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Câu 1: Trong thí nghiệm giao thoa sóng ở mặt nước, hai nguồn kết hợp dao động cùng pha theo phương
thẳng đứng phát ra hai sóng có bước sóng  . Cực đại giao thoa tại các điểm có hiệu đường đi của hai
sóng từ nguồn truyền tới đó bằng
A. ( k + 0, 25)  với k = 0, 1, 2...
B. ( k + 0,5)  với k = 0, 1, 2...
D. ( k + 0,75)  với k = 0, 1, 2...

C. k với k = 0, 1, 2...

Câu 2: Cường độ dòng điện được đo bằng dụng cụ nào sau đây?
A. nhiệt kế.
B. công tơ điện.
C. ampe kế.
D. vôn kế.
Câu 3: Sự phát sáng nào sau đây là hiện tượng quang – phát quang?
A. Sự phát sáng của con đom đóm.
B. Sự phát sáng của đèn dây tóc.
C. Sự phát sáng của đèn ống thông thường.
D. Sự phát sáng của đèn LED.
Câu 4: Đơn vị của từ thông là
A. vêbe (Wb).
B. niutơn (N).
C. oát (W).
D. jun (J).
Câu 5: Đặt điện áp xoay chiều vào hai đầu một đoạn mạch mắc nối tiếp gồm điện trở R và cuộn cảm
thuần thì cảm kháng của cuộn cảm là ZL. Hệ số công suất của đoạn mạch là
A.

R
R 2 − Z L2

.

B.

R 2 − Z L2
R

.

C.

R
R 2 + Z L2

.

D.

R 2 + Z L2
R

.

Câu 6: Hai dao động điều hòa cùng tần số và ngược pha nhau thì có độ lệch pha bằng
A. (n + 0, 25) với n = 0, 1, 2...
B. (2n + 1) với n = 0, 1, 2...
C. (n + 0,5) với n = 0, 1, 2...
D. 2n với n = 0, 1, 2...
Câu 7: Để sấy khô, sưởi ấm người ta thường dùng
A. ánh sáng nhìn thấy.
B. tia hồng ngoại.
C. tia tử ngoại.
D. tia X.
Câu 8: Khảo sát thực nghiệm một máy biến áp có cuộn sơ cấp A và cuộn thứ cấp B.
Cuộn A được nối với mạng điện xoay chiều có điện áp hiệu dụng không đổi. Cuộn B
gồm các vòng dây quấn cùng chiều, một số điểm trên B được nối ra các chốt m, n, p, q
(như hình bên). Số chỉ của vôn kế V có giá trị nhỏ nhất khi khóa K ở chốt nào sau đây?
A. Chốt m.
B. Chốt q.
C. Chốt n.
D. Chốt p.
Câu 9: Mạch dao động lí tưởng gồm tụ điện có điện dung C và cuộn cảm thuần có độ tự cảm L. Trong
mạch đang có dao động điện từ tự do với chu kì T. Giá trị của T là
1 C
L
1
.
.
A.
B. 2 LC .
C. 2
D.
.
2 L
C
2 LC
Câu 10: Một máy phát điện xoay chiều ba pha đang hoạt động bình thường. Các suất điện động cảm ứng
trong ba cuộn dây của phần ứng từng đôi một lệch pha nhau
2


3
A. .
B. .
C.
.
D.
.
3
4
2
4
Câu 11: Một con lắc đơn có chiều dài l , đang dao động điều hòa tại nơi có gia tốc trong trường g . Chu
kì dao động của con lắc là
1 g
g
1 l
l
.
.
.
.
A. 2
B.
C. 2
D.
2 l
2 g
g
l
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Câu 12: Ống chuẩn trực trong máy quang phổ có tác dụng
A. giảm cường độ sáng.
B. tăng cường độ sáng.
C. tán sắc ánh sáng.
D. tạo ra chùm tia sáng song song.
Câu 13: Thả một êlectron không vận tốc ban đầu trong một điện trường bất kì. Êlectron đó sẽ
A. chuyển động dọc theo một đường sức điện.
B. chuyển động từ điểm có điện thế cao xuống điểm có điện thế thấp.
C. chuyển động từ điểm có điện thế thấp lên điểm có điện thế cao.
D. đứng yên tại vị trí được thả ban đầu.
Câu 14: Khi phản xạ trên vật cản cố định, sóng phản xạ luôn luôn
A. lệch pha 0,5 với sóng tới tại điểm phản xạ.
B. lệch pha 0, 25 với sóng tới tại điểm phản xạ.
C. cùng pha với sóng tới ở điểm phản xạ.
D. ngược pha với sóng tới ở điểm phản xạ.
Câu 15: Trong thông tin liên lạc bằng sóng vô tuyến, mạch tách sóng ở máy thu thanh có tác dụng
A. đưa sóng siêu âm ra loa.
B. tách sóng âm ra khỏi sóng cao tần.
C. tách sóng hạ âm ra khỏi sóng siêu âm.
D. đưa sóng cao tần ra loa.
Câu 16: Một trong những đặc trưng vật lý của âm là
A. âm sắc.
B. mức cường độ âm.
C. độ to của âm.
D. độ cao của âm.
Câu 17: Trong chân không, bước sóng ánh sáng lục bằng
A. 546 pm.
B. 546 m .
C. 546 nm.
D. 546 mm.
Câu 18: Một vật dao động tắt dần có các đại lượng giảm liên tục theo thời gian là
A. li độ và tốc độ.
B. biên độ và năng lượng. C. biên độ và tốc độ.
D. biên độ và gia tốc.


Câu 19: Một vật dao động điều hòa với phương trình x = 5cos   t +  (cm) (t tính bằng giây). Biên độ
2

dao động của vật là
A.  (cm).

B. 5 (cm).

C.


(cm).
2

D. 5 (cm).

Câu 20: Chùm ánh sáng laze không được ứng dụng
A. trong truyền tin bằng cáp quang.
B. làm dao mổ trong y học .
C. làm nguồn phát siêu âm.
D. trong đầu đọc đĩa CD.
Câu 21: Công thoát êlectron của một kim loại là 7,64.10−19 J. Lấy h = 6,625.10−34 J.s; c = 3.108 m/s. Giới
hạn quang điện của kim loại này là
A. 0,36 μm.
B. 0,43 μm.
C. 0,55 μm.
D. 0,26 μm.
Câu 22: Đặt điện áp xoay chiều vào hai đầu đoạn mạch gồm điện trở 40 Ω mắc nối tiếp với tụ điện. Biết
dung kháng của tụ điện là 30 Ω. Tổng trở của đoạn mạch
A. 50 (Ω).
B. 70 (Ω).
C. 35 (Ω).
D. 10 (Ω).
Câu 23: Trên một sợi dây đàn hồi dài 1,6 m, hai đầu cố định, đang có sóng dừng. Biết tần số của sóng là
20 Hz, tốc độ truyền sóng trên dây là 4 m/s. Số bụng sóng trên dây là
A. 15.
B. 31.
C. 16.
D. 32.
-3 -1
o
Câu 24: Biết hệ số nhiệt điện trở của vonfam là 4,5.10 K . Ở nhiệt độ 20 C, điện trở suất của vonfam là
5,25.10−8Ω.m. Điện trở suất của chất này ở nhiệt độ 1000oC là
A. 4,78.10−6Ω.m.
B. 2,84.10−7Ω.m.
C. 2,32.10−7Ω.m.
D. 4,72.10−6Ω.m.
Câu 25: Trong mạch dao động lí tưởng gồm tụ điện có điện dung C và cuộn cảm thuần có độ tự cảm L,
đang có dao động điện từ tự do. Biết hiệu điện thế cực đại giữa hai bản tụ là U0. Khi hiệu điện thế giữa
2U0
hai bản tụ là
thì cường độ dòng điện trong mạch có độ lớn bằng
3
U 5L
2U 0 2 L
2U 0 2C
U 5C
.
A. 0
B.
C.
D. 0
.
.
.
3 C
3
C
3
L
3
L
Câu 26: Một con lắc đơn gồm vật nhỏ khối lượng 200 g dao động theo phương trình s=4cos10t ( s tính
bằng cm; t tính bằng s). Động năng cực đại của vật là
A. 32 mJ.
B. 16 mJ.
C. 128 mJ.
D. 64 mJ.
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Câu 27: Trong thí nghiệm Y-âng về giao thoa ánh sáng, nguồn sáng phát ra ánh sáng đơn sắc có bước
sóng 500 nm. Khoảng cách giữa hai khe là 1 mm, khoảng cách từ mặt phẳng chứa hai khe đến màn quan
sát là 1 m. Trên màn, khoảng cách giữa hai vân sáng liên tiếp bằng
A. 0,50 mm.
B. 1,0 mm.
C. 1,5 mm.
D. 0,75 mm.
Câu 28: Từ thông qua một vòng dây dẫn là  = 0, 04 cos (100 t )(Wb ) . Biểu thức của suất điện động cảm
ứng xuất hiện trong vòng dây này là
A. e = 4 sin (100 t ) (V ) .

B. e = 4sin (100 t ) (V ) .

C. e = −4sin (100 t ) (V ) .

D. e = −4 sin (100 t ) (V ) .

Câu 29: Đặt điện áp xoay chiều vào hai đầu đoạn mạch AB (chứa cuộn cảm
thuần) như hình vẽ thì thấy điện áp hai đầu đoạn mạch AN và MB lần lượt là



u AN = 100cos(100 t ) (V ) và uMB = 100 3 cos(100 t − ) (V ) . Điện áp hiệu
2
dụng đặt vào hai đầu đoạn mạch AB là

A. 25 14 V.

B. 25 7 V.

C. 25 6 V.

D. 50 7 V.

Câu 30: Một vật tham gia đồng thời hai dao động điều hòa cùng phương, có phương trình




x1 = A1 cos  t +  và x2 = A2 cos  t −  , dao động tổng hợp có biên độ A=4 cm. Để biên độ A2 có
2
3


giá trị cực đại thì A1 có giá trị
A. 4 3 cm.

B. 4 cm.

C. 8 cm.

D. 8 3 cm.

Câu 31: Một vật dao động điều hòa với phương trình liên hệ giữa li độ x và vận tốc v là
67
v2 = 640 − 40x2 (x tính bằng cm và v tính tính bằng cm/s). Tại thời điểm t = s , vật qua vị trí cân bằng
12
2
theo chiều âm. Lấy  = 10 . Phương trình dao động của vật là
5

A. x = 2 cos  4 t −
6



 cm.




B. x = 4cos  2 t +  cm.
3


2

C. x = 4cos  2 t −
3



 cm.




D. x = 2 cos  4 t +  cm.
6


Câu 32: Một sóng cơ lan truyền trên một sợi dây rất dài với biên độ không đổi. M, N, P là 3 điểm trên
dây sao cho N là trung điểm của MP. Tại thời điểm t1 li độ dao động của M, N, P lần lượt là -2,8 mm;
0 mm; 2,8 mm. Tại thời điểm t2 li độ của M và P đều bằng 4,2 mm, khi đó li độ của N là
A. 0.
B. 5,0 mm.
C. 3,5 mm.
D. 7,0 mm.
Câu 33: Giao thoa ở mặt nước với hai nguồn sóng kết hợp đặt tại A và B cách nhau 60 cm, dao động điều
hòa cùng pha theo phương thẳng đứng. Sóng truyền ở mặt nước có bước sóng =1,5 cm. Điểm M thuộc
mặt nước sao cho tam giác MAB vuông cân tại M. Dịch chuyển nguồn tại A ra xa B dọc theo phương AB
một đoạn 10 cm. Số lần điểm M chuyển thành điểm dao động với biên độ cực tiểu là
A. 5 lần.
B. 7 lần.
C. 8 lần.
D. 6 lần.
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 R, cuộn cảm thuần có độ tự cảm L và tụ điện có điện dung C thay đổi được.
10−4
10−4
Điều chỉnh điện dung C đến giá trị
F hoặc
F thì công suất tiêu thụ trên đoạn mạch đều có giá
4
2
trị bằng nhau. Giá trị của L bằng
A.

1
H.
2

B.

2
H.


C.

1
H.
3

D.

3
H.
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Câu 35: Một con lắc lò xo treo thẳng đứng dao động điều hòa.
Hình bên là đồ thị mô tả sự phụ thuộc giữa độ lớn lực đàn hồi
của lò xo Fdh theo thời gian t. Lấy g = 10 m / s 2 ; và  2 = 10 .
Mốc thế năng ở vị trí cân bằng. Cơ năng của vật là
A. 36 mJ.
B. 18 mJ.
C. 24 mJ.
D. 48 mJ.
Câu 36: Cho mạch điện như hình bên. Biết nguồn điện có suất điện động
E = 6V , tụ điện có điện dung C = 2 pF và cuộn cảm thuần có giá trị L. Ban

đầu chuyển K sang chốt a để nạp điện cho tụ, sau đó chuyển K sang chốt
b (thời điểm t=0). Trong quá trình dao động từ thông riêng của cuộn dây
có giá trị cực đại bằng 12 nWb . Thời điểm t = 20 ns thì cường độ dòng điện
trong cuộn cảm có độ lớn là
A. 5, 03 mA.
B. 6,53 mA.
C. 10,07 mA.
Câu 37: Hai chất điểm cùng khối lượng, dao động dọc theo hai đường
thẳng song song kề nhau và song song với trục tọa độ Ox, có phương
trình lần lượt là x1 = A1.cos (t + 1 ) và x2 = A2 .cos (t + 2 ) . Gọi d là
khoảng cách lớn nhất giữa hai chất điểm theo phương Ox. Hình bên là
đồ thị biểu diễn sự phụ thuộc của d theo A1 (với A2 , 1 , 2 là các giá trị
a
xác định). Tỉ số 1 gần nhất với kết quả nào sau đây?
a2
A. 0,12.
B. 0,15.
C. 0,23.
Câu 38: Đặt điện áp xoay chiều u = U 0 cos  t ( 
thay đổi được) vào hai đầu đoạn mạch AB như hình
H1, trong đó R là biến trở, tụ điện có điện dung
C=125 μF, cuộn dây có điện trở r và độ tự cảm
L=0,14 H. Ứng với mỗi giá trị của R, điều chỉnh
 =  R sao cho điện áp giữa hai đầu đoạn mạch AN
và điện áp giữa hai đầu đoạn mạch MB vuông pha
1
với nhau. Hình H2 biểu diễn sự phụ thuộc của

D. 3, 26 mA.

D. 0,20.

R

theo R. Giá trị của r là
A. 10,2 Ω.

B. 4,5 Ω.

C. 9,1 Ω.

Câu 39: Đặt điện áp u = 75cos(t +  ) (  không đổi và





D. 5,3 Ω.

   ) vào hai đầu đoạn mạch mắc nối tiếp
4
2
theo thứ tự: điện trở R, cuộn cảm thuần L và tụ điện có điện dung C thay đổi được. Khi C=C1 thì điện áp
giữa hai đầu tụ điện là u1 = 100 cos t (V). Khi C=C2 thì điện áp giữa hai đầu đoạn mạch chứa R và L là


u2 = 100cos  t +  (V). Giá trị của  gần nhất giá trị nào sau đây?
2

A. 1,1 rad.
B. 1,3 rad.
C. 1,4 rad.
D. 0,9 rad.
Câu 40: Tại mặt nước, hai nguồn kết hợp được đặt ở A và B cách nhau 14 cm, dao động điều hòa cùng
tần số, cùng pha, theo phương vuông góc với mặt nước. Sóng truyền trên mặt nước với bước sóng 1,5 cm.
Điểm M nằm trên đoạn AB cách A một đoạn 6 cm. Ax, By là hai nửa đường thẳng trên mặt nước, cùng
một phía so với AB và vuông góc với AB. Cho điểm C di chuyển trên Ax và điểm D di chuyển trên By
sao cho MC luôn vuông góc với MD. Khi diện tích của tam giác MCD có giá trị nhỏ nhất thì số điểm dao
động với biên độ cực đại trên đoạn CD là
A. 12.
B. 11.
C. 13.
D. 14.
………………………..HẾT…………………….
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