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Câu 1[663246]:  Một con lắc lò xo gồm vật nhỏ khối lượng m gắn với một lò xo nhẹ có độ cứng k dao động 

điều hòa theo phương ngang. Tần số dao động riêng của con lắc là 

 A. 
1 k

f
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Câu 2[663248]:  Trên đường dây tải điện Bắc – Nam ở Việt Nam, trước khi đưa điện năng lên đường dây 

truyền tải, người ta tăng điện áp lên 500 kV nhằm mục đích 

 A. tăng cường độ dòng điện trên dây tải điện.     

 B. giảm hao phí điện năng khi truyền tải. 

 C. tăng công suất điện trên dây truyền tải.      

 D. tăng hệ số công suất của mạch truyền tải. 

Câu 3[663250]:  Phản ứng hạt nhân nào sau đây là phản ứng phân hạch?  

 A. 1 235 94 140 1

0 92 39 53 0n U Y I 2. n    . B. 27 30

13 15A Si n   . 

 C. 210 206

84 82Po Pb  . D. 2 3 4 1

1 1 2 0H H He n   . 

Câu 4[663251]: Một con lắc lò xo có tần số dao động riêng f0 chịu tác dụng của ngoại lực cưỡng bức 

n 0F F cos2 ft  . Dao động cưỡng bức của con lắc có tần số là 

 A. f0. B. 0f f

2


. C. 0f f . D. f. 

Câu 5[663252]:  Khi nhiệt độ tăng thì điện trở của chất bán dẫn tinh khiết 

 A. giảm. B. tăng rồi giảm. C. không đổi. D. tăng. 

Câu 6[663253]:  Khi nói về lực từ, phát biểu nào sau đây sai? Lực từ tác dụng lên một đoạn dây dẫn thẳng 

có dòng điện đặt trong từ trường đều tỉ lệ với 

 A. cường độ dòng điện trong đoạn dây.        B. góc hợp bởi đoạn dây và đường sức từ. 

 C. cảm ứng từ tại điểm đặt đoạn dây.     D. chiều dài của đoạn dây. 

Câu 7[663254]:  Cho một tia sáng trắng, hẹp truyền qua lăng kính. Dùng màn hứng chùm tia sáng ló, trên 

màn ta thấy 

 A. một vạch sáng tím. B. một dải màu như cầu vồng. 

 C. một vạch sáng màu đỏ. D. một vạch sáng trắng. 

Câu 8[663255]:  Khi nói về dao động điều hòa của một vật, phát biểu nào sau đây đúng? 

 A. Vectơ vận tốc của vật luôn hướng về vị trí cân bằng. 

 B. Khi ở vị trí biên, gia tốc của vật bằng không. 

 C. Vectơ gia tốc của vật luôn hướng về vị trí cân bằng. 

 D. Khi qua vị trí cân bằng, vận tốc của vật bằng không. 

Câu 9[663256]:  Trong phản ứng hạt nhân, đại lượng được bảo toàn là 

 A. số nuclôn. B. khối lượng. C. số prôtôn. D. số nơtrôn. 

Câu 10[663257]:  Theo mẫu nguyên tử Bo, bán kính quỹ đạo K của êlectron trong nguyên tử hiđrô là r0. Khi 

êlectron chuyển từ quỹ đạo L sang quỹ đạo N thì bán kính quỹ đạo 

 A. tăng thêm 2r0. B. tăng thêm 12r0. C. giảm đi 2r0. D. giảm đi 12r0. 
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Câu 11[663258]:  Điện áp hai đầu một đoạn mạch là: 0u U cos(100 t ) (V)
4


   , t tính bằng giây. Tần số 

góc của điện áp này là 

 A. rad/s
4


. B. 100 t rad/s . C. 100 rad/s . D. (100 t ) rad/s
4


  . 

Câu 12[663259]:   Giới hạn quang điện phụ thuộc vào 

 A. bản chất của kim loại.       B. bước sóng của ánh sáng kích thích. 

 C. tần số của ánh sáng kích thích.        D. cường độ của ánh sáng kích thích. 

Câu 13[663260]:  Trong sóng cơ, khoảng cách giữa hai điểm gần nhau nhất trên một phương truyền sóng và 

dao động cùng pha là 

 A. một phần tư bước sóng. B. một bước sóng. 

 C. một nửa bước sóng. D. hai lần bước sóng. 

Câu 14[663261]:  Độ to của âm là một đặc trưng sinh lí của âm gắn liền với 

 A. tần số và biên độ âm.  B. tần số âm. C. mức cường độ âm. D. biên độ âm. 

Câu 15[663262]:  Mạch dao động điện từ LC lí tưởng đang thực hiện dao động điện từ tự do. Điện tích của 

một bản tụ điện 

 A. biến thiên điều hòa theo thời gian.     B. biến thiên theo hàm bậc nhất của thời gian. 

 C. không thay đổi theo thời gian.        D. biến thiên theo hàm bậc hai của thời gian. 

Câu 16[663263]:  Cường độ dòng điện chạy qua đoạn mạch chỉ chứa tụ điện có điện dung C là 0i I cos t  . 

Điện áp cực đại giữa hai bản tụ điện là 

 A. 0ωCI

2
. B. 0I C . C. 0I

ωC 2
. D. 0I

ωC
. 

Câu 17[663264]:  Theo mẫu nguyên tử Bo, các nguyên tử trong một đám khí hiđrô đang ở trạng thái dừng 

cơ bản hấp thụ phôtôn và chuyển lên trạng thái kích thích. Khi các nguyên tử chuyển về các trạng thái dừng 

có mức năng lượng thấp hơn thì phát ra 6 loại phôtôn có tần số được sắp xếp như sau 

1 2 3 4 5 6f f f f f f     . Gọi 
mE  (với m = K, L, M, N, …) là năng lượng của các trạng thái dừng tương ứng. 

Kết luận nào sau đây đúng? 

 A. 
N L 3E E hf  . B. 

M K 2E E hf  . C. 
M L 1E E hf  . D. 

N K 4E E hf  . 

Câu 18[663265]:  Biết  số Avôgađrô NA = 6,02.10
23

 mol
–1

. Trong 25 g hạt nhân 238

92 U  có số nơtron xấp xỉ là 

 A. 2,20.10
25

. B. 9,23.10
24

. C. 1,19.10
25

. D. 2,38.10
23

. 

Câu 19[663266]:  Một tia sáng truyền từ môi trường 1 sang môi trường 2 với góc tới và góc khúc xạ lần lượt 

là 45
0 

và 30
0
. Kết luận nào dưới đây không đúng? 

 A. Môi trường 2 chiết quang hơn môi trường 1. 

 B. Phương của tia khúc xạ và phương của tia tới hợp nhau một góc 15
0
. 

 C. Luôn có tia khúc xạ với mọi góc tới. 

 D. Môi trường 1 chiết quang hơn môi trường 2. 

Câu 20[663267]:  Một vòng dây dẫn hình vuông được đặt trong một vùng không gian rộng, có từ trường 

đều. Trong vòng dây xuất hiện một suất điện động cảm ứng nếu vòng dây 

 A. quay xung quanh một trục song song với đường sức từ. 

 B. chuyển động tịnh tiến ngược chiều với chiều của đường sức từ. 

 C. quay quanh trục trong mặt phẳng vòng dây và vuông góc với đường sức từ. 

 D. chuyển động tịnh tiến theo phương vuông góc với đường sức từ. 

Câu 21[663268]:  Một con lắc lò xo gồm vật nhỏ có khối lượng 40 g  và lò xo nhẹ có độ cứng 16 N/m , dao 

động điều hòa với biên độ 8 cm . Khi đi qua vị trí cân bằng, tốc độ của vật là 

 A. 0,8 m/s . B. 3,2 m/s . C. 1,6 m/s . D. 4 m/s . 

Câu 22[663269]:  Khi có giao thoa sóng từ hai nguồn kết hợp ngược pha, cùng biên độ a (sóng truyền đi với 

biên độ không đổi) thì tại trung điểm của đường nối tâm hai nguồn sẽ có biên độ bằng 

 A. 2a . B. 2a . C. 3a . D. 0 . 

Câu 23[663270]:  Bức xạ điện từ có bước sóng 9μm  có tính chất nổi bậc là 

 A. làm ion hóa chất khí. B. đâm xuyên mạnh. 

 C. gây tác dụng nhiệt . D. diệt vi khuẩn. 
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Câu 24[663271]: Đặt điện áp xoay chiều vào hai đầu cuộn cảm 

thuần có cảm kháng LZ 50  . Cường độ dòng điện qua cuộn cảm 

được mô tả như hình bên. Biểu thức điện áp hai đầu cuộn cảm là 

 A. 50 t 5
)

3 6
u 60 2cos(  (V) 

 .    B. 100 t
) (

3 6
u 60 2cos( V) 

 . 

 C. 100 t
) (

3 6
u 60cos( V) 

 .        D. 50 t 5
)

3 6
u 60cos(  (V) 

 . 

Câu 25[663272]:  Một mạch chọn sóng gồm cuộn cảm thuần có độ 

tự cảm không thay đổi và một tụ điện có điện dung biến thiên theo 

quy luật hàm số bậc nhất của góc xoay α của bản linh động. Khi thay đổi góc xoay của tụ từ 0
0
 đến 150

0
 thì 

mạch thu được dải sóng có bước sóng từ 30 m đến 90 m. Nếu muốn thu được sóng có bước sóng 60 m thì 

phải điều chỉnh góc xoay α của tụ tới giá trị bằng 

 A. 82,5
0
. B. 45,5

0
. C. 30,75

0
. D. 56,25

0
. 

Câu 26[663273]:  Tại O có một nguồn phát âm đẳng hướng với công suất không đổi. Môi trường không hấp 

thụ hay phản xạ sóng âm. Đoạn thẳng MN tạo với O thành tam giác vuông tại O, đo được mức cường độ âm 

tại M là  90 dB , tại N là  95 dB . Trên đoạn MN đo được mức cường độ âm cực đại là 

 A. 96,9dB . B. 97,4dB . C. 95,8dB . D.96,2dB . 

Câu 27[663274]:  Bình thường một khối bán dẫn có 1010 hạt tải điện. Chiếu tức thời vào khối bán dẫn đó 

một chùm sáng hồng ngoại có bước sóng 993,75nm  có năng lượng 71,5.10 J  thì số lượng hạt tải điện 

trong khối bán dẫn là 103.10 . Biết 34h 6,625.10 J.s;  8c 3.10 m/s . Tỉ số giữa số phôtôn gây ra hiện tượng 

quang dẫn và số phôtôn chiếu tới bán dẫn là 

 A. 
1

75
. B. 

2

75
. C. 

4

75
. D. 

1

25
. 

Câu 28[663275]:  Cho mạch điện có sơ đồ như hình vẽ:  = 8 V;E  

r 1,0   ; 
1R 12 ;    

2R 6   . Bỏ qua điện trở của ampe kế và dây nối. 

Số chỉ của ampe kế là 
1

0,33 A  A.
3

  Nhiệt lượng tỏa ra trên R3 trong 10 

phút là 

 A. 5,4 kJ. B. 1,8 kJ. C. 9,6 kJ. D. 2,4 kJ. 

Câu 29[663276]:  Đặt điện áp u U 2 cos 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. Điều chỉnh điện dung của tụ 

điện sao cho điện áp hiệu dụng giữa hai bản tụ điện đạt cực đại, khi đó điện áp hiệu dụng hai đầu điện trở là 

75 V . Khi điện áp tức thời giữa hai đầu mạch là 75 6 V  thì điện áp tức thời ở hai đầu đoạn mạch chứa điện 

trở và cuộn cảm là 
RLu 25 6 V.  Điện áp hiệu dụng giữa hai bản tụ điện là 

 A. 100 3 V.  B.  50 19 V.  C. 100 6 V.  D. 50 28 V.  

Câu 30[663277]:  Một vật dao động điều hòa với với tần số 0,5 Hz . Chọn gốc tọa độ ở vị trí cân bằng, gốc 

thời gian là lúc vật có li độ 3 2 cm  và đang chuyển động về vị trí cân bằng với tốc độ 3 2 cm/s . 

Phương trình dao động của vật là 

 A. x 3 2 cos(2 t ) (cm)
4


   . B. x 6cos( t ) (cm)

4


   . 

 C. 
3

x 6cos( t ) (cm)
4


   . D. 

3
x 6cos( t ) (cm)

4


   . 

Câu 31[663278]:  Hạt nhân 226

88 Ra  đứng yên phóng ra một hạt   và biến đổi thành hạt nhân X, phản ứng tỏa 

năng lượng W. Lấy khối lượng hạt nhân tính theo đơn vị u xấp xỉ bằng số khối của chúng. Hạt nhân X có 

động năng bằng 

 A. 
113

W
2

. B. 
2

W
45

. C. 
2

W
113

  D. 
45

W
2

. 

Câu 32[663279]:  Một người cận thị phải đeo sát mắt một kính cận có độ tụ  dp2  để nhìn được các vật ở 

xa. Khi mắt điều tiết tối đa thì độ tụ của mắt tăng 8 dp . Khoảng nhìn rõ của người đó 

 A. từ 10 cm đến 100 cm. B. từ 20 cm đến 100 cm. 

 C.  từ 10 cm đến 50 cm. D. từ 20 cm đến 50 cm. 

1,2 

–1,2 

0 
t (ms) 

i (A) 

10 

 A 
E, r 

  A  

 R2 

 

 B 

 R1 

  R3 
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Câu 33[663281]:  Trong thí nghiệm Y-âng về giao thoa ánh sáng, nguồn sáng phát ra đồng thời hai bức xạ 

đơn sắc có bước sóng λ1  và λ2  tạo ra các khoảng vân lần lượt là i ,  mm1 0 48 và i ,  mm.2 0 672  Trong 

khoảng 3 vân sáng liên tiếp cùng màu với vân trung tâm thì số vân sáng đơn sắc quan sát được là 

 A. 10. B. 20. C. 24. D. 12. 

Câu 34[663283]:  Dùng hạt nơtrôn có động năng 2MeV  bắn vào hạt nhân 6

3 Li  đang đứng yên gây ra phản 

ứng hạt nhân, tạo thành hạt   và 3

1 H . Hạt   và 3

1 H  bay ra theo phương hợp với phương ban đầu của nơtrôn 

những góc tương ứng là 015 và 030 . Bỏ qua bức xạ   và lấy tỉ số giữa các khối lượng hạt nhân bằng tỉ số 

giữa số khối của chúng. Phản ứng trên thu năng lượng 

 A. 0,73MeV . B. 0,14MeV . C. 1,40MeV . D. 1,66MeV . 

Câu 35[663285]:  Hai điện tích điểm 6

1q 2.10 C  và 6

2q 8.10 C  lần lượt đặt tại hai điểm A và B với 

AB 12cm . Gọi 1E  và 2E  là cường độ điện trường do q1 và q2 gây ra tại M với 2 1E 16E  . Điểm M có vị 

trí  

 A. nằm trong AB với AM 8cm . B. nằm trong AB với AM 9,6cm  

 C. nằm ngoài AB với AM 9,6cm . D. nằm ngoài AB với AM 8cm . 

Câu 36[663286]:  Tiến hành thí nghiệm đo bước sóng của nguồn sáng bằng thí nghiệm khe Y-âng. Một học 

sinh đo được khoảng cách hai khe sáng là 1,00 0,05 mm,  khoảng cách từ mặt phẳng chứa hai khe đến màn 

là 2000 1,54 mm,  khoảng cách 10 vân sáng liên tiếp là10,80 0,14 mm.  Sai của phép đo bước sóng là 

 A. 0,028 m . B. 0,034 m . C. 0,038 m . D. 0,030 m . 

Câu 37[663287]:  Đặt điện áp xoay chiều có giá trị hiệu dụng 

không đổi và tần số góc   thay đổi được 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. Hình bên là đồ thị 

biểu diễn sự phụ thuộc của điện áp hiệu dụng UR ở hai đầu 

R và tổng trở Z của đoạn mạch theo  . Khi thay đổi   

điện áp hiệu dụng giữa hai đầu cuộn cảm đạt giá trị cực 

đại ULmax. Giá trị của ULmax gần nhất với giá trị nào sau 

đây? 

 A. 1032V . B. 790V .  

 C. 516V . D. 282V . 

Câu 38[663289]:  Cho 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 thỏa mãn 2
L CR . Đặt vào hai đầu đoạn mạch điện áp xoay chiều có điện áp hiệu 

dụng U không đổi, tần số f thay đổi được. Khi 1f f  hoặc 2f f  thì mạch tiêu thụ cùng công suất P. Khi 

1 2
3

3(f f )
f f

5


   thì điện áp hiệu dụng giữa hai bản tụ điện đạt giá trị cực đại và công suất tiêu thụ của 

mạch lúc này 
0P 100W . Giá trị của P gần nhất với giá trị nào sau đây? 

 A. P 175W . B. P 116 W . C. P 85W . D. P 128 W . 

Câu 39[663290]:  Một sợi dây đàn hồi PQ dài 90 cm, đầu  Q cố định, đầu P dao động với phương trình 

cos π  ( )Pu 6 20 t cm
 
và vuông góc với dây. Sóng dừng ổn định  trên dây có 3 bụng sóng, P là một nút sóng. 

Điểm M trên dây có vị trí cân bằng cách Q 10 cm . Phần tử dây tại M dao động với tốc độ cực đại là 

 A. 3,77 m/s . B. 5,33 m/s . C. 6,53 m/s . D. 7,54 m/s . 

Câu 40[663293]: Tại một nơi trên Trái Đất, có hai con lắc đơn dao động điều hòa với biên độ góc α01 và α02; 

chu kì tương ứng là T1 và 
2 1

2
T T

5
 . Tại thời điểm t 0 , cả hai con lắc đều ở vị trí biên. Sau thời gian 1T

3
 

đầu tiên, quãng đường mà vật nhỏ của hai con lắc đi được bằng nhau. Tỉ số 01

02




 bằng 

 A. 
15

14
. B. 

28

75
. C. 

75

28
. D. 

14

15
. 
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