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Câu 1: Công thức của định luật Culông trong     tr     đ ệ      đồng tính    
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Câu 2: Ghép 3 pin giống nhau nối tiếp mỗi pin có suất đ ệ  độ   3V v  đ ện trở trong 1Ω. Suất 

đ ệ  độ   v  đ ện trở trong của bộ pin là 

A. 9V và 3Ω.  

B. 9V và 1/3Ω.  

C. 3V và 3Ω.  

D. 3V và 1/3Ω. 

Câu 3: Khi đ ện phân dung dịch CuSO4, để hiệ  t ợ   d ơ   cực tan xảy ra thì anốt phải làm 

bằng  

A. Cu.  

B. Ag.  

C. Fe.  

D. Al. 

Câu 4:Tính chất cơ bản của từ tr  ng là gây ra 

A. lực từ tác dụng lên nam châm hoặc  ê  dò   đ ệ  đặt trong nó.  

B. lực hấp dẫn lên các vật đặt trong nó. 

C. lực đ   hồi tác dụ    ê  các dò   đ ệ  v   a  châ  đặt trong nó. 

D. sự biế  đổi về tính chất đ ện của     tr  ng xung quanh. 

Câu 5: Từ th    đ  qua vò   dây S đặt trong từ tr  ng B  không phụ thuộc vào 

A. hình dạng vòng dây.  

B. diện tích của vòng dây. 
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C. góc hợp bởi giữa vecto pháp tuyến của mặt phẳ   vò   dây v  vectơ cảm ứng từ. 

D. độ lớn cảm ứng từ của từ tr  ng. 

Câu 6: Trên vành kính lúp có ghi 10x, tiêu cự của kính là 

A. f = 2,5cm.  

B. f = 10cm.  

C. f = 2,5m.  

D. f = 10cm. 

Câu 7:  Một vật dao độ   đ ều ho  theo ph ơ   trì h x = - 6cos(4 t)c , b ê  độ dao động của 

vật là 

A. 6cm.    

B. -6cm.    

C.  6 cm.    

D. 6m. 

Câu 8: Một con lắc đơ  ch ều d   ℓ dao độ   đ ều hoà tạ   ơ  có   a tốc trọ   tr  ng vớ  b ê  độ 

góc nhỏ. Chu kỳ dao động của nó là 
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Câu 9: Một vật dao độ   đ ều hòa vớ  b ê  độ A, tần số góc ω. Chọn gốc th i gian là lúc vật đ  

qua vị trí biên ở ph a d ơ     h ơ   trì h dao độ   của vật là 

A. x = Acosωt.             

B. x = Acos(ωt + /4 ).    

C. x = Acos(ωt - /2).             
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D. x = Acos(ωt + /2). 

Câu 10: Dao động tắt dầ     dao động có  

A. cơ  ă     ảm dần do ma sát.   

B. chu kỳ giảm dần theo th i gian. 

C. tần số tă   dần theo th i gian.   

D. biệ  độ kh    đổi.  

Câu 11: Đạ    ợng không phụ thuộc v o     tr  ng truyề  só      

A.  tần số dao động của sóng.     

B. b ớc sóng và vận tốc sóng. 

C. vận tốc truyền sóng.      

D. vận tốc v  b ê  độ sóng. 

Câu 12: Khi có sóng dừng, khoảng cách giữa một bụng và một nút sóng liên tiếp có giá trị 

A.  /4.    

B.  .     

C.  /2.    

D. 2 . 

Câu 13: Một só   cơ truyề  đ  trê  dây că   với f = 10Hz, sau 6s sóng truyề  đ  đ ợc 4,2m. 

B ớc só      

A. 7cm.    

B. 7m.    

C.  0,7m.    

D. 70cm. 

Câu 14: C     độ dò   đ ện mạch không phân nhánh có dạng I = 2 cos t2 100 (A)  C     độ 

hiệu dụng  

A. I = 2A.        

B. I = 100A.        

C. I = 2 2 A.        

D. I = 1,41A. 

Câu 15: Các cuộn dây của  áy phát đ ện xoay chiều một pha đ ợc  ắc 
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A. nối tiếp với nhau.      

B.  song song với nhau. 

C. theo kiểu hình tam giác.     

D. theo kiểu hình sao. 

Câu 16: Đối vớ  đoạn mạch xoay chiều chỉ có đ ện trở thuầ  thì 

A. c     độ dò   đ ệ  v  đ ện áp tức th   đồng pha.     

B. c     độ hiệu dụng phụ thuộc tần số của dò   đ ện.                                       

C. hệ số công suất của dò   đ ện bằng 0.              

D. pha của c     độ dò   đ ện tức th i bằng 0.     

Câu 17: Mạch xoay chiều kh    phâ   há h, c     độ dò   đ ện nhanh pha so với hiệu đ ện 

thế. Nếu đoạ   ạch 

A.  ồ    v  C             

B.  chỉ có cuộn cảm L   

C.  gồm L và C.           

D.  gồm R và L.        

Câu 18: Mạch dao độ   đ ện từ gồm tụ đ ện C và cuộn cả  L, dao động tự do với chu kỳ  

A. T = 2π LC   

B. T = 
LC

2
  

C. T = 
LC

1
  

D. T =
LC2

1


 

Câu 19: Mạch dao độ   đ ện từ gồm cuộn cảm L và tụ đ ệ  C  Kh  tă   độ tự cảm lên 8 lần và 

giả  đ ện dung 2 lần thì tần số dao động của mạch sẽ 

A. giảm 2 lần.   

B  tă   2 lần.   

C. tă   4  ần.   

D. giảm 4 lần 

Câu 20: Tác dụng nổi bật nhất của tia hồng ngoại là 
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A. tác dụng nhiệt.  

B. tác dụng quang        

C. tác dụ   qua   đ ện  

D. tác dụng hóa học  

Câu 21: Chọn phát biểu sai. Tia X 

A. có  ă     ợng lớ  vì b ớc sóng lớn. 

B. có bản chất    só   đ ện từ. 

C. không bị lệch ph ơ   tro   đ ệ  tr  ng và từ tr  ng. 

D. có b ớc sóng ngắ  hơ  b ớc sóng của tia tử ngoại. 

Câu 22: Hạt nhân nguyên tử cấu tạo bởi 

A. pr t  ,  ơtro      

B.  ơtro  v  ê ectro    

C. pr t  ,  ơtro  v  ê ectro     

D. prôtôn và êlectron.  

Câu 23: Đơ  vị không phả     đơ  vị của khố    ợ      

A. kg.   

B. MeV/C.   

C. MeV/c
2
.   

D. u. 

Câu 24: Chu kì sóng là 

A. chu kỳ của các phần tử     tr  ng có sóng truyền qua.  

B. đạ    ợng nghịch đảo của tần số góc của sóng  

C. tốc độ truyề   ă     ợng trong 1s.  

D. th i gian sóng truyề  đ  đ ợc nửa b ớc sóng.  

Câu 25: Ha  đ ện tích q1 = -10
-6

C; q2 = 10
-6
C đặt tạ  ha  đ ểm A, B cách nhau 40cm trong không 

kh   C     độ đ ệ  tr  ng tạ  tru   đ ểm M của AB là 

A. 4,5.10
6
V/m  

B. 0  

C. 2,25.10
5
V/m  

D. 4,5.10
5
V/m 
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Câu 26: Chùm tia sáng hẹp đ  từ kh    kh  đến một     tr  ng trong suốt chiết suất n=1,5 sẽ có 

một phản xạ và một phân khúc xạ  Để tia phản xạ và tia khúc xạ vuông góc với nhau thì góc tới i 

A. 420
.  

B. 600.  

C. 56,30
.  

D. 48,50
. 

Câu 27: Một co  ℓắc ℓò xo  ằ    a   dao độ   đ ều hòa vớ  b ê  độ A. Khi vật nặng chuyển 

động qua VTCB thì giữ cố đị h đ ể  cách đ ểm cố định một đoạn 1/4 chiều dài tự nhiên của ℓò 

xo. Vật sẽ tiếp tục dao động vớ  b ê  độ bằng: 

A.  0,5A 3     

B. A/ 2    

C. A/2    

D. A 2  

Câu 28: Cho một co  ℓắc ℓò xo  ồ  ℓò xo có ch ều dài tự nhiên ℓ0, và vật nặ   dao độ   đ ều 

hòa theo ph ơ     a   vơ  b ê  đ  A   Kh  ch ều dài của ℓò xo ℓ  ℓ0 + A/2,    ơ  ta     chăt ℓò 

xo tạ  tru   đ ể  cua ℓò xo  B ê  đ  A’ của một co  ℓắc ℓò xo bây     ℓ : 

A. 
4

7A
.   

B. 
2

7A
  

C. A/3  

D. 
7A

8
  

Câu 29: Một con lắc đơ  có ch ều d   dây treo ℓ = 50 (c ) v  vật nhỏ có khố    ợng m = 0,01 

(kg) mang đ ện tích q = 5.10
–6

 C, đ ợc co     đ ệ  t ch đ ểm. Con lắc dao độ   đ ều hòa trong 

đ ệ  tr     đều    vector c     độ đ ệ  tr     có độ lớn E = 10
4
 (V/ ) v  h ớng thẳ   đứng 

xuố   d ới. Lấy g = 10 (m/s
2
), π = 3,14. Chu kỳ dao độ   đ ều hòa của con lắc  

A. 1,62s.    

B. 1,26s.       
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C. 2,52s.    

D. 2,25s. 

Câu 30: Một nguồn âm phát ra sóng âm hình cầu truyề  đ  theo  ọ  h ớ   v   ă     ợng âm 

đ ợc bảo toàn. Một       ba  đầu đứng cách nguồn âm một khoả   d, sau đó đ   ại gần nguồn 

thê  10  thì c     độ â  tă    ê  4  ần. Khoảng d là 

A. 20cm.    

B. 30cm.       

C. 10cm.    

D. 40cm. 

Câu 31:  Để truyền tả  đ ệ   ă   từ trạ  phát đến trạ  thu       ta dù   dây có đ ện trở R = 

50 . Biết hao ph  trê  đ  ng dây tả  đ ệ     10% v  độ giảm thế trên dây là 5kV. Công suất ở 

nguồ  phát    

A. 5MW.    

B. 50kW.       

C. 500kW.   

D. 250kW. 

Câu 32: Mạch  RLC mắc nối tiếp. Biết u = 60 2 cos100 t(V). Có UR,L = UC = 60V. Hệ số 

công suất của mạch 

A. 
2

3
.            

B. 
2

2
.        

C. ½.   

D. 1/3. 

Câu 33: Một mạch đ ện xoay chiều có độ lệch pha giữa đ ệ  áp v  c     độ dò   đ ện chạy trong 

mạch là π/2. Tại một th   đ ể  t, c     độ dò   đ ện trong mạch có giá trị 2A thì đ ện áp giữa hai 

đầu mạch là 100 6V. Biết c     độ dò   đ ện cực đạ     4A  Đ ện áp hiệu dụng giữa ha  đầu 

mạch đ ện có giá trị là 

A. U = 200V.              
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B. U = 100V.                

C. U = 300V.   

D. U = 220V. 

Câu 34: Đặt đ ện áp xoay chiều có giá trị hiệu dụ   kh    đổi vào hai đầu đoạn mạch gồm biến 

trở R mắc nối tiếp với tụ đ ện. Dung kháng của tụ đ ện là 100  Kh  đ ều chỉnh R thì tại hai giá 

trị R1 và R2 công suất tiêu thụ của đoạn mạch  h   hau  B ết đ ện áp hiệu dụng giữa ha  đầu tụ 

đ ện khi R = R1 bằng hai lầ  đ ện áp hiệu dụng giữa ha  đầu tụ đ ện khi R = R2. Các giá trị R1 và 

R2 là 

A. R1 = 50, R2 = 200  

B. R1 = 40, R2 = 250. 

C. R1 = 50, R2 = 100.   

D. R1 = 25, R2 = 100. 

Câu 35: Mạch dao động LC gồm tụ C = 6μF và cuộn cảm thuần. Biết giá trị cực đại của đ ện áp 

giữa ha  đầu tụ đ ện là U0 = 14V. Tại th   đ ể  đ ện áp giữa hai bản của tụ    u = 8V,  ă     ợng 

từ tr  ng trong mạch bằng 

A. WL=396μJ.    

B. WL=588μJ.       

C. WL=39,6μJ.    

D. WL=58,8μJ. 

Câu 36: Trong mạch dao động tụ đ ệ  đ ợc cấp một  ă     ợng W = 1μJ từ nguồ  đ ện một 

chiều có suất đ ệ  động e = 4V. Cứ sau những khoảng th     a   h   hau Δt = 1μs thì  ă   

  ợng trong tụ đ ện và trong cuộn cảm lại bằ    hau  Xác đị h độ tự cảm L của cuộn dây ? 

A. L = 
2

32


(μH).   

B. L = 
2

34


(μH).   

C. L = 
2

32


(nH).  

D. L = 
2

30


(μH) 
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Câu 37: Trong thí nghiệm Young về giao thoa ánh sáng, khoảng cách giữa hai khe là a = 2mm, 

khoảng cách từ ha  khe đến màn quan sát là D = 1,5m. Nguồ  sá   đơ  sắc có b ớc sóng λ = 

0,6μm. Xét trên khoảng MN trên màn, với MO = 5mm, ON = 10mm, (O là vị trí vân sáng trung 

tâm giữa M và N). Hỏi trên MN có bao nhiêu vân sáng, bao nhiêu vân tối? 

A. 34 vân sáng 33 vân tối   

 

B. 33 vân sáng 34 vân tối 

C. 22 vân sáng 11 vân tối   

D. 11 vân sáng 22 vân tối 

\Câu 38: Chiếu đồng th i hai bức xạ nhìn thấy có b ớc sóng λ1 = 0,72μm và λ2 vào khe I-âng thì 

trê  đoạn AB ở trên màn quan sát thấy tổng cộ   19 vâ  sá  , tro   đó có 6 vâ  sá   của riêng 

bức xạ λ1, 9 vân sáng của riêng bức xạ λ2. Ngoài ra, hai vân sáng ngoài cùng (trùng A, B) khác 

màu với hai loạ  vâ  sá   đơ  sắc trê   B ớc sóng λ2 bằng 

A. 0,54μm   

B. 0,578μm   

C. 0,48μm   

D. 0,42μm 

Câu 39: Hạt nhân Be10

4 có khố    ợng 10,0135u. Khố    ợng của  ơtro   n = 1,0087u, khối 

  ợng của prôtôn mP = 1,0073u, 1u = 931 MeV/c
2
  Nă     ợng liên kết riêng của hạt nhân là 

Be10

4  

A. 6,325MeV.  

B. 63,215MeV.  

C. 0,632MeV.  

D. 632,153MeV. 

Câu 40: Một chất phóng xạ có chu kỳ bán rã là 3,8 ngày. Sau th i gian 11,4 ngày thì độ phóng 

xạ (hoạt độ phóng xạ) của   ợng chất phóng xạ còn lại bằng bao nhiêu phầ  tră  so vớ  độ 

phóng xạ của   ợng chất phóng xạ ba  đầu? 

A. 12,5%.  

B. 75%.  
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C. 25%.  

D. 87,5%. 

Đán án:  

Tất cả những câu hỏ  trê  đều có đáp á     A 

 


