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Chương I: ĐIỆN TÍCH, ĐIỆN TRƯỜNG 
 

Câu 1. Xét tương tác giữa hai điện tích điểm trong một môi trường xác định. Khi lực đẩy Cu - long tăng 2 lần thì hằng 
số điện môi 

A. tăng 2 lần. B. giảm 4 lần. C. không đổi. D. giảm 2 lần. 

Câu 2. Hai điện tích điểm 1q , 2q  đặt cách nhau một khoảng r trong chân không. Độ lớn lực tương tác điện giữa hai 

điện tích đó là 
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Câu 3. Khi khoảng cách giữa hai điện tích điểm trong chân không giảm xuống 2 lần thì độ lớn lực Cu – lông 
A. tăng 4 lần. B. tăng 2 lần. C. giảm 4 lần. D. giảm 4 lần. 

Câu 4. Cường độ điện trường tạo bởi một điện tích điểm cách nó 2 cm bằng 510 V/m. Để cường độ điện trường bằng 
54.10 V/m  thì Vị trí này cách điện tích một khảng bằng 

A. 2 cm. B. 1 cm. C. 4 cm. D. 5 cm. 
Câu 5. Cường độ điện trường tại một điểm đặc trưng cho 

A. điện trường tại điểm đó về phương diện dự trữ năng lượng. 
B. tác dụng lực của điện trường lên điện tích tại điểm đó. 
C. thể tích vùng có điện trường là lớn hay nhỏ. 
D. tốc độ dịch chuyển điện tích tại điểm đó. 

Câu 6. Hai điện tích âm có cùng độ lớn đặt tại hai điểm A và B trong không khí. Gọi H là trung điểm của AB. M là 

điểm không thuộc AB, cách đều A và B. Hướng véc tơ cường độ điện trường tại điểm M. 

A. cùng hướng với vectơ HM


. B. ngược hướng với vectơ HM


. 

C. cùng hướng với vectơ AB


. D. ngược hướng với vectơ AB


. 
Câu 7. Cho điện tích q dịch chuyển giữa 2 điểm cố định trong một điện trường đều với cường độ điện trường 

150 /V m  thì công của lực điện trường là 60 .mJ  Nếu cường độ điện trường là 200 /V m  thì công của lực điện trường 

dịch chuyển điện tích q giữa hai điểm đó là 
A. 40 .J  B. 40 .mJ  C. 80 .J  D. 80 .mJ  

Câu 8. Cho một điện tích di chuyển trong điện trường dọc theo một đường cong kín, xuất phát từ điểm M qua điểm N 
rồi trở lại điểm M. Công của lực điện 

A. trong cả quá trình bằng 0. B. trong quá trình M đến N là dương. 
C. trong quá trình N đến M là dương. D. trong cả quá trình là dương. 

Câu 9. Một điện tích 810q C dịch chuyển dọc theo các cạnh của một tam đều ABC cạnh 20a cm đặt trong điện 

trường đều E


 cùng hướng với BC và 3000 /E V m . Hiệu điện thế giữa hai điểm AB là 

A. 10V . B. 10V . C. 300V . D. 300V . 

Câu 10. 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 qE d  B. .U qEd  C. .U Ed  D. / .U E d  

Câu 11. Gọi VM và VN là điện thế tại các điểm M, N trong điện trường. Công AMN của lực điện trường khi di chuyển 
điện tích q từ M đến N là: 
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C. AMN = q(VM + VN). D. AMN = q(VM – VN). 
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Câu 12. Một tụ điện phẳng có khoảng cách giữa hai bản tụ là 2mm , cường độ điện trường lớn nhất mà điện môi giữa 

hai bản tụ có thể chịu được là 53.10 /V m . Hiệu điện thế lớn nhất giữa hai bản tụ là 

A. 800 V. B. 500 V. C. 400 V. D. 600 V. 
Câu 13. Điện dung của tụ điện đặc trưng cho khả năng tích điện của tụ điện ở một hiệu điện thế nhất định, được xác 
định theo công thức 

A. .
Q

C
U

  B. .C Q U   C. .C UQ  D. 
U

C
Q

 . 

Câu 14. Trong các đồ thị sau, đồ thị nào biểu diễn đúng sự phụ thuộc của điện tích của một tụ điện vào hiệu điện thế 
giữa hai bản của nó? 
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A. Đồ thị a B. Đồ thị b 
C. Đồ thị c D. Không có đồ thị nào 
 

Chương II: DÒNG ĐIỆN KHÔNG ĐỔI 
 

Câu 15. Cho đoạn mạch gồm các điện trở R giống hệt nhau được mắc như hình vẽ. Điện trở tương đương của toàn 
mạch là 

 
A. 2R. B. 0, 5R. C. 1, 5R. D. 3R. 

Câu 16. Một bộ acquy có thể cung cấp một dòng điện 4 A liên tục trong 1 giờ thì phải nạp lại. Nếu bộ acquy trên được 
sử dụng liên tục trong 20 giờ mới phải nạp lại thì cường độ dòng điện mà bộ acquy này có thể cung cấp là 

A. 2A. B. 0, 2A. C. 0, 6 mA. D. 0, 3 mA 
Câu 17. Dòng điện là 

A. dòng dịch chuyển của điện tích. 
B. dòng dịch chuyển có hướng của các điện tích tự do. 
C. dòng dịch chuyển có hướng của các electron tự do. 
D. dòng dịch chuyển có hướng của các ion dương và âm. 

Câu 18. Một bóng đèn ghi 12V - 36W mắc vào hiệu điện thế 12V thì cường độ dòng điện qua bóng là: 

A. 6A  B. 4A  C. 0,3A  D. 3A  

Câu 19. Người ta cắt một đoạn dây dẫn có điện trở R thành 2 nửa bằng nhau và ghép các đầu của chúng lại với nhau. 
Điện trở của đoạn dây đôi này bằng 

A. 2R.  B. 0,5R.  C. R. D. 0,25R.  

Câu 20. Công của dòng điện có đơn vị là 
A. J/m B. kWh C. W D. kVA 

Câu 21. Một mạch điện có hai điện trở 3Ω và 6Ω mắc song song được nối vào nguồn điện có điện trở trong 1Ω. Hiệu 
suất của nguồn điện là: 

A. 0, 9. B. 2/3. C. 1/6. D. 1/9. 

Câu 22. 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: 
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A. 4  B. 2  C. 6  D. 12  

Câu 23. Cho mạch điện kín gồm nguồn điện có suất điện động E, điện trở trong r, điện trở ngoài R. Biểu thức định luật 
ôm cho toàn mạch là 
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Câu 24. Mạch kín gồm một nguồn điện và một biến trở R. Hiệu điện thế hai đầu mạch ngoài 
A. giảm khi R tăng. B. tăng khi R tăng. 
C. tỉ lệ thuận với R. D. tỉ lệ nghịch với R. 

Câu 25. Hai nguồn điện có suất điện động và điện trở trong lần lượt là 1 14,5 ; 3V r    , 2 23 , 2V r    . Mắc hai 

nguồn điện thành mạch kín như hình vẽ. Cường độ dòng điện chạy trong mạch và hiệu điện thế ABU lần lượt là 

1 1, r

2 2, rA B
 

 
 

A. 1, 5A và 1, 5V B. 1, 5A và 0V C. 3, 0 A và 0V. D. 0, 3 A và 1, 5V 
Câu 26. Suất điện công của bộ nguồn gồm n nguồn giống nhau (mỗi nguồn có suất điện động E)mắc nối tiếp là 

A. E   B. nE C. 
E

n
 D. 0 

Chương III: DÒNG ĐIỆN TRONG CÁC MÔI TRƯỜNG 
Câu 27. Một dây vônfram có điện trở 136Ω ở nhiệt độ 100 C , biết hệ số nhiệt điện trở 3 14,5.10 K   . Ở nhiệt độ 

20 C  thì điện trở của dây này là 
A. 100 Ω. B. 150 Ω. C. 175 Ω. D. 200Ω. 

Câu 28. Công thức sự phụ thuộc của điện trở suất của kim loại theo nhiệt độ là: 

A. 0. t    B.   0 0. 1 t t      

C.   0 0. 1 t t      D.   0 01 t t     

Câu 29. Trong các phát biểu sau, phát biểu nào là phát biểu sai ? 
A. Suất điện động suất hiện trong cặp nhiệt điện là do chuyên động nhiệt của hạt tải điện trong mạch có nhiệt độ không 

đồng nhất sinh ra. 
B. Cặp nhiệt điện bằng kim loại có hệ số nhiệt điện động lớn hơn của bán dẫn. 
C. Cặp nhiệt điện bằng kim loại có hệ số nhiệt điện động nhỏ hơn của bán dẫn. 
D. Hệ số nhiệt điện động phụ thuộc vào bản chất chất làm cặp nhiệt điện.  

Câu 30. Một bình điện phân đựng dung dịch 4CuSO ,  với các cực điện cực đều bằng đồng, diện tích catot bằng 

210cm ,  khoảng cách từ catot đến anot là 5 cm.  Đương lượng gam của đồng là 32. Hiệu điện thế đặt vào U 15 V,  

điện trở suất của dung dịch là 0,2 m.  Sau thời gian t 1 h,  khối lượng đồng bám vào catot gần giá trị nào nhất? 

A. 0,327 g.  B. 1,64 g.  C. 1,78 g.  D. 2,65 g.  

Câu 31. Hiện tượng điện phân được ứng dụng để 
A. hàn điện. B. điều chế hóa chất. 
C. làm nhiệt kế nhiệt điện. D. làm ống phóng điện tử. 

Câu 32. 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. 
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Chương IV,V: TỪ TRƯỜNG, CẢM ỨNG ĐIỆN TỪ 
 

Câu 33. Phát biểu nào sau đây đúng ? Trong từ trường, cảm ứng từ tại một điểm 
A. Nằm theo hướng của lực từ B. Ngược hướng với đường sức từ 
C. Nằm theo hướng của đường sức từ D. Ngược hướng với lực từ 

Câu 34. Khi nói về từ trường thì phát biểu nào dưới đây sai? 
A. Từ phổ cho biết dạng các đường sức từ. 
B. Các đường sức của từ trường đều song song cách đều nhau. 
C. Các đường sức từ là các đường cong kín hoặc vô hạn ở hai đầu. 
D. Các đường sức từ có thể cắt nhau. 

Câu 35. Một đoạn dây có dòng điện được đặt trong một từ trường đều. Để độ lớn lực từ tác dụng lên dây đạt cực đại 
thì độ lớn góc α giữa véctơ phần tử dòng điện và véctơ cảm ứng từ phải bằng 

A. o0 .   B. o30 .   C. o60 .   D. o90 .   

Câu 36. Một đoạn dây dẫn đặt trong một từ trường đều có cảm ứng từ 0,35 T.  Khi dòng điện cường độ 14,5 A  chạy 

qua đoạn dây dẫn, thì đoạn dâv dẫn này bị tác dụng một lực từ bằng 1,65 N.  Biết hướng của dòng điện hợp với hướng 

của từ trường một góc o30 .  Độ dài của đoạn dây dẫn đặt trong từ trường là 

A. 0,45 m.  B. 0,25 m.  C. 0,65 m.  D. 0,75 m.  

Câu 37. Chiều của lực từ tác dụng lên đoạn dây dẫn mang dòng điện, thường được xác định bằng quy tắc: 
A. bàn tay trái. B. vặn đinh ốc. 
C. bàn tay phải. D. vặn nắm bàn tay trái. 

Câu 38. Dây dẫn thẳng dài có dòng điện 5A chạy qua. Cảm ứng từ tại M có độ lớn 10-5T. Điểm M cách dây một 
khoảng 

A. 20cm B. 10cm C. 5cm D. 2cm 
Câu 39. Cho dòng điện I chạy trong dây dẫn thẳng dài vô hạn đặt trong không khí. Cảm ứng từ tại những điểm cách 
dây dẫn một đoạn r có độ lớn là 

A. 7 I
2 .10 .
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  B. 7 I
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I
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Câu 40. Với qui ước vẽ dòng điện có phương vuông góc với mặt phẳng hình vẽ, chiều dòng điện đi ra là  , và chiều 

dòng điện đi vào mặt phẳng hình vẽ là  . Hình vẽ nào dưới đây xác định đúng hướng của véc tơ cảm ứng từ tại M gây 

bởi dòng điện trong dây dẫn thẳng dài vô hạn? 

A.  B.  C.  D.  

Câu 41. Một khung dây hình vuông cạnh 5 cm  đặt trong từ trường đều có cảm ứng từ 4B 8.10  T.  Từ thông qua 

hình vuông đó bằng -610  Wb.  Góc hợp giữa vectơ cảm ứng từ và vectơ pháp tuyến của hình vuông đó là 

A. o0 .   B. o30 .   C. o60 .   D. o90 .   
Câu 42.  Khi từ trường qua một cuộn dây gồm 100 vòng dây biến thiên, suất điện động cảm ứng từ xuất hiện trên mỗi 
vòng dây là 0,02 mV. Suất điện động cảm ứng xuất hiện trên cuộn dây có giá trị là: 

A. 0,2 mV. B. 20 mV. C. 2 V. D. 2 mV. 
Câu 43.  Định luật Lenxo là hệ quả của định luật bảo toàn 

A. dòng điện. B. động lượng. C. năng lượng. D. điện tích. 
Câu 44.  Một ống dây có hệ số tự cảm L = 0,1 H, cường độ dòng điện qua ống dây tăng đều đặn từ 0 đến 10 A trong 
khoảng thời gian 0,1 s. Suất điện động tự cảm xuất hiện trên ống dây trong khoảng thời gian đó là 

A. 40V. B. 10V. C. 30V. D. 20V. 
Câu 45.  Một ống dây dài 50 cm, có 2000 vòng dây. Diện tích mặt cắt của ống dây là 25 cm2. Gỉa thuyết từ trường 
trong ống dây là từ trường đều. Độ tự cảm của ống dây đó là 

A. 0,025 H. B. 0,015 H. C. 0,01 T. D. 0,02 T. 
Câu 46.  Suất điện động tự cảm của mạch điện tỉ lệ với 

A. từ thông cực đại qua mạch. 
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B. từ thông cực tiểu qua mạch. 
C. điện trở của mạch. 
D. tốc độ biến thiên cường độ dòng điện qua mạch. 

Câu 47. Trong một mạch điện kín gồm có một bộ acquy nối với một ống dây thông qua một công tắc thì 
A. ngay sau khi đóng công tắc, trong mạch có suất điện động tự cảm. 
B. sau khi đóng công tắc ít nhất 30s, trong mạch mới xuất hiện suất điện động tự cảm. 
C. khi dòng điện trong mạch đã ổn định, trong mạch vẫn còn suất điện động tự cảm. 
D. khi dòng điện trong mạch đã ổn định, ống dây không cản trở dòng điện. 

 
Chương VI, VII: KHÚC XẠ ÁNH SÁNG, DỤNG CỤ QUANG HỌC 
 

Câu 48. Tia sáng truyền trong không khí tới gặp mặt thoáng của chất lỏng có chiết suất 1,6n  . Nếu tia phản xạ và tia 

khúc xạ hợp với nhau một góc 100  thì góc tới bằng

i /i

r

2n

1n
0100

 

A. 51 . B. 60 . C. 72 . D. 36 . 

Câu 49. Trong hiện tượng khúc xạ 
A. góc khúc xạ luôn nhỏ hơn góc tới. 
B. mọi tia sáng truyền qua mặt phân cách giữa hai môi trường trong suốt đều bị đổi hướng. 
C. khi ánh sáng truyền từ môi trường chiết quang kém sang môi trường chiết quang hơn thì góc khúc xạ nhỏ hơn góc 

tới 
D. khi ánh sáng truyền từ môi trường chiết quang kém sang môi trường chiết quang hơn thì góc khúc xạ lớn hơn góc 

tới 
Câu 50. Chiếu xiên một chùm sáng hẹp (coi như một tia sáng) gồm hai ánh sáng đơn sắc vàng và lam từ không khí tới 
mặt nước thì 

A. so với phương tia tới, tia khúc xạ lam bị lệch ít hơn tia khúc xạ vàng. 
B. so với phương tia tới, tia khúc xạ vàng bị lệch ít hơn tia khúc xạ lam 
C. tia khúc xạ chỉ là ánh sáng vàng, còn tia sáng lam bị phản xạ toàn phần 
D. tia khúc xạ chỉ là ánh sáng lam, còn tia sáng vàng bị phản xạ toàn phần 

Câu 51. Cho một tia sáng đi từ nước có chiết suất n = 4/3 ra không khí. Hiện tượng phản xạ toàn phần xảy ra khi góc 
tới (tính tròn) 

A. i > 480. B. i >420. C. i >490. D. i >370. 
Câu 52. Trong các ứng dụng sau đây, ứng dụng của hiện tượng phản xạ toàn phần là: 

A. gương phẳng. B. gương cầu 
C. cáp dẫn sáng trong nội soi. D. thấu kính. 

Câu 53. Một tia sáng Mặt Trời truyền qua một lăng kính, chùm tia ló ra sẽ 
A. bị tách ra thành nhiều tia sáng có màu khác nhau. 
B. vẫn là một tia sáng trắng. 
C. bị tách ra nhiều thành tia sáng trắng. 
D. là một tia sáng trắng có viền màu 

Câu 54. Điều nào sau là sai khi nói về ảnh ảo qua dụng cụ quang học? 
A. Ảnh ảo không thể hứng được trên màn 
B. Ảnh ảo nằm trên đường kéo dài của chùm tia sáng phản xạ hoặc chùm tia ló 
C. Ảnh ảo có thể quan sát được bằng mắt 
D. Ảnh ảo không thể quan sát được bằng mắt 

Câu 55. Thấu kính phân kì tạo ảnh ảo bằng 0,5 vật thật và cách vật 10 cm. Tiêu cự của thấu kính là 
A. −18 cm. B. −20 cm. C. −30 cm. D. −50 cm. 

Câu 56. Đối với thấu kính phân kỳ, vật thật 
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A. luôn cho ảnh ảo cùng chiều và nhỏ hơn vật. 
B. luôn cho ảnh cùng chiều và lớn hơn vật. 
C. luôn cho ảnh thật, ngược chiều và nhỏ hơn vật. 
D. có thể cho ảnh lớn hơn hay nhỏ hơn tùy vào vị trí vật. 

Câu 57. Với thấu kính hội tụ có tiêu cự f, ảnh của vật thật qua thấu kính đó sẽ cùng chiều với vật khi vật đặt các thấu 
kính một khoảng 

A. lớn hơn 2f. B. nhỏ hơn f. C. lớn hơn f. D. bằng f. 
Câu 58. Con ngươi của mắt có tác dụng 

A. điều chỉnh cường độ ánh sáng vào mắt một cách phù hợp. 
B. tạo ảnh của vật trên võng mạc. 
C. thay đổi tiêu cự của thấu kính mắt đang điều tiết. 
D. cảm thụ ánh sáng và truyền tín hiệu thị giác về não. 

Câu 59. Để mắt có thể nhìn rõ vật ở các khoảng cách khác nhau thì 
A. thấu kính mắt đồng thời vừa phải chuyển dịch ra xa hay lại gần màng lưới và vừa phải thay đổi cả tiêu cự nhờ cơ 

vòng để cho ảnh của vật luôn nằm trên màng lưới. 
B. thấu kính mắt phải thay đổi tiêu cự nhờ cơ vòng để cho ảnh của vật luôn nằm trên màng lưới. 
C. màng lưới phải dịch lại gần hay ra xa thấu kính mắt sao cho ảnh của vật luôn nằm trên màng lưới. 
D. thấu kính mắt phải dịch chuyển ra xa hay lại gần màng lưới sao cho ảnh của vật luôn nằm trên màng lưới. 

Câu 60. Kính lúp là 
A. một dụng cụ quang có tác dụng làm tăng góc trông bằng cách tạo ra một ảnh ảo cùng chiều, lớn hơn vật. 
B. một gương cầu lõm bổ trợ cho mắt trong việc quan sát các vật nhỏ, có tác dụng làm tăng góc trông bằng cách 

tạo ra một ảnh ảo cùng chiều, lớn hơn vật. 
C. một thấu kính phân kỳ bổ trợ cho mắt trong việc quan sát các vật nhỏ. 
D. một quang cụ bổ trợ cho mắt trong việc quan sát các vật nhỏ, khi mắt nhìn qua quang cụ này thấy ảnh của vật 

dưới góc trông lớn hơn năng suất phân li. 
Câu 61. Gọi Đ là khoảng thấy rõ ngắn nhất của mắt, f là tiêu cự của kính lúp. Độ bội giác của kính lúp có giá trị 

Ð
G

f
  

A. chỉ khi đặt mắt sát kính lúp. 
B. chỉ khi ngắm chừng ở điểm cực cận. 
C. khi đặt mắt ở tiêu điểm ảnh của kính lúp hoặc khi ngắm chừng ở vô cực. 
D. chỉ khi ngắm chừng ở vô cực. 
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ÔN TẬP VẬT LÝ 11 
 

 
BẢNG ĐÁP ÁN 

1D 2B 3A 4B 5B 6B 7D 8A 9C 10C 11D 12D 13A 14B 15C 
16B 17B 18D 19D 20B 21B 22B 23A 24B 25B 26B 27A 28B 29B 30C 
31B 32C 33A 34D 35D 36C 37A 38B 39B 40D 41C 42D 43C 44B 45A 
46D 47A 48A 49C 50B 51C 52C 53A 54D 55B 56A 57B 58A 59B 60A 
61C               

 
HƯỚNG DẪN GIẢI CHI TIẾT 

 
Chương I: ĐIỆN TÍCH, ĐIỆN TRƯỜNG 
 
Câu 1.  Xét tương tác giữa hai điện tích điểm trong một môi trường xác định. Khi lực đẩy Cu - lông tăng 2 lần thì hằng 
số điện môi 
 A. tăng 2 lần. B. giảm 4 lần. C. không đổi. D. giảm 2 lần. 

Hướng dẫn giải 
Chọn C 
Hằng số điện môi của một môi trường xác định là một hằng số. 

Câu 2.  Hai điện tích điểm 1q , 2q  đặt cách nhau một khoảng r trong chân không. Độ lớn lực tương tác điện giữa hai 

điện tích đó là 

 A. 1 29
2

9.10
q q

r
 . B. 1 29

2
9.10

q q

r
. C. 9 1 29.10

q q

r
. D. 9 1 2

2
9.10

q q

r
. 

Hướng dẫn giải 
Chọn B 
Hai điện tích điểm 1q ,  2q  đặt cách nhau một khoảng r trong chân không. 

Thì lực tĩnh điện tương tác giữa chúng 1 29
2

9.10
q q

F
r

  

Câu 3.  Khi khoảng cách giữa hai điện tích điểm trong chân không giảm xuống 2 lần thì độ lớn lực Cu – lông 
 A. tăng 4 lần. B. tăng 2 lần. C. giảm 4 lần. D. giảm 4 lần. 

Hướng dẫn giải 

+ 
2

l
F ~

r
  r giảm 2 lần  F tăng 4 lần. 

Chọn A 

Câu 4.  Cường độ điện trường tạo bởi một điện tích điểm cách nó 2 cm bằng 510 V/m.  Để cường độ điện trường bằng 
54.10 V/m  thì Vị trí này cách điện tích một khảng bằng 

 A. 2 cm. B. 1 cm. C. 4 cm. D. 5 cm. 
Hướng dẫn giải 

Ta có: 
2 5 2

2 1
22 2 2 5 2

1 2 2

k Q E r1 4.10 2
E = E = = r = 1cm.

εr r E r 10 r
     

Chọn B 
Câu 5.  Cường độ điện trường tại một điểm đặc trưng cho 
 A. điện trường tại điểm đó về phương diện dự trữ năng lượng. 
 B. tác dụng lực của điện trường lên điện tích tại điểm đó. 
 C. thể tích vùng có điện trường là lớn hay nhỏ. 
 D. tốc độ dịch chuyển điện tích tại điểm đó. 

Hướng dẫn giải 
Chọn B 
Cường độ điện trường tại một điểm đặc trưng cho tác dụng lực của điện trường lên điện tích tại điểm đó. 

Câu 6.  Hai điện tích âm có cùng độ lớn đặt tại hai điểm A và B trong không khí. Gọi H là trung điểm của AB . M là 
điểm không thuộc AB , cách đều A và B. Hướng véc tơ cường độ điện trường tại điểm M. 

 A. cùng hướng với vectơ HM


. B. ngược hướng với vectơ HM


. 
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 C. cùng hướng với vectơ AB


. D. ngược hướng với vectơ AB


. 
Hướng dẫn giải 

Hướng véc tơ cường độ điện trường tại điểm M  ngược hướng với vectơ HM.


 
Chọn B 

Câu 7.  Cho điện tích q dịch chuyển giữa 2 điểm cố định trong một điện trường đều với cường độ điện trường 
150 /V m  thì công của lực điện trường là 60 .mJ  Nếu cường độ điện trường là 200 /V m  thì công của lực điện trường 

dịch chuyển điện tích q giữa hai điểm đó là 
 A. 40 .J  B. 40 .mJ  C. 80 .J  D. 80 .mJ  

Hướng dẫn giải 
Chọn D 

+ Ta có EdA q   Khi E tăng lên 
4

3
 lần thì công của lực điện cũng tăng 

4

3
 lần 

4
' 80 .

3
A A mJ   

Câu 8.  Cho một điện tích di chuyển trong điện trường dọc theo một đường cong kín, xuất phát từ điểm M qua điểm N 
rồi trở lại điểm M. Công của lực điện 
 A. trong cả quá trình bằng 0. B. trong quá trình M đến N là dương. 
 C. trong quá trình N đến M là dương. D. trong cả quá trình là dương. 

Hướng dẫn giải 
+ Đề chưa nói rõ điện tích âm hay dương, nên chưa khẳng định được công của lực điện trong quá trình từ M 
đến N hay từ N đến M dương hay âm. 
+ Khi điện tích đi từ M qua N rồi về M thì điểm đầu và điểm cuối đường đi trùng nhau nên công lực điện bằng 
0. 
Chọn A 
 

Câu 9.  Một điện tích 810q C dịch chuyển dọc theo các cạnh của một tam đều ABC cạnh 20a cm đặt trong điện 

trường đều E


 cùng hướng với BC và 3000 /E V m . Hiệu điện thế giữa hai điểm AB là 

 A. 10V . B. 10V . C. 300V . D. 300V . 

Hướng dẫn giải 
Chọn C 

 
Xét điện tích đi từ B đến A.  Hình chiếu của vectơ dịch chuyển lên phương của E


 là BI. 

10 0,1
2

BC
d BI cm m    ; . 3000.0,1 300 300BA ABU E d V U V       

Câu 10.  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 qE d  B. .U qEd  C. .U Ed  D. / .U E d  

Hướng dẫn giải 
Chọn C 
Hiệu điện thế .U E d  

Câu 11.  Gọi VM và VN là điện thế tại các điểm M, N trong điện trường. Công AMN của lực điện trường khi di chuyển 
điện tích q từ M đến N là: 

 A. M N
MN

V V
A .

q


  B. MN

M N

q
A .

V V



 

 C. AMN = q(VM + VN). D. AMN = q(VM – VN). 
Hướng dẫn giải 

+ Biểu thức đúng  MN M NA q V V  . 

Chọn D 
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Câu 12.  Một tụ điện phẳng có khoảng cách giữa hai bản tụ là 2mm , cường độ điện trường lớn nhất mà điện môi giữa 

hai bản tụ có thể chịu được là 53.10 /V m . Hiệu điện thế lớn nhất giữa hai bản tụ là 
 A. 800 V. B. 500 V. C. 400 V. D. 600 V. 

Hướng dẫn giải 
Chọn D 
Hiệu điện thế lớn nhất giữa hai bản tụ là: 5 3

max max . 3.10 .2.10 600U E d V    

Câu 13.  Điện dung của tụ điện đặc trưng cho khả năng tích điện của tụ điện ở một hiệu điện thế nhất định, được xác 
định theo công thức 

 A. .
Q

C
U

  B. .C Q U   C. .C UQ  D. 
U

C
Q

 . 

Hướng dẫn giải 
Chọn A 

+ Điện dung C đặc trưng cho khả năng tích điện của tụ được xác định bằng biểu thức 
Q

C .
U

  

Câu 14.  Trong các đồ thị sau, đồ thị nào biểu diễn đúng sự phụ thuộc của điện tích của một tụ điện vào hiệu điện thế 
giữa hai bản của nó? 

Q

O
U

Q

O
U

Q

O
U

 
 A. Đồ thị a B. Đồ thị b 
 C. Đồ thị c D. Không có đồ thị nào 

Hướng dẫn giải 

Ta có 
Q

C Q C.U
U

    với C không đổi nên Q tỉ lệ thuận với U. Đồ thị b biểu diễn đúng mối liên hệ 

giữa Q và U. 
Chọn B 

Chương II: DÒNG ĐIỆN KHÔNG ĐỔI 
 
Bài 1: Dòng điện không đổi – Nguồn điện 

Câu 15.  Cho đoạn mạch gồm các điện trở R giống hệt nhau được mắc như hình vẽ. Điện trở tương đương của toàn 
mạch là 

 
 A. 2R. B. 0, 5R. C. 1, 5R. D. 3R. 

Hướng dẫn giải 

+ Điện trờ tương đương của toàn mạch: td

R
R R 1,5R

2
    

Chọn C 
Câu 16.  Một bộ acquy có thể cung cấp một dòng điện 4 A liên tục trong 1 giờ thì phải nạp lại. Nếu bộ acquy trên được 
sử dụng liên tục trong 20 giờ mới phải nạp lại thì cường độ dòng điện mà bộ acquy này có thể cung cấp là 
 A. 2A. B. 0, 2A. C. 0, 6 mA. D. 0, 3 mA 

Hướng dẫn giải 

+  1
1 1 2 2 2 1

2

1
const 4. 0,2

20
       

t
q It I t I t I I A

t
 

Chọn B 
Câu 17.  Dòng điện là 
 A. dòng dịch chuyển của điện tích. 
 B. dòng dịch chuyển có hướng của các điện tích tự do. 
 C. dòng dịch chuyển có hướng của các electron tự do. 
 D. dòng dịch chuyển có hướng của các ion dương và âm. 



Trang 10 

Hướng dẫn giải 
Chọn B 

Câu 18.  Một bóng đèn ghi 12V - 36W mắc vào hiệu điện thế 12V thì cường độ dòng điện qua bóng là: 
 A. 6A  B. 4A  C. 0,3A  D. 3A  

Hướng dẫn giải 

Cường độ dòng điện qua đèn 
P

I 3A
U

   

Chọn D 
Câu 19.  Người ta cắt một đoạn dây dẫn có điện trở R thành 2 nửa bằng nhau và ghép các đầu của chúng lại với nhau. 
Điện trở của đoạn dây đôi này bằng 
 A. 2R.  B. 0,5R.  C. R.  D. 0,25R.  

Hướng dẫn giải 
Ghép 2 đầu với nhau tức là mắc song song. 

Suy ra: tđR  2 0,25
2

R

R  

Chọn D 
Câu 20.  Công của dòng điện có đơn vị là 
 A. J/m B. kWh C. W D. kVA 

Hướng dẫn giải 

   KWh J  đơn vị của công 

Chọn B 
Câu 21.  Một mạch điện có hai điện trở 3Ω và 6Ω mắc song song được nối vào nguồn điện có điện trở trong 1Ω. Hiệu 
suất của nguồn điện là: 
 A. 0, 9. B. 2/3. C. 1/6. D. 1/9. 

Hướng dẫn giải 

+ Hiệu suất của nguồn m

m

RU 2
H .

R r 3
  
 

 

Chọn B 
Câu 22.  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  

Hướng dẫn giải 

Điện trở của bóng đèn 
2
d

d

U
R 6

P
    

Để đèn sáng bình thường thì dòng điện qua đèn phải đúng bằng dòng điện định mức: 

x
x d x

P 12
I 1 R 2

U R R r R 6 4


      

   
 

Chọn B 
Câu 23.  Cho mạch điện kín gồm nguồn điện có suất điện động E, điện trở trong r, điện trở ngoài R. Biểu thức định luật 
ôm cho toàn mạch là 

 A. 
E

I
r R




 B. 
E

I
r R




 C. 
Er

I
r R




 D. 
E

I
R

  

Hướng dẫn giải 

Biểu thức định luật ôm cho mạch kín có 
E

I
r R




 

Chọn A 
Câu 24.  Mạch kín gồm một nguồn điện và một biến trở R. Hiệu điện thế hai đầu mạch ngoài 
 A. giảm khi R tăng. B. tăng khi R tăng. 
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 C. tỉ lệ thuận với R. D. tỉ lệ nghịch với R. 
Hướng dẫn giải 

Hiệu điện thế hai đầu R là U IR R
rR r 1
R

 
  

 
 

khi R tăng thì U tăng,  nhưng không tỉ lệ thuận với R. 
Chọn B 

Câu 25.  Hai nguồn điện có suất điện động và điện trở trong lần lượt là 1 14,5 ; 3V r    , 2 23 , 2V r    . Mắc hai 

nguồn điện thành mạch kín như hình vẽ. Cường độ dòng điện chạy trong mạch và hiệu điện thế ABU lần lượt là 

1 1, r

2 2, rA B
 

 
 

 A. 1, 5A và 1, 5V B. 1, 5A và 0V C. 3, 0 A và 0V. D. 0, 3 A và 1, 5V 
Hướng dẫn giải 

+ 
 1 2

1 2

1

4,3 3
1,5

3 2

. 4,5 1,5.3 0AB

I A
r r

U I r

 



      
      

 

Chọn B 
Câu 26.  Suất điện công của bộ nguồn gồm n nguồn giống nhau (mỗi nguồn có suất điện động E)mắc nối tiếp là 

 A. E B. nE C. 
E

n
 D. 0 

Hướng dẫn giải 
Chọn B 

Chương III: DÒNG ĐIỆN TRONG CÁC MÔI TRƯỜNG 
 

Câu 27.  Một dây vônfram có điện trở 136Ω ở nhiệt độ 100 C , biết hệ số nhiệt điện trở 3 14,5.10 K   . Ở nhiệt độ 

20 C  thì điện trở của dây này là 
 A. 100 Ω. B. 150 Ω. C. 175 Ω. D. 200Ω. 

Hướng dẫn giải 

+  0 0 0 3

136
R R 1 T T R 100

1 4,5.10 .80         
 

Chọn A 
 

Câu 28.  Công thức sự phụ thuộc của điện trở suất của kim loại theo nhiệt độ là: 

 A. 0. t    B.   0 0. 1 t t      

 C.   0 0. 1 t t      D.   0 01 t t     

Hướng dẫn giải 
Chọn B 

Câu 29.  Trong các phát biểu sau, phát biểu nào là phát biểu sai ? 
 A. Suất điện động suất hiện trong cặp nhiệt điện là do chuyên động nhiệt của hạt tải điện trong mạch có nhiệt 
độ không đồng nhất sinh ra. 
 B. Cặp nhiệt điện bằng kim loại có hệ số nhiệt điện động lớn hơn của bán dẫn. 
 C. Cặp nhiệt điện bằng kim loại có hệ số nhiệt điện động nhỏ hơn của bán dẫn. 
 D. Hệ số nhiệt điện động phụ thuộc vào bản chất chất làm cặp nhiệt điện.  

Hướng dẫn giải 
+ Cặp nhiệt điện làm từ 2 thanh bán dẫn có hệ số nhiệt điện động lớn hơn hàng trăm lần so với kim loại. 
Chọn B 

Câu 30.  Một bình điện phân đựng dung dịch 4CuSO ,  với các cực điện cực đều bằng đồng, diện tích catot bằng 
210cm ,  khoảng cách từ catot đến anot là 5 cm.  Đương lượng gam của đồng là 32. Hiệu điện thế đặt vào U 15 V,  

điện trở suất của dung dịch là 0,2 m.  Sau thời gian t 1 h,  khối lượng đồng bám vào catot gần giá trị nào nhất? 
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 A. 0,327 g.  B. 1,64 g.  C. 1,78 g.  D. 2,65 g.  
Hướng dẫn giải 

 41 A 1 A U 1 A U 1 15
m It t . St .32. .10.10 .3600 1,79 g

F n F n R F n 96500 0,2.0,05
    


 

Chọn C 
Câu 31.  Hiện tượng điện phân được ứng dụng để 
 A. hàn điện. B. điều chế hóa chất. 
 C. làm nhiệt kế nhiệt điện. D. làm ống phóng điện tử. 

Hướng dẫn giải 
Chọn B 

Câu 32.  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. 

Hướng dẫn giải 
+ Lóp chuyển tiếp p−n dẫn điện tốt theo 1 chiều từ p sang n chứ không có chiều ngươc lại nên Chọn C là sai. 
Chọn C 

Chương IV,V: TỪ TRƯỜNG, CẢM ỨNG ĐIỆN TỪ 
 

Câu 33.  Phát biểu nào sau đây đúng ? Trong từ trường, cảm ứng từ tại một điểm 
 A. Nằm theo hướng của lực từ B. Ngược hướng với đường sức từ 
 C. Nằm theo hướng của đường sức từ D. Ngược hướng với lực từ 

Hướng dẫn giải 
Vec tơ cảm ứng từ tại một điểm: Có hướng trùng với hướng của lực từ (có phương tiếp tuyến với đường sức 
từ). 
Chọn A 

Câu 34.  Khi nói về từ trường thì phát biểu nào dưới đây sai? 
 A. Từ phổ cho biết dạng các đường sức từ. 
 B. Các đường sức của từ trường đều song song cách đều nhau. 
 C. Các đường sức từ là các đường cong kín hoặc vô hạn ở hai đầu. 
 D. Các đường sức từ có thể cắt nhau. 

Hướng dẫn giải 
Chọn D 

 
Câu 35.  Một đoạn dây có dòng điện được đặt trong một từ trường đều. Để độ lớn lực từ tác dụng lên dây đạt cực đại 
thì độ lớn góc α giữa véctơ phần tử dòng điện và véctơ cảm ứng từ phải bằng 

 A. o0 .   B. o30 .   C. o60 .   D. o90 .   
Hướng dẫn giải 

Lực từ: F BI .sin .   Để   o
maxF I;B 90 .   

 
 

Chọn D 
Câu 36.  Một đoạn dây dẫn đặt trong một từ trường đều có cảm ứng từ 0,35 T.  Khi dòng điện cường độ 14,5 A  chạy 
qua đoạn dây dẫn, thì đoạn dâv dẫn này bị tác dụng một lực từ bằng 1,65 N.  Biết hướng của dòng điện hợp với hướng 

của từ trường một góc o30 .  Độ dài của đoạn dây dẫn đặt trong từ trường là 
 A. 0,45 m.  B. 0,25 m.  C. 0,65 m.  D. 0,75 m.  

Hướng dẫn giải 

 0F BI .sin 1,65 0,35.14,5. .sin30 0,65 m        

Chọn C 
Câu 37.  Chiều của lực từ tác dụng lên đoạn dây dẫn mang dòng điện, thường được xác định bằng quy tắc: 
 A. bàn tay trái. B. vặn đinh ốc. 
 C. bàn tay phải. D. vặn nắm bàn tay trái. 

Hướng dẫn giải 
+ Chiều của lực từ tác dụng lên đoạn dây dẫn mang dòng điện đặt trong trừ trường được xác định bằng quy 
tắc bàn tay trái. 
Chọn A 
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Câu 38.  Dây dẫn thẳng dài có dòng điện 5A chạy qua. Cảm ứng từ tại M có độ lớn 10-5T. Điểm M cách dây một 
khoảng 
 A. 20cm B. 10cm C. 5cm D. 2cm 

Hướng dẫn giải 
Cảm ứng từ gây bởi dòng điện thẳng dài được xác định bằng biểu thức: 

7 7
7

5

2.10 2.10 .5
2.10 10

10

 


    
I I

B r cm
r B

 

Chọn B 
Câu 39.  Cho dòng điện I chạy trong dây dẫn thẳng dài vô hạn đặt trong không khí. Cảm ứng từ tại những điểm cách 
dây dẫn một đoạn r có độ lớn là 

 A. 7 I
2 .10 .

r
  B. 7 I

2.10
r

  C. 7
2

I
2 .10

r
  D. 7

2

I
2.10

r
  

Hướng dẫn giải 

Cảm ứng từ do dây dẫn thẳng dài gây ra: 7 I
B 2.10

r
  

Câu 40.  Với qui ước vẽ dòng điện có phương vuông góc với mặt phẳng hình vẽ, chiều dòng điện đi ra là  , và chiều 
dòng điện đi vào mặt phẳng hình vẽ là  . Hình vẽ nào dưới đây xác định đúng hướng của véc tơ cảm ứng từ tại M gây 
bởi dòng điện trong dây dẫn thẳng dài vô hạn? 

 A.  B.  C.  D.  
Hướng dẫn giải 

Cảm ứng từ B


 của dòng điện thẳng dài vuông góc với dòng điện và vuông góc với bán kính IM,  chiều theo 
quy tắc nắm bàn tay phải. 
Chọn D 

Câu 41.  Một khung dây hình vuông cạnh 5 cm  đặt trong từ trường đều có cảm ứng từ 4B 8.10  T.  Từ thông qua 

hình vuông đó bằng -610  Wb.  Góc hợp giữa vectơ cảm ứng từ và vectơ pháp tuyến của hình vuông đó là 

 A. o0 .   B. o30 .   C. o60 .   D. o90 .   
Huớng dẫn giải 

  4 2 6 oBScos n; B 8.10 .0,05 .cos 10 60 .        
 

 

Chọn C 
Câu 42.   Khi từ trường qua một cuộn dây gồm 100 vòng dây biến thiên, suất điện động cảm ứng từ xuất hiện trên mỗi 
vòng dây là 0,02 mV. Suất điện động cảm ứng xuất hiện trên cuộn dây có giá trị là: 
 A. 0,2 mV. B. 20 mV. C. 2 V. D. 2 mV. 

Hướng dẫn giải 
+ Suất điện động trên cả cuộn dây E = ne =100.0,02 = 2 mV. 
Chọn D 

Câu 43.   Định luật Lenxo là hệ quả của định luật bảo toàn 
 A. dòng điện. B. động lượng. C. năng lượng. D. điện tích. 

Hướng dẫn giải 
+ Định luật Lenxo là hệ quả của định luật bảo toàn năng lượng. 
Chọn C 
 

Câu 44.   Một ống dây có hệ số tự cảm L = 0,1 H, cường độ dòng điện qua ống dây tăng đều đặn từ 0 đến 10 A trong 
khoảng thời gian 0,1 s. Suất điện động tự cảm xuất hiện trên ống dây trong khoảng thời gian đó là 
 A. 40V. B. 10V. C. 30V. D. 20V. 

Hướng dẫn giải 

+ Suất điện động xuất hiện trong ống dây tc

i 10 0
e L 0,1 10

t 0,1

 
  


V. 

Chọn B 
Câu 45.   Một ống dây dài 50 cm, có 2000 vòng dây. Diện tích mặt cắt của ống dây là 25 cm2. Gỉa thuyết từ trường 
trong ống dây là từ trường đều. Độ tự cảm của ống dây đó là 
 A. 0,025 H. B. 0,015 H. C. 0,01 T. D. 0,02 T. 

Hướng dẫn giải 
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Độ tự cảm của ống dây là 
. . .

. . . . . , .
,

2 2 4
7 7N S 2000 25 10

L 4 10 4 10 0 025 H
t 0 5

 


     

Chọn A 
Câu 46.   Suất điện động tự cảm của mạch điện tỉ lệ với 
 A. từ thông cực đại qua mạch. 
 B. từ thông cực tiểu qua mạch. 
 C. điện trở của mạch. 
 D. tốc độ biến thiên cường độ dòng điện qua mạch. 

Hướng dẫn giải 
+ Suất điện động tự cảm tỉ lệ với tốc độ biến thiên cường độ dòng điện qua mạch. 
Chọn D 

Câu 47.  Trong một mạch điện kín gồm có một bộ acquy nối với một ống dây thông qua một công tắc thì 
 A. ngay sau khi đóng công tắc, trong mạch có suất điện động tự cảm. 
 B. sau khi đóng công tắc ít nhất 30s, trong mạch mới xuất hiện suất điện động tự cảm. 
 C. khi dòng điện trong mạch đã ổn định, trong mạch vẫn còn suất điện động tự cảm. 
 D. khi dòng điện trong mạch đã ổn định, ống dây không cản trở dòng điện. 

Hướng dẫn giải 
 

Ngay khi đóng công tắc thì dòng điện trong mạch tăng nên có suất điện động tự cảm. 
Chọn A 

Chương VI, VII: KHÚC XẠ ÁNH SÁNG, DỤNG CỤ QUANG HỌC 
 

Câu 48.  Tia sáng truyền trong không khí tới gặp mặt thoáng của chất lỏng có chiết suất 1,6n  . Nếu tia phản xạ và tia 

khúc xạ hợp với nhau một góc 100  thì góc tới bằng

i /i

r

2n

1n
0100

 
 A. 51 . B. 60 . C. 72 . D. 36 . 

Hướng dẫn giải 

+  0

1 2

r 180 i 0
1 2 n 1,n 1,6

n sini n sin r sini 1,6sin 80 i 
      

0i 50,96   
Chọn A 

Câu 49.  Trong hiện tượng khúc xạ 
 A. góc khúc xạ luôn nhỏ hơn góc tới. 
 B. mọi tia sáng truyền qua mặt phân cách giữa hai môi trường trong suốt đều bị đổi hướng. 
 C. khi ánh sáng truyền từ môi trường chiết quang kém sang môi trường chiết quang hơn thì góc khúc xạ nhỏ 
hơn góc tới 
 D. khi ánh sáng truyền từ môi trường chiết quang kém sang môi trường chiết quang hơn thì góc khúc xạ lớn 
hơn góc tới 

Hướng dẫn giải 
+ Khi ánh sáng truyền từ môi trường chiết quang kém sang môi trường chiết quang hơn thì góc khúc xạ nhỏ 
hơn góc tới. 
Chọn C 

Câu 50.  Chiếu xiên một chùm sáng hẹp (coi như một tia sáng) gồm hai ánh sáng đơn sắc vàng và lam từ không khí tới 
mặt nước thì 
 A. so với phương tia tới, tia khúc xạ lam bị lệch ít hơn tia khúc xạ vàng. 
 B. so với phương tia tới, tia khúc xạ vàng bị lệch ít hơn tia khúc xạ lam 
 C. tia khúc xạ chỉ là ánh sáng vàng, còn tia sáng lam bị phản xạ toàn phần 
 D. tia khúc xạ chỉ là ánh sáng lam, còn tia sáng vàng bị phản xạ toàn phần 

Hướng dẫn giải 
So với phương tia tới thì tia khúc xạ vàng lệch ít hơn vì có chiết suất nhỏ hơn. Chiết suất tăng dần từ đỏ tới 
tím 
Chọn B 



Trang 15 

Câu 51.  Cho một tia sáng đi từ nước có chiết suất n = 4/3 ra không khí. Hiện tượng phản xạ toàn phần xảy ra khi góc 
tới (tính tròn) 
 A. i > 480. B. i >420. C. i >490. D. i >370. 

Hướng dẫn giải 

+ Góc tới giới hạn 2
gh gh

1

n 3
sin i i 49

n 4
      để xảy ra phản xạ toàn phần thì i 49  . 

Chọn C 
Câu 52.  Trong các ứng dụng sau đây, ứng dụng của hiện tượng phản xạ toàn phần là: 
 A. gương phẳng. B. gương cầu 
 C. cáp dẫn sáng trong nội soi. D. thấu kính. 

Hướng dẫn giải 
Chọn C 

Câu 53.  Một tia sáng Mặt Trời truyền qua một lăng kính, chùm tia ló ra sẽ 
 A. bị tách ra thành nhiều tia sáng có màu khác nhau. 
 B. vẫn là một tia sáng trắng. 
 C. bị tách ra nhiều thành tia sáng trắng. 
 D. là một tia sáng trắng có viền màu 

Hướng dẫn giải 
Chọn A 

Câu 54.  Điều nào sau là sai khi nói về ảnh ảo qua dụng cụ quang học? 
 A. Ảnh ảo không thể hứng được trên màn 
 B. Ảnh ảo nằm trên đường kéo dài của chùm tia sáng phản xạ hoặc chùm tia ló 
 C. Ảnh ảo có thể quan sát được bằng mắt 
 D. Ảnh ảo không thể quan sát được bằng mắt 

Hướng dẫn giải 
Chọn D 

Câu 55.  Thấu kính phân kì tạo ảnh ảo bằng 0,5 vật thật và cách vật 10 cm. Tiêu cự của thấu kính là 
 A. −18 cm. B. −20 cm. C. −30 cm. D. −50 cm. 

Hướng dẫn giải 

   f 1 1L d d ' f f kf f (1 1 k) f
k k 2

            

 f 20 cm   

Chọn B 
Câu 56.  Đối với thấu kính phân kỳ, vật thật 
 A. luôn cho ảnh ảo cùng chiều và nhỏ hơn vật. 
 B. luôn cho ảnh cùng chiều và lớn hơn vật. 
 C. luôn cho ảnh thật, ngược chiều và nhỏ hơn vật. 
 D. có thể cho ảnh lớn hơn hay nhỏ hơn tùy vào vị trí vật. 

Hướng dẫn giải 
+ Đối với thấu kính phân kì thì vật thật luôn cho ảnh ảo cùng chiều và nhỏ hơn vật. 
Chọn A 

Câu 57.  Với thấu kính hội tụ có tiêu cự f, ảnh của vật thật qua thấu kính đó sẽ cùng chiều với vật khi vật đặt các thấu 
kính một khoảng 
 A. lớn hơn 2f. B. nhỏ hơn f. C. lớn hơn f. D. bằng f. 

Hướng dẫn giải 
+ Thấu kính hội tụ cho ảnh cùng chiều  ảnh là ảo  vật nằm trong khoảng nhỏ hơn f. 
Chọn B 

Câu 58.  Con ngươi của mắt có tác dụng 
 A. điều chỉnh cường độ ánh sáng vào mắt một cách phù hợp. 
 B. tạo ảnh của vật trên võng mạc. 
 C. thay đổi tiêu cự của thấu kính mắt đang điều tiết. 
 D. cảm thụ ánh sáng và truyền tín hiệu thị giác về não. 

Hướng dẫn giải 
Chọn A 

Câu 59.  Để mắt có thể nhìn rõ vật ở các khoảng cách khác nhau thì 
 A. thấu kính mắt đồng thời vừa phải chuyển dịch ra xa hay lại gần màng lưới và vừa phải thay đổi cả tiêu cự 
nhờ cơ vòng để cho ảnh của vật luôn nằm trên màng lưới. 
 B. thấu kính mắt phải thay đổi tiêu cự nhờ cơ vòng để cho ảnh của vật luôn nằm trên màng lưới. 
 C. màng lưới phải dịch lại gần hay ra xa thấu kính mắt sao cho ảnh của vật luôn nằm trên màng lưới. 
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 D. thấu kính mắt phải dịch chuyển ra xa hay lại gần màng lưới sao cho ảnh của vật luôn nằm trên màng lưới. 
Hướng dẫn giải 

Khoảng cách giữa quang tâm của thấu kính mắt đến màn lưới là không đổi,  do vậy để ảnh của các vật ở 
những vị trí khác nhau có thể nằm trên màn lưới được (mắt nhìn rõ) thì thấu kính mắt phải thay đổi tiêu cự 
nhờ các cơ vòng 
Chọn B 

Câu 60.  Kính lúp là 
 A. một dụng cụ quang có tác dụng làm tăng góc trông bằng cách tạo ra một ảnh ảo cùng chiều, lớn hơn vật. 
 B. một gương cầu lõm bổ trợ cho mắt trong việc quan sát các vật nhỏ, có tác dụng làm tăng góc trông bằng cách 
tạo ra một ảnh ảo cùng chiều, lớn hơn vật. 
 C. một thấu kính phân kỳ bổ trợ cho mắt trong việc quan sát các vật nhỏ. 
 D. một quang cụ bổ trợ cho mắt trong việc quan sát các vật nhỏ, khi mắt nhìn qua quang cụ này thấy ảnh của 
vật dưới góc trông lớn hơn năng suất phân li. 

Hướng dẫn giải 
Kính lúp là một dụng cụ quang có tác dụng làm tăng góc trông bằng cách tạo ra một ảnh ảo cùng chiều,  lớn 
hơn vật. 
Chọn A 
Câu 61.  Gọi Đ là khoảng thấy rõ ngắn nhất của mắt, f là tiêu cự của kính lúp. Độ bội giác của kính lúp có giá trị 

Ð
G

f
  

 A. chỉ khi đặt mắt sát kính lúp. 
 B. chỉ khi ngắm chừng ở điểm cực cận. 
 C. khi đặt mắt ở tiêu điểm ảnh của kính lúp hoặc khi ngắm chừng ở vô cực. 
 D. chỉ khi ngắm chừng ở vô cực. 

Hướng dẫn giải 
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+ Khi ngắm chừng ở vô cực hay đặt mắt tại tiêu điểm ảnh thì ta có: tan
AB

f
   

Vậy câu C đúng. 
Chọn C 

 
 

 

 


