
 

 

 

 

 

 

 

 

Câu 1 [325101]: Chiếu một tia sáng chứa bốn thành phần đơn sắc vàng, lam, tím, cam từ không khí tới gặp 

mặt nước theo phương xiên vuông góc với mặt nước thì có góc khúc xạ của các tia đơn sắc tương ứng là 

V L T Cr , r , r , r  Sắp xếp các góc khúc xạ theo thứ tự tăng dần là  

A.  
 

B.  
 

C.  
 

D.  
  

Câu 2 [325104]: Giới hạn quang điện của một kim loại là 0 , công thoát electron bằng A0, hằng số Plăng 

là h. Hệ thức đúng là  

A.  λo = hcAo  B.  λo =Ao /(hc)  

C.  Ao = hcλo  D.  Aoλo = hc  
 

Câu 3 [325106]: Một vật tham gia đồng thời hai dao động điều hòa cùng tần số, cùng phương có li độ lần 

lượt là x1 = 3cos(ωt); x2 = 4sin(ωt) trong đó x1 và x2 tính bằng cm. Biên độ dao động tổng hợp bằng  

A.  7 cm.  B.  3,5 cm.  

C.  1 cm.  D.  5 cm.  
 

Câu 4 [325109]: Đặc điểm dao động nào sau đây không phải của sóng dừng?  

A.  sóng dừng có các nút cố định cách đều nhau.  

B.  sóng dừng là sự tổng hợp của sóng tới và các sóng phản xạ trên một phương. 

C. sóng dừng không truyền năng lượng. 

D. sóng dừng có sự truyền pha dao động. 
 

Câu 5 [325114]: Sóng truyền hình Nghệ An phát trên băng tần 99,6 MHz, sóng vô tuyến do dải này phát ra 

thuộc loại  

A.  sóng ngắn.  B.  sóng cực ngắn.  

C.  sóng trung.  D.  sóng dài.  
 

Câu 6 [325119]: Một lá thép dao động trong không khí, trong 1s lá thép đổi chiều chuyển động 20 lần. 

Sóng dọc đó lá thép tạo ra trong không khí là  

A.  hạ âm.  B.  âm mà tai người nghe được.  

C.  âm thanh.  D.  siêu âm.  
 

Câu 7 [325123]: Bước sóng là khoảng cách ngắn nhất giữa hai điểm  

A.  trên một phương truyền sóng dao động ngược pha.  

B.  luôn chuyển động cùng chiều nhau. 

C. trên một phương truyền sóng dao động cùng pha. 

D. luôn dao động cùng pha nhau. 
 

Câu 8 [325127]: Màu sắc sặc sỡ của mặt đĩa CD khi nghiêng là kết quả của hiện tượng  

A.  nhiễu xạ ánh sáng.  B.  giao thoa ánh sáng.  

C.  phản xạ ánh sáng.  D.  tán sắc ánh sáng.  
 

Câu 9 [325129]: Để do dòng điện xoay chiều, người ta dựa vào tác dụng nào của dòng điện?  

A.  Tác dụng từ.  B.  Tác dụng nhiệt.  

C.  Tác dụng hóa học.  D.  Tác dụng sinh lí.  
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Câu 10 [325141]: Tia hồng ngoại không có tính chất nào sau đấy?  

A.  tia hồng ngoại có thể biến điệu như sóng điện từ cao tần.  

B.  tia hồng ngoại có thể làm phát quang một số chất. 

C. tia hồng ngoại có tác dụng nhiệt. 

D. tia hồng ngoại có tác dụng lên phim hồng ngoại. 
 

Câu 11 [325146]: Trong mạch dao động lí tưởng LC đang có dao động điện từ tự do với điện áp cực đại 

của tụ điện là U0, cường độ dòng điện là I0. Tại thời điểm mà điện áp tức thời của tụ điện là 0U

2
thì cường 

độ dòng điện tức thời có độ lớn bằng  

A.  

 

B.  

 

C.  
 

D.  
 

 

Câu 12 [325150]: Trong sơ đồ nguyên tắc phát sóng vô tuyến, không thể thiếu tầng nào sau đây?  

A.  tách sóng.  B.  loa.  

C.  khuyếch đại âm tần.  D.  trộn sóng.  
 

Câu 13 [325152]: Sóng âm và sóng ánh sáng khi truyền từ nước vào không khí thì  

A.  bước sóng của cả hai sóng đều tăng.  

B.  bước sóng của cả hai sóng đều giảm. 

C. sóng ánh sáng có bước sóng tăng, sóng âm có bước sóng giảm. 

D. sóng ánh sáng có bước sóng giảm, sóng âm có bước sóng tăng. 
 

Câu 14 [325155]: Một photon đơn sắc trong chân không có bước sóng 0,6µm. Cho hằng số Plang là h = 

6,625.10
-34

 Js. Năng lượng của photon này bằng  

A.  2,51 eV.  B.  3,31 eV.  

C.  2,07 eV.  D.  1,81 eV.  
 

Câu 15 [325157]: Với biên độ ngoại lực cưỡng bức không đổi, biên độ của dao động cưỡng bức đạt giá trị 

cực đại khi.  

A.  tần số ngoại lực lớn hơn tần số riêng của hệ.  B.  tần số ngoại lực bé hơn tần số riêng của hệ.  

C.  tần số ngoại lực bằng tần số riêng của hệ.  D.  tần số ngoại lực bằng hai lần tần số riêng của hệ.  
 

Câu 16 [325159]: Một vật dao động điều hòa với vận tốc cực đại là 40 cm/s, gia tốc cực đại là 2 m/s
2
. Tần 

số góc của vật bằng  

A.  8 rad/s.  B.  5 rad/s.  

C.  2 rad/s.  D.  4 rad/s.  
 

Câu 17 [325163]: Chọn phát biểu sai: Con lắc đơn dao động tự do là dao động điều hòa trong chân không thì  

A.  lực căng dây treo biến thiên tuần hoàn theo thời gian.  

B.  tốc độ của con lắc biến thiên tuần hoàn theo thời gian. 

C. khi vật qua vị trí cân bằng, gia tốc của vật bị triệt tiêu. 

D. chu kì dao động của nó phụ thuộc vào chiều dài dây treo. 
 

Câu 18 [325167]: Điện áp xoay chiều u = 220cos(100πt); trong đó u được tính bằng V; v tính bằng s. Giá 

trị hiệu dụng của điện áp này là  

A.  110 2V.  B.  220V.  

C.  220√2 V  D.  110V. 
 

Câu 19 [325169]: Dao động tắt dần được ứng dụng trong bộ phận nào sau đây của xe máy?  

A.  cơ cấu truyền động.  B.  bộ phận giảm xóc.  

C.  hộp số.  D.  bugi  
 



 

 

Câu 20 [325174]: Đoạn mạch gồm điện trở thuần R và tụ điện C mắc nối tiếp. Đặt vào hai đầu đoạn mạch 

một điện áp xoay chiều thì dung kháng của tụ điện ZC. Hệ số công suất của đoạn mạch là  

A.  

 

B.  

 

C.  

 

D.  

 

 

Câu 21 [325177]: Một vật dao động điều hòa trên trục Ox, đại lượng không phụ thuộc vào thời gian là.  

A.  tốc độ của vật.  B.  động năng của vật.  

C.  gia tốc của vật.  D.  biên độ dao động.  
 

Câu 22 [325183]: Đặt vào hai đầu đoạn mạch gồm hai trong ba phần tử: điện trở thuần, tụ điện, cuộn cảm 

thuần mắc nối tiếp một điện áp xoay chiều u = U0cosωt. Tại thời điểm mà điện áp có giá trị cực đại U0 thì 

cường độ dòng điện triệt tiêu, sau đó có giá trị dương. Đoạn mạch này chứa  

A.  L và C với ZL < ZC.  B.  R và L.  

C.  L và C với ZL > ZC.  D.  R và C.  
 

Câu 23 [325186]: Nguyên tắc tạo ra suất điện động xoay chiều là người ta dựa vào hiện tượng  

A.  cảm ứng điện từ.  B.  tự cảm.  

C.  lực hóa học sinh công.  D.  phản xạ nhiệt.  
 

Câu 24 [325189]: Đặt vào hai đầu đoạn mạch gồm các phần tử điện trở thuần, tụ điện và cuộn cảm thuần 

mắc nối tiếp một điện áp xoay chiều. Thay đổi đạu lượng nào sau đây thì không thể làm cho mạch có cộng 

hưởng  

A.  điện trở thuần.  B.  độ tự cảm của cuộn dây.  

C.  tần số của dòng điện.  D.  điện dung của tụ điện.  
 

Câu 25 [325195]: Một vật nhỏ tham gia đồng thời hai dao động điều hòa cùng tần số góc bằng 10 rad/s, có 

phương có li độ x1 và x2 thỏa mãn 28,8x1
2
 + 5x2

2
 = 720 ( với x1 và x2 tính bằng cm). Lúc đó li độ của dao 

động thứ nhất là x1 = 3cm và li độ của vật đang dương thì tốc độ của vật bằng  

A.  96 cm/s.  B.  63 cm/s.  

C.  32 cm/s.  D.  45 cm/s.  
 

Câu 26 [325200]: Trong thí nghiệm thực hành đo bước sóng ánh sáng bằng phương pháp giao thoa, một 

học sinh đo được khoảng cách giữa 5 vân sáng liên tiếp là 2,000 0,004mm   khoảng cách từ mặt phẳng 

chứa hai khe đến màn quan sát D = 1,00±0,01 m, khoảng cách giữa hai khe là a=1,000±0,005 mm . Giá trị 

bước sóng học sinh đo được là  

A.  
 

B.  
 

C.  
 

D.  
 

 

Câu 27 [325202]: Cuộn thứ cấp của một máy biến áp lí tưởng được nối với điện áp xoay chiều có giá trị 

hiệu dụng không đổi. Lúc mới sử dụng tỷ số điện áp hiệu dụng của cuộn sơ cấp và thứ cấp bằng 2. Sau một 

thời gian sử dụng do lớp cách điện kém nên có n vòng dây ở cuộn thứ cấp bị nối tắt, tỷ số điện áp nói trên 

lúc này là 2,5. Để xác định n, một học sinh quấn thêm vào cuộn thứ cấp 320 vòng dây cùng chiều quấn ban 

đầu thì số điện áp đo được là 1,5. Giá trị n bằng  

A.  96 vòng.  B.  120 vòng.  

C.  80 vòng.  D.  192 vòng.  
 

Câu 28 [325206]: Chiết suất của thủy tinh đối với tia đỏ là 1,5; đối với tia tím là 1,6. Chiều một chùm sáng 

tới song song rất hẹp coi như một tia sáng trắng tới gặp bàn thủy tinh hai mặt song song (có bề dày e) với 

góc tới 600 thì chùm ló có bề rộng là 4,75 mm. Bề dày e gần giá trị nào nhất sau đây?  

A.  165 mm.  B.  140 mm.  

C.  125 mm.  D.  152 mm.  
 

 

 

 

 



 

 

Câu 29 [325215]: Trong thí nghiệm Y-âng về giao thoa ánh sáng, khe S được chiếu đồng thời bởi hai ánh 

sáng đơn sắc lam có bước sóng 1 0,48 m   và 2  là ánh sáng đơn sắc màu cam (có dải bước sóng từ 0,59 

µm đến 0,65 µm). Trên màn quan sát, giữa hai vân sáng liên tiếp cùng màu vân trung tâm có 3 vân sáng 

màu lam. Giá trị 2    là  

A.  0,60 µm.  B.  0,64 µm.  

C.  0,62 µm.  D.  0,65 µm.  
 

Câu 30 [325216]: Trên mặt nước có hai nguồn phát sóng A, B dao động theo phương thẳng đứng, cùng 

biên độ cùng tần số, cùng pha. Coi biên độ sóng không đổi. Khoảng cách giữa hai nguồn là AB 6 , 

với  với là bước sóng. Trên đoạn AB có số điểm dao động với biên độ cực đại cùng pha và ngược pha với 

nguồn lần lượt là  

A.  7 và 6.  B.  6 và 5.  

C.  6 và 7.  D.  5 và 6.  
 

Câu 31 [325218]: Một con lắc lò xo treo thẳng đứng gồm lò xo nhẹ treo vật nhỏ. Bỏ qua mọi lực cản lấy g 

= 10 m/s
2
. Tại vị trí cân bằng lò xo dãn 4 cm. Ban đầu giữ vật sao cho lò xo giãn 6 cm rồi thả nhẹ, vật dao 

động điều hòa với vận tốc cực đại bằng  

A.  94,9 cm/s.  B.  47,3 cm/s.  

C.  79,1 cm/s.  D.  31,6 cm/s.  
 

Câu 32 [325220]: Vệ tinh VINASAT-1 có tọa độ địa lý 132
0
 kinh Đông, vệ tinh ở độ cao 35927 km so với 

mặt đất. Đài Truyền hình Việt Nam (VTV) có tọa độ 21
0
 vĩ Bắc, 105

0
 kinh Đông. Coi Trái Đất hình cầu 

đồng chất bán kính 6370 km, tốc độ sóng điện tử là 3.10
5
 km/s. Thời gian kể từ lúc VTV phán tín hiệu 

sóng cực ngắn đến lúc vệ tinh VINASAT-1 nhận được là  

A.  112 ms.  B.  124 ms.  

C.  127 ms.  D.  118 ms.  
 

Câu 33 [325221]: Một sóng ngang truyền trên phương Ox với tần số 20 Hz. Khoảng cách giữa 5 đỉnh sóng 

liên tiếp là 40 cm. Tốc độ sóng bằng  

A.  2,5 m/s.  B.  4 m/s.  

C.  2 m/s.  D.  5 m/s.  
 

Câu 34 [325225]: Cho đoạn mạch AB gồm tụ điện C, điện trở thuần R và cuộn cảm thuần L theo thứ tự đó mắc 

nối tiếp. M là điểm nằm giữa C và R; N là điểm nằm giữa R và L. Đặt vào hai đầu đoạn mạch một điện áp xoay 

chiều thì biểu thức các điện áp tức thời là AMu 60cos t V;
6



 

  
 

 
MB

5
u 40cos t V;

6



 

  
 

 

ANu 40 3 cos t V
3



 

  
 

. Tỷ số giữa cảm kháng và dung kháng của mạch là  

A.  
 

B.  
 

C.  
 

D.  
  

Câu 35 [325227]: Một đoạn mạch gồm điện trở thuần R, cuộn cảm thuần L, tụ điện C mắc nối tiếp. Đặt 

vào hai đầu đoạn mạch một điện áp xoay chiều có giá trị hiệu dụng là 120 V thì công suất tiêu thụ của đoạn 

mạch là 270 W. Biết R = 30 Ω. Hệ số công suất của đoạn mạch bằng  

A.  0,75.  B.  0,82.  

C.  0,56.  D.  0,45.  
 

Câu 36 [325230]: Một chất điểm dao động điều hòa trên trục Ox, mốc thế năng tại vị trí cân bằng. Khoảng 

thời gian ngắn nhất để động năng bằng thế năng hai lần liên tiếp là 0,25s. Tần số dao động của vật bằng  

A.  1 Hz.  B.  4 Hz.  

C.  2 Hz.  D.  0,5 Hz.  
 

 

 

 



 

 

Câu 37 [325232]: Một đoạn mạch AB gồm một cuộn dây và một tụ điện theo thứ tự đó mắc nối tiếp. M là 

điểm nằm giữa cuộn dây và tụ điện. Đặt vào hai đầu đoạn mạch một điện áp xoay chiều có tần số thay đổi 

được. Khi tần số là f1 = 60Hz thì hệ số công suất của đoạn AM là 0,6; của đoạn AB là 0,8 và mạch có tính 

cảm kháng. Khi tần số của dòng điện là f2 thì trong mạch có cộng hưởng điện, f2 gần giá trị nào nhất sau 

đây?  

A.  48 Hz.  B.  35 Hz.  

C.  42 Hz.  D.  55 Hz.  
 

Câu 38 [325234]: Một con lắc lò xo nằm ngang gồm lò xo nhẹ không dẫn điện có độ cứng K = 40 N/m, 

quả cầu nhỏ có khối lượng m = 160g. Bỏ qua mọi ma sát, lấy g=10(m/s
2
), π

2
=10. Quả cầu tích điện q = 

8.10
-5

C. hệ đang đứng yên thì người ta thiết lập một điện trường đều hướng dọc theo trục lò xo theo chiều 

giãn của lò xo, véc tơ cường độ điện trường với độ lớn E có đặt điểm là cứ sau 1s nó lại tăng đột ngột 

cường độ lên thành 2E, 3E, 4E... với E = 2.10
4
 V/m. Sau 5s kể từ lúc bắt đầu chuyển động, vật đi được 

quãng đường S gần giá trị nào nhất sau đây?  

A.  125 cm.  B.  165 cm.  

C.  195 cm.  D.  245 cm.  
 

Câu 39 [325241]: Một sóng dừng ổn định trên sợi dây có 

chiều dài L = OB = 1,2m với hai đầu O và B là hai nút sóng. 

Tại thời điểm t = 0 các điểm trên dây có độ lớn li độ cực đại 

và hình dạng sóng là đường (1), sau đó một khoảng thời gian 

∆t và 5∆t các điểm trên dây chưa đổi chiều chuyển động và 

hình dạng sóng tương ứng là đường (2) và (3). Tốc độ sóng 

trên dây bằng 6 m/s. Tốc độ cực đại của điểm M là  

 

 

 

 

      

A.  40,81 cm/s.  B.  81,62 cm/s.  

C.  47,12 cm/s.  D.  66,64 cm/s.  
 

Câu 40 [325245]: Đặt vào hai đầu đoạn mạch AB (gồm điện trở thuần, cuộn cảm thuần L, tụ điện C mắc 

nối tiếp) một điện áp xoay chiều u = 100cos(2πt) V (tần số thay đổi được). Khi tần số là fo hoặc fo + 17 Hz 

thì điện áp hiệu dụng UC = 120 V. Khi tần số là fo + 27 Hz hoặc fo + 57 Hz thì điện áp hiệu dụng UL = 120 

V. Khi tần số là fc thì điện áp hiệu dụng UC. Giá trị UC gần giá trị nào nhất sau đây?  

A.  147 V.  B.  127 V.  

C.  135 V.  D.  124 V.  
 

 


