với vân sáng trung tâm là 

 A.   3,575mm B. 4,225mm C.   9,425mm D.   8,775mm 

Câu 27. Hai nguồn kết hợp A và B dao động theo phương vuông góc với bề mặt chất lỏng với phương trình 

 A Bx x 4cos 40 t   ( A Bx ,x  đo bằng cm, t tính bằng s). Tốc độ truyền sóng trên bề mặt chất lỏng là 50 

cm/s, biên độ sóng coi như không đổi. Điểm M trên bề mặt chất lỏng với 10
AM BM cm

3
  . Tốc độ dao 

động cực đại của phần tử chất lỏng M là 

 A. 100  cm/s  B.   160  cm/s  C.   120  cm/s  D.   80  cm/s  

Câu 28. Mạch dao động gồm cuộn cảm L và tụ điện C1 có chu kì dao động 55.10 s . Mạch dao động gồm 

cuộn cảm L và tụ điện 2C  có chu kì dao động 
41,2.10 s

. Nếu mạch dao động gồm cuộn cảm L và bộ tụ điện 

1C  song song 2C  thì chu kì dao động là 

0

1 k

2 m 0

g
2


02

g




 1 m

2 k
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 A.   57.10 s . B. 
41,3.10 s

. C.   
41,7.10 s

. D.   
53,4.10 s

. 

Câu 29. Biết cường độ âm chuẩn là 10-12 W /m2. Khi cường độ âm tại một điểm là 10-5 W /m2 thì mức 
cường độ âm tại điểm đó là 

 A.   7 B B.   12 B C.   5 B D. 9 B 

Câu 30. Tại tâm của dòng điện tròn gồm 100 vòng, ngưòi ta đo được cảm ứng từ B = 62,8.10-4 T. Đường 
kính vòng dây là 10cm. Cường độ dòng điện chạy qua mỗi vòng là 

 A. 5A B.   1A C.   10A D.   0,5A 

Câu 31. Đặt điện áp xoay chiều vào hai đầu đoạn mạch gồm điện trở R và cuộn cảm thuần mắc nối tiếp. 
Khi đó, cảm kháng của cuộn cảm có giá trị bằng R. Hệ số công suất của đoạn mạch là 

 A.   0,5 B.   0,87 C.   0,71 D. 1 

Câu 32. Một mạch dao động để bắt tín hiệu của một máy thu vô tuyến gồm một cuộn cảm có hệ số tự cảm 
L 2 F   và một tụ điện. Để máy thu bắt được sóng vô tuyến có bước sóng 16m   thì tụ điện phải có điện 
dung bằng 

 A.   160pF . B.   17,5pF . C.   36pF . D. 320pF . 

Câu 33. Một khung dây dẫn phẳng quay đều với tốc độ góc 100π (rad/s) quanh một trục cố định nằm trong 
mặt phẳng khung dây trong một từ trường đều có vectơ cảm ứng từ vuông góc với trục quay của khung. Số 

vòng dây của khung là 100 vòng, từ thông cực đại qua mỗi vòng dây của khung là 
34.10


 Wb, ở thời điểm 

t = 0, vectơ pháp tuyến của mặt phẳng khung hợp với vectơ cảm ứng từ một góc bằng 
3

 . Biểu thức suất 

điện động của khung là: 

 A. 
40cos 100

3
   
 

e t V


. B. 
40cos 100

6
   
 

e t V


.
 

 C. 
40 2 cos 100

6
   
 

e t V


. D. 
40 2 cos 100

3
   
 

e t V


.
 

Câu 34. Một con lắc đơn, dao động điều hòa với biên độ 6cm, tại thời điểm t con lắc có li độ -3cm vận tốc 

của vật nặng là 12 3 (cm/s),( lấy 102  ). Tần số của con lắc nhận giá trị nào sau đây: 

 A. 1Hz B.   3Hz C.   2Hz D.   2,5Hz 

Câu 35. Cho một mạch điện kín gồm nguồn điện có suất điện động E 12V , điện trở trong  2, ,r 5    

mạch ngoài gồm điện trở 1R 0,5   mắc nối tiếp với điện trở R. Công suất tiêu thụ trên điện trở R đạt giá 

trị lớn nhất là 

 A. 20W  B.   25W  C.   14, 4W  D.   12W  

Câu 36. Một con lắc lò xo gồm lò xo có độ cứng k = 10 N/m và vật nặng có khối lượng m = 100 g. Dao 
động theo phương ngang với biên độ A = 2 cm. Trong mỗi chu kì dao động, khoảng thời gian ngắn nhất 
mà vật nặng ở những vị trí có khoảng cách với vị trí cấn bằng không nhỏ hơn 1 cm là 

 A.   0,314 s. B.   0,242 s. C. 0,418 s. D.   0,209 s. 

Câu 37. Con lắc lò xo dao động điều hòa với biên độ A, hình bên là một phần đường cong biểu diễn sự phụ 

thuộc công suất tức thời của lực kéo về theo li độ. Biết x1 = 3cm cmx 342  , biên độ A gần với giá trị 
nào sau đây: 
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 A. 7,3cm B. 7,5cm C. 7,8 cm D. 8,1 cm 

Câu 38. Sóng dừng trên một sợi dây OB mô tả như hình bên. Điểm O trùng với gốc tọa độ. Lúc t=0 hình 
ảnh sợi dây là (1), sau thời gian t  và t3  kể từ lúc t = 0 thì hình ảnh sợi dây lần lượt là (2) và (3). Tốc 
độ truyền sóng là 20m/s và biên độ của bụng sóng là 4 cm. sau thời gian 1/30s kể từ lúc t = 0, tốc độ dao 
động của điểm M là 

 A. 6,3m/s B. 7,7m/s C. 4,4 m/s D. 10.9m/s
 

Câu 39. Trong thí nghiệm Y- âng vè giao thoa ánh sáng, khoảng cách giữa hai khe là 0,5 mm,khoảng cách 
từ mặt phẳng chứa hai khe đến màn quan sát là 2 m. Nguồn sáng phát ánh sáng trắng có bước sóng trong 
khoảng từ 380 nm đến 760 nm. M là một điểm trên màn, cách vân sáng trung tâm 2 cm. Trong các bước 
sóng của các bức xạ cho vân sáng tại M, bước sóng dài nhất là

 
 A. 760 nm B. 417 nm C. 570 nm D. 714 nm

 
Câu 40. Đặt điện áp  u U 2cos t  V (U và ω không đổi) vào hai đầu đoạn mạch gồm điện trở có giá trị 

a Ω, tụ điện có điện dung C và cuộn thuần cảm có hệ số tự cảm L mắc nối tiếp. Biết U = a V, L thay đổi 
được. Hình vẽ bên mô tả đồ thị của điện áp hiệu dụng giữa hai bản tụ điện, điện áp hiệu dụng giữa hai đầu 
cuộn cảm và công suất tiêu thụ điện năng của toàn mạch theo cảm kháng. M và N lần lượt là hai đỉnh của 
đồ thị (1) và (2). Giá trị của a bằng 

O 17,5

P(W)

40

C LU , U (V) M
N

 LZ 

(1)

(2)
(3)

 

 A. 30. B. 50. C. 40. D. 60. 

------------- HẾT ------------- 

ĐÁP ÁN ĐỀ 15 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
C D D B D A B A B A 
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 
C D A B A C A D A D 
21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 
C C D D A D B B A C 
31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 
C C B C D C B B D A 
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ĐỀ SỐ 16 MÔN VẬT LÍ - ÔN THI TỐT NGHIỆP THPT  

Câu 1. Công của lực điện trường làm điện tích dịch chuyển dọc theo đường sức tính theo công thức 

 A.   A CU  B. A qE  C.   A qEd  D.   A qd  

Câu 2. Trong một phản ứng hạt nhân tỏa năng lượng, gọi tổng độ hụt khối của các hạt trước phản ứng là 

tm  và tổng độ hụt khối của các hạt sau phản ứng là sm . Hệ thức nào sau đây đúng? 

 A.   st mm  Lời giải B.  
 

st mm  . 

 C.   st mm  . D. st mm  . 

Câu 3. Để phân loại sóng dọc hay sóng ngang người ta dựa vào 

 A. sự biến dạng của môi trường khi có sóng truyền qua. 

 B. phương truyền sóng trong môi trường. 

 C. phương dao động của các phần tử môi trường. 

 D. phương dao động của các phần tử môi trường và phương truyền sóng. 

Câu 4. Theo mẫu nguyên tử Bohr, khi nguyên tử ở trong một trạng thái dừng thì 

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

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

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

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

Câu 5. Đặt điện áp xoay chiều 0u U cos t   vào hai đầu đoạn mạch chỉ có tụ điện. Nếu điện dung của tụ 

điện không đổi thì dung kháng của tụ 
 A. Nhỏ khi tần số của dòng điện nhỏ. B. Không phụ thuộc vào tần số của dòng điện. 
 C. Lớn khi tần số của dòng điện lớn. D. Nhỏ khi tần số của dòng điện lớn. 

Câu 6. Tại một nơi xác định,chu kỳ của con lắc đơn tỉ lệ ngịch với 

 A.   chiều dài con lắc B.   gia tốc trọng trường 

 C. căn bậc hai chiều dài con lắc D. căn bậc hai gia tốc trọng trường 

Câu 7. Trong thí nghiệm Y-âng về giao thoa ánh sáng, hai khe được chiếu bằng ánh sáng đơn sắc có bước 
sóng  . 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.     B.   2  C. 
4

  D.   
2

  

Câu 8. Phát biểu nào sau đây là đúng khi nói về hiện tượng quang dẫn? 

 A. Một trong những ứng dụng quan trọng của hiện tượng quang dẫn là việc chế tạo đèn ống (đèn neon). 

 B. Trong hiện tượng quang dẫn, electron được giải phóng ra khỏi khối chất bán dẫn. 

 C. Hiện tượng quang dẫn là hiện tượng giảm mạnh điện trở của chất bán dẫn khi bị chiếu sáng. 

 D. Trong hiện tượng quang dẫn, năng lượng cần thiết để giải phóng electron liên kết thành electron dẫn 
rất lớn. 

Câu 9. Khi nói về nguồn phát quang phổ, phát biểu đúng là 

 A. Các chất khí ở áp suất thấp khi bị kích thích phát ra quang phổ liên tục. 

 B. Các chất khí ở áp suất lớn khi bị nung nóng phát ra quang phổ liên tục. 

 C. Các chất rắn khi bị kích thích phát ra quang phổ vạch phát xạ. 
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 D. Các chất lỏng có nhiệt độ cao hơn nhiệt độ nguồn phát quang phổ liên tục sẽ cho quang phổ hấp thụ. 

Câu 10. Diode bán dẫn có tác dụng 

 A. chỉnh lưu dòng điện B.   khuếch đại dòng điện 

 C. cho dòng điện đi theo hai chiều D.   cho dòng điện đi theo hai chiều 

Câu 11. Con lắc lò xo dao động điều hoà thì gia tốc acủa con lắc có thể là 

 A.   a 4x . B.   
2

a 2x . C. a –2x . D.   
2

a –4x . 

Câu 12. Một chất phóng xạ có chu kì bán rã T, ban đầu có 0N hạt nhân. Sau khoảng thời gian t, số hạt 

nhân của chất đó chưa bị phân rã là 

 A.   
t

T
0N N .2  B. 0

t

T

N
N

2

  

 C.   
t

T
0N N . 1 2
 

  
 

 D.   0 t

T

1
N N . 1

2

 
  
 
 

 

Câu 13. Đơn vị của cường độ dòng điện, suất điện động, điện lượng lần lượt là 

 A. vôn (V), ampe (A), ampe (A) B.   ampe (A), vôn (V), cu lông (C) 

 C. Niutơn (N), fara (F), vôn (V) D.   fara (F), vôn/mét (V/m), jun (J) 

Câu 14. Trong một đoạn mạch điện xoay chiều chỉ chứa một phần tử là điện trở hoặc tụ điện hoặc cuộn 
dây. Cường độ dòng điện tức thời trong mạch cùng pha với điện áp ở hai đầu mạch thì đoạn mạch đó chứa 

 A. điện trở. B.   tụ điện. 

 C. cuộn dây không thuần cảm. D.   cuộn dây thuần cảm. 

Câu 15. Trên một sợi dây đàn hồi đang có sóng dừng, khoảng cách giữa hai nút sóng liền kề bằng 
 A. một nửa bước sóng. B.   một phần tư bước sóng. 
 C. một bước sóng. D.   hai bước sóng. 
Câu 16. Điều kiện đê xảy ra hiện tượng công hưởng điện trong đoạn mạch RLC mắc nối tiếp được diễn tả 
theo biêu thức nào sau đây ? 

 A. 
1

f
2 LC




 B.   2 1
f

2 LC



 C.   1

LC
  D.   

2 1

LC
   

Câu 17. Độ cao của âm là một đặc trưng sinh lý của âm gắn liền với 
 A.   mức cường độ âm B. tần số âm 
 C. độ to của âm D.   năng lượng của âm 

Câu 18. Mạch dao động lí tưởng gồm cuộn cảm thuần có độ tự cảm L và tụ điện có điện dung C đang thực 
hiện dao động điện từ tự do. Gọi U0 là điện áp cực đại giữa hai bản tụ; u và i là điện áp giữa hai bản tụ và 
cường độ dòng điện trong mạch tại thời điểm t. Hệ thức đúng là 

 A.    2 2 2
0i LC U u   B.    2 2 2

0

L
i U u

C
   

 C.    2 2 2
0i LC U u   D.  2 2 2

0

C
i U u

L
   

Câu 19. Cho hai dao động điều hòa lần lượt có phương trình 1 1x A cos t cm
2

    
 

 và  2 2x A sin t cm  . 

Phát biểu nào sau đây là đúng: 

 A. Dao động thứ nhất cùng pha với dao động thứ hai. 
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 B. Dao động thứ nhất ngược pha với dao động thứ hai. 

 C. Dao động thứ nhất trễ pha so với dao động thứ hai. 

 D. Dao động thứ nhất vuông pha với dao động thứ hai. 

Câu 20. Chiếu ánh sáng do đèn hơi thủy ngân ở áp suất thấp (bị kích thích bằng điện) phát ra vào khe hẹp 
F của một máy quang phổ lăng kính thì quang phổ thu được là 

 A. các vạch sáng riêng lẻ, ngăn cách nhau bởi những khoảng tối. 

 B. các vạch sáng, vạch tối xen kẽ nhau đều đặn. 

 C. bảy vạch sáng từ đỏ đến tím ngăn cách nhau bởi những khoảng tối. 

 D. một dải sáng có màu từ đỏ đến tím nối liền nhau một cách liên tục. 

Câu 21. Dao động duy trì dao động là: 

 A.   dao động điện từ. B. dao động cưỡng bức. 

 C.   dao động dưới tác dụng của ngoại lực. D. dao động có biên độ không đổi. 

Câu 22. Dòng điện xoay chiều qua một đoạn mạch có cường dộ  0i I .cos 2πft φ .   Đại lượng f được gọi 

là 

 A.   chu kì của dòng điện. B. tần số của dòng điện. 

 C.   pha ban đầu của dòng điện. D. tần số góc của dòng điện. 

Câu 23. Trong thí nghiệm về giao thoa ánh sang qua khe Young, khi khoảng cách hai khe là a thì thì khoảng 
vân là 1,5 mm, khi thay đổi khoảng cách hai khe một lượng 0,05 mm thì khoảng vân là 1,8 mm. giá trị của 
a là 

 A. 0,6mm B.   0,3 mm C.   1,3 mm D.   1,8 mm 

Câu 24. Một ống dây dài 20 cm, có 2400 vòng dây đặt trong không khí. Cường độ dòng điện chạy trong 
các vòng dây là 15A. Cảm ứng từ bên trong ống dây là 

 A. 56. 10-3 T. B.   113. 10-3 T. C.   226.10-3 T. D.   28. 10-3 T. 

Câu 25. Một nguồn điểm O phát sóng âm có công suất không đổi trong một môi trường truyền âm đẳng 
hướng và không hấp thụ âm. Hai điểm A, B cách nguồn âm lần lượt là r1 và r2. Biết cường độ âm tại A gấp 

4 lần cường độ âm tại B.  Tỉ số 2

1

r

r
 bằng 

 A.   4 B.   1

4
 C. 2 D.   Tỉ số 2

1

r

r
 bằng 

Câu 26. Một sóng điện từ có tần số 25 MHz  thì có chu kì là 

 A.   84.10 s . B.   24.10 s . C.   54.10 s . D. 114.10 s . 

Câu 27. Giới hạn quang điện của kim loại 0 0,50 m   . Công thoát electron của natri là 

 A.   3,975 eV.  B.   
203,975.10 J.

 C.   39,75 eV.  D. 
193,975.10 J.

 

Câu 28. Chất Iốt phóng xạ I dùng trong y tế có chu kỳ bán rã 8 ngày đêm. Nếu nhận được 100g chất này 
thì sau 8 tuần lễ còn bao nhiêu? 

 A.   0,78g B.   O,87g C.   8,7g D. 7,8g 

Câu 29. Một máy biến áp hạ áp có số vòng dây mỗi cuộn dây là 500 vòng và 100 vòng. Bỏ qua mọi hao 
phí. Khi nối hai đầu cuộn sơ cấp với điện áp xoay chiều có biểu thức u = 100cos(100πt) V thì điện áp hiệu 
dụng hai đầu cuộn thứ cấp bằng 
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 A.   20V B.   10 2 V C. 250 2  V D.   10V 

Câu 30. Một máy phát điện xoay chiều 1 pha có roto là nam châm với 2 cặp cực từ, quay đều quanh tâm 
máy phát với tốc độ 25 vòng/s. Tần số của suất điện động xoay chiều do máy phát tạo ra là: 

 A.   100Hz B. 12,5Hz C.   50 Hz D.   5Hz 

Câu 31. Con lắc lò xo gồm vật có khối lượng m, lò xo có độ cứng k được kích thích dao động với biên độ 

A, khi đi qua vị trí cân bằng tốc độ của vật là v0, khi tốc độ của vật là 0v

3
 thì nó ở li độ 

 A.   
2

x A
3

   B.   x A  C.   
2

x A
3

  D. 
2 2

x A
3

   

Câu 32. Trong thí nghiệm giao thoa của hai sóng trên mặt nước, hai nguồn sóng là hai nguồn đồng bộ có 
cùng tần số 100 Hz. Khoảng cách giữa hai cực tiểu liên tiếp nằm trên đường thẳng nối hai tâm dao động là 
4 mm. Tốc độ truyền sóng trên mặt nước là 

 A.   0,8 m/s. B.   0,4 m/s. C.   25 m/s. D. 1,6 m/s. 

Câu 33. Tổng hợp hai dao động điều hòa x1 = 5cos )( 1 t cm;x1 = A2cos )( 2t  cm ta được phương 

trình tổng hợp có dạng x = 10 )
6

(
 t cm.Tồn tại một giá trị của 1 để A2 có giá trị lớn nhất biết 

61

   khi đó 2 có giá trị là 

 A.   
3


  B. 

6

  C.   -
6

5  D.   
4


  

Câu 34. Lần lượt đặt điện áp xoay chiều có giá trị hiệu dụng và tần số không đổi vào hai đầu điện trở, cuộn 
dây thuần cảm và tụ điện thì dòng điện qua các phần tử giá trị hiệu dụng là 2, 4 ;3, 6 ;1, 2 .A A A  Nếu đặt điện 
áp này vào đoạn mạch gồm 3 phần tử trên mắc nối tiếp thì giá trị cường độ dòng điện hiệu dụng là 

 A. 0,96 .A  B. 1, 52 .A  C. 1, 44 .A  D. 1, 24 .A  

Câu 35. Trong một mạch dao động LC lí tưởng đang có dao động điện từ tự do. Điện áp cực đại giữa hai 

bản tụ và cường độ dòng điện cực đại trong mạch lần lượt là 0U  và 0I . Tại thời điểm cường độ dòng điện 

trong mạch có giá trị 0I

2
 thì độ lớn điện áp giữa hai bản tụ là 

 A.   03U

4
. B.   03U

4
. C.   03U

2
. D. 0U

2
. 

Câu 36. Xét nguyên tử hiđrô theo mẫu nguyên tử Bo. Electron trong nguyên tử chuyển từ quỹ đạo dừng 
m1 về quỹ đạo dừng m2 thì bán kính giảm 27r0 (r0 là bán kính Bo), đồng thời động năng của êlectron tăng 
lên 4 lần. Bán kính của quỹ đạo dừng m1 có giá trị là 

 A.   060 .r  B.   030 .r  C.   36r0 D. 9r0 

Câu 37. Điện áp hiệu dụng giữa hai cực của một trạm phát điện cần tăng lên bao nhiêu lần để giảm công 
suất hao phí trên đường dây tải điện 100 lần, với điều kiện công suất truyền đến tải tiêu thụ không đổi? Biết 
rằng khi chưa tăng điện áp độ giảm điện áp trên đường dây tải điện bằng 5% điện áp hiệu dụng giữa hai 
cực của trạm phát điện. Coi cường độ dòng điện trong mạch luôn cùng pha với điện áp đặt lên đường dây. 

 A. 9,505 lần B. 9,01 lần C. 10 lần D. 8,515 lần 

Câu 38. Trong thí nghiệm Young về giao thoa ánh sáng, khoảng cách giữa hai khe là 0,5mm, khoảng cách 
từ mặt phẳng chứa hai khe tới màn quan sát là 2m. Nguồn sáng phát ra vô số ánh sáng đơn sắc có bước 
sóng có bước sóng biến thiên liên tục từ 380nm đến 750nm. Trên màn, khoảng cách gần nhất từ vân sáng 
trung tâm đến vị trí mà ở đó có hai bức xạ cho vân sáng là 
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 A. 9,12mm. B. 4,56mm. C. 6,08mm. D. 3,04mm. 

Câu 39. Con lắc lò xo dao động điều hòa, hình bên là một phần đường cong biểu diễn sự phụ thuộc công 
suất tức thời của lực kéo về theo li độ. Nếu x1 = 3 cm; x2 = 4cm thì x3 gần với giá trị nào nhất sau đây ? 

 

 A. 4,8 cm B.   4,9 cm C. 4,6 cm D.   4,7 cm 

Câu 40. Sóng dừng hình thành trên sợi dây đàn hồi OB, hai đầu cố định và tốc độ truyền sóng 400cm/s. 
Hình ảnh sóng dừng như hình vẽ. Sóng tới B có biên độ a=2cm. Thời điểm ban đầu hình ảnh sợi dây là 
đường (1), sau đó các khoảng thời gian 0,005s và 0,015 s thì hình ảnh sợi dây lần lượt là (2) và (3). Biết xM 
là vị trí phần tử M của sợi dây duỗi thẳng. khoảng cách xa nhất giữa M tới phần tử có cùng biên độ với M 
là 

 

 A. 28cm B. 28,56 cm C. 24cm D. 24,66cm 

------------- HẾT ------------- 

 

ĐÁP ÁN ĐỀ 16 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
C D D C D D D C B A 
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 
C B B A A A B D B A 
21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 
D B B C C A D A B C 
31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 
D A B C C C A B A D 
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ĐỀ SỐ 17 MÔN VẬT LÍ - ÔN THI TỐT NGHIỆP THPT  

Câu 1. Trong mẫu nguyên tử Bo, trạng thái dừng là trạng thái 

 A. mà ta có thể tính được chính xác năng lượng của nó 

 B. nguyên tử không hấp thụ năng lượng 

 C. trong đó nguyên tử có năng lượng xác định và không bức xạ 

 D. mà năng lượng của nguyên tử không thể thay đổi được 

Câu 2. Trong mạch điện xoay chiều gồm RLC mắc mối tiếp có dòng điện xoay chiều với tần số góc ω. 
Điện áp giữa hai bàn tụ trễ pha π/2 so với điện áp giữa hai đầu mạch khi 

 A. 
2 1

LC 2


  B. 2LC 1   C. 

2

1
LC


  D. 2 1

LC
2

   

Câu 3. Đặt vào hai đầu tụ điện có điện dung C một điện áp xoay chiều có biểu thức  0u U cos t V  
. Cường độ dòng điện cực đại của mạch được cho bởi công thức 

 A. 0 0I U C   B. 
0

0

U C
I

2


  C. 0

0

U
I

C



 D. 
0

0

U
I

2 C



 

Câu 4. Mạch dao động ở lối vào của một máy thu thanh gồm cuộn cảm thuần có độ tự cảm 5 H  và tụ điện 

có điện dung thay đổi được. Biết rằng, muốn thu được sóng điện từ thì tần số riêng của mạch dao động phải 
bằng tần số của sóng điện từ cần thu. Trong không khí, tốc độ truyền sóng điện từ là 83.10 m / s , để thu 
được sóng điện từ có bước sóng từ 40 m đến 1000 m thì phải điều chỉnh điện dung của tụ điện có giá trị 

 A. từ 5,63 nF đến 90 pF. B. từ 56,3 nF đến 90 pF. 

 C. từ 5,63nF đến 9 pF. D. từ 56,3 nF đến 9 pF. 

Câu 5. Một mạch dao động điện từ gồm cuộn dây có độ tự cảm 0,1H  và tụ điện có điện dung C = 10 F  

thực hiện dao động điện từ tự do. Khi điện áp giữa hai bản tụ điện là 4V thì cường độ dòng điện trong mạch 
là i = 30mA . Cường độ dòng điện cực đại trong mạch là 

 A. 48mA . B. 50mA . C. 60mA . D. 40mA . 

Câu 6. Cho hai dao động điều hòa cùng phương, cùng tần số, lệch pha nhau 0,5π với biên độ 1A  và 2A . 

Dao động tổng hợp của hai dao động trên có biên độ là 

 A. 1 2A A A   B. 2 2
1 2A A A   C. 2 2

1 2A A A   D. 1 2A A A   

Câu 7. Phát biểu nào sau đây là không đúng? 

 A. Chiều của dòng điện trong kim loại được quy ước là chiều chuyển dịch của các electron. 

 B. Chiều của dòng điện được quy ước là chiều chuyển dịch của các điện tích dương. 

 C. Cường độ dòng điện là đại lượng đặc trưng cho tác dụng mạnh yếu của dòng điện và được đo bằng 
điện lượng chuyển qua tiết diện thẳng của vật dẫn trong một đơn vị thời gian. 

 D. Dòng điện là dòng các điện tích dịch chuyển có hướng. 

Câu 8. Nguồn âm S phát ra âm có công suất P = 4π.10-5 W không đổi, truyền đẳng hướng về mọi phương. 
Cho cường độ âm chuẩn I0 = 10-12 W/m2. Điểm M cách nguồn S một đoạn 1 m có mức cường độ âm là 

 A. 60 dB. B. 70 dB. C. 80 dB. D. 50 dB. 
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Câu 9. Tìm phát biểu sai về tia X? 

 A. Tia X có nhiều ứng dụng trong y học như chiếu, chụp điện 

 B. Tia X có khả năng làm phát quang nhiều chất 

 C. Tia X là sóng điện từ có bước sóng nằm trong khoảng 10-11 m đến 10-8 m. 

 D. Tia X bị lệch trong điện từ trường 

Câu 10. Điện năng truyền tải đi xa thường bị tiêu hao, chủ yếu do tỏa nhiệt trên đường dây. Gọi R là điện trở 
đường dây, P là công suất điện được truyền đi, U là điện áp tại nơi phát, cos là hệ số công suất của mạch 
điện thì công suất tỏa nhiệt trên dây là 

 A. P = R .     B. P = . C. P = R .     D. P = R . 

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

 A.   
2

f
LC


  B. 

1
f

2 LC
  C.   

1
f

2 LC



 D.   

1
f

2 LC



 

Câu 12. Dùng prôtôn bắn vào hạt nhân 3Li7 thì thu được hai hạt nhân giống nhau X. Biết mP = 1,0073u, 
mLi = 7,014u, mX = 4,0015u, 1u.c2 = 931,5 MeV. Phản ứng này thu hay toả bao nhiêu năng lượng? 

 A. Phản ứng toả năng lượng, năng lượng toả ra là 12 MeV. 

 B. Phản ứng thu năng lượng, năng lượng cần cung cấp cho phản ứng là 12 MeV. 

 C. Phản ứng toả năng lượng, năng lượng toả ra là 17 MeV. 

 D. Phản ứng thu năng lượng, năng lượng cần cung cấp cho phản ứng là 17 MeV. 

Câu 13. Một chùm tia sáng hẹp song song gồm hai đơn sắc màu vàng và màu lục truyền từ không khí vào 
nước dưới góc tới i ( 0 i 90   ). Chùm tia khúc xạ 
 A. vẫn là một chùm tia sáng hẹp song song và góc khúc xạ lớn hơn góc tới. 
 B. vẫn là một chùm tia sáng hẹp song song và góc khúc xạ nhỏ hơn góc tới. 
 C. gồm hai chùm đơn sắc màu vàng và màu lục trong đó chùm tia màu lục lệch ít hơn. 
 D. gồm hai chùm đơn sắc màu vàng và màu lục trong đó chùm tia màu vàng lệch ít hơn. 
Câu 14. Đơn vị đo của mức cường độ âm là: 

 A. Oát trên mét vuông  2W / m  B. Ben (B). 

 C. Oát trên mét (W/m). D. Jun trên mét vuông  2/J m  

Câu 15. Một con lắc lò xo gồm vật nhỏ và lò xo nhẹ có độ cứng k, dao động điều hòa dọc theo trục Ox 
quanh vị trí cân bằng O. Biểu thức lực kéo về tác dụng lên vật theo li độ x là 

 A.  B.  C.  D.  

Câu 16. Một điện tích 
19q 3,2.10 C  đang chuyển động với vận tốc 6v 5.10  m/s thì gặp từ trường đều 

B 0, 036T  có hướng vuông góc với vận tốc. Độ lớn lực Lorenxơ tác dụng lên điện tích là. 

 A. 
152,88.10 N

 B. 
145,76.10 N

 C. 
155,76.10 N

 D. 
142,88.10 N

 

2
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Câu 17. Theo mẫu nguyên tử Bo, bán kính quỹ đạo K của êlectron trong nguyên tử hiđrô là 0r .  Khi êlectron 

chuyển từ quỹ đạo O về quỹ đạo M thì bán kính quỹ đạo giảm bớt 

 A. 16 0r .  B. 25 0r .  C. 9 0r .  D. 12 0r .  

Câu 18. Cường độ điện trường tại một điểm là đại lượng đặc trưng cho điện trường về 

 A. năng lượng. B. khả năng thực hiện công. 

 C. tốc độ biến thiên của điện trường. D. phương diện tác dụng lực. 

Câu 19. Lực hạt nhân còn được gọi là 

 A. lực tĩnh điện. B. lực tương tác điện từ. 

 C. lực hấp dẫn. D. lực tương tác mạnh. 

Câu 20. Phát biểu nào sau đây về thuyết lượng tử là sai? 

 A. Với mỗi ánh sáng đơn sắc có tần số f, các photon đều giống nhau có năng lượng hf. 

 B. Trong các môi trường, photon bay với tốc độ c = 3.108 m/s dọc theo các tia sáng. 

 C. Ánh sáng được tạo thành bởi các hạt gọi là photon. 

 D. Photon chỉ tồn tại trong trại thái chuyển động. Không có photon đứng yên. 

Câu 21. Giới hạn quang điện của niken là 248 nm thì công thoát của electron khỏi niken là 
 A. 5 eV. B. 50 eV. C. 5,5 eV. D. 0,5 eV. 
Câu 22. Ở một nhiệt độ nhất định, nếu một đám hơi có khả năng phát ra hai ánh sáng đơn sắc có bước sóng 
tương ứng λ1 và λ2 (với λ1 < λ2) thì nó cũng có khả năng hấp thụ 
 A. mọi ánh sáng đơn sắc có bước sóng nhỏ hơn λ1. 
 B. mọi ánh sáng đơn sắc có bước sóng trong khoảng từ λ1 đến λ2. 
 C. hai ánh sáng đơn sắc đó. 
 D. mọi ánh sáng đơn sắc có bước sóng lớn hơn λ2. 
Câu 23. Pha ban đầu của vật dao động điều hòa phụ thuộc vào 

 A. biên độ của vật dao động. B. kích thích ban đầu. 

 C. đặc tính của hệ dao động. D. gốc thời gian và chiều dương của hệ tọa độ. 

Câu 24. Đặt một hiệu điện thế  220 2 cos 100u t  (V) vào hai đầu một đoạn mạch chỉ có cuộn cảm 

thuần với độ tự cảm 2
L H


 . Công suất trong mạch đó bằng: 

 A. 0 W B. 121 W C. 242 W D. 484 W 

Câu 25. Một máy phát điện xoay chiều một pha có phần cảm là rôto gồm 10 cặp cực (10 cực nam và 10 
cực bắc). Rôto quay với tốc độ 300 vòng/phút. Suất điện động do máy sinh ra có tần số bằng 

 A. 30 Hz. B. 3000 Hz. C. 50 Hz. D. 100 Hz. 

Câu 26. Đặc điểm nào sau đây không phải là của sóng cơ? 

 A. Sóng cơ có thể giao thoa, phản xạ, nhiễu xạ. 

 B. Sóng cơ không truyền được trong chân không. 

 C. Sóng dọc có phương dao động trùng với phương truyền sóng. 

 D. Sóng cơ truyền trong chất khí nhanh hơn truyền trong chất rắn. 
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Câu 27. Với k  Z, trong hiện tượng giao thoa sóng, khi hai nguồn kết hợp cùng pha, những điểm trong 
miền giao thoa là cực tiểu giao thoa khi hiệu đường đi của sóng từ hai nguồn kết hợp tới là 

 A. 
2

)12(12


 kdd    B. kdd  12  C. 

4
)12(12


 kdd     D. 

212


kdd   

Câu 28. Đoạn mạch điện xoay chiều gồm hai phần tử R và C. Độ lệch pha của điện áp và dòng điện trong 
mạch được cho bởi công thức 

 A. 
2 2

tan
C

R

R Z
 


 B. 

2 2

tan CR Z

R



  C. 

2 2
tan

C

R

R Z
 


      D. tan CZ

R
 
  

Câu 29. Trong thí nghiệm Young về giao thoa ánh sáng, nguốn S phát ra ánh sáng đơn sắc có bước sóng 
= 0,5 . Nếu nguồn S phát ra ánh sáng có bước sóng thì khoảng vân tăng lên 1,3 lần. Gía trị của 

bằng 
 A. 0,61  B. 0,55  C. 0,65  D. 0,59  
Câu 30. Phản ứng nhiệt hạch là sự 

 A. phân chia một hạt nhân nhẹ thành hai hạt nhân nhẹ hơn kèm theo sự tỏa nhiệt 

 B. phân chia một hạt nhân rất nặng thành các hạt nhân nhẹ hơn. 

 C. kết hợp hai hạt nhân rất nhẹ thành một hạt nhân nặng hơn trong điều kiện nhiệt độ rất cao. 

 D. kết hợp hai hạt nhân có số khối trung bình thành một hạt nhân rất nặng ở nhiệt độ rất cao 

Câu 31. Một vật dao động cưởng bức dưới tác dụng của ngoại lực  0F F cos 0,5 ft  (với 0F  và f không 

đổi, t tính bằng s). Tần số của dao động cưỡng bức của vật là 
 A. 0, 25f  B. f C. 0,5f  D. 0,5 f  

Câu 32. Một mạch kín gồm nguồn có suất điện động , điện trở trong r, mạch ngoài gồm hai điện trở R1 
và R2 mắc nối tiếp. Khi đó dòng điện I trong mạch được xác định bằng biểu thức 

 A. 
1 2

1 2

I
R R

r
R R







 B. 
1 2

I
r R R




 
 C. 

1 2

I
r R R




 
 D. 

1 2

I
r R R




 
 

Câu 33. Hai chất điểm có khối lượng lần lượt là 1 2m ,m dao động điều hòa cùng phương cùng tần số. Đồ 

thị biểu diễn động năng của 1m và thế năng của 2m  theo li độ như hình vẽ. Tỉ số 1

2

m

m
là 

 

 A. 2

3
 B. 9

4
 C. 4

9
 D. 3

2
 

Câu 34. Hai dao động điều hòa có đồ thị li độ - thời gian như hình vẽ. Tổng vận tốc tức thời của hai dao 
động có giá trị lớn nhất là 

 m 1 1

m m m m
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 A. 25π cm/s B. 100π cm/s C. 20π cm/s. D. 50π cm/s 

Câu 35. Đoạn mạch gồm cuộn cảm thuần có độ tự cảm 0,5
H


 mắc nối tiếp với tụ điện có điện dung 

410

1,5
F





. Đặt vào hai đầu đoạn mạch một điện áp 0 cos(100 )
4

u U t V
   ổn định. Tại thời điểm t, điện áp tức 

thời giữa hai đầu đoạn mạch là 100 V thì dòng điện tức thời trong mạch là 2 (A). Biểu thức cường độ dòng 
điện qua mạch là 

 A. 
2 2 cos 100

4
i t A    

  . B. 
5 cos 100

4
i t A    

  .
 

 C. 

3
5 cos 100

4
i t A

   
  . D. 

3
3 cos 100

4
i t A

   
  .

 

Câu 36. Một sợi dây AB dài 100 cm căng ngang, đầu B cố định, đầu A gắn với một nhánh của âm thoa dao 
động điều hòa với tần số 40 Hz. Trên dây AB có một sóng dừng ổn định, A được coi là nút sóng. Tốc độ 
truyền sóng trên dây là 20 m/s. Kể cả A và B, trên dây có 

 A. 3 nút và 2 bụng. B. 7 nút và 6 bụng. C. 9 nút và 8 bụng. D. 5 nút và 4 bụng. 

Câu 37. Một con lắc lò xo treo thẳng đứng, đang dao động điều hòa. Đồ thị bên biểu diễn lực hồi phục và 
lực đàn hồi tác dụng vào vật theo thời gian. Biết t2 – t1 = 2/15s. Lấy g = 2 m/s2. Cơ năng con lắc là: 

 

 A. JW 310.40   B. JW 310.50   C. JW 310.20   D. JW 310.5   

Câu 38. Trong thí nghiệm Y-âng về giao thoa ánh sáng, khoảng cách giữa hai khe là 1 mm, khoảng cách 
từ mặt phẳng chứa hai khe đến màn quan sát là 2 m. Chiếu vào hai khe ánh sáng trắng có bước sóng từ 380 
nm đến 760 nm. Trên màn, M là vị trí gần vân trung tâm nhất có đúng 5 bức xạ cho vân sáng. Khoảng cách 
từ M đến vân trung tâm có giá trị gần nhất với giá trị nào sau đây? 

 A. 5,9 mm. B. 6,3 mm. C. 5,5 mm. D. 6,7 mm. 

Câu 39. Sóng dừng trên dây với biên độ điểm bụng là 4cm. Hình vẽ biểu diễn hình dạng của sợi dây ở thời 
điểm t1 (nét liền) t2 ( nết đứt). ở thời điểm t1 điểm bụng M đang di chuyển với tốc độ bằng tốc độ của điểm 
N ở thời điểm t2. Tọa độ của N ở thời điểm t2 là 
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 A. 2 cm B. 2,2 cm C. cm22  D. cm32  
Câu 40. Đặt điện áp u = U0cosωt (U0, ω không đổi) vào đoạn mạch mắc nối tiếp gồm điện trở R, tụ điện có 
điện dung C và cuộn cảm thuần có độ tự cảm L thay đổi. Hình vẽ bên là đồ thị biểu diễn sự phụ thuộc của 
điện áp hiệu dụng UL giữa hai đầu cuộn cảm và hệ số công suất cosφ của đoạn mạch theo giá trị của độ tự 
cảm L. Giá trị của U0 gần nhất với giá trị nào sau đây ? 

 A. 240 V. B. 165 V. C. 220 V. D. 185 V. 

------------- HẾT ------------- 

 

ĐÁP ÁN ĐỀ SỐ 17 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
C B A B B C A B D A 
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 
C C D B B B A D D B 
21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 
A C D A C D A D C C 
31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 
A D B D C D C A A B 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



BỘ ĐỀ ÔN LUYỆN THI TN THPT CHUẨN CẤU TRÚC MÔN VẬT LÝ – NĂM HỌC 2020-2021 

Trang 96 
 

 
ĐỀ SỐ 18 MÔN VẬT LÍ - ÔN THI TỐT NGHIỆP THPT  

Câu 1. Một mạch dao động gồm cuộn dây thuần cảm L và tụ điệnC. Nếu gọi I0 là cường độ dòng điện cực đại trong 
mạch, thì hệ thức liên hệ giữa điện tích cực đại trên bản tụ điện q0và I0 là 

 A. 0 0

1
q I

CL
  B.   0 0

C
q I

L



 C.   0 0

CL
q I


 D.   0 0q LCI  

Câu 2. Đồ thị nào phản ánh sự phụ thuộc của cường độ điện trường của một điện tích điểm vào khoảng cách từ điện 
tích đó đến đểm mà ta xét ? 

 

 A.   Hình 1. B. Hình 4. C.   Hình2. D.   Hình 3. 

Câu 3. Trong mẫu nguyên tử Bo, trạng thái dừng của nguyên tử 

 A. là trạng thái mà các êlectron trong nguyên tử ngừng chuyển động 

 B. có thể là trạng thái cơ bản hoặc trạng thái kích thích. 

 C. chỉ là trạng thái cơ bản 

 D. chỉ là trạng thái kích thích 

Câu 4. Khi tần số dòng điện xoay chiều chạy qua đoạn mạch chứa cuộn dây thuần cảm tăng lên 2 lần thì cảm kháng 
của cuộn dây 

 A.   giảm đi 4 lần. B. tăng lên 2 lần. C.   tăng lên 4 lần. D. giảm đi 2 lần. 

Câu 5. Hạt nhân X bền vững hơn hạt nhân Y vì: 

 A. Nguyên tử số của hạt nhân X lớn hơn nguyên tử số của hạt nhân Y. 

 B. Số khối của hạt nhân X lớn hơn số khối của hạt nhân Y. 

 C. Năng lượng liên kết của hạt X lớn hơn năng lượng liên kết của hạt Y. 

 D. Tỉ số giữa năng lượng liên kết và số khối của hạt X lớn hơn của hạt Y. 

Câu 6. Một dây dẫn thẳng dài vô hạn đặt trong chân không mang dòng điện cường độ I(A). Độ lớn cảm 

ứng từ của từ trường do dòng điện gây ra tại điểm M cách dây một đoạn R( m) được tính theo công thức 

 A. 72.10
I

B
R

 B.   74 .10
I

B π
R

 C.   72 .10
I

B π
R

 D.   74 .10 .B π I R  

Câu 7. Cho hai dao động điều hòa cùng phương, cùng tần số, có biên độ là A1 và A2. Biên độ dao động tổng hợp của 
hai dao động trên có giá trị lớn nhất là 

 A. 2A2 B. A1 + A2 C. 2A1 D.  

Câu 8. Mạch điện xoay chiều RLC mắc nối tiếp. Gọi U là điện áp hiệu dụng hai đầu đoạn mạch; UR; UL; UC là điện 
áp hiệu dụng hai đầu R, L, 

C.  Điều nào sau đây không thể xảy ra: 

2
2

2
1 AA 
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 A. U = UR = UL = UC B.   Điều nào sau đây không thể xảy ra: 

 C.   UR > U D. UR > UC 

Câu 9. Khi nói về dao động cưỡng bức, phát biểu nào sau đây sai: 

 A. Tần số dao động bằng tần số của ngoại lực. 

 B. Dao động theo quy luật hàm sin của thời gian. 

 C. Biên độ dao động phụ thuộc vào tần số của ngoại lực. 

 D. Tần số ngoại lực tăng thì biên độ dao động tăng. 

Câu 10. Khoảng cách giữa hai điểm trên phương truyền sóng gần nhau nhất và dao động cùng pha với nhau gọi là: 

 A.   tần số sóng. B.   chu kì sóng. 

 C. tốc độ truyền sóng. D.   bước sóng. 

Câu 11. Một con lắc lò xo dao động đều hòa với tần số 2f1. Động năng của con lắc biến thiên tuần hoàn 

theo thời gian với tần số f2 bằng 

 A. 0,5f1. B. f1. C. 4f1. D. 2f1. 

Câu 12. Đặc điểm chung của tia tử ngoại là 

 A. bị nước và thủy tinh hấp thụ B.   không truyền được trong chân không 

 C. có bước sóng lớn hơn bước sóng của tia tím D.   phát ra từ vật bị nung tới 10000C 

Câu 13. Hiện tượng quang điện trong là hiện tượng 

 A. êlectron bị bứt ra khỏi một khối chất khi khối chất bị nung nóng. 

 B. ánh sáng làm bật các êlectron ra khỏi bề mặt kim loại. 

 C. êlectron chuyển động nhiệt mạnh hơn khi kim loại bị chiếu sáng. 

 D. tạo thành các electron dẫn và lỗ trống trong chất bán dẫn do tác dụng của ánh sáng có bước sóng thích hợp. 

Câu 14. Trong sự phân hạch của hạt nhân 
235
92 U, gọi k là hệ số nhân nơtron. Phát biểu nào sau đây là đúng? 

 A. Nếu k < 1 thì phản ứng phân hạch dây chuyền xảy ra và năng lượng tỏa ra tăng nhanh. 

 B. Nếu k > 1 thì phản ứng phân hạch dây chuyền tự duy trì và có thể gây nên bùng nổ. 

 C. Nếu k > 1 thì phản ứng phân hạch dây chuyền không xảy ra. 

 D. Nếu k = 1 thì phản ứng phân hạch dây chuyền không xảy ra. 

Câu 15. Mức cường độ âm L của một âm có cường độ âm là I được xác định bởi công thức 

 A. 
2

P

R
 B. 

0

10log
I

I
 C. 010 log

I

I
 D. 

24

P

R
 

Câu 16. Cho phản ứng phân hạch: nkYXUn 1
0

98
39

136
53

235
92

1
0  . Giá trị của k là: 

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

Câu 17. Một sợi dây chiều dài L có sóng dừng với hai đầu cố định. Trên dây có một bụng sóng thì bước sóng là 

 A. L. B. 4L. C. 0,5L. D. 2L. 

Câu 18. Máy biến áp là thiết bị dùng để biến đổi: 

 A. điện áp và tần số của dòng điện xoay chiều. B. điện áp xoay chiều. 
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 C. công suất điện xoay chiều. D. hệ số công suất của mạch điện xoay chiều. 

Câu 19. Khi xảy ra hiện tượng cộng hưởng điện với đoạn mạch R, L, C nối tiếp, phát biểu nào sau đây là sai? 

 A. Hệ số công suất của đoạn mạch bằng 1. 

 B. Cường độ dòng điện trong mạch có độ lớn cực đại. 

 C. Cường độ dòng điện vuông pha với điện áp hai đầu mạch. 

 D. Điện áp hiệu dụng giữa hai bản tụ điện và hai đầu cuộn thuần cảm bằng nhau. 

Câu 20. Trong thí nghiệm Y-âng về giao thoa ánh sáng, hai khe được chiếu bằng ánh sáng đơn sắc có bước 

sóng  . Nếu tại điểm M trên màn quan sát có vân sáng thì hiệu đường đi của ánh sáng từ hai khe đến điểm 

M có độ lớn nhỏ nhất bằng 

 A.   2  B. 
4

  C.   
2

  D.     

Câu 21. Một vật dao động điều hòa có phương trình  x Acos t .   Gọi v là vận tốc của vật khi ở li độ x. Biên độ 

dao động của vật là 

 A. 
2

2

v
x 


. B. 

4
2

2

v
x 


. C. 

2
2

2

v
x 


. D. 

2
2

4

v
x 


. 

Câu 22. Trong các loại tia: Rơn-ghen, hồng ngoại, tử ngoại, đơn sắc màu lục; tia có tần số nhỏ nhất là 

 A.   tia hồng ngoại. B. tia đơn sắc màu lục. 

 C.   tia Rơn-ghen. D. tia tử ngoại. 

Câu 23. Ở bề mặt một chất lỏng có hai nguồn phát sóng kết hợp S1 và S2 cách nhau 25 cm. Hai nguồn này dao động 
theo phương thẳng đứng có phương trình lần lượt là u1 = 4cos40πt mm và u2 = 4cos(40πt + π) mm. Tốc độ truyền 
sóng trên mặt chất lỏng là 80 cm/s. Số điểm dao động ới biên độ cực đại trên đoạn thẳng S1S2 là 

 A. 11. B. 12. C. 13. D. 10. 

Câu 24. Xét nguyên tử Hidro theo mẫu nguyên tử Bo. Cho biết bán kính Bo 
11

0r 5,3.10 m  Quỹ đạo dừng M của 

electron trong nguyên tử có bán kính 

 A. 104, 77 .10 m  B. 111, 59.10 m  C. 1 11 5, 9 .10 m  D. 1047, 7 .10 m  

Câu 25. Đặt điện áp xoay chiều vào hai đầu đoạn mạch mắc nối tiếp gồm cuộn cảm thuần và điện trở R = 40 Ω thì 
điện áp giữa hai đầu đoạn mạch lệch pha π/3 so với cường độ dòng điện trong đoạn mạch. Tổng trở của đoạn mạch 
bằng 

 A. 60 3  B. 80 3  C. 80 D. 40 3  

Câu 26. Một mạch điện có nguồn là 1 pin 9 V,  điện trở trong 0,5   và mạch ngoài gồm 2 điện trở 8   mắc song 

song. Cường độ dòng điện trong toàn mạch là 

 A. 
18

 A.
33

 B. 4,5 A.  C. 1 A. D. 2 A.  

Câu 27. Trong thí nghiệm Yuong cho a = 5mm, D = 2m. Nguồn ánh sáng có bước sóng . Khoảng cách 

giữa 6 vân sáng liên tiếp bằng 1,5mm. vậy có giá trị là 

 A. 0,75  B. 0,68  C. 0,62  D. 0,71  

Câu 28. Một sóng điện từ có tần số 100 MHz truyền với tốc độ 83.10 m/s có bước sóng là 





m m m m
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 A. 3 m. B. 300 m. C. 30 m. D. 0,3 m. 

Câu 29. Một chất điểm dao động điểu hòa trên trục Ox theo phương trình  5cos 4 tx   (x tính bằng cm, 

t tính bằng s). Tại thời điểm t 5  s, vận tốc của chất điểm này bằng 

 A. 0 (cm/s). B. 20 (cm s) . C. 20 (cm s)  . D. 5 (cm/s.) 

Câu 30. Để tụ tích một điện tích 10 nC thì đặt vào tụ điện một hiệu điện thế 4V . Để tụ đó tích một điện tích 2, 5nC  

thì phải đặt vào tụ điện một hiệu điện thế là 

 A. 2V. B. 8V. C. 1V. D. 16V. 

Câu 31. Một bình điện phân chứa dung dịch AgNO3 với anôt bằng bạc. Khối lượng bạc bám vào catôt của bình điện 

phân sau 16 phút 5 giây là 6,48 g. Biết bạc có khối lượng mol là A = 108 g/mol và hóa trị n = 1. Lấy số Fa – ra – đây 
F = 96500C/mol. Cường độ dòng điện chạy qua bình điện phân là 

 A. 0,5A B. 4A C. 5A D. 6A 

Câu 32. Một máy biến áp lý tưởng có cuộn sơ cấp gồm 200 vòng dây. Khi máy biến áp hoạt động người ta 
đo được điện áp hiệu dụng trên hai đầu dây của cuộn thứ cấp là 100 V. Nếu quấn thêm vào cuộn thứ cấp 
thêm 10 vòng dây thì điện áp hiệu dụng đo được trên cuộn thứ cấp là 120 V. Điện áp hiệu dụng trên hai 
đầu cuộn sơ cấp là 
 A. 200 V. B. 400 V. C. 250 V. D. 300 V. 
Câu 33. Đoạn mạch điện gồm cuộn dây mắc nối tiếp với tụ điện. Độ lệch pha giữa điện áp giữa hai đầu cuộn dây và 

dòng điện là / 3 . Gọi điện áp giữa hai đầu tụ điện là UC, ta có C DU 3U . Hệ số công suất của mạch điện bằng 

 A. 
1

2
 B. 3

2
 C. 

1

4
 D. 2

2
 

Câu 34. Khi chiếu lần lượt hai bức xạ điện từ có bước sóng 
1  và 

2  với 
2 12    vào một tấm kim loại có giới 

hạn quang điện của kim loại là 
0  thì tỉ số động năng ban đầu cực đại của quang electron bứt ra khỏi kim loại là 9. 

Mối quan hệ giữa bước sóng 
1  và giới hạn quang điện 

0  là 

 A. 
1 0

7

16
   . B. 

1 0

5

7
   . C. 

1 0

3

5
   . D. 

1 0

5

16
   . 

Câu 35. Một vật dao động điều hòa theo phuơng trình x Acos10 t    cm (t tính theo giây). Kể từ thời điểm t = 
0, thời điểm động năng bằng thế năng lần thứ 2018 là. 

 A. 100,900 s B. 100,800 s C. 100,825 s D. 100,875 s 

Câu 36. Xét 2 điểm M, N ở trong môi trường đàn hồi có sóng âm phát ra từ nguồn S truyền qua. Biết S, M, N thẳng 
hàng và SN = 2SM. Ban đầu, mức cường độ âm tại M là L (dB). Nếu công suất của nguồn phát tăng lên 100 lần thì 
mức cường độ âm tại điểm N bằng 

 A. L+14 (dB) B. L-14 (dB) C. 
L

2
 (dB) D. L-20 (dB) 

Câu 37. Một con lắc lò xo treo thẳng đứng, đang dao động điều hòa. Đồ thị bên biểu diễn lực hồi phục 

và lực đàn hồi tác dụng vào vật theo thời gian. Biết t2 – t1 = 1/30s. Lấy g = 2 m/s2. Độ cứng của lò xo có 
giá trị bằng 
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 A. 64 N/m B. 50N/m C. 25N/m D. 100N/m 

Câu 38. Trong thí nghiệm Y –âng về giao thoa ánh sáng, khoảng cách giữa 2 khe là 1mm, khoảng cách từ mặt phẳng 

chứa 2 khe đến màn quan sát là 1m. Nguồn phát ra ánh đa sắc có bước sóng 380nm  700nm. Điểm M trên 
màn, có đúng 3 bức xạ cho vân sáng và 4 bức xạ cho vân tối. Khoảng cách xa nhất từ M đến vân sáng trung tâm gần 
giá trị nào nhất sau đây? 

 A. 15,09mm. B. 13,33mm. C. 14,8mm. D. 15,04mm. 

Câu 39. Đặt điện áp u = U0cosωt V vào hai đầu đoạn mạch RLC nối tiếp, cuộn dây thuần cảm có độ tự cảm thay đổi 

được. Khi L = L0 hoặc L = 3L0 thì điện áp hiệu dụng hai đầu tụ điện bằng nhau và bằng UC. Khi L = 2L0 hoặc L = 

6L0 thì điện áp hiệu dụng hai đầu cuộn cảm bằng nhau và bằng UL. Tỉ số L

C

U

U
 bằng: 

 A. 2 .  B. 2
.

3
 C. 3

.
2

 D. 1
.

2
 

Câu 40. Sóng cơ truyền qua hai điễm M,N cách nhau 10 cm. với biên độ sóng không đổi 8 mm, tần số 20 Hz, vận 

tốc truyền sóng từ 0,7m/s đến 1m/s. biết rằng tại thời điểm t M có li độ 4 2 mm và đang tăng thì N có li độ -4 mm 

và đang giảm. Vận tốc truyền sóng có giá trị gần đúng nhất là 

 A. 0,787 m/s B. 0,806 m/s C. 0,842 m/s D. 0,95 m/s 

------------- HẾT ------------- 

ĐÁP ÁN ĐỀ SỐ 18 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
D C B B D A B C D D 
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 
C A D B B B D B C D 
21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 
C A B A C D A A C C 
31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 
D B A A D A C B C A 
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ĐỀ SỐ 19 MÔN VẬT LÍ - ÔN THI TỐT NGHIỆP THPT  

Câu 1. Phát biểu nào sau đây là đúng khi nói về sóng cơ ? 
 A. Tốc độ truyền sóng là tốc độ truyền pha dao động 
 B. Sóng cơ truyền trong chất lỏng luôn là sóng ngang 
 C. Tốc độ truyền sóng là tốc độ dao động của các phần tử môi trường 
 D. Sóng cơ truyền trong chất rắn luôn là sóng dọc 

Câu 2. Dòng diện xoay chiều qua một đoạn mạch có cường độ  0i I cos t   . Đại lượng  được gọi là 

 A.   pha ban đầu của dòng điện B.   chu kì của dòng điện. 
 C. tần số của dòng điện. D. tần số góc của dòng điện. 

Câu 3. Đặt vào hai đầu đoạn mạch RLC nối tiếp một điện áp xoay chiều   0u U cos 2 ft V  . Ban đầu 

0f f  thì trong mạch xảy ra hiện tượng cộng hưởng, sau đó tăng dần tần số dòng điện và giữ nguyên tất cả 

các thông số khác. Chọn phát biểu sai. 
 A.   Hệ số công suất của mạch giảm. B. Cường độ hiệu dụng của dòng giảm. 
 C.   Điện áp hiệu dụng trên tụ điện tăng. D. Điện áp hiệu dụng trên điện trở giảm. 
Câu 4. Trong thí nghiệm Young về giao thoa ánh sáng, nếu chỉ tăng khoảng cách hai khe đến màn lên hai 
lần thì khoảng vân i 
 A.   tăng 2 lần B. giảm hai lần C.   tăng hai lần D.   không đổi 
Câu 5. Công thức định luật Farađây về hiện tượng điện phân là 

 A.   nF
m

AIt
  B.   AIt

m
nF

  C.   AIn
m

tF
  D. At

m
nF

  

Câu 6. Khi chiếu một chùm sáng truyền qua máy quang phổ lăng kính thì chùm sáng lần lượt đi qua các 
bộ phận theo thứ tự là 
 A. lăng kính, buồng tối, ống chuẩn trực. B. ống chuẩn trực, lăng kính, buồng tối. 
 C. ống chuẩn trực, buồng tối, lăng kính. D.   lăng kính, ống chuẩn trực, buồng tối. 

Câu 7. Đặt điện áp 0u U cos t  vào hai đầu cuộn cảm thuần có độ tự cảm L. Tại thời điểm điện áp giữa 

hai đầu cuộn cảm có độ lớn cực đại thì cường độ dòng điện qua cuộn cảm bằng 

 A.   0U
.

2 L
 B.   0.  C.   0U

.
2 L

 D. 0U
.

L
 

Câu 8. Tốc độ truyền sóng là 
 A. tốc độ dao động của phần tử vật chất trong môi trường. 
 B. quãng đường phần tử vật chất đi được trong một đơn vị thời gian. 
 C. quãng đường phần tử vật chất đi được trong một chu kỳ. 
 D. tốc độ lan truyền dao động của phần tử vật chất trong môi trường. 
Câu 9. Mạch dao động điện từ dao động tự do với tần số góc riêng là ω. Biết điện tích cực đại trên tụ điện 

là 0q , cường độ dòng điện cực đại 0I  qua cuộn dây được tính bằng biểu thức 

 A.   
2

0 0I q  B.   0
0

q
I 


 C.   0 0I q  D. 0 0I 2 q   

Câu 10. Một con lắc lò xo gồm vật có khối lượng m và lò xo có độ cứng k, dao động điều hòa.Nếu tăng độ 
cứng k lên 2 lần và giảm khối lượng m đi 8 lần thì tần số dao động của vật sẽ 
 A.   giảm 4 lần. B.   tăng 4 lần. C. tăng 2 lần. D.   giảm 2 lần. 
Câu 11. Khi nói về tia X, phát biểu nào sau đây sai? 
 A. Tia X có khả năng đâm xuyên.       B. Tia X có tác dụng làm đen kính ảnh. 
 C. Tia X có khả năng gây ra hiện tượng quang điện.D. Tia X có tác dụng nhiệt mạnh, dùng để sưởi ấm. 
Câu 12. Theo nhà vật lý Đan Mạch Niels Bohr, ở trạng thái dừng của nguyên tử thì êlectron 
 A. có bán kính quĩ đạo tăng hoặc giảm liên tục B. có năng lượng hoàn toàn xác định 
 C. chuyển động hỗn loạn. D. luôn đứng yên. 
Câu 13. Các tia không bị lệch trong điện trường là. 
 A.   Tia  và tia            B. Tia  và tia X C.   Tia  , tia  và tia  D. Tia   và tia  
Câu 14. Hãy chọn kết luận đúng: 
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 A. Sóng âm không truyền được trong nước. 
 B. Cường độ âm là năng lượng được sóng âm truyền qua 1 đơn vị diện tích trong 1 đơn vị thời gian. 
 C. Vận tốc truyền âm phụ thuộc vào nhiệt độ của môi trường. 
 D. Sóng âm truyền được trong chân không. 
Câu 15. Khi nói về dao động cưỡng bức, phát biểu nào sau đây là sai? 
 A. tần số của ngoại lực tăng thì biên độ dao động tăng. 
 B. dao động cưỡng bức là dao động tuần hoàn theo thời gian. 
 C. tần số của dao động bằng tần số của ngoại lực. 
 D. biên độ của dao động phụ thuộc vào tần số của ngoại lực. 
Câu 16. Quan hệ giữa cường độ điện trường E và hiệu điện thế U giữa hai điểm trong điện trường đều mà 
hình chiếu đường đi nối hai điểm đó lên đường sức là d được cho bởi biểu thức 
 A.   U = qEd. B.   U=Ed. C.   U/d. D. U = qE/d. 
Câu 17. Trong một phản ứng hạt nhân tỏa năng lượng, gọi tổng năng lượng liên kết của các hạt trước phản 

ứng là tE  và tổng năng lượng liên kết của các hạt sau phản ứng là sE . Hệ thức nào sau đây đúng? 

 A. st EE  .                  B.  
 

st EE  . C.   st EE  .                D.   st EE  Lời giải 

Câu 18. Trong dao động điều hòa con lắc đơn, phát biểu nào sau đây là không đúng ? 
 A. chu kỳ dao động phụ thuộc vào khối lượng của vật nặng. 
 B. gia tốc của vật phụ vào khối lượng của vật nặng. 
 C. Lực căng dây phụ thuộc vào khối lượng của vật nặng. 
 D. Lực kéo về phụ thuộc vào khối lượng của vật nặng. 
Câu 19. Máy biến áp là thiết bị 
 A. làm tăng công suất của dòng điện xoay chiều. 
 B. biến đổi dòng điện xoay chiều thành dòng điện một chiều. 
 C. biến đổi tần số của dòng điện xoay chiều. 
 D. có khả năng biến đổi điện áp của dòng điện xoay chiều. 

Câu 20. Đặt điện áp u = U0.cosπ100t (V) vào hai đầu tụ điện có 
310

C




  (H). Dung kháng của tụ là 

 A.   10Ω B.   1000Ω C. 200 Ω D.   100Ω 
Câu 21. Gia tốc tức thời trong dao động điều hòa biến đổi 
 A. ngược pha với li độ B.   vuông pha so với li độ 
 C. lệch pha π/4 so với li độ D.   cùng pha với li độ 
Câu 22. Khi hiện tượng quang dẫn xảy ra, trong chất bán dẫn có hạt tham gia vào quá trình dẫn điện là 

A. electron và hạt nhân.  B. electron và các ion dương. 
C. electron và lỗ trống mang điện âm. D. electron và lỗ trống mang điện dương. 

Câu 23. Một mạch dao động lí tưởng gồm cuộn dây có L 2mH  dòng điện cực đại chạy qua L là 0I 4A
. Năng lượng điện từ trong mạch là 
 A.   0, 016J . B.   0, 004J . C. 16J . D.   0,16J . 
Câu 24. Trong thí nghiệm Yuong cho a = 2mm, D = 1,2m, Nguồn ánh sáng có bước sóng . Trên màn 
người ta quan sát được 7 vân sáng mà khoảng cách giữa hai vân sáng ngoài cùng là 2,16mm. Giá trị bằng 
 A.   639nm. B. 600nm C.   500nm D.   591nm 
Câu 25. Một đám nguyên từ Hidro mà tất cả các nguyên tử đều có electron ở cùng 1 mức kích thích thứ 3. 

Cho biết 
2

13, 6
( )nE eV

n
   với n  N*. Tính bước sóng dài nhất trong các bức xạ trên? 

 A.   1,88.10-6m. B.   65,76.10-8m. C.   12,2.10-8m. D. 10,3.10-8m. 
Câu 26. Năng lượng tới thiểu để bứt êlectron ra khỏi kim loại 3,05eV. Kim loại này có giới hạn quang điện 
là 
 A.   0,38 .m  B.   0,72 .m  C. 0, 656 .m  D.   0, 407 .m  

Câu 27. Một con lắc đơn có chiều dài dây treo l = 98cm vật treo vào dây có khối lượng m=100g. Dao động 
điều hòa tại một nơi có gia tốc trọng trường g = 9,8m/s2 với phương trình li độ góc 

))(
3

cos(12,0 radt
  . ( lấy 102  ) Phương trình vận tốc dài ( hay tiếp tuyến) có dạng: 
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 A. )/)(
6

5
cos(76,11 scmtv

   B. )/)(
6

cos(76,11 scmtv
   

 C. )/)(
6

5
2cos(52,23 scmtv

   D. )/)(
6

cos(76,11 scmtv
   

Câu 28. Nối cuộn sơ cấp của một máy biến áp lý tưởng vào lưới điện xoay chiều. Biết tải tiêu thụ ở cuộn 
thứ cấp là một điện trở thuần và cường độ dòng điện hiệu dụng trong cuộn sơ cấp bằng 1 .A Nếu bỗng nhiên 
số vòng dây ở cuộn thứ cấp tăng lên gấp đôi thì cường độ dòng điện hiệu dụng ở cuộn sơ cấp bằng 

 A.   8 .A  B.   1 .A  C. 4 .A  D.   2 .A  

Câu 29. Hai điểm M và N ở gần một dòng điện thẳng dài, cảm ứng từ tại M lớn hơn cảm ứng từ tại N 4 
lần. Kết luận nào sau đây là đúng? 

 A.   M Nr r /2  B. M Nr 4r  C.   M Nr r /4  D.   M Nr 2r  

Câu 30. Một sợi dây đàn hồi AB = 1m căng ngang, đang có sóng dừng ổn định. Trên dây có 4 bó sóng. 
Biết dây dao động với tần số 50 Hz, vận tốc truyền sóng trên dây là 
 A.   1 m/s B. 50 m/s C.   7,5 m/s. D.   25 m/s. 
Câu 31. Cho mạch điện như hình vẽ. Biết 12 V,  r 4 ,     bóng đèn thuộc loại 6V 6W.  Để đèn sáng 

bình thường thì giá trị của XR  là: 

 
 A. 4  B.   2  C. 6  D.   12 

Câu 32. Cho khối lượng nguyên tử của đồng vị cacbon 
13
6 C ; êlectron; prôtôn và nơtron lần lượt là 

12112,490MeV/c2; 0,511 MeV/c2; 938,256 MeV/c2 và 939,550 MeV/c2. Năng lượng liên kết của hạt 
13
6 C  

bằng 
 A.   103,594 MeV. B.   96,962 MeV. C.   100,028 MeV. D. 93,896 MeV. 
Câu 33. Một mạch dao động điện từ lí tưởng gồm tụ điện và cuộn cảm thuần có độ tự cảm 0,1mH . Trong 

mạch đang có dao động điện từ tự do, điện áp cực đại giữa hai bản tụ là 10V , cường độ dòng điện cực đại 
trong mạch là 1 mA . Mạch dao động cộng hưởng được với sóng điện từ có bước sóng là 

 A.   60m. B.   600m. C.   18,85m . D. 188, 5m . 
Câu 34. Một vật tham gia đồng thời 2 dao động diêu hoà cùng phương cùng tần số và vuông pha với nhau. 
Nếu chỉ tham gia dao động thứ nhất thì cơ năng dao động là W1. Nếu chỉ tham gia dao động thứ hai thì cơ 
năng dao động là W2. Nếu tham gia đồng thời 2 dao động thi cơ năng dao động là 

 A.    B. 0,5(W1 + W2). C.   (W1 + W2). D.    

Câu 35. Đoạn mạch gồm cuộn cảm thuần có L= 0,5
H


 mắc nối tiếp với tụ điện có C=

410

1,5
F





. Đặt vào hai 

đầu đoạn mạch một điện áp 
0 cos(100 )

4
u U t V

   ổn định. Tại thời điểm t, điện áp tức thời giữa hai 

đầu đoạn mạch là 100 V thì dòng điện tức thời trong mạch là 2 (A). Biểu thức cường độ dòng điện qua 
mạch là 

 A. 
2 2 cos 100

4
i t A    

  . B. 
5 cos 100

4
i t A    

  .
 

 C. 

3
5 cos 100

4
i t A

   
  . D. 

3
3 cos 100

4
i t A

   
  .

 

Câu 36. Một nguồn âm O (coi như nguồn điểm) công suất 4 (mW). Giả sử nguồn âm và môi trường đều 
đẳng hướng, bỏ qua sự hấp thụ âm và phản xạ âm của môi trường. Cho biết ngưỡng nghe và ngưỡng đau 
đối với âm đó lần lượt 10-11 (W/m2) và 10-3 (W/m2). Để nghe được âm mà không có cảm giác đau thì phải 
đứng trong phạm vi nào trước O ? 
 A.   10 m - 10000 m B. 10 m - 1000 m C.   1 m - 10000 m D.   1 m - 1000 m 

 0,52 2
1 20,5 W W  0,52 2

1 2W W .
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Câu 37. Một sóng hình sin đang truyền trên một sợi dây theo chiều dương của trục Ox. Hình vẽ mô tả hình 
dạng của sợi dây tại thời điểm t1 (đường nét đứt) và t2 = t1 + 0,3 (s) (đường liền nét). Tại thời điểm t2, vận 
tốc của điểm M trên dây là 

 
 A. -39,3 cm/s. B. 27,8 cm/s. C. -27,8 cm/s. D. 39,3 cm/s. 
Câu 38. Đoạn mạch xoay chiều gồm điện trở mắc nối tiếp với một hộp kín X. khi đặt vào hai đầu mạch 

một điện áp xoay chiều có giá trị hiệu dung U thì điện áp hiệu dụng hai đầu Ro và hộp X lần lượt là 
2

3

U

và 
5

3

U
. Biết X chứa một trong các phần tử: cuộn dây hoặc điện trở thuần hoặc tụ điện. hệ số công suất 

của mạch bằng bao nhiêu? 

 A. 3

4
 B. 

3

2
 C. 1

2
 D. 

2

2
 

Câu 39. Trong thí nghiệm Y-âng về giao thoa ánh sáng, nguồn sáng phát ra ánh sáng đơn sắc có bước sóng 
. Trên màn quan sát, trên đoạn thẳng MN dài 20 mm (MN vuông góc với hệ vân giao thoa) có 10 vân 

tối, M và N là vị trí của hai vân sáng. Thay ánh sáng trên bằng ánh sáng đơn sắc có bước sóng  thì 

tại M là vị trí của một vân giao thoa, số vân sáng trên đoạn MN lúc này là 
 A. 7 B.   5 C.   8. D.   6 
Câu 40. Một con lắc Lò xo dao động điều hòa với biên độ A = 8cm, hình bên là một phần đường cong biểu 
diễn sự phụ thuộc công suất tức thời của lực kéo về theo li độ. Biết P2 =1,5 P1 và x1 = 2cm thì x2 gần với 
giá trị nào nhất sau đây ? 

 
 A. 7,45cm B. 7,58 cm C. 7,25 cm D. 7,35cm 

------------- HẾT ------------- 
 

ĐÁP ÁN ĐỀ SỐ 19 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
A D C C B B B D C B 
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 
D B B C A B A A D A 
21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 
A D A B A D A C C D 
31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 
B D C C C C B D A D 

 
 

 

1

1
2

5

3
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ĐỀ SỐ 20 MÔN VẬT LÍ - ÔN THI TỐT NGHIỆP THPT  

Câu 1. Một con lắc lò xo gồm vật nhỏ có khối lượng m và lò xo có độ cứng k, dao động điều hòa với 

phương trình  x Acos t   . Mốc thế năng ở vị trí cân bằng. Cơ năng của con lắc là 

 A.   21
mx

2
 B.   21

kx
2

 C. 21
mA

2
 D.   21

kA
2

 

Câu 2. Nhận xét nào sau đây không đúng? 

 A. Biên độ dao động cưỡng bức đạt cực đại khi tần số của lực cưỡng bức bằng tần số dao động riêng 
của vật 

 B. Dao động tắt dần càng nhanh nếu lực cản của môi trường càng lớn 

 C. Dao động cưỡng bức có tần số bằng tần số của lực cưỡng bức. 

 D. Biên độ của dao động cưỡng bức không phụ thuộc tần số của lực cưỡng bức 

Câu 3. Độ lớn cường độ điện trường tại một điểm gây bởi một điện tích điểm không phụ thuộc 

 A. độ lớn điện tích thử.       B. độ lớn điện tích đó. 

 C. khoảng cách từ điểm đang xét đến điện tích đó. D. hằng số điện môi của của môi trường. 

Câu 4. Trong chân không, tia tử ngoại có bước sóng trong khoảng 

 A. từ 380 nm đến 760 nm. B.   từ 760 nm đến vài milimét. 

 C. từ vài nanômét đến 380 nm. D.   từ 10−12 m đến 10−9 m. 

Câu 5. Giao thoa sóng ở mặt nước với hai nguồn kết hợp dao động điều hòa cùng pha theo phương thẳng 
đứng. Sóng truyền trên mặt nước có bước sóng λ. Cực tiểu giao thoa nằm tại những điểm có hiệu đường đi 
của hai sóng từ hai nguồn tới đó thỏa mãn: 

 A. 2 1d d k   với k 0; 1; 2;...    B.   2 1d d k
2


   với k 0; 1; 2;...    

 C. 2 1

1
d d k

2 2

    
 

 với k 0; 1; 2;...    D.   2 1

1
d d k

2
     
 

 với k 0; 1; 2;...    

Câu 6. Phát biểu nào sau đây về thuyết lượng tử là sai? 

 A. Với mỗi ánh sáng đơn sắc có tần số f, các photon đều giống nhau có năng lượng hf. 

 B. Ánh sáng được tạo thành bởi các hạt gọi là photon. 

 C. Photon chỉ tồn tại trong trại thái chuyển động. Không có photon đứng yên. 

 D. Trong các môi trường, photon bay với tốc độ c = 3.108 m/s dọc theo các tia sáng. 

Câu 7. Một mạch dao động LC lí tưởng đang có dao động điện từ tự do với điện tích cực đại của tụ điện là 

0Q  và cường độ dòng điện cực đại trong mạch là 0I . Dao động điện từ tự do trong mạch có tần số là: 

 A.   0

0

I
f

Q



 B.   0

0

I
f

2 Q



 C.   0

0

2 I
f

Q


  D. 0

0

I
f

4 Q



 

Câu 8. Pin quang điện là nguồn điện 
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 A. biến đổi trực tiếp nhiệt năng thành điện năng.   B. biến đổi trực tiếp quang năng thành điện năng. 

 C. hoạt động dựa trên hiện tượng cảm ứng điện từ.D. hoạt động dựa trên hiện tượng quang điện ngoài. 

Câu 9. Khi có sóng dừng trên một sợi dây đàn hồi thì 

 A. khoảng thời gian ngắn nhất giữa hai lần sợi dây duỗi thẳng là một nửa chu kì sóng 

 B. tất cả các phần từ trên dây đều đứng yên 

 C. khoảng cách giữa điểm nút và điểm bụng liền kề là một nửa bước sóng 

 D. hai điểm đối xứng với nhau qua một điểm nút luôn dao động cùng pha 

Câu 10. Một vật dao động điều hòa trên trục Ox quanh vị trí cân bằng O. Gọi ,A   và  lần lượt là biên 

độ, tần số góc và pha ban đầu của dao động. Biểu thức vận tốc của vật theo thời gian t là 

 A.  v A sin t .      B.    v A cos t .     

 C.  2v A cos t .     D.    v A sin t .     

Câu 11. Hạt mang điện cơ bản trong bán dẫn tinh khiết là 

 A.   electron và lỗ trống.  B.   ion dương. C.   lỗ trống.                    D. electron tự do. 

Câu 12. Hãy xác định trạng thái kích thích cao nhất của các nguyên tử hiđrô trong trường hợp người ta chỉ 
thu được 6 vạch quang phổ phát xạ của nguyên tử hiđrô. 

 A.   Trạng thái N. B.   Trạng thái O. C. Trạng thái L. D.   Trạng thái M. 

Câu 13. Phát biểu nào sau đây là sai khi nói về dao động của con lắc đơn (bỏ qua lực cản)? 

 A. Khi vật nặng ở vị trí biên, cơ năng của con lắc bằng thế năng của nó. 

 B. Chuyển động của con lắc từ vị trí biên về vị trí cân bằng là nhanh dần. 

 C. Khi vật nặng đi qua vị trí cân bằng, thì trọng lực tác dụng lên nó cân bằng với lực căng của dây. 

 D. Với dao động nhỏ thì dao động cùa con lắc là dao động điều hòa. 

Câu 14. Trong đoạn mạch điện xoay chiều gồm điện trở thuần R, cuộn dây thuần cảm L và tụ điện C mắc 
nối tiếp đang xảy ra cộng hưởng điện. Nếu tăng tần số của điện áp đặt vào hai đầu đoạn mạch thì cường độ 
dòng điện trên đoạn mạch 

 A. có giá trị hiệu dụng tăng.                  B. trễ pha so với điện áp giữa hai đầu đoạn mạch. 

 C. sớm pha so với điện áp giữa hai đầu đoạn mạch. 

 D. cùng pha so với điện áp giữa hai đầu đoạn mạch. 

Câu 15. Một sóng âm và một sóng ánh sáng truyền từ không khí vào nước thì bước sóng 

 A. của sóng âm và sóng ánh sáng đều tăng. B. của sóng âm giảm còn bước sóng của sóng ánh sáng tăng. 

 C. của sóng âm và sóng ánh sáng đều giảm. 

 D. của sóng âm tăng còn bước sóng của sóng ánh sáng giảm. 

Câu 16. Phản ứng hạt nhân nào sau đây là phản ứng nhiệt hạch? 

 A.   1H2 + 1H3 → 2He4 + 0n1. B. 0n1 + 92U235 → 56Ba144 + 36Kr89 + 30n1. 

 C.   84Po210 → 2He4 + 82Pb206. D. 0n1 + 92U235 → 54Xe139 + 38Sr95 + 20n1. 
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Câu 17. Số chỉ của ampe kế khi mắc nối tiếp vào đoạn mạch điện xoay chiều cho ta biết giá trị cường độ 

dòng điện 

 A.   hiệu dụng. B.   trung bình. C. tức thời. D.   cực đại. 

Câu 18. Trong một mạch kín gồm nguồn điện có suất điện động E, điện trở trong r và mạch ngoài có điện 
trở R. Hệ thức nào sau đây nêu lên mối quan hệ giữa các đại lượng trên với cường độ dòng điện I chạy 
trong mạch? 

 A.   E
I

r
  B. r

I E
R

   C.   E
I

R
  D.   E

I
R r




 

Câu 19. Nguyên tử mà hạt nhân có số proton và số notron tương ứng bằng số notron và số proton có trong 

hạt nhân nguyên tử 
3
2He, là nguyên tử 

 A.   triti 
3
1T B.   đơteri 

2
1 D  C. hêli 

4
2He  D.   liti 

6
3 Li  

Câu 20. Chiếu xiên từ không khí vào nước một chùm sáng song song rất hẹp (coi như một tia sáng) gồm 

hai thành phần đơn sắc là chàm và vàng với góc tới là i. Gọi rc, rv lần lượt là góc khúc xạ ứng với tia màu 

chàm và tia màu vàng. Hệ thức đúng là 

 A.   c vi r r   B.   c vr r i   C.   v cr r i   D. v ci r r   

Câu 21. Trong thí nghiệm Young về giao thoa ánh sáng, nếu tăng khoảng cách hai khe đến màn lên hai lần 

đồng thời giảm khoảng cách hai khe 2 lần thì khoảng vân i 

 A.   không đổi B.   tăng 4 lần C. giảm 4 lần D.   tăng hai lần 

Câu 22. Công thức tính tổng trở của đọan mạch RLC mắc nối tiếp là 

 A.   .B. .C.   .D. . 

Câu 23. Một mạch dao động điện từ LC lí tưởng gồm cuộn cảm thuần có độ tự cảm 5mH  và tụ điện có 
điện dung 5nF . Trong mạch có dao động điện từ tự do. Khoảng thời gian giữa hai lần liên tiếp mà điện tích 
trên một bản tụ điện có độ lớn cực đại là 

 A. 2,5π.10-6s. B.   10π.10-6s. C.   10-6s. D.   5π.10-6s. 

Câu 24. Đặt điện áp xoay chiều 200 2 cos100u t  (V) vào hai đầu điện trở thuần R = 100Ω. Công suất 
tỏa nhiệt trên R là 

 A. 200W B.   400 W C.   100 W D.   800W 

Câu 25. Ban đầu một mẫu chất phóng xạ nguyên chất có N0 hạt nhân. Biết chu kì bán rã của chất phóng xạ 
này là T. Sau thời gian 3T, kể từ thời điểm ban đầu, số hạt chưa phân rã của mẫu chất phóng xạ này là 

 A.   07N

8
. B. 0N

4
. C.   0N

8
. D.   03N

4
. 

Câu 26. Khi cường độ âm gấp 100 lần cường độ âm chuẩn thì mức cường độ âm có giá trị là: 

 A.   L = 100 dB B. L = 2 dB C.   L = 20 dB D.   L = 20 B 

 22
CL ZZRZ   22

CL ZZRZ 
CL ZZRZ   22

CL ZZRZ 
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Câu 27. Đoạn mạch điện xoay chiều AB chỉ chứa một trong các phần tử: điện trở thuần, cuộn dây hoặc tụ 

điện. Khi đặt hiệu điện thế 0 cos( )
6

u U t V
   lên hai đầu A và B thì dòng điện trong mạch có biểu thức 

0 cos( ) A
3

i I t
  . Đoạn mạch AB chứa 

 A.   tụ điện.                        B. cuộn dây có điện trở thuần.C.   cuộn dây thuần cảm.   D. điện trở thuần. 

Câu 28. Trong thí nghiệm Yuong cho D = 2m, = 0,5 , khoảng cách liên tiếp giữa hai vân sáng là 

2mm. Khoảng cách giữa hai khe là 

 A. 0,7mm B. 0,5mm C. 0,4mm D. 0,6mm 

Câu 29. Một sóng cơ học có tần số f, biên độ A trong một môi trường với bước sóng . Tỉ số giữa tốc độ 

cực đại của phần tử môi trường và tốc độ truyền sóng là: 

 A.   
2

.
A


 B.   

A
.

2
 C. 

A
.

2




 D.   
2 A

.



 

Câu 30. Từ thông   qua một khung dây biến đổi theo thời gian được cho trên 

hình bên. Suất điện động cảm ứng Ce  xuất hiện trên khung 

 

 A. từ 0,2 đến 0,3 s là 9 V. B. từ 0 đến 0,3 s là 3 V. 

 C. từ 0 đến 0,1 s là 3 V. D. từ 0,1 đến 0,2 s là 6 V. 

Câu 31. Một máy biến áp lí tưởng có cuộn sơ cấp gồm 2400 vòng dây, cuộn thứ cấp gồm 800 vòng dây. 
Nối hai đầu cuộn sơ cấp với điện áp xoay chiều có giá trị hiệu dụng 210V. Điện áp hiệu dụng giữa hai đầu 

cuộn thứ cấp khi máy biến áp hoạt động không tải là 

 A.   70V B.   105V C. 0V D.   630V 

Câu 32. Mạch dao động LC trong một thiết bị phát sóng điện từ có L 2 H   và C 1,5 pF . Mạch dao động 

này có thể phát được sóng điện từ có bước sóng là 

 A.   1, 52m . B.   2, 36m . C.   3, 26m . D. 4,17m . 

Câu 33. Khi chiếu bức xạ 1 320  nm và 2 520  nm vào một tấm kim loại ta thấy tỉ số các vận tốc ban 

đầu cực đại là 2. Công thoát của kim loại làm catot là 

 A.   3,89 eV. B. 2,89 eV. C.   4,89 eV. D.   1,89 eV. 

Câu 34. Một vật dao động điều hòa với tốc độ ban đầu là 1 m/s và gia tốc là 
210 3m/ s . Khi đi qua vị 

trí cân bằng thì vật có tốc độ là 2 m/s. Phương trình dao động của vật là 

 A. x 10cos 20t cm.
3

   
 

 B.   x 20cos 20t cm.
3

   
 

 

 C. x 20cos 10t cm.
6

   
 

 D.   x 10cos 10t cm.
6

   
 

 

 m
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Câu 35. x 20cos 10t cm s.
6

    
 

 Đặt điện áp xoay chiều u U 2 cos t   vào hai đầu đoạn mạch 

mắc nối tiếp gồm điện trở thuần R, tụ điện có điện dung C và cuộn cảm thuần có độ tự cảm L thay đổi được. 
Điều chỉnh L để điện áp hiệu dụng ở hai đầu cuộn cảm đạt giá trị cực đại thì thấy giá trị cực đại đó bằng 
100 V và điện áp hiệu dụng ở hai đầu tụ điện bằng 36 V. Giá trị của U là 

 A. 80 V. B. 136 V. C. 64 V. D. 60 V. 

Câu 36. Một vật có khối lượng không đổi, thực hiện đồng thời hai dao động điều hòa có phương trình dao 

động lần lượt là  1x 8cos 2 t   cm và 
2 2

2
x A cos 2 t

3

    
 

cm thì phương trình dao động tổng hợp là 

x A cos 2 t
2

    
 

cm. Để năng lượng dao động đạt giá trị cực đại thì biên độ dao động A2 phải có giá trị 

 A.   16cm B. 8
cm

3
 C.   8 3 cm D.   16

cm
3

 

Câu 37. Trên mặt nước có hai nguồn sóng S1, S2 đồng bộ với tần số 50Hz đặt cách nhau 10cm. Tốc độ 
truyền sóng trên mặt nước là 75 cm/s. C là một điểm trên mặt nước sao cho CS1 = CS2 = 10cm. Xét các 
điểm trên mặt nước thuộc đoạn thẳng CS2, điểm mà phần tử tại đó dao động với biên độ cực đại cách S2 
một đoạn ngắn nhất có giá trị gần nhất là. 

 A.   5 mm. B. 4 mm. C.   7 mm. D.   9 mm. 

Câu 38. Một con lắc lò xo treo thẳng đứng, tại vị trí cân bằng lò xo dãn 4 cm. Bỏ qua lực cản không khí. 

Lấy 
2g 10   m/s2. Kích thích cho vật dao động điều hoà theo phương thẳng đứng, trong một chu kì thời 

gian lực đàn hồi ngược chiều lực kéo về là 
2

15
s. Tốc độ cực đại của vật gần nhất với giá trị nào sau đây ? 

 A.   100 cm/s B.   75 cm/s C.   65 cm/s D. 120 cm/s 

Câu 39. Một mạch điện xoay chiều AB gồm một điện trở thuần R, một cuộn cảm thuần có độ tự cảm L, 
một tụ điện có điện dung C thay đổi được, mắc nối tiếp theo đúng thứ tự. Điểm M nằm giữa cuộn cảm và 
tụ điện. Đặt vào hai đầu mạch một điện áp xoay chiều 2 cosu u t . Các đại lượng R, L, U,   không 
đổi. Điều chỉnh C sao cho điện áp hiệu dụng giữa 2 đầu đoạn mạch MB đạt giá trị cực đại, lúc này: điện áp 

hiệu dụng giữa hai đầu điện trở R là 150V; điện áp tức thời gữa 2 đầu đoạn mạch AB là 150 6  (V). Điện 
áp hiệu dụng giữa hai đầu đoạn mạch AB là 

 A. 100 3  V B. 150 2  V C. 150V D. 300V 
Câu 40. Chọn A Trong thí nghiệm Y –âng về giao thoa ánh sáng, khoảng cách giữa 2 khe là 1mm, khoảng 
cách từ mặt phẳng chứa 2 khe đến màn quan sát là 1m. Nguồn phát ra ánh đa sắc có bước sóng 580nm 

 700nm. Điểm M trên màn, có đúng 4 bức xạ cho vân sáng và 4 bức xạ cho vân tối. Khoảng cách xa 
nhất từ M đến vân sáng trung tâm gần giá trị nào nhất sau đây? 

 A. 15,04mm. B. 15,09mm. C. 16,52mm. D. 14,8mm. 
------------- HẾT ------------- 

ĐÁP ÁN ĐỀ SỐ 20 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
D D A C D D B B A A 
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 
A A C C D A A D A B 
21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 
B B D B C C B B D C 
31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 
A C D C A C C B D B 
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ĐỀ SỐ 21 MÔN VẬT LÍ - ÔN THI TỐT NGHIỆP THPT  

Câu 1: Hiện tượng bứt electron ra khỏi kim loại, khi chiếu ánh sáng kích thích có bước sóng thích hợp 
lên kim loại được gọi là 

A. hiện tượng bức xạ. B. hiện tượng phóng xạ. C. hiện tượng quang dẫn. D. hiện tượng quang điện. 

Câu 2: Phát biểu nào sau đây là sai? Sóng điện từ và sóng cơ đều có thể 

 A. phản xạ được trên mặt phân cách giữa hai môi trường vật chất. 

 B. truyền được trong chân không. 

 C. nhiểu xạ khi gặp vật cản. 

 D. truyền từ chất khí sang chất lỏng và ngược lại. 

Câu 3: Trong hạt nhân nguyên tử 14
6C  có 

A. 14 prôtôn và 6 nơtron. B. 6 prôtôn và 14 nơtron. C. 6 prôtôn và 8 nơtron. D. 8 prôtôn và 6 nơtron. 

Câu 4: Hằng số phóng xạ   và chu kì bán rã T liên hệ với nhau bởi hệ thức nào sau đây? 

A. ln 2T   B. .ln 2T                      C. 
0,693

T   D. 0,963

T
    

Câu 5: Hạt nhân 14
6C  phóng xạ β-. Hạt nhân con sinh ra có 

A. 5p và 6n. B. 6p và 7n. C. 7p và 7n. D. 7p và 6n. 

Câu 6: Mạch dao động điện từ gồm tụ điện C và cuộn cảm L, dao động tự do với tần số góc bằng 

A. 2 LC   B. 
2

LC


   C. LC . D. 

1

LC
   

Câu 7: Khi một tia sáng truyền tư môi trường nay sang môi trường khác, đại lượng không đổi là 

A. phương truyền của tia sáng. B. tốc độ ánh sáng. 

C. bước sóng ánh sáng.  D. tần số ánh sáng. 

Câu 8: Điều nào sau đây là sai khi nói về máy quang phổ? 

A. Máy quang phổ dùng để phân tích chùm sáng nhiều thành phần thành những thành phần đơn sắc khác 
nhau. 

B. Ống chuẩn trực của máy quang phổ dùng để tạo ra chùm sáng phân kì. 

C. Lăng kính trong máy quang phổ dùng để tạo ra chùm sáng phân kì. 

D. Một trong những bộ phận chính của máy quang phổ là buồng ảnh. 

Câu 9:Điốt bán dẫn có cấu tạo 
A. gồm hai lớp tiếp xúc p – n và có tính chỉnh lưu, biến điện xoay chiều thành một chiều. 
B. gồm một lớp tiếp xúc p – n và có tính chỉnh lưu, biến điện một chiều thành xoay chiều. 
C. gồm hai lớp tiếp xúc p – n và có tính chỉnh lưu, biến điện một chiều thành xoay chiều. 
D. gồm một lớp tiếp xúc p – n và có tính chỉnh lưu, biến điện xoay chiều thành một chiều. 

Câu 10:Một khung dây dẫn quay đều quanh trong một từ trường đều có cảm ứng từ B


 vuông góc trục 

quay của khung với vận tốc 150 vòng/phút. Từ thông cực đại gửi qua khung là  10/ W .b  Suất điện động 

hiệu dụng trong khung là:  

    A. 25 V.                          B. 2 5 2  V . C. 50 V. D. 50 2  V  
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Câu 11: Laze A phát ra chùm bức xạ có bước sóng 0,45 m với công suất 1,6 W. Laze B phát ra chùm bức 
xạ có bước sóng 0,60 m  với công suất 0,6 W. Tỉ số giữa số phôtôn của laze B và số phôtôn của laze A 
phát ra trong mỗi giây là 

 A.1 B.
20

9
 C.2 D. 

3

4
 

Câu 12: Đoạn mạch điện xoay chiều gồm hai phần tử R và L. Độ lệch pha của điện áp và dòng điện 
trong mạch được cho bởi công thức 

A. 
L

R
tanφ=

Z
  B. LZ

tanφ=
R

  C. 
2 2

L

R
tanφ=

R Z
 D. LZ

tanφ=
R

 

Câu 13:Cho mạch điện xoay chiều gồm điện trở R = 100, tụ điện có 
410

C F




  và cuộn cảm thuần có 

2
L H


 mắc nối tiếp. Đặt vào hai đầu đoạn mạch một điện áp xoay chiều  200 cos 100u t V . Cường 

độ dòng điện  hiệu dụng qua mạch là: 

A. 1,4 A.    B. 2A.           C. 0,5 A.               D. 1 A . 

Câu 14: Đặt điện áp xoay chiều có giá trị hiệu dụng 200 V vào hai đầu đoạn mạch mắc nối tiếp gồm điện 
trở thuần 100 Ω cuộn cảm thuần và tụ điện. Biết điệp áp hiệu dụng ở hai đầu cuộn cảm thuần là 120 V, điệp 
áp hiệu dụng ở hai đầu tụ điện là 280 V. Công suất tiêu thụ trong đoạn mạch bằng 
A. 400 W.    B. 240W.           C. 144 W.               D. 120 W. 

Câu 15: Âm sắc là một đặc trưng sinh lí của âm gắn liền với 

A. tần số âm. B. mức cường độ âm C. cường độ âm. D. đồ thị dao động âm 

Câu 16: Cường độ dòng điện chạy qua dây tóc bóng đèn là I 0, 5 A .  Điện lượng dịch chuyển qua tiết 
diện thẳng của dây tóc trong 10 phút là 

A. 300 C.  B. 600 C.  C. 900 C.  D. 50 0 C.  

Câu 17: Con lắc đơn gồm vật nặng có khối lượng m treo vào sợi dây không dãn có khối lượng không 
đáng kể, có chiều dài l tại nơi có gia tốc trọng trường g, dao động điều hòa với chu kì T. Chu kì T phụ thuộc 
vào 

 A. l và g. B. m và l. C. m và g. D. m, l và g. 

Câu 18: Đoạn mạch điện nào sau đây có hệ số công suất lớn nhất? 

A. Điện trở thuần 1R  nối tiếp với điện trở thuần 2R . B. Điện trở thuần R nối tiếp với cuộn cảm L.  

C. Điện trở thuần R nối tiếp với tụ điện C. D. Cuộn cảm L nối tiếp với tụ điện C. 

Câu 19: Một người quan sát mặt biển thấy có 5 ngọn sóng đi qua trước mặt mình trong khoảng thời gian 
10 (s) và đo được khoảng cách giữa 2 ngọn sóng liên tiếp bằng 5 m. Coi sóng biển là sóng ngang. Tốc độ 
của sóng biển là 

A. 2v  m/s. B. 4v  m/s. C. 6v  m/s. D. 8v  m/s. 

Câu 20:Phát biểu nào sau đây là sai khi nói về dao động tắt dần? 

    A. Dao động tắt dần có biên độ giảm dần theo thời gian.  
    B. Cơ năng của vật dao động tắt dần không đổi theo thời gian. 
    C. Lực cản môi trường tác dụng lên vật luôn sinh công dương.  
    D. Dao động tắt dần là dao động chỉ chịu tác dụng của nội lực. 

Câu 21: Một sóng điện từ có tần sô 90 MHz, truyền trong không khí với tốc độ 83.10  m/s thì có bước 
sóng là  
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A. 3,333 m B. 3,333 km C. 33,33 m D. 33,33 km 

Câu 22: Một máy biến áp có cuộn sơ cấp gồm 500 vòng dây và cuộn thứ cấp gồm 40 vòng dây. Mắc hai 
đầu cuộn sơ cấp vào mạng điện xoay chiều, khi đó điện áp hiệu dụng ở hai đầu cuộn thứ cấp đề hở là 20 V. 
Biết hao phí điện năng của máy biến áp là không đáng kể. Điện áp hiệu dụng ở hai đầu cuộn sơ cấp có giá 
trị bằng 

A. 500 V  B. 250 V C. 1000 V D. 1,6 V 

Câu 23: Khi cường độ âm gấp 100 lần cường độ âm chuẩn thì mức cường độ âm có giá trị là 

A. L = 2 dB B. L = 20 dB C. L = 20 B D. L = 100 dB 

Câu 24: Một vật dao động điều hoà với phương trình liên hệ a, v dạng 
2 2v a

1
360 1,44

   trong đó v 

   2cm / s ,a m / s . Biên độ dao động của vật 

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

Câu 25: Một con lắc lò xo có độ cứng k và vật khối lượng m dao động điều hòa theo phương ngang. 
Hình bên là đồ thị biểu diễn sự phụ thuộc ly độ x của vật m theo thời gian t. Chu kì  dao động của con lắc 
lò xo có giá trị là 
    A.  0,24 s. B.  0,2 s.  

 

    C. 0,25s..      D.  0,4 s. 

 

 

Câu 26: Một sóng ánh sáng có bước sóng 500 nm. Năng lượng của phôtôn tương ứng có giá trị nào sau 
đây? 

A.  2 , 4 8 eV. B. 3,1  eV. C. 193,975.10 eV. D. 2,84.eV  . 

Câu 27: Cho 19 34 81 eV 1, 6.10 J ; h 6, 625.10 J.s ; c 3.10 m / s    . Khi electron trong nguyên tử hidro 
chuyển từ quỹ đạo dừng có năng lượng Em= -0,85 eV sang quỹ đạo dừng có năng lượng E 13, 60 eV 
thì nguyên tử phát bức xạ điện từ có bước sóng 

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

Câu 28: Hai điện tích điểm 8
1q 2.10  C, 8

2q 1 0   C. Đặt cách nhau 20 cm trong không khí. Xác định 
lực tương tác giữa chúng? 

A. 54, 5.10 N  B. 55, 72.10 N  C. 56, 3.10 N  D. 55.10 N  

Câu 29: Thực hiện thí nghiệm giao thoa ánh sáng Y-âng với đồng thời hai bức xạ đơn sắc có bước sóng 

1 0,6 μm   và 2 . Khoảng cách hai khe là a 0,2mm , khoảng cách từ mặt phẳng chứa hai khe đến màn 

là D 1m . Cho biết trong bề rộng của vùng giao thoa trên màn bằng 24mm  có tất cả 17 vạch sáng trong 

đó có 3 vạch là kết quả trùng nhau của hai hệ vân. Tìm 2 , biết hai trong ba vạch trùng nhau nằm ngoài 

cùng của vùng giao thoa.  
A. 540nm  B. 420nm  C. 480nm  D. 760nm   

Câu 30:Trong thí nghiệm về giao thoa ánh sáng Y-âng. Nếu làm thí nghiệm với ánh sáng đơn sắc có bước 

sóng 1 0,6μm   thì trên màn quan sát, ta thấy có 6 vân sáng liên tiếp trải dài trên bề rộng 9mm . Nếu làm 

thí nghiệm với ánh sáng hỗn tạp gồm hai bức xạ có bước sóng 1  và 2  thì người ta thấy từ một điểm M 

trên màn đến vân sáng trung tâm có 3 vân sáng cùng màu với vân sáng trung tâm và tại M là một trong 3 

vân đó. Biết M cách vân trung tâm 10,8mm , bước sóng của bức xạ 2  là 

t(s) 

5
x(cm) 

0, 4O
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A. 0,38μm  B. 0,65μm  C. 0,76μm  D. 0,4μm   

Câu 31: Một vòng dây dẫn kín, phẳng có diện tích 10 cm2. Vòng dây được đặt trong từ trường đều có 
vectơ cảm ứng từ hợp với vectơ pháp tuyến của mặt phẳng vòng dây một góc 60° và có độ lớn là 1,5.10-4 
T. Từ thông qua vòng dây dẫn này có giá trị là 

A. 1,3.10-3 Wb. B. 1,3.l0-7 Wb.  C. 7,5.10-8 Wb.  D. 7,5.10-4 Wb. 

Câu 32: Trong thí nghiệm Y-âng về giao thoa với ánh sáng đơn sắc, khoảng cách giữa hai khe là 1 mm, 
khoảng cách từ mặt phẳng chứa hai khe đến màn quan sát là 2 m và khoảng vân là 0,8 mm. Cho 

83.10  /c m s . Tần số ánh sáng đơn sắc dùng trong thí nghiệm là 

A. 
145,5.10 .Hz  B. 

144,5.10 .Hz  C. 
147,5.10 .Hz  D. 

146,5.10 .Hz  

Câu 33: Một nhà máy phát điện phát ra một công suất điện không đồi là 100 MW. Nếu nâng điện áp đầu 
đường dây truyền tải lên 110 kV thì hiệu suất truyền tải của đường dây là 80%. Nếu điện áp đầu nguồn 
được nâng đến 220 kV thì hiệu suất truyền tải là: 

A. 20%   B. 80% C. 90%  D. 95%  

Câu 34: Trong thí nghiệm tạo vân giao thoa sóng trên mặt nước, hai nguồn kết hợp A, B dao động với 

tần số f = 13 Hz và dao động cùng pha. Tại một điểm M cách A và B những khoảng 1d 12cm ; 2d 14cm
, sóng có biên độ cực đại. Giữa M và đường trung trực không có dãy cực đại khác. Tốc độ truyền sóng trên 
mặt nước là bao nhiêu? 

 A. v = 26 m/s B. v = 26 cm/s C. v = 52 m/s D. v = 52 cm/s 

Câu 35: Một con lắc lò xo treo thẳng đứng, khi cân bằng lò xo giãn 3 cm. Bỏ qua mọi lực cản. Kích 

thích cho vật dao động điều hòa theo phương thẳng đứng thì thấy thời gian lò xo bị nén trong một chu kì 

là T/3 

(T là chu kì dao động của vật). Biên độ dao động của vật bằng: 

A. 3  cm.  B. 6 cm.  C. 2   cm.  D. 3 cm. 

Câu 36: Hai chất điểm (1) và (2) có cùng khối lượng, dao động điều hòa trên hai đường thẳng song song, 

có vị trí cân bằng cùng thuộc một đường thẳng vuông góc với quỹ đạo. 

Đồ thị sự phụ thuộc của li độ vào thời gian của hai chất điểm như hình 

bên. Tại thời điểm hai chất điểm có cùng li độ lần thứ hai kể từ lúc t = 

0, tỉ số động năng của hai chất điểm đ

đ
 bằng 

 A. 1 B. 2 

 C. 3 D. 4 

Câu 37: Một vật thực hiện đồng thời 2 dao động điều hòa cùng phương, cùng tần số có phương trình lần 

lượt là 1 6cos 10
3

x t
   

 
 cm và 2 6 3cos 10

6
x t

   
 

 . Khi dao động thứ nhất có li độ 3 cm và đang 

tăng thì dao động tổng hợp có 

A. li độ 6 3 cm và đang tăng. B. li độ 6  cm và đang giảm. 

C. li độ bằng không và đang tăng. D. li độ 6  cm và đang tăng. 

Câu 38: Một sóng cơ học có bước sóng , tần số f và có biên độ là A không đổi khi truyền đi trong một 
môi trường. Sóng truyền từ điểm M đến N cách nhau 7λ/3.Vào một thời điểm nào đó tốc độ dao động của 
M là 2 fA thì tốc độ dao động tại N là 

2 3

(2)

(1)

O
t (s)

x (cm)
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A. fA   B. πfA/2  C. πfA/4  D. 2 fA  

Câu 39: Trên mặt nước có hai nguồn sóng giống hệt nhau A và B cách nhau một khoảng AB 24 cm . 
Bước sóng 2, 5 cm  . Hai điểm M và N trên mặt nước cùng cách đều trung điểm của đoạn AB một đoạn 
16 cm và cùng cách đều 2 nguồn sóng A và B. Số điểm trên đoạn MN dao động cùng pha với 2 nguồn là: 

A. 7  B. 8 C. 6 D. 9 

Câu 40: Đặt điện áp u = U0cosωt vào hai đầu đoạn mạch như hình vẽ, trong đó  điện trở R và cuộn cảm 
thuần L không đổi, tụ điện có điện dung C thay đổi được. Sự phụ thuộc của số chỉ vôn kế V1 và V2 theo 
điện dung C được biểu diễn như đồ thị hình bên. 

Biết U3 = 2U2. Tỉ số 4

1

U

U
là 

A. 
3

2
      B. 

4 5

3
 

C. 
4 3

3
     D. 

5

2
 

 

 

 

BẢNG ĐÁP ÁN ĐỀ 21 

1.D 2.B 3.C 4.A 5.C 6.D 7.D 8.B 9.D 10.B 

11.D 12.D 13.D 14.C 15.D 16.A 17.A 18.A 19.A 20.B 

21.A 22.B 23.B 24.B 25.B 26.A 27.A 28.A 29.C 30.D 

31.C 32.C 33.D 34.B 35.B 36.D 37.C 38.A 39.B 40.D 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A B 

R 

 V2 V1 

L C 

U4 

O 
   

(V1 ) 

(V2 ) 

U 

U3 

U2 
U1 
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ĐỀ SỐ 22 MÔN VẬT LÍ - ÔN THI TỐT NGHIỆP THPT  

Câu 1. Một ánh sáng đơn sắc truyền trong chân không có bước sóng 0,5𝜇m. Lấy ℎ = 6, 625.10  J. s; 
c = 3.10  m/s. Năng lượng của mỗi phôtôn ứng với ánh sáng đơn sắc này là 
 A. 3, 795.10  J. B. 3, 975.10  J. C. 39, 75.10  J. D. 3, 975.10  J 

Câu 2. Trong dãy phân rã phóng xạ: 235 207
92 82X  Y  có bao nhiêu hạt   và  được phát ra? 

A. 3 và 4 . B. 7  và 4  C. 4  và 7 . D. 7  và 2 . 

Câu 3. Âm có tần số 12 Hz là  
A. siêu âm. B. họa âm. C. hạ âm. D. âm thanh. 

Câu 4. Khi nguyên tử hiđrô chuyển từ trạng thái dừng có năng lượng V1,514 e  sang trạng thái dừng có 

năng lượng 3, 40 V7 e  thì nguyên tử phát ra bức xạ có tần số 

A. 132, 571.10 Hz.  B. 144, 572.10 H z.  C. 143, 879.10 H z.  D. 126, 542.10 H z.  

Câu 5. Khi nói về dao động cưỡng bức, phát biểu nào sau đây là đúng? 
A. Dao động cưỡng bức có biên độ không đổi và có tần số bằng tần số của lực cưỡng bức. 
B. Dao động cưỡng bức có tần số nhỏ hơn tần số của lực cưỡng bức. 
C. Biên độ của dao động cưỡng bức là biên độ của lực cưỡng bức. 
D. Dao động của con lắc đồng hồ là dao động cưỡng bức. 

Câu 6. Một dây dẫn thẳng dài vô hạn đặt trong chân không mang dòng điện cường độ  I A . Độ lớn cảm 

ứng từ của từ trường do dòng điện gây ra tại điểm M  cách dây một đoạn  R m  được tính theo công 

thức  

A. 7 I
B 2.10

R
 . B. 7 I

B 2 10
R

   . C. 7 I
B 4 .10

R
  . D. 7B 4 .10 IR  . 

Câu 7. Tổng số proton và electron của một nguyên tử trung hòa có thể là số nào sau đây?  

A. 11. B. 13 . C. 15. D. 16. 

Câu 8. Đặt điện áp xoay chiều có giá trị hiệu dụng 50 V vào hai đầu đoạn mạch mắc nối tiếp gồm điện trở 
thuần 10 Ω và cuộn cảm thuần. Biết điệp áp hiệu dụng ở hai đầu cuộn cảm thuần là 30 V. Công suất tiêu 
thụ trong đoạn mạch bằng 

A. 320 W.. B. 240 W.. C. 160 W. D. 120 W. 

Câu 9. Gọi mp, mn, mX lần lượt là khối lượng của proton, nơtron và hạt nhân A
ZX. Năng lượng liên kết của 

một hạt nhân A
Z X  được xác định bởi công thức là 

A. . ( )     p n XW Z m A Z m m . B. 2. ( )     p n XW Z m A Z m m c . 

C. 2. ( )     p n XW Z m A Z m m c . D. 2. ( )     p n XW Z m A Z m m c . 

Câu 10. Điện áp u 200cos 100 t V
4

 
 





   có giá trị cực đại là  

A. 100 2V. B. 200 2 V . C. 200 V. D. 100 V. 

Câu 11. Trên một sợi dây đang có sóng dừng. Biết sóng truyền trên dây có bước sóng 40 cm.  Khoảng 

cách ngắn nhất từ một nút đến một bụng là 

A. 10cm. B. 20 cm.  C. 40 cm.  D. 5 cm.  
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Câu 12. Pin quang điện hiện nay được chế tạo dựa trên hiện tượng vật lí nào sau đây?  
A. Tán sắc ánh sáng B. Quang điện ngoài C. Giao thoa sóng D. Quang điện trong. 

Câu 13. Đặt vào hai đầu đoạn mạch điện RLC không phân nhánh một hiệu điện thế 

u 220 2 cos t V
2

 
 






  thì cường độ dòng điện qua đoạn mạch có biểu thức i 2 2 cos t A.

4

 


 


   

Công suất tiêu thụ của đoạn mạch bằng  

A. 220W . B. 440W . C. 440 2 W. D. 220 2 W. 

Câu 14. Cho các câu về tính chất và ứng dụng của tia X như sau:  
(1) Tia X dùng để chữa bệnh còi xương 
(2) Tia X có khả năng đâm xuyên rất mạnh  
(3) Tia X dùng để chiếu hoặc chụp điện. 
(4) Tia X dùng để chụp ảnh Trái Đất từ vệ tinh.  
(5) Tia X dùng để kiểm tra hành lí của khách khi đi máy bay.  
Số câu viết đúng là  
A. 3. B. 2. C. 4. D. 5. 

Câu 15. Một vật dao động điều hòa có quỹ đạo là một đoạn thẳng 10 cm. Quãng đường mà vật đi được 
trong 0,5 chu kì bằng  

A. 20 cm. B. 40 cm. C. 5 cm. D. 10 cm. 

Câu 16. Một mạch dao động gồm cuộn cảm thuần có độ tự cảm L và tụ điện có điện dung C.  Chu kì dao 
động riêng của mạch là  

A. 
2π

LC
. B. 2π LC . C. 

LC

2π
. D. 

1

2π LC
. 

Câu 17. Một sóng điện từ có tần số 30 MHz,  truyền trong chân không với tốc độ 83.10  m/s  thì có bước 

sóng là  
A. 16 m. B. 9 m. C. 10 m. D. 6 m. 

Câu 18. Đoạn mạch điện xoay chiều không phân nhánh gồm cuộn dây có độ tự cảm L,  điện trở thuần R 

và tụ điện có điện dung C.  Khi dòng điện có tần số góc 
1


LC

  chạy qua đoạn mạch thì hệ số công 

suất của đoạn mạch này  

A. phụ thuộc điện trở thuần của đoạn mạch. B. bằng 0.  
C. phụ thuộc tổng trở của đoạn mạch. D. bằng 1 .  

Câu 19. Hai điểm A, B cùng phương truyền sóng cách nhau 21 cm, A và B dao động ngược pha nhau. Trên 
đoạn AB có 3 điểm dao động cùng pha với A. Tìm bước sóng?  

 A. 6 cm   B. 3 cm C. 7 cm  D. 9 cm 

Câu 20. Một vật dao động điều hòa với phương trình cos( )x A t   . Hình bên là đồ thị biểu diễn sự phụ 
thuộc ly độ x của vật  theo thời gian t. Xác định giá trị ban 
đầu của x = x0 khi t= 0.  

A.  2  cm. B.  - 0,5 2  cm.  
C. - 1 cm.. D.  - 1,5 cm. 

 

Câu 21. Trong thí nghiệm Y−âng về giao thoa ánh sáng 
với nguồn đơn sắc, biết khoảng cách giữa hai khe là 

2

0 

x(cm) 

2
0x

3

4

1

4

( )t s
5

4
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a 0,1mm,  khoảng cách từ hai khe đến màn là 1,0 m. Người ta đo được khoảng cách giữa 7 vân sáng 

liên tiếp là 3,9cm.  Bước sóng ánh sáng dùng trong thí nghiệm là 

A. 0,65 μm. B. 0,49 μm. C. 0,56 μm. D. 0,67 μm. 
Câu 22. (TCV-2021) Đặt điện áp xoay chiều 2 cosu U t có giá trị hiệu dụng U và tần số không đổi 
vào hai đầu đoạn mạch AB mắc nối tiếp theo thứ tự gồm 
cuộn cảm thuần L, biến trở R và tụ điện C. Gọi URC là điện 
áp hiệu dụng ở hai đầu đoạn mạch gồm tụ C và biến trở R, 
UC là điện áp hiệu dụng ở hai đầu tụ C, UL là điện áp hiệu 
dụng hai đầu cuộn cảm thuần L. Hình bên là đồ thị biểu diễn 
sự phụ thuộc của URC, UL và UC theo giá trị của biến trở R. 
Khi R = 2R0, thì điện áp hiệu dụng UL bằng 

A. 
2

13

U
.   B. 

2

11

U
.  

C. 
2

3

U
.   D. 

2

5

U
.  

Câu 23. Một mạch điện kín gồm nguồn điện có suất điện động E, điện trở trong r 5 .   Mạch ngoài là 

một điện trở R 20 .   Hiệu suất của nguồn là  
A. 80%. B. 75%. C. 40%. D. 25%. 

Câu 24. Một dải sóng điện từ trong chân không có tần số từ 2.1013 Hz đến 8.1013 Hz. Dải sóng trên thuộc 

vùng nào trong thang sóng điện từ? Biết tốc độ ánh sáng trong chân không 8c 3.10 m/s  
A. Vùng tia hồng ngoại.  B. Vùng ánh sáng nhìn thấy. 

C. Vùng tia tử ngoại.  D. Vùng tia Rơnghen. 

Câu 25. Một thiết bị phát âm có công suất P di chuyển dọc theo trục Ox,  một thiết bị thu âm đặt trên trục 

Oy, khảo sát cường độ âm theo tọa độ x của máy phát được đồ thị (như hình). Khi thiết bị phát chuyển 

động qua vị trí M có x 1m  thì mức cường độ âm thu được gần giá trị nào nhất sau đây? Cho 
12I 10 W/m².  Lấy ² 10.   

 
A. 110dB . B. 120dB . C. 126dB . D. 119dB . 

Câu 26. Mạch dao động ở lối vào của một máy thu thanh gồm cuộn cảm thuần có độ tự cảm 
2

1
μH

4
 và 

tụ điện có điện dung thay đổi được. Biết rằng, muốn thu được sóng điện từ thì tần số riêng của mạch dao 
động phải bằng tần số của sóng điện từ cần thu (để có cộng hưởng). Trong không khí, tốc độ truyền sóng 

điện từ là 
83.10 m/s,  để thu được sóng điện từ có bước sóng tử 30 m  đến 300m  thì phải điều chỉnh điện 

dung của tụ điện có giá trị  
A. từ 1 Fn  đến 10 nF.  B. từ 10 Fn  đến 1 F.   

C. từ 2pF  đến 1nF.  D. từ 20 pF  đến 20nF. 

3R0 

URC, UL,UC 

02R
O

0R R() 
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Câu 27. Một tia sáng đơn sắc có bước sóng trong chân không là 0,64 μm, trong thủy tinh là 0,40 μm. Biết 
rằng tốc độ ánh sáng trong chân không bằng 3.10⁸ m/s. Tốc độ truyền của tia sáng đơn sắc này trong thủy 
tinh là  
 A. 2,314.10⁸ m/s. B. 1,875.10⁸ m/s. C. 1,689.10⁸ m/s. D. 2,026.10⁸ m/s. 

Câu 28. Hai chất điểm dao động điều hòa với cùng tần số, có li độ ở thời điểm t là x₁ và x₂. Giá trị cực 

đại của tích x₁x₂ là M, giá trị cực tiểu của tích x₁x₂ là M
.

4
  Độ lệch pha giữa x₁ và x₂ có độ lớn gần 

nhất với giá trị   
A. 0,95 rad. B. 1,82 rad. C. 1,04 rad. D. 1,82 rad. 

Câu 29. Chất phóng xạ poloni 210
84Po  phát ra tia α biến đổi thành hạt nhân chì. Chu kì bán rã của poloni là 

138 ngày. Ban đầu có một mẫu Poloni nguyên chất, sau khoảng thời gian t, tỉ số giữa khối lượng chì sinh 
ra và khối lượng poloni còn lại trong mẫu là 0,8. Coi khối lượng nguyên tử bằng số khối của hạt nhân của 
nguyên tử đó tính theo đơn vị u. Giá trị của t là  

A. 117 ngày. B. 105 ngày. C. 34,5 ngày. D. 119 ngày. 

Câu 30. Trong thí nghiệm Young về giao thoa ánh sáng đơn sắc, khoảng cách từ mặt phẳng chứa hai khe 
đến màn quan sát là 1,5 m. Trên mình quan sát, hai điểm M và N đối xứng qua vân trung tâm có hai vân 
sáng bậc 5. Dịch màn ra xa hai khe thêm một đoạn 100 cm theo phương vuông góc với mặt phẳng chứa 
hai khe. So với lúc chưa dịch chuyển màn, số vân sáng trên đoạn MN lúc này giảm đi  

A. 8 vân. B. 7 vân. C. 2 vân. D. 4 vân. 

Câu 31.  Phát biểu nào sau đây là đúng? 

   A. Hạt tải điện trong chất khí chỉ có các các iôn dương và ion âm. 

   B. Dòng điện trong chất khí tuân theo định luật Ôm. 

   C. Hạt tải điện cơ bản trong chất khí là electron, iôn dương và iôn âm. 

   D. Cường độ dòng điện trong chất khí ở áp suất bình thường tỉ lệ thuận với hiệu điện thế. 

Câu 32. Hai đoạn mạch X và Y là các đoạn mạch điện xoay chiều không phân nhánh. Nếu mắc đoạn 
mạch X vào điện áp xoay chiều   thì cường độ dòng điện qua mạch chậm pha π/6 với  điện 
áp giữa hai đầu đoạn mạch, công suất tiêu thụ trên X khi đó là P1 = 250  W.  Nếu mắc nối tiếp hai đoạn 
mạch X và Y rồi nối vào điện áp xoay chiều như trường hợp trước  thì điện áp giữa hai đầu của đoạn 
mạch X và đoạn mạch Y vuông pha với nhau. Công suất tiêu thụ trên X  lúc này là P2 = 90  W. Hệ số 
công suất của đoạn mạch X nối tiếp Y bằng  

A. . B. 0,5. C. . D. 0,92. 

Câu 33. Điên năng tiêu thụ ở một  trạm phát điện được truyền dưới  điện áp hiệu dụng là 2kV.công suất 

200kW. Hiệu số chỉ của công to điện nơi phát và nơi thu sau mỗi ngày đêm chênh lệch 480 kWh. Hiệu 

suất của quá trinh tải điện là: 

A. 94,24%                      . B. 76%                          . C. 90%                             . D. 41,67%. 

Câu 34. Xét nguyên tử hiđrô theo mẫu nguyên tử Bo. Khi electron trong nguyên tử chuyển động tròn đều 
trên quỹ đạo dừng M thì có tốc độ v (m/s). Biết bán kính Bo là r0. Nếu electron chuyển động trên một quỹ 

đạo dừng với thời gian chuyển động hết một vòng là 018 r
s

v

  thì electron này đang chuyển động trên quỹ 

đạo  
A. N. B. M. C. P. D. L. 

Câu 35. Một con lắc lò xo treo thẳng đứng tại nơi có gia tốc trong trường g 10 m/s²,  đầu trên lò xo gắn 
cố định, đầu dưới gắn với vật nặng có khối lượng m. Kích thích cho con lắc dao động điều hòa theo phương 
thẳng đứng với chu kì T. Khoảng thời gian lò xo bị nén trong một chu kì là T/6. Tại thời điểm vật đi qua vị 

0 cos( )u U t

3

3

0,5 3
2

2
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trí lò xo không bị biến dạng thì tốc độ của vật là 10 3 cm/s.  Lấy ² 10,   chu kì dao động của con lắc 
là 

A. 0,6 s. B. 0,2 s. C. 0,4 s. D. 0,5 s. 

Câu 36. Đặt điện áp xoay chiều  0u U cos 100 t V   vào hai đầu đoạn mạch nối tiếp gồm điện trở thuần 

R 100 3 ,   cuộn cảm thuần có độ tự cảm 2
L H


 và tụ điện có điện dung 100

C F. 


Tại thời điểm 

khi điện áp tức thời giữa hai đầu đoạn mạch có giá trị bằng một nửa giá trị cực đại thì cường độ dòng điện 

tức thời trong mạch là 
3

A.
2

 Dùng vôn kế nhiệt có điện trở rất lớn để đo hiệu điện thế hai đầu tụ điện thì 

vôn kế chỉ  

 A. 50 2 V . B. 100 2V. C. 200 V. D. 100 V. 

Câu 37. Ở mặt chất lỏng có hai nguồn sóng A, B cách nhau 18 cm, dao động theo phương thẳng đứng với 
phương trình là uA = uB = acos50t (với t tính bằng s). Tốc độ truyền sóng của mặt chất lỏng là 50 cm/s. 
Gọi O là trung điểm của AB, điểm M ở mặt chất lỏng nằm trên đường trung trực của AB và gần O nhất sao 
cho phần tử chất lỏng tại M dao động cùng pha với phần tử chất lỏng tại O. Khoảng cách MO gần nhất với 
giá trị nào sau 

A. 6,3 cm . B. 0,63 cm. C. 12,6 cm D. 9,5 cm. 
Câu 38. Tai thời điểm đầu tiên t 0  đầu O của sợi dây cao su căng thẳng nằm ngang bắt đầu dao động 

đi lên với tần số 2 Hz với biên độ A 6 5  cm. Goi P, Q là hai điểm cùng nằm trên một phương truyên 
sóng cách O lần lượt là 6 cm và 9 cm. Biết vận tốc truyền sóng trên dây là 24 cm/s và coi biên độ sóng 
không đổi khi truyền đi. Tại thời điểm O, P, Q thẳng hàng lần thứ 2 thì vận tốc dao động của điểm P và 

điểm Q lần lượt là Pv  và .Qv  Chọn phương án đúng 

 A. 24 /Q sv cm  B. 48 /Pv cm s  C. 24 /Qv cm s  D. 24 /Pv cm s  

Câu 39. Một con lắc đơn gồm một vật nhỏ được treo vào đầu dưới của một sợi dây không giãn, đầu trên 
của sợi dây được buộc cố định. Bỏ qua ma sát và lực cản của không khí. Kéo con lắc lệch khỏi phương 
thẳng đứng một góc 0,1 rad rồi thả nhẹ. Tỉ số giữa độ lớn gia tốc của vật tại vị trí cân bằng và độ lớn gia 
tốc tại vị trí biên bằng: 

A. 0,1. B. 0. C. 10. D.1,53 . 
Câu 40. Một con lắc lò xo treo thẳng đứng đang dao động điều hòa. 
Hình bên là đồ thị mô tả sự phụ thuộc giữa độ lớn lực đàn hồi của lò 

xo đhF  theo thời gian t. Lấy g ² m/s².   Mốc thế năng tại vị trí cân 

bằng. Cơ năng của con lắc là 
A. 15mJ.  B. 18mJ.   
C. 9 mJ.  D. 12mJ.  

-----HẾT---- 
Đáp án đề  022 

1-C 2-B 3-C 4-B 5-A 6-A 7-D 8-C 9-C 10-C 
11-A 12-D 13-D 14-A 15-D 16-B 17-C 18-D 19-A 20-A 
21-A 22-A 23-A 24-A 25-D 26-B 27-D 28-A 29-D 30-D 
31-C 32-D 33-C 34-B 35-A 36-A 37-A 38-A 39-A 40-D 
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ĐỀ SỐ 23 MÔN VẬT LÍ - ÔN THI TỐT NGHIỆP THPT  

Câu 1. Đại lượng đặc trưng cho khả năng tích điện của một tụ điện là 
 A. hiệu điện thế giữa hai bản tụ. B. điện dung của tụ điện. 
 C. điện tích của tụ điện. D. cường độ điện trường giữa hai bản tụ. 
Đáp án B 
+ Điện dung của tụ là đại lượng đặc trưng cho khả năng tích điện của tụ ở cùng một hiệu điện thế. 
Câu 2. Đặt vào hai đầu đoạn mạch chứa điện trở R một điện áp U thì cường độ dòng điện chạy qua điện 
trở là I. Đường nào sau là đường đặc trưng Vôn – Ampe của đoạn mạch: 

    
Hình 1 Hình 2 Hình 3 Hình 4 

  A. Hình 1. B. Hình 2. C. Hình 3. D. Hình 4.  
Câu 3. Diode bán dẫn có tác dụng 
 A. chỉnh lưu dòng điện  B. khuếch đại dòng điện 
 C. cho dòng điện đi theo hai chiều D. cho dòng điện đi theo hai chiều 
Câu 4. Hiện tượng cộng hưởng chỉ xảy ra với 
 A. dao động tắt dần. B. dao động riêng. C. dao động điều hòa. D. dao động cưỡng bức. 
Câu 5. Một chất điểm dao động điều hòa với phương trình x = Acos(ωt + φ). Trong đó A, ω, φ là các 
hằng số. Pha dao động của chất điểm 
 A. biến thiên theo hàm bậc hai với thời gian B. không đổi theo thời gian 
 C. biến thiên điều hòa theo thời gian D. biến thiên theo hàm bậc nhất của thời gian. 
Câu 6. Biên độ tổng hợp của hai dao động điều hòa cùng phương, cùng tần số không phụ thuộc vào 
 A. độ lệch pha giữa hai dao động thành phần. B. pha ban đầu của hai dao động thành phần. 
 C. biên độ của hai dao động thành phần. D. tần số của hai dao động thành phần. 
Câu 7. Một con lắc lò xo có khối lượng vật nhỏ là m dao động điều hòa theo phương ngang với phương 
trình x Acos t  . Mốc tính thế năng ở vị trí cân bằng. Cơ năng của con lắc là 

 A. 2m A .  B. 21 m A .
2

  C. 2 2m A .  D. 2 21 m A .
2

  

Câu 8. Các âm RE, MI, FA, SOL có độ cao tăng dần theo thứ tự đó. Trong những âm đó, âm có tần số 
lớn nhất là 
 A. FA. B. SOL. C. MI. D. RE. 
Câu 9. Tại nguồn O, phương trình dao động của sóng là u acos t  , gọi λ là bước sóng, v là tốc độ 
truyền sóng. Hai điểm M, N nằm trên phương truyền sóng cách nhau một đoạn d sẽ dao động lệch pha 
nhau một góc: 

 A. 
2

.
d

 


 B. 
2

.
v

d
   C. .

d
 


 D. 

2 v
.


 


 

Câu 10. Trong hiện tượng giao thoa sóng trên mặt nước, khoảng cách giữa hai cực đại liên tiếp nằm trên 
đường nối hai tâm sóng bằng 
 A. hai lần bước sóng B. một bước sóng C. một nửa bước sóng D. một phần tư bước 
sóng 
Câu 11. Đặt điện áp xoay chiều vào hai đầu đoạn mạch chỉ có tụ điện. So với điện áp giữa hai đầu đoạn 
mạch, cường độ dòng điện trong đoạn mạch luôn 
 A. cùng pha B. trễ pha 2.  C. sớm pha 4.  D. sớm pha 2.  

Câu 12. Đặt điện áp xoay chiều  u U 2cos t U 0    vào hai đầu một đoạn mạch có R,L,C mắc nối 

tiếp thì trong đoạn mạch có cộng hưởng điện. Giá trị hiệu dụng của cường độ dòng điện khi 
đó là. 
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 A. I CU.   B. 
UI .
R

  C. 
UI .
L




 D. 
UI .
C




 

Câu 13. Dòng điện xoay chiều có biểu thức  i 4 cos100 t A  , giá trị cực đại của cường độ dòng điện 

tức thời là 
 A. 2 A. B. 4 2 A.  C. 4 A.  D. 2 2 A.  
Câu 14. Phát biểu nào sau đây sai khi nói về động cơ không đồng bộ ba pha? 
 A. Từ trường quay trong động cơ là kết quả của việc sử dụng dòng điện xoay chiều một pha 
 B. Biến đổi điện năng thành năng lượng khác 
 C. Hoạt động dựa trên hiện tượng cảm ứng điện từ và sử dụng từ trường quay. 
 D. Có hai bộ phận chính là roto và stato. 
Câu 15. 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 16. Trong thí nghiệm giao thoa ánh sáng với khe Young. Khoảng vân giao thoa đo được lài i. Vân 
tối gần vân trung tâm nhất các vân trung tâm một đoạn là 
 A. i. B. 0,25i. C. 1,5i. D. 0,5i 
Câu 17. Ứng dụng nào sau đây không thể sử dụng tia hồng ngoại ? 
 A. Dùng cho các thiết bị điểu khiển từ xa, báo động. B. Chữa bệnh còi xương. 
 C. Quan sát, chụp ảnh ban đêm. D. Sấy khô, sưởi ấm. 
Câu 18. Hồ quang điện không thể phát ra bức xạ nào trong các bức xạ sau? 
 A. Tia X. B. Tia tử ngoại C. Tia hồng ngoại D. Ánh sáng nhìn thấy 
Câu 19. Mẫu nguyên tử Bo khác mẫu nguyên tử Rơ-dơ-pho ở điểm nào dưới đây? 
 A. Trạng thái có năng lượng ổn định. B. Mô hình nguyên tử có hạt nhân. 
 C. Hình dạng quỹ đạo của các electron. D. Lực tương tác giữa electron và hạt nhân nguyên 
tử. 
Câu 20. Chùm sáng laze không được dùng trong 
 A. nguồn phát âm tần. B. dao mổ trong y học. C. truyền thông tin. D. đầu đọc đĩa CD. 

Câu 21. Gọi mp, mn, mx lần lượt là khối lượng của proton, nơtron và hạt nhân A
Z X . Năng lượng liên kết 

của một hạt nhân A
Z X  được xác định bởi công thức 

 A.   2
P n XW Z.m A Z m m c .       B.  P n XW Z.m A Z m m .       

 C.   2
P n XW Z.m A Z m m c .       D.   2

P n XW Z.m A Z m m c .       

Câu 22. Trong phản ứng hạt nhân không tồn tại định luật bảo toàn 
 A. số khối. B. năng lượng toàn phần. C. động lượng. D. proton. 
Câu 23. Cho dòng điện có cường độ 0,1A chạy qua một khung dây tròn gồm 20 vòng dây có bán kính 
10cm, đặt trong chân không. Cảm ứng từ tại tâm của khung dây là 
 A. 4,00.10-6T. B. 1,26.10-5T. C. 3,14.10-7T. D. 6,28.10-7 T.  
Câu 24. Hình bên là đồ thị biểu diễn sự phụ thuộc của vận tốc v 
theo thời gian t của một vật dao động điều hòa. Chu kì của dao 
động là 
 A. 0,3 s. B. 0,15 s.  
 C. 0,6 s. D. 0,4 s. 
 
Câu 25. Đặt điện áp xoay chiều   0u U cos t V     (với U0 > 

0, ω > 0) vào hai đầu cuộn cảm thuần có độ tự cảm L. Tại thời điểm điện áp hai đầu đoạn mạch đạt cực 
đại thì cường độ dòng điện trong cuộn cảm bằng 

 A. 
ω

0U .
L

 B. 
ω

0

2

U
.

L
 C. 0.  D. ω0U L.  

Câu 26. Một bức xạ có tần số 1510 Hz.  Lấy 8c 3.10 m s. Đây là 
 A. bức xạ tử ngoại. B. bức xạ hồng ngoại. C. ánh sáng đỏ. D. ánh sáng tím. 
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Câu 27. Trên một sợi dây đàn hồi hai đầu cố định, đang có sóng dừng với bước sóng λ. Người ta đếm 
được số bụng sóng trên dây là 6. Chiều dài của dây là 
 A. 6 .  B. 3 .  C. 2,5 .  D. 5 .  
Câu 28. Trong thí nghiệm giao thoa Y-âng, nguồn S phát bức xạ có bước sóng 450 nm, khoảng cách giữa hai 
khe 1,1 mm, màn quan sát E cách mặt phẳng hai khe 220 cm. Dịch chuyển một mối hàn của cặp nhiệt điện 
trên màn E theo đường vuông góc với hai khe, thì cứ sau một khoảng bằng bao nhiêu kim điện kế lại lệch 
nhiều nhất? 
 A. 0,4 mm. B. 0,9 mm. C. 1,8 mm. D. 0,45 mm. 
Câu 29. Giới hạn quang điện của một kim loại là 200 nm. Công thoát của kim loại có giá trị là 
 A. 0,0621 eV. B. 62,1 eV. C. 6,21 eV. D. 0,621 eV. 
Câu 30. Một nguồn phóng xạ có chu kỳ bán rã T và tại thời điểm ban đầu có 48N0 hạt nhân. Sau khoảng 
thời gian 3T, số hạt nhân còn lại là 
 A. 4N0. B. 6N0. C. 8N0. D. 16N0. 
Câu 31. Mạch chọn sóng của một máy thu vô tuyến điện gồm một cuộn cảm thuần có độ tự cảm thay đổi 
được từ 1µH đến 4 µH và một tụ điện có điện dung thay đổi được từ 10 pF  đến 40 pF.  Lấy 8c 3.10 m/s , 

2 10  .  
Máy đo có thể thu được các sóng vô tuyến có bước sóng 
 A. từ 4m  đến 24 m . B. từ 6 m  đến 24 m . C. từ 6 m  đến 40 m . D. từ 4m  đến 40 m . 
Câu 32. Trong thí nghiệm giao thoa sóng mặt nước với hai nguồn A, B dao động với phương trình 

A Bu u A cos50 t,   t tính bằng (s). Tốc độ truyền sóng trên mặt nước là 60 cm s.  Gọi I là trung điển 

của AB, M thuộc đoạn AB và MI 5 cm. Số điểm dao động với biên độ cực tiểu trong đoạn MI là 
 A. 4.  B. 5.  C. 3.  D. 6.  
Câu 33. Một vật nhỏ dao động điều hòa trên trục Ox. Mốc thế năng ở vị trí cân bằng. Khi vật dao động 
với phương trình   1 1x A cos t 3 cm     thì cơ năng là W1. Khi vật dao động với phương trình 

  2 2x A cos t 6 cm     thì cơ năng là 13W . Khi dao động của vật là tổng hợp của hai dao động điều 

hòa trên thì cơ năng của vật là 
 A. 14W .  B. 13W .  C. 1W .  D. 10,5W .  

Câu 34. Đặt điện áp  u 100 2 cos100 t V  vào hai đầu đoạn mạch mắc nối tiếp gồm điện trở thuần R, 

cuộn cảm thuần có độ tự cảm L và tụ điện có điện dung C thay đổi được. Thay đổi C để điện áp hiệu dụng 
giữa hai bản tụ điện đạt cực đại; khi đó điện áp hiệu dụng ở hai đầu cuộn cảm là UL = 97,5 V. So với điện 
áp hai đầu đoạn mạch thì điện áp hai đầu điện trở thuần 
 A. sớm pha hơn một góc 0,22π. B. sớm pha hơn 0,25π. 
 C. trễ pha hơn một góc 0,22π. D. trễ pha hơn một góc 0,25π. 

Câu 35. Đặt điện áp xoay chiều  u 120 6cos100 t V   vào hai đầu đoạn mạch gồm cuộn dây mắc nối tiếp 

điện trở thuần R. Điện áp hiệu dụng hai đầu cuộn dây và hai đầu điện trở thuần bằng nhau bằng 120 V. 
Điện trở thuần của cuộn dây bằng 

 A. R. B. 0,5R. C. 2R. D. 0. 
Câu 36. Đối với nguyên tử hiđrô, khi êlectron chuyển từ quỹ đạo L về quỹ đạo K thì nguyên tử phát ra 
phôtôn ứng với bước sóng 121,8 nm. Khi êlectron chuyển từ quỹ đạo M về quỹ đạo L. nguyên tử phát ra 
phôtôn ứng với bước sóng 656,3 nm. Khi êlectron chuyển từ quỹ đạo M về quỹ đạo K, nguyên tử phát ra 
phôtôn ứng với bước sóng 
 A. 534,5 nm. B. 95,7 nm. C. 102,7 nm. D. 309,1 nm. 
Câu 37. Điện áp xoay chiều   0u U .cos 100t V  đặt vào hai đầu đoạn 

mạch gồm điện trở thuần R, cuộn thuần cảm có độ tự cẩm L và tụ có 
điện dung C  thay đổi được mắc nối tiếp với nhau. Đồ thị biễu diễn sự 
phụ thuộc của điện áp hiệu dụng ở hai đầu tụ C vào điện dung C theo 
hình bên. Giá trị của R bằng 
 A. 120 . B. 60 .  
 C. 100 . D. 50 . 5(1 0 F )C

1 5 2

1 2 0

(V )CU

50 1 5
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Câu 38.  Một con lắc lò xo treo thẳng đứng, kích thích 
cho con lắc dao động điều hòa với biên độ A. Đồ thị 
(1) biểu diễn lực hồi phục phụ thuộc vào thời gian. Đồ 
thị (2) biểu diễn độ lớn lực đàn hồi phụ thuộc vào thời 
gian. Lấy g = 10 m/s2 và π2 = 10. Độ cứng của lò xo là 
 A. 100 N/m     B. 400 N/m 
 C. 200 N/m     D. 300 N/m 
 
 
 
Câu 39. Hai nguồn kết hợp A, B cùng pha, cùng biên độ, cách nhau 40 cm. Khoảng cách giữa hai điểm 
dao động với biên độ cực đại gần nhau nhất trên đoạn AB là 0,8 cm. Điểm M thuộc miền giao thoa cách 
nguồn A một đoạn 25 cm và cách nguồn B một đoạn 22 cm. Dịch chuyển nguồn B từ từ dọc theo phương 
AB ra xa nguồn B đoạn 10 cm thì điểm M chuyển thành điểm dao động với biên độ cực đại. 
 A. 6 lần. B. 8 lần. C. 7 lần. D. 5 lần. 
 
Câu 40. Trong thí nghiệm giao thoa ánh sáng Y-âng, cố định màn ảnh, mặt phẳng chứa hai khe sáng rồi 
tiến hành hai lần thí nghiệm như sau: 
- Lần 1: Chiếu hai khe ánh sáng đơn sắc có bước sóng 1 0,6 m   thì trên màn quan sát, ta thấy có 6 vân 

sáng liên tiếp cách nhau 9 mm. 
- Lần 2: Chiếu hai khe bằng ánh sáng đa sắc gồm hai bức xạ có bước sóng 1 và 2  thì người ta thấy tại 

M cách vân trung tâm 10,8mm có một vân sáng cùng màu vân sáng trung tâm, trong khoảng giữa M và 

vân sáng trung tâm còn có 2 vân sáng có màu giống vân trung tâm. Bước sóng của bức xạ 2 là 

 A. 0,42 m.  B. 0,5 m.  C. 0,64 m.  D. 0,4 m.  
…………….HẾT…………… 

 
 
 

ĐÁP ÁN ĐỀ 23 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 
B A A D D D D B A C D B C A C D B A A A 
21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 
A D B A C A B B C B B C A A B C D A D D 
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ĐỀ NÂNG CAO SỐ 24 MÔN VẬT LÍ - ÔN THI TỐT NGHIỆP THPT  

Câu 1: Một vật dao động điều hòa với tần số góc π rad/s, bắt đầu đi từ vị trí biên dương đến biên âm với 
quĩ đạo dài 16 cm  thì  

A. Phương trình dao động: 8cos(2 )x t cm .      B. Gia tốc cực đại: 2 2
max 16 /a cm s .   

C. Tốc độ cực đại max 16 /v cm s                       D. Phương trình vận tốc: 8 cos( ) /
2

v t cm s
   .  

Câu 2: Các bức xạ nào sau đây được phát ra từ nguồn hồ quang nóng sáng?  

A. Tia hồng ngoại, ánh sáng nhìn thấy, tia tử ngoại.    

B. Tia Rơn-ghen, tia hồng ngoại, ánh sáng nhìn thấy.  

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

D. Ánh sáng nhìn thấy, tia tử ngoại, tia Rơn-ghen.  

Câu 3: Chọn câu sai. Trong sóng cơ, công thức liên hệ giữa tốc độ truyền sóng v, bước sóng λ và chu kì 
T của sóng là 

A. 
v

T
  .           B. 

v

f
   .        C. vT  .      D. v f . 

Câu 4:  Điện áp ở hai đầu một đoạn mạch là 160 cos100 ( )u t V  (t tính bằng s). Tại thời điểm t1, điện 
áp ở hai đầu đoạn mạch có giá trị 80V và đang giảm. Đến thời điểm t2 = t1 + 0,015s, điện áp ở hai đầu đoạn 
mạch có giá trị bằng : 
A. 80V                      B. 80 3 V                         C. 40 3 V.                      D. 40V. 
Câu 5: Cho hạt nhân 235

92U  (Urani) có mU = 235,098u. Tính năng lượng liên kết của hạt nhân 235
92U theo 

đơn vị Jun, biết khối lượng các nuclôn là mp = 1,0073u, mu = 1,0087u, l u = 931,5 MeV/c2 
A. 132,7.10 J . E B. 162,7.10 J. E         C. 102,7.10 J. E         D. 192,7.10 J . E  

Câu 6: Trong thí nghiệm Young về giao thoa ánh sáng, biết D = 3m; a = 1mm. Tại vị trí M cách vân trung 
tâm 4,5mm, ta thu được vân tối bậc 3. Tính bước sóng ánh dùng trong thí nghiệm. 

A. 0,60m               B. 0,55m                         C. 0,48m                      D. 0,42m. 

Câu 7: Đặt điện áp xoay chiều có giá trị hiệu dụng 50 V vào hai đầu đoạn mạch mắc nối tiếp gồm điện 
trở thuần 10 Ω và cuộn cảm thuần. Biết điệp áp hiệu dụng ở hai đầu cuộn cảm thuần là 30 V. Công suất 
tiêu thụ trong đoạn mạch bằng 
 A. 320 W.              B. 240W. C. 160 W. D. 120 W. 

Câu 8: Theo thuyết phôtôn của Anh-xtanh thì  

A. Phôtôn có năng lượng tỉ lệ thuận với bước sóng ánh sáng.    

B. nguồn phát ra số phôtôn càng nhiều thì cường độ chùm sáng do nguồn phát ra càng nhỏ.  

C. mỗi lần nguyên tử hay phân tử phát xạ ánh sáng thì chúng phát ra một phôtôn.    

D. Phôtôn có năng lượng giảm dần khi càng đi xa nguồn.  
Câu 9: Sóng vô tuyến nào sau đây có khả năng xuyên qua tầng điện li để dùng trong truyền thông vệ tinh 
và liên lạc vũ trụ?  

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

Câu 10: Hình vẽ trên là hình dạng của một đoạn dây có sóng ngang hình 
sin chạy qua. Trong đó các phần tử dao động theo phương Ou, với vị trí 
cân bằng có li độ u = 0. Bước sóng của sóng này bằng  

A. 12 cm.  B. 12 mm.  C. 2 mm.  D. 2 cm.  

Câu 11: Tổng hợp hai dao động điều hòa cùng phương, cùng tần số, cùng 
biên độ, cùng pha ban đầu là một dao động điều hòa 

A. cùng biên độ, cùng phương, cùng tần số với các dao động thành phần.  

B. cùng pha ban đầu, cùng biên độ, cùng phương với các dao động thành phần.  

C. cùng phương, cùng tần số, cùng pha ban đầu với các dao động thành phần.  

D. cùng tần số, cùng pha ban đầu, cùng biên độ với các dao động thành phần.  

u(mm) 

x(cm) O 6 
-1 

1 
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Câu 12: Đặt hai đầu một tụ điện một hiệu điện thế xoay chiều có giá trị hiệu dụng U không đổi và tần số 
f thay đổi. Khi f = 40Hz thì cường độ hiệu dụng qua tụ là 1A. Để cường độ hiệu dụng qua tụ bằng 2,5A 
thì tần số của dòng điện phải bằng  

A. 25Hz                          B. 75Hz              C. 100Hz       D. 50 2Hz  

Câu 13: Một sóng cơ có phương trình u = 12,5sin[2π(10t – 0,025x)] mm ( x tính bằng cm, t tính bằng s). 
Sóng trên dây có bước sóng là  

A. 10 cm.          B. 30 cm.        C. 20 cm.  D. 40 cm.  

Câu 14: Giới hạn quang điện của xesi là 660 nm. Lấy h = 6,625.10-34 J.s; c = 3.108 m/s; e =1,6.10-19 C. 
Công thoát êlectron của xesi là  

A. 30,1.10-19 J.  B. 3,01.10-19 J.  C. 18,8 eV.  D. 1,88 MeV.  

Câu 15: Một dòng điện trong ống dây phụ thuộc vào thời gian theo công thức i = 0,4(5-t), i tính bằng A, 
t tính bằng s. Ống dây có hệ số tự cảm L = 0,005 H. Suất điện động tự cảm trong ống dây là 
A. 0,001 V.                  B. 0,002 V.           C. 0,0015 V.       D. 0,0025 V 
Câu 16: Đáp án nào sau đây là sai khi nói về lớp chuyển tiếp p − n: 
A. có điện trở lớn, vì ở gần đó hầu như không có hạt tải điện tự do 
B. dẫn điện tốt theo một chiều từ p sang n  
C. dẫn điện tốt theo một chiều từ n sang p.   
D. có tính chất chỉnh lưu. 

Câu 17: Trong kim cương có chiết suất 2,42 thì ánh sáng truyền với tốc độ bằng  

A. 267.103 km/s.  B. 124.106 m/s.            C. 241.106 m/s.         D. 726.103 km/s.  

Câu 18: Trong thí nghiệm giao thoa Y-âng, khoảng cách hai khe là 1,2 mm, khoảng cách giữa mặt phẳng 
chứa hai khe và màn ảnh là 2 m. Chiếu vào khe Y-âng ánh sáng đơn sắc có bước sóng 0,6 m . Tại hai 
điểm M và N trên màn có toạ độ lần lượt là 6 mm và 15,5 mm là vị trí vân sáng hay vân tối? 
A. M sáng bậc 2; N tối thứ 16.                       B. M sáng bậc 6; N tối thứ 16. 
C. M sáng bậc 2; N tối thứ 9.                        D. M tối bậc 2; N tối thứ 9.   

Câu 19: Một mạch dao động LC gồm một cuộn cảm có độ tự cảm 
1

L (H)


 và một tụ điện có điện 

dung C. Tần số dao động riêng của mạch là 1 MHz. Giá trị của C bằng 

A.  1
C pF .

4



    B.  1

C F .
4




    C.  1
C mF .

4



.   D.  1

C F .
4

 


 

Câu 20: Trải qua bao nhiêu phóng xạ α và β thì hạt nhân Ir biến thành hạt nhân Pt?  

A. 3α và 1β+.    B. 3α và 1β-.  C. 1α và 3β+.     D. 1α và 3β-.  

Câu 21: Tại hai điểm A, B cách nhau 16 cm trên mặt nước có hai nguồn sóng, dao động cùng pha theo 
phương thẳng đứng tạo ra 2 sóng kết hợp có bước sóng là 1,4 cm. M, N là hai điểm trên mặt nước cách A 
13 cm và cách đoạn thẳng AB 12 cm. Số điểm dao động cực đại trên đoạn MN là  

A. 2.  B. 0.  C. 3.  D. 4.  

Câu 22: Chiếu một chùm sáng đa sắc hẹp gồm 5 ánh sáng đơn sắc có màu đỏ, cam, lục, lam, tím từ nước 
ra không khí thì thấy tia ló màu lục đi là là mặt phân cách. Các tia ló ra ngoài không khí gồm các màu: 

A. đỏ, lục               B. đỏ, tím              C. đỏ, cam                D. lam, tím 

Câu 23: Xét điện trường tổng hợp gây ra bởi hai điện tích q1 = + 3.10-8 C đặt tại A và q2 = -12.10-8 C đặt 
tại B, cách A 15 cm. Tại điểm nào sau đây, cường độ điện trường bằng không?  

A. Điểm M cách A 5,0 cm, cách B 10 cm.  

B. Điểm P cách A 15 cm, cách B 30 cm.    

C. Điểm N cách A 5,0 cm, cách B 20 cm.   
        ? A B 

q2 q1 
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D. Điểm Q cách A 3,0 cm, cách B 12 cm.  

Câu 24: Để đo suất điện động và điện trở trong của một 
viên pin, một nhóm học sinh đã mắc sơ đồ mạch điện như 
hình (H1). Số chỉ của vôn kế và ampe kế ứng với mỗi lần đo 
được được cho trên hình vẽ (H2). Nhóm học sinh này tính 
được giá trị suất điện động E và điện trở trong r của pin là 

A. E = 1,50  V; r = 0,5 Ω. 

B. E = 1,49 V; r = 0,6 Ω. 

C. E = 1,49 V; r = 1,2 Ω. 

D. E = 1,50 V; r = 0,25 Ω. 

Câu 25: Một chiếc xe chạy trên đường lát gạch, cứ sau 15 
m trên đường lại có một rãnh nhỏ. Biết chu kì dao động 
riêng của khung xe trên các lò xo giảm xóc là 1,5 s. Xe chuyển động thẳng đều với tốc độ nào dưới đây 
thì bị xóc ít hơn so với khi xe chuyển động với 3 tốc độ còn lại?  

A. 27 km.h-1.       B. 10 m.s-1.          C. 10 km.h-1.          D.8,5 m.s-1.  

Câu 26: Một vật dao động điều hòa với phương 

trình cos( )x A t   . Hình bên là đồ thị biểu 
diễn sự phụ thuộc ly độ x của vật  theo thời gian t. 
Xác định giá trị ban đầu của x = x0 khi t= 0.  
A. 2  cm.          B. - 0,5 2 cm.  
C. - 1 cm..            D.  - 1,5 cm. 

 

 

Câu 27: Mạch dao động điện từ gồm cuộn cảm 0,5 μH, tụ điện 6 F  đang có dao động điện từ tự do. Tại 
thời điểm cường độ dòng điện trong mạch có giá trị 20 mA thì điện tích của một bản tụ điện có độ lớn là 
2.10-8 C. Điện tích cực đại của một bản tụ điện là  

A. 4,0.10-8 C.  B. 2√5.10-8 C.  C. 2√6.10-8 C.  D. 2√3.10-8 C.  

Câu 28: Một chất phát quang được kích thích bằng ánh sáng có bước sóng 0, 4 m  thì phát ra ánh sáng có 

bước sóng 0,60 m . Giả sử công suất của chùm sáng phát quang bằng 20% công suất của chùm sáng 

kích thích. Tỉ số giữa số phôtôn ánh sáng phát quang và số phôtôn ánh sáng kích thích trong cùng một 
khoảng thời gian là  
A. 4/6                  B. 1/10                C. 1/5                        D. 3/10. 
Câu 29: Cho 2 gam 60

27 Co  tinh khiết có phóng xạ   với chu kỳ bán rã là 5,33 năm. Sau 15 năm, khối 

lượng 60
27 Co  còn lại là 

A. 0,284 g.         B. 0,842 g.             C. 0,482 g.  D. 0,248 g. 

Câu 30: Một con lắc lò xo dao động điều hòa theo phương thẳng đứng với năng lượng dao động W = 
2.10-2 J. Trong quá trình dao động, độ lớn lực đàn hồi có giá trị cực đại là 2 N và bằng 1 N khi vật ở vị trí 
cân bằng. Biên độ dao động bằng  

A. 1 cm.              B. 8 cm.                  C. 4 cm.  D. 2 cm.  

Câu 31: Vận dụng mẫu nguyên tử Rutherford cho nguyên tử Hidro. Cho hằng số điện 9 2 2k 9.10 Nm / C  

và hằng số điện tích nguyên tố 19e 1,6.10 C . Khi electron chuyển động trên quỹ đạo tròn bán kính r = 
0,53 Å thì năng lượng toàn phần của electron xấp xỉ bằng 

A. -12,8 eV.         B. -13,6 eV.            C. -14,2 eV.      D. -15,4 eV. 

H2 
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1,25 

1,30 
1,35 

1,45 

1,40 

I(mA) 

U(V) 

E,r Rb H1 

2

0 

x(cm) 

2
0x

3

4

1

4

( )t s
5

4



BỘ ĐỀ ÔN LUYỆN THI TN THPT CHUẨN CẤU TRÚC MÔN VẬT LÝ – NĂM HỌC 2020-2021 

Trang 127 
 

Câu 32:  Đặt điện áp xoay chiều có giá trị hiệu dụng và tần số không đồi vào hai đầu đoạn mạch AB như hình bên, 
tụ điện có điện dung C, cuộn cảm thuần có độ tự cảm L thay 
đối được. Các vôn kế được coi là lí tưởng. Điều chỉnh L để 
số chỉ vôn kế V1 đạt cực đại thì thấy khi đó V1 chỉ 80 V và 
V2 chỉ 60 V. Trong quá trình điều chỉnh L, khi số chỉ vôn kế 
V2 đạt giá trị cực đại thì số chỉ vôn kế V1 và điện áp hiệu 
dụng hai đầu tụ điện có giá trị nào sau đây? 
A. 60 V; 30 V   B. 48V; 50 V.    
C.60V; 36 V.    D. 48V; 36 V. 

Câu 33: Để tạo sóng dừng trên dây người ta điều chỉnh tần số f của nguồn. f = 42 Hz và f = 54 Hz là hai 
giá trị tần số liên tiếp mà trên dây có sóng dừng. Giá trị nào sau đây của f thì trên dây không thể có sóng 
dừng?  

A. 66 Hz.  B. 12 Hz.            C. 30 Hz.                D.90 Hz.  

Câu 34: Đặt điện áp xoay chiều vào hai đầu cuộn cảm thuần có  L = 1/2π H thì cường độ dòng điện qua 
cuộn cảm có biểu thức i = I0cos(100πt – π/6). Tại thời điểm cường độ dòng điện qua cuộn cảm có giá trị 
1,5 A thì điện áp hai đầu cuộn cảm là 100 V. Điện áp hai đầu cuộn cảm có biểu thức  

A. u = 125cos(100πt + π/3) (V).  B. u = 200√2cos(100πt + π/3) (V).    

C. u = 100√2cos(100πt - 2π/3) (V).  D. u = 250cos(100πt - 2π/3) (V).  

 

Câu 35: Một con lắc gồm lò xo có đầu treo trên vào một điểm cố 
định, đầu dưới gắn vật nặng đang dao động điều hòa theo phương 
thẳng đứng. Hình vẽ bên là đồ thị biểu diễn sự phụ thuộc của thế năng 
hấp dẫn và thế năng đàn hồi vào li độ x (mỗi ô lưới có kích thước 
12,5mJ  2,5cm) . Lấy g = 10 m/s2. Tốc độ của vật nhỏ khi đi qua vị 
trí lò xo không biến dạng bằng  

A. 100 cm/s.                                      B. 70,7 cm/s.     

C. 86,6 cm/s.                                      D. 50 cm/s.  

 

Câu 36: Một con lắc đơn có khối lượng 50g đặt trong một điện trường đều có vecto cường độ điện trường 
E hướng thẳng đứng lên trên và có độ lớn 5.103V/m. Khi chưa tích điện cho vật, chu kì dao động của con 
lắc là 2s. Khi tích điện cho vật thì chu kì dao động của con lắc là /2 s. Lấy g=10m/s2 và 2=10. Điện tích 
của vật là 

A. 4.10-5C                  B. -4.10-5C.              C. 6.10-5C.                D. -6.10-5C.  

 

Câu 37: Đặt điện áp u = 400 cosl00πt (V) vào hai đầu đoạn mạch AB gồm điện trở thuần R = 40 mắc nối 
tiếp với đoạn mạch X, Cường độ dòng điện hiệu dụng trong mạch I = 2 A. Tại thời điếm t1 điện áp tức thời  

u= 400 V; tại thời điếm  2 1

1
( )

400
t t s   cường độ dòng điện tức thời qua mạch bằng không. Điện năng 

đoạn mạch X tiêu thụ trong 12 giờ là 

A. 2,88KWh.         B. 0,24KWh                C. 1,60KWh      D. 4,8 KWh 

 

Câu 38: Ở mặt chất lỏng, tại hai điểm A và B có hai nguồn dao động cùng pha theo phương thẳng đứng 
phát ra hai sóng kết hợp có bước sóng . Gọi I là trung điểm của đoạn thẳng AB. Ở mặt chất lỏng, gọi 
(C) là hình tròn nhận AB là đường kính, M là một điểm ở phía trong (C) và xa I nhất mà phần tử chất 
lỏng ở đó dao động với biên độ cực đại và cùng pha với nguồn. Biết 6,60AB  . Độ dài đoạn thẳng MI 
có giá trị gần nhất với giá trị nào sau đây? 

A. 3,02 .                B. 3,11 .          C. 3,08 .        D. 3,24 .  



Wt(12,5mJ) 
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C 
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R L
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Câu 39:  Đặt điện áp u = U0cosωt vào hai đầu đoạn mạch có 
R, L, C mắc nối tiếp, trong đó cuộn cảm thuần có độ tự cảm L 
thay đổi được. Hình vẽ bên là 2 đồ thị biểu diễn sự phụ thuộc 
của điện áp hiệu dụng hai đầu cuộn cảm UL và hệ số công suất 
của mạch cosφ theo độ tự cảm ZL . Khi ZL = 30 Ω thì điện áp 
hiệu dụng hai đầu tụ điện gần nhất với giá trị nào sau đây?  

A. 100 V.         B. 87 V.      

C. 50 V.                   D. 71 V. 

 

 

 

 

 

Câu 40: Cho đoạn mạch AB như hình vẽ, cuộn cảm thuần có độ tự cảm L, tụ điện có điện dung C. Đặt 
vào A, B điện áp xoay chiều u = U0cosωt thì giá trị điện áp cực đại hai đầu đoạn mạch Y cũng là U0 và 
các điện áp tức thời uAN, uMB vuông pha với nhau. Biết 2LCω2 = 1. Hệ số công suất của đoạn mạch Y lúc 
đó bằng  

 A. 0,87.      B. 0,99.      

 C. 0,95.       D. 0,91.  

-----HẾT----- 
 

ĐÁP ÁN ĐỀ NÂNG CAO SỐ 24 
 

1-D 2-A 3-A 4-B 5-C 6-A 7-C 8-C 9-B 10-A 

11-C 12-C 13-D 14-B 15-B 16-C 17-B 18-B 19-A 20-D 

21-D 22-C 23-B 24-A 25-C 26-A 27-A 28-D 29-A 30-C 

31-B 32-D 33-B 34-A 35-C 36-D 37-A 38-B 39-B 40-C 
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