
 

 

 

 

 

 

 

 

Câu 1 [323446]: Sóng điện từ nào sau đây có khả năng xuyên qua tầng điện li để dùng trong truyền thông 

vệ tinh?  

A.  Sóng trung  B.  Sóng cực ngắn  

C.  Sóng dài  D.  Sóng ngắn  
 

Câu 2 [323447]: Khi nói về quang phổ, phát biểu nào sau đây là đúng?  

A.  Các chất rắn bị nung nóng thì phát ra quang phổ vạch  

B.  Quang phổ liên tục của nguyên tố nào thì đặc trưng cho nguyên tố đó. 

C. Các chất khi ở áp suất lớn bị nung nóng thì phát ra quang phổ vạch 

D. Mỗi nguyên tố hóa học có một quang phổ vạch đặc trưng của nguyên tố ấy. 
 

Câu 3 [323448]: Số chỉ của ampe kê xoay chiều lí tưởng khi mắc nối tiếp vào đoạn mạch điện xoay chiều 

cho ta biết giá trị nào?  

A.  Cường độ dòng điện cực đại  B.  Cường độ dòng điện hiệu dụng  

C.  Cường độ dòng điện tức thời  D.  Cường độ dòng điện trung bình  
 

Câu 4 [323449]: Hiện tượng chùm ánh sáng trắng đi qua lăng kính, bị phân tán thành các chùm sáng đơn 

sắc là hiện tượng:  

A.  Phản xạ toàn phần  B.  Giao thoa ánh sáng  

C.  Nhiễu xạ ánh sáng  D.  Tán sắc ánh sáng  
 

Câu 5 [323450]: Mạch điện xoay chiều RLC mắc nối tiếp đang có tình trạng 
1

LC
   , khi tăng tần số 

của dòng điện xoay chiều thì hệ số công suất của mạch.  

A.  Giảm  B.  Không thay đổi  

C.  Bằng 1  D.  Tăng  
 

Câu 6 [323453]: Con lắc lò xo gồm vật nặng m = 100g và lò xo nhẹ có độ cứng k = 100N/m. Tác dụng 

một ngoại lực cưỡng bức biến thiên điều hòa biên độ F1 và tần số f1 = 6Hz thì biên độ dao động ổn định là 

A1. Nếu giữ nguyên biên độ  F1 và các yếu tố khác, tăng tần số ngoại lực đến f2 = 7Hz thì biên độ dao động 

ổn định là A2. So sánh A1 và A2.  

A.  A1 = A2  B.  Chưa đủ điều kiện để kết luận.  

C.  A1  D.  A1 > A2  
 

Câu 7 [323454]: Hai mũi nhọn được gắn vào đầu một cần rung có tần số 20 Hz được đặt cho chạm nhẹ vào 

mặt chất lỏng tại A và B. Gõ nhẹ cho cần rung dao động thì phân tử chất lỏng tại A và B dao động theo 

phương thẳng đứng. Giữa hai điểm A, B đếm được 12 đường hypebol là quỹ tích các điểm đứng yên. 

Khoảng cách giữa hai đỉnh của hypebol ngoài cùng là 22cm. Vận tốc truyền sóng là:  

A.  0,4m/s  B.  0,73 m/s  

C.  0,68m/s  D.  0,8m/s  
 

Câu 8 [323456]: Đối với dao động điều hòa, khoảng thời gian ngắn nhất sau đó trạng thái dao động lặp lại 

như cũ gọi là  

A.  Pha ban đầu  B.  Chu kỳ dao động  

C.  Tần số góc  D.  Tần số dao động  
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Câu 9 [323459]: Một khung dây dẫn phẳng quay đều với tốc độ góc ω quanh một trục cố định nằm trong 
mặt phẳng khung dây, trong một từ trường đều có véc tơ cảm ứng từ vuông góc với trục quay của khung. 
Suất điện động cảm ứng trong khung có biểu thức e = E0cos(ωt+π/2 )(V). Tai thời điểm t = 0, vec tơ pháp 
tuyến của mặt phẳng khung dây hợp với vec tơ cảm ứng từ một góc bằng.  

A.  450  B.  1800  

C.  900  D.  1500  
 

Câu 10 [323461]: Chiếu ánh sáng trắng phát ra từ đèn điện dây tóc đi qua một bình khí hidro loãng nóng 
sáng ở nhiệt độ thấp hơn nhiệt độ của đèn dây tóc vào khe của máy quang phổ, trên kính ảnh trong vùng 
ánh sáng khả kiến ta thu được  

A.  Bốn vạch sáng đỏ, lam, chàm, tím ngắn cách nhau bằng những khoảng tối  

B.  Dài màu liên tục từ màu đỏ đến màu tím như màu cầu vồng 

C. Quang phổ có nền của quang phổ liên tục nhưng thiếu các vạch đỏ, lam, chàm, tím. 

D. Vạch sóng trắng ở giữa, hai bên là các vạch đỏ, lam, chàm, tím đối xứng nhau. 
 

Câu 11 [323463]: Sóng truyền trên bề mặt chất lỏng theo chiều 
từ M đến N như hình vẽ. Tại thời điểm t hình dạng sóng trên mặt 
nước theo một phương Ox như hình vẽ. Chiều dao động của cả 
hai điểm M và N khi đó là:  

A.  Cả M và N chuyển động sang phải  B.  M đi lên, N đi xuống  

C.  Cả M và N đi xuống  D.  Cả M và N đi lên.  
 

Câu 12 [323467]: Một vật thực hiện đồng thời hai dao động điều hòa cùng phương, cùng chu kỳ T s
2


 , 

có biên độ lần lượt là 3cm và 7cm, Vận tốc của vật khi qua vị trí cân bằng có thể nhận giá trị nào dưới đây?  

A.  15cm/s  B.  5cm/s  

C.  30cm/s  D.  45cm/s  
 

Câu 13 [323469]: Trong môi trường truyền âm, tại hai điểm A và B có mức cường độ âm lần lượt là 90dB và 
40dB với cùng cường độ âm chuẩn. Cường độ âm tại A lớn gấp bao nhiêu lần so với cường độ âm tại B?  

A.  3600 lần  B.  100000 lần  

C.  1000 lần  D.  2,25 lần  
 

Câu 14 [323471]: Sóng điện từ khi truyền từ không khí vào nước thì:  

A.  Tốc độ truyền sóng giảm, bước sóng tăng  B.  Tốc độ truyền sóng và bước sóng đều tăng  

C.  Tốc độ truyền sóng và bước sóng đều giảm  D.  Tốc độ truyền sóng tăng, bước sóng giảm.  
 

Câu 15 [323473]: Đoạn mạch điện xoay chiều AB chỉ chứa một trong các phần tử: điện trở thuần, cuộn 

dãy hoặc tụ điện. Khi đặt điện áp 
0u U cos t (V)
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 vào hai đầu A và B thì dòng điện trong mạch có 

biểu thức 0i I cos t (A)
3



 

  
 

. Đoạn mạch AB chứa phần tử nào sau đây  

A.  Điện trở thuần  B.  Cuộn dây có điện trở thuần  

C.  Cuộn dây thuần cảm  D.  Tụ điện  
 

Câu 16 [323474]: Trong thời gian 12s một người quan sát thấy 6 ngọn sóng đi ngang qua trước mặt mình. 
Biết tốc độ truyền sóng là 2m/s. Bước sóng có giá trị là:  

A.  6m  B.  4m  

C.  1m  D.  4,8m  
 

Câu 17 [323475]: Tai ta cảm nhận được âm thanh khác biệt của các nốt nhạc Đô, Rê, Mi, Fa, Sol La, Si 
khi chúng phát ra từ một nhạc cụ nhất định là do các âm thanh này có  

A.  Độ to khác nhau  B.  Biên độ âm khác nhau  

C.  Cường độ âm khác nhau  D.  Tần số âm cơ bản khác nhau  
 



 

 

Câu 18 [323476]: Sóng cơ học ngang truyền được trong các môi trường  

A.  Chất rắn và bề mặt chất lỏng.  B.  Chất khi và bề mặt chất rắn.  

C.  Chất khí và trong lòng chất rắn.  D.  Chất rắn và trong lòng chất lỏng.  
 

Câu 19 [323478]: Trong một thí nghiệm I-âng về giao thoa ánh sáng, bước sóng ánh sáng đơn sắc là 600 

nm, khoảng cách giữa hai khe hẹp là 1 mm, khoảng cách từ mặt phẳng chứa hai khe đến màn là 2 m. 

Khoảng vân quan sát được trên màn có giá trị là:  

A.  1,2mm  B.  0,3mm  

C.  1,5mm  D.  0,9mm  
 

Câu 20 [323479]: Một ánh sáng đơn sắc màu lục 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 này có.  

A.  Màu lục và tần số f  B.  Màu lục và tần số 1,5 f  

C.  Màu tím và tần số f  D.  Màu cam và tần số 1,5f  
 

Câu 21 [323484]: Đặt vào hai đầu đoạn mạch xoay chiều điện áp  u 180cos 100 t (V)
6




 
  

 
 thì cường 

độ dòng điện qua mạch i 2sin 100 t (A)
6




 
  

 
. Công suất tiêu thụ trên đoạn mạch bằng:  

A.  90 3W  B.  90W  

C.  180W  D.  360W  
 

Câu 22 [323485]: Một chất điểm dao động điều hòa trên trục Ox. Biết quãng đường chất điểm đi được 

trong một chu kỳ dao động là 20 cm. Biên độ dao động của chất điểm là  

A.  5cm  B.  20cm  

C.  2cm  D.  10cm  
 

Câu 23 [323487]: Một con lắc lò xo gồm vật nặng khối lượng m = 0,2kg và một lò xo có độ cứng k = 

50N/m. Kéo vật ra khỏi vị trí cân nặng bằng 4 cm rồi truyền cho vật một vận tốc đầu 15πcm/s để vật dao 

động điều hòa. Lấy π
2 

= 10. Năng lượng dao động của vật là  

A.  0,0625J  B.  0,0562J  

C.  0,0256J  D.  0,625J  
 

Câu 24 [323490]: Cho mạch dao động LC gồm cuộn cảm thuần L, tụ điện có điện dung C. Tại thời điểm t1 

thì cường độ dòng điện là i1, đến thời điểm 2 1t t LC / 2   thì điện áp giữa hai bản tụ là u2.Ta có mối 

liên hệ đúng là  

A.  
 

B.  
 

C.  
 

D.  
 

 

Câu 25 [323495]: Đặt vào hai đầu mạch điện gồm điện trở thuần R, cuộn cảm thuần L, và tụ điện C một 

điện áp xoay chiều có giá trị hiệu dụng không đổi thì điện áp hiệu dụng trên các phần tử R,LC lần lượt 

bằng 60V, 100V, 20V. Khi thay tụ C bằng tụ C1 để trong mạch có cộng hưởng điện thì điện áp cực đại ở 

hai đầu điện trở bằng  

A.  
 

B.  
 

C.  
 

D.  
  

Câu 26 [323515]: Đặt một điện áp xoay chiều u 100 2cos(100 t)(V)  vào hai đầu đoạn mạch gồm điện 

trở thuần R=50Ω, cuộn cảm thuần có độ tự cảm 
1

L H


  và tụ điện có điện dung
42.10

C V




  mắc nối 

tiếp . Cường độ dòng điện hiệu dụng trong đoạn mạch là:  

A.  
 

B.  
 

C.  
 

D.  
  

 

 



 

 

Câu 27 [323516]: Trong công nghệ cơ khí, tia tử ngoại được dùng để tìm vết nứt trên bề mặt các vật bằng 

kim loại. Đó là ứng dụng dựa trên tính chất nào sau đây còn tia tử ngoại?  

A.  Tia tử ngoại có tác dụng lên phim ảnh  

B.  Tia tử ngoại làm ion hóa không khí và nhiều chất khí khác 

C. Tia tử ngoại kích thích sự phát quang của nhiều chất. 

D. Tia tử ngoại gây ra tác dụng sinh lý tiêu diệt một số tế bào sống. 
 

Câu 28 [323517]: Phát biểu nào sau đây là không đúng về chu kỳ dao động của con lắc đơn dao động điều hòa:  

A.  Chu kỳ phụ thuộc vào chiều dài dây treo con lắc  

B.  Chu kỳ phụ thuộc vào gia tốc trọng trường tại vị trí đặt con lắc 

C. Chu kỳ phụ thuộc vào biên độ của dao động của con lắc 

D. Chu kỳ không phụ thuộc vào khối lượng của con lắc. 
 

Câu 29 [323519]: Một nguồn phát sóng dao động điều hòa tạo ra sóng tròn đồng tâm O truyền trên mặt 

chất lỏng. Khoảng cách ngắn nhất giữa hai đỉnh sóng là 5 cm. Hai điểm M và N thuộc mặt chất lỏng mà 

phần tử chất lỏng tại đó dao động cùng pha với phần tử chất lỏng tại O. Không kể phần tử chất lỏng tại O, số 

phần tử chất lỏng dao động cùng pha với phần tử chất lỏng tại O trên đoạn thẳng MO là 6, trên đoạn thẳng 

NO là 4 và trên đoạn thẳng MN là 3. Khoảng cách MN lớn nhất có giá trị gần giá trị nào nhất sau đây?  

A.  26 cm  B.  22 cm  

C.  20 cm  D.  24 cm  
 

Câu 30 [323520]: Một con lắc lò xo treo thẳng đứng gồm lò xo nhẹ có độ cứng k= 50 N/m và vật nặng 

khối lượng 200g. Kéo vật thẳng đứng xuống dưới để lò xo dãn 12 cm rồi thả nhẹ cho dao động điều hòa. 

Bỏ qua mọi lực cản. Lấy g=10m/s
2
 và π

2
=10. Khoảng thời gian mà lực đàn hồi tác dụng lên vật nặng cùng 

chiều với lực hồi phục trong một chu kỳ là:  

A.  1/15s  B.  4/15s  

C.  1/30s  D.  1/3s  
 

Câu 31 [323524]: Một đoạn mạch nối tiếp gồm một biến trở R, Một cuộn cảm thuần và một tụ điện. Đặt 

vào hai đầu mạch một điện áp xoay chiều ổn định. Khi biến trở có giá trị R1=30Ω thì công suất tiêu thụ của 

đoạn mạch là P. Khi biến trở có giá trị R2=40Ω thì công suất tiêu thụ của đoạn mạch đạt giá trị cực đại là 

Pmax. Tỉ số 
max

P

P
 bằng  

A.  24/25  B.  3/4  

C.  16/25 .  D.  12/25.  
 

Câu 32 [323525]: Một con lắc lò xo thẳng đứng và một con lắc đơn được tích điện có cùng khối lượng m, 

điện tích q. Khi dao động điều hòa không có điện trường thì chúng có cùng chu kỳ T1=T2. Khi đặt cả hai 

con lắc vào trong cùng điện trường có cùng cường độ điện trường theo phương thẳng đứng thì độ dãn của 

lò xo khi qua vị trí cân bằng tăng 1,44 lần, khi đó con lắc đơn dao động điều hòa với chu kỳ 5/6s. Chu kỳ 

dao động của con lắc lò xo trong điện trường là:  

A.  5/6s  B.  1,44s  

C.  1s  D.  1,2s  
 

Câu 33 [323529]: Thực hiện giao thoa ánh sáng với khe I-âng. Nguồn sáng đơn sắc có bước sóng 400nm, 

khoảng cách hai khe a = 1mm, khoảng cách từ mặt phẳng chứa hai khe đến màn quan sát D = 3m. Trên 

màn, xét điểm M cách vân trung tâm một khoảng 10 nm. Dịch chuyển màn quan sát từ từ lại gần mặt 

phẳng chứa hai khe thêm một đoạn 1,2m thì số lần điểm M chuyển thành vân tối là:  

A.  6 lần  B.  13 lần  

C.  17 lần  D.  8 lần  
 

Câu 34 [323532]: Một con lắc lò xo nằm ngang có độ cứng k = 100N/m, vật có khối lượng m1 = 200g. Hệ 

số ma sát giữa vật và mặt phẳng ngang là 0,03s. Lấy g = 10m/s
2
. Khi vật m đang đứng yên tại vị trí lò xo 

không biến dạng thì một vật khối lượng m = 50g , bay dọc theo phương của trục lò xo với vận tốc 4m/s đến 

gần và gắn ngay vào m lúc t = 0. Độ lớn vận tốc của hai vật lúc gia tốc vừa đổi chiều lần thứ 2 kể từ thời 

điểm t = 0 là:  

A.  0,8 m/s  B.  0,780m/s  

C.  0,75 m/s  D.  0,89m/s  
 



 

 

Câu 35 [323539]: Một sợi dây đàn hồi dài 2,4m được căng ngang , hai đầu cố định. Trên dây đang có sóng 

dừng với 8 bụng sóng. Biên độ bụng sóng là 4mm. Gọi A và B là hai điểm nằm trên dây cách nhau 20 cm 

.Biên độ của hai điểm A và B hơn kém nhau một lượng lớn nhất bằng.  

A.  
 

B.  
 

C.  4mm  D.  3mm  
 

Câu 36 [323542]: Trong thí nghiệm giao thoa ánh sáng với khe I-âng. Nguồn sáng S phát ra đồng thời hai 

ánh sáng đơn sắc. Ánh sáng lục có bước song 1 520nm   và ánh sáng cam có bước sóng 2  với 

2590 650  . Trên màn quan sát hình ảnh giao thoa người ta thấy giữa vân sáng trung tâm và vân cùng 

màu vân sáng trung tâm kề nó có 10 vân sáng màu lục. Bước sóng 1  có giá trị nào nhất sau đây:  

A.  610nm  B.  595nm  

C.  635nm  D.  642nm  
 

Câu 37 [323546]: Một đoạn mạch điện AB gồm cuộn dây 

thuần cảm điên trở thuần R và tụ điện C mắc nối tiếp theo 

đúng thứ tự, M là điểm nối giữa cuộn cảm L và điện trở R, 

N là điểm nối giữa điện trở R và tụ điện C. Cho đồ thị biểu 

diễn sự phụ thuộc theo thời gian của các điện áp tức thời 

uAN,uMB như hình vẽ. Biên độ của cường độ dòng điện là 

4A. Công suất tiêu thụ của đoạn mạch gần nhất với giá trị 

 nào nhất sau đây  

    

A.  350W  B.  100W  

C.  470W  D.  250W  
 

Câu 38 [323547]: Người ta thực hiện thí nghiệm khảo sát sự phụ thuộc 

của các điện áp hiệu dụng UL,UC của một đoạn mạch RLC mắc nối tiếp 

(cuộng dây thuần cảm) theo tần số góc ω (từ 0 rad/s đến 222rad/s) và vẽ 

đồ thị như hình bên. Đồ thị (1) biểu thị sự phụ thuộc của UC vào ω, đồ thị 

(2) biểu thị sự phụ thuộc của UL  vào ω . Giá trị hiệu dụng của điện áp 

xoay chiều đặt vào hai đầu đoạn mạch trong thí nghiệm xấp xỉ bằng  

     

A.  190 V  B.  160 V  

C.  220 V  D.  202 V  
 

Câu 39 [323548]: Một máy phát điện xoay chiều một pha có roto làm bằng nam châm điện có một cặp cực 

quay đều với tốc độ n (vòng/phút). Một đoạn mạch gồm điện trở thuần R cuộn cảm thuần L và tụ điện C 

mắc nối tiếp được mắc vào hai cực của máy. Coi rằng các cuộn dây của máy phát điện trở không đáng kể. 

Khi roto quay với tốc độ n1 = 30 vòng/phút thì dung kháng của tụ điện bằng R. Khi roto quay với tốc độ n2 

= 40 vòng/phút thì điện áp hiệu dụng ở hai đầu tụ điện đạt giá trị cực đại. Bỏ qua điện trở thuần của các 

cuộn dây phần ứng. Để cường độ dòng điện hiệu dụng trong mạch đạt giá trị cực đại thì roto phải quay với 

tốc độ bằng  

A.  120 vòng/ phút  B.  34 vòng/phút  

C.  24 vòng/phút  D.  50 vong /phút  
 

Câu 40 [323550]: Một mạch dao động LC lí tưởng với điện áp cực đại trên tụ là U0. Biết khoảng thời gian 

để điện áp u trên tụ điện có độ lớn không vượt quá 0,8U0 trong một chu kỳ là 4μs. Điện trường trong tụ 

điện biến thiên theo thời gian với tần số góc gần giá trị nào nhất sau đây?  

A.  0,64.10
6
rad/s  B.  0,39.10

6
rad/s  

C.  0,46.10
6
rad/s  D.  0,93.10

6
rad/s  

 

 


