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Câu 126: Khi sóng âm và sóng điện từ truyền từ không khí vào nước thì 
A. bước sóng của sóng âm và bước sóng của sóng điện từ đều tăng. 

B. tốc độ truyền sóng âm và bước sóng của sóng điện từ đều giảm. 

C. bước sóng của sóng âm tăng, bước sóng của sóng điện từ giảm. 

D. tốc độ truyền sóng âm giảm, bước sóng của sóng điện từ tăng. 

Câu 127: Mạch chọn sóng một máy thu thanh gồm cuộn dây cảm thuần và tụ có điện dung C0 thì thu được sóng điện 

từ có bước sóng 0. Nếu mắc nối tiếp với tụ C0 một tụ có điện dung C thì mạch thu được sóng điện từ có bước sóng 

A.   0 . B.   0 . C.   0 . D.   0 . 

Câu 128: Gia tốc của 1 vật dao động điều hòa 

A. có giá trị max khi vật ở vị trí biên. 
B. Luôn ngược pha với vận tốc và có độ lớn tỉ lệ với li độ. 

C. có giá trị min khi vật đổi chiều chuyển động. 

D. Luôn hướng về VTCB và có độ lớn không đổi. 

Câu 129: Sơ đồ khối của máy thu thanh đơn giản không có bộ phận nào sau đây 

A. anten. B. khuếch đại. C. tách sóng. D. biến điệu. 

Câu 130: Một thấu kính mỏng bằng thủy tinh có hai mặt cầu lồi đặt trong không khí. Một chùm tia sáng hẹp, song 

song gần trục chính gồm các ánh sáng đơn sắc đỏ, lam, tím, vàng được chiếu tới thấu kính song song với trục chính 

của thấu kính. Điểm hội tụ của chùm sáng màu tính từ quang tâm O ra xa theo thứ tự 

A. tím, lam, vàng, đỏ. B. tím, vàng, lam, đỏ. C. đỏ, lam, vàng, tím. D. đỏ, vàng, lam, tím. 

Câu 131: Khi các ánh sáng  đơn sắc trong miền nhìn thấy truyền trong nước thì tốc độ ánh sáng 

A. bằng nhau đối với mọi ánh sáng đơn sắc. B. lớn nhất đối với ánh sáng tím. 

C. phụ thuộc vào cường độ chùm sáng. D. lớn nhất đối với ánh sáng đỏ. 

Câu 132: Đơn vị khối lượng nguyên tử (1 u) là 

A. 1/12 khối lượng đồng vị hạt nhân 12 C. 

B.  1/12 khối lượng một mol đồng vị hạt nhân 12 C. 

C. 1/12 khối lượng đồng vị nguyên tử 12
 

D. Một nửa tổng khối lượng của một proton và một nơtron. 

Câu 133: Sự phóng xạ và phản ứng nhiệt hạch giống nhau ở điểm nào sau đây? 

A. Tổng khối lượng của các hạt sau phản ứng lớn hơn tổng khối lượng của các hạt trước phản ứng. 

B. Để các phản ứng đó xảy ra thì đều phải cần nhiệt độ rất cao. 

C. Tổng độ hụt khối của các hạt sau phản ứng lớn hơn tổng độ hụt khối của các hạt trước phản ứng. 

D. Đều là các phản ứng hạt nhân xảy ra một cách tự phát không chịu tác động bên ngoài 

Câu 134: Phát biểu nào sau đây về máy quang phổ là sai. 

A. Buồng ảnh là bộ phận dùng để quan sát quang phổ của ánh sáng chiếu tới. 

B. Hệ tán sắc gồm một hoặc nhiều thấu kính ghép đồng trục. 

C. Máy quang phổ là dụng cụ phân tích ánh sáng phức tạp thành những ánh sáng đơn sắc. 

D. Ống trực chuẩn có vai trò tạo ra chùm sáng song song. 

Câu 135: Cho bốn nhận xét sau, tìm số nhận xét sai: 
– Hạt nhân càng nặng thì năng lượng liên kết càng lớn nên năng lượng liên kết riêng càng lớn. 

– Các hạt nhân đồng vị có số nơtron càng nhiều thì càng bền vững. 

– Vì tia β- là các electron nên trong hạt nhân phóng xạ tia β- phải chứa các e. 

– Quá trình phóng xạ không chịu tác động của nhiệt độ môi trường bên ngoài hạt nhân nên không tỏa nhiệt ra bên ngoài. 

A. 2. B. 1. C. 4. D. 3. 

Câu 136: Khi nói về siêu âm, phát biểu nào sau đây sai? 
A. Siêu âm có khả năng truyền được trong chất rắn. 

B. Trong cùng một môi trường, siêu âm có bước sóng lớn hơn bước sóng hạ âm. 

C. Siêu âm có tần số lớn hơn 20 kHz. 
D. Siêu âm khi gặp các vật cản thì có thể bị phản xạ. 

Câu 137: Phát biểu nào là đúng khi nói về ánh sáng đơn sắc? 

A. Ánh sáng đơn sắc là ánh sàng không bị tán sắc màu khi qua lăng kính. 
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B. Đối với ánh sáng, góc lệch của các lăng kính khác nhau đều bằng nhau. 

C. Đối với các môi trường khác nhau ánh sáng đơn sắc có cùng bước sóng. 

D. Ánh sáng đơn sắc là ánh sáng không bị lệch đường truyền khi qua lăng kính. 

Câu 138: Trong các chuyển động sau đây, chuyển động nào không phải là dao động tuần hoàn? 
A. Chuyển động tròn của một chất điểm. 

B. Chuyển động rung của dây đàn. 

C. Chuyển động của quả lắc đồng hồ. 

D. Chuyển động của con lắc lò xo không có ma sát. 

Câu 139: Một con lắc lò xo dao động điều hòa theo phương thẳng đứng với biên độ A, tại vị trí cân bằng lò xo  giãn 

một đoạn l, biết A / l  a  1. Tỉ số giữa độ lớn lực đàn hồi cực đại và lực đàn hồi cực tiểu ( Fdhmax / Fdhmin ) trong 

quá trình dao động bằng 

A. 1/(1  a). 

 

B. (a  1) /(1  a). 

 

C. 1/(1  a). 

 

D. (a  1) / a. 

Câu 140: Điều nào sau đây là đúng khi nói về ánh sáng đơn sắc? 
A. Khi biết bước sóng ta có thể kết luận ánh sáng đơn sắc đó có màu gì. 

B. Các ánh sáng đơn sắc có cùng tần số thì truyền cùng vận tộc trong một môi trường. 

C. Khi biết được f ta có thể kết luận ánh sáng đơn sắc đó có màu gì. 

D. Các ánh sáng đơn sắc khác nhau có thể có cùng giá trị bước sóng. 

Câu 141: Có thể ứng dụng hiện tượng sóng dừng để xác định: 
A. Khối lượng riêng của dây. B. Tần số dao động của nguồn. 

C. Tốc độ truyền sóng trên dây. D. Tính đàn hồi của dây. 

Câu 142: Một con lắc đơn chiều dài l treo vào trần một toa xe chuyển động xuống dốc nghiêng một góc α so với 

phương nằm ngang. Hệ số ma sát giữa xe và mặt phẳng nghiêng là k, gia tốc trọng trường là g. Con lắc đơn dao 

động điều hòa với chu kì là 
 

A. T  2

C. T  2

B. T  2

D. T  2

Câu 143: Hiện tượng quang điện trong xảy ra khi? 

A. ánh sáng kích thích có bước sóng lớn hơn một bước sóng giới hạn. 

B. khi ánh sáng kích thích có tần số lớn hơn một tần số giới hạn. 

C. với ánh sáng có bước sóng bất kỳ. 
D. thì êlectron sẽ bị bứt ra khỏi khối chất bán dẫn. 

Câu 144: Đoạn mạch xoay chiều RLC mắc nối tiếp đang có tính cảm kháng. Khi tăng dần tần số của dòng điện thì 

hệ số công suất của mạch 

A. Giảm. B. Tăng. C. Không đổi. D. Bằng 0. 

Câu 145: Trong chân không, một bức xạ hồng ngoại có bước sóng 6 m, so với bức xạ tử ngoại bước sóng 125nm, thì 

tần số nhỏ hơn 

A. 44 lần. B. 40 lần. C. 50 lần. D. 48 lần. 

Câu 146: Trong dao động tự duy trì, biên độ dao động của hệ phụ thuộc vào 

A. cả C và A. B. Năng lượng cung cấp cho hệ ban dầu. 

C. ma sát của môi trường. D. năng lượng cung cấp cho hệ trong mỗi chu kì. 

Câu 147: Khi tổng hợp hai dao động điều hoà cùng phương cùng tần số có biên độ thành phần a và 2a được dao 

động điều hòa có biên độ là 3a. Hai dao động thành phần đó 

A. lệch pha  5  /6  . B. lệch pha  2  / 3 . 

C. vuông pha với nhau. D. cùng pha với nhau. 

Câu 148: Khi nói về sóng âm, điều nào sau đây là sai? 
A. Độ to của âm tỉ lệ thuận với cường độ âm. 

B. Có thể chuyển dao động âm thành dao động điện và dùng dao động kí điện tử để khảo sát dao động âm. 

C. Trong chất rắn, sóng âm có thể là sóng ngang hoặc sóng dọc. 

D. Khi một nhạc cụ phát ra âm cơ bản có tần số f0, thì sẽ đồng thời phát ra các họa âm có tần số 2f0; 3f0; 4f0…. 

Câu 149: Tia tử ngoại được phát ra mạnh nhất từ 

A. Lò sưởi điện. B. Hồ quang điện. C. Màn hình vô tuyến. D. Lò vi sóng. 

Câu 150: Sau khi xảy ra hiện tượng cộng hưởng nếu 

l 

g cos

l 

g(k 1) cos

l 

g cos   k 
2 

1 

lcos

g  k 
2 

1 
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2 L 

2 2 

A. giảm độ lớn lực ma sát thì f tăng. B. giảm độ lớn lực ma sát thì T tăng. 

C. tăng độ lớn lực ma sát thì biên độ tăng. D. tăng độ lớn lực ma sát thì biên độ giảm. 

Câu 151: Hai con lắc đơn dao động điều hòa tại cùng một nơi trên Trái Đất với cùng một cơ năng. Khối lượng quả 
nặng thứ nhất gấp ba lần khối lượng quả nặng thứ hai (m1 = 3m2). Chiều dài dây treo của con lắc thứ nhất bằng một 
nửa chiều dài dây treo của con lắc thứ hai. Quan hệ giữa biên độ góc của hai con lắc là: 

A. 1  1.5 2 B. 1 1.5 
2 

C. 1    2 

3 
D. 1  2 

3 

Câu 152: Kết luận nào sau đây sai ? Một con lắc đơn đang dao động xung quanh một điểm treo cố định, khi chuyển 

động qua vị trí cân bằng 

A. li độ bằng 0. B. gia tốc cực đại. 

C. tốc độ cực đại. D. lực căng dây lớn nhất. 

Câu 153: Phats biểu nào dưới đây là sai: 

A. Tia hồng ngoại có bản chất sóng điện từ. 

B. tia hồng ngoại nằm ngoài vùng ánh sáng khả kiến và tần số tia hồng ngoại nhỏ hơn tần số ánh sáng đỏ. 
C. tia hồng ngoại kích thích thị giác làm ta nhìn thấy màu hồng. 
D. Vật nung nóng ở nhiệt độ thấp chí phát ra tia hồng ngoại. Nhiệt độ vật trên 500

0
C mới phát ra ánh sáng nhìn thấy. 

Câu 154: Phát biểu nào sau đây là sai về sóng điện từ? 
A. Tần số lớn nhất khi truyền trong chân không. 

B. Có thể truyền qua nhiều loại vật liệu. 

C. Tốc độ truyền trong các môi trường khác nhau thì khác nhau. 
D. Có thể bị phản xạ khi gặp các bề mặt. 

Câu 155: Phát biểu nào sau đây là sai? 

A. Chu kì của dao động cưỡng bức có thể bằng chu kì của dao động riêng. 

B. Tần số của dao động cưỡng bức luôn bằng tần số của dao động riêng. 

C. Tần số của dao động cưỡng bức bằng tần số của lực cưỡng bức. 
D. Chu kì của dao động cưỡng bức bằng chu kì của lực cưỡng bức. 

Câu 156: Khi nói về phóng xạ, phát biểu nào sau đây đúng? 
A. Phóng xạ là hiện tượng hạt nhân nặng bị phá vỡ thành các hạt nhân nhẹ khi hấp thụ notron. 

B. Phóng xạ là hiện tượng hạt nhân nguyên tử phóng ra đồng thời các tia α, β, và γ. 

C. Phóng xạ là hiện tượng hạt nhân tự động phóng ra các tia không nhìn thấy và biến đổi thành hạt nhân khác. 

D. Phóng xạ là hiện tượng hạt nhân nguyên tử phát ra sóng điện từ. 

Câu 157: Ống tia X đang hoạt động với hiệu điện thế U phát ra tia X có bước sóng ngắn nhất . Để tăng “độ cứng” 

của tia X người ta tăng hiệu điện thế của ống thêm một lượng nU khi đó bước sóng ngắn nhất của tia X mà ống phát 

ra giảm một lượng: 

A.  /(n  1). B. n  /(n  1). C. (n 1) / n. D.  / n. 

Câu 158: Gọi c  là vận tốc ánh sáng trong chân không thì eV / c
2 là đơn vị đo 

A. công suất. B. điện tích. C. khối lượng. D. năng lượng. 

Câu 159: Phát biểu nào sau đây là sai khi nói về cấu tạo và hoạt động của pin quang điện: 
A. suất điện động của pin có giá trị nhỏ khoảng 0,5 V đến 0,8 V. 

B. hoạt động dựa trên hiện tượng quang điện. 

C. được cấu tạo từ 2 khối bán dẫn tinh khiết có phủ hai lớp điện cực. 

D. Pin có thể hoạt động khi chiếu ánh sáng nhìn thấy. 

Câu 160: Vạch quang phổ có tần số nhỏ nhất trong dãy Ban-me là tần số f1. Vạch quang phổ có tần số nhỏ nhất 
trong dãy Lai-man là tần số f2. Vạch quang phổ trong dãy Lai-man sát với vạch có tần số f2 sẽ có tần số bao nhiêu? 

f .f 

A. f2  f1. B. f1.f2. C.    1   2    . 
f1  f2 

D.  f1  f2. 

Câu 161: Đặt điện áp u  U0cos t vào hai đầu cuộn cảm thuần có độ tự cảm L. Tại thời điểm điện áp giữa hai đầu 

cuộn cảm có độ lớn cực đại thì cường độ dòng điện qua cuộn cảm bằng 

A.  
U0

 

2 L 

. B.  
U0

 

L 
. C. 

U0
 D. 0. 

Câu 162: Phát biểu nào sau đây là sai khi so sánh phản ứng hạt nhân và phản ứng hóa học 

A. Quá trình phóng xạ không điều chỉnh tốc độ được như một số phản ứng hóa học. 

B. Phản ứng hạt nhân và phản ứng hóa học đều có thể tỏa hoặc thu nhiệt. 

C. Hai loại phản ứng đều tạo ra các nguyên tố mới từ các nguyên tố ban đầu. 

D. Phản ứng hóa học chỉ xảy ra ở vỏ các nguyên tử, còn phản ứng hạt nhân xảy ra trong hạt nhân. 
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Câu 163: Chọn phát biểu đúng khi nói về laze? 

A. Để có chùm laze, người ta cho các phôtôn truyền qua lại môi trường hoạt tính nhiều lần. 

B. Nguyên tắc hoạt động của laze dựa trên việc ứng dụng hiện tượng phát xạ cảm ứng. 

C. Tia laze có thể gây ra hiện tượng quang điện với nhiều kim loại. 
D. Trong laze rubi có sự biến đổi điện năng thành quang năng. 

Câu 164: Bức xạ được ứng dụng để chế tạo bộ điều khiển từ xa trong các thiết bị điện tử, điện dân dụng (ti vi, máy 

điều hòa nhiệt độ, quạt điện…) là 

A. tia X. B. ánh sáng nhìn thấy. C. tia tử ngoại. D. tia hồng ngoại. 

Câu 165: Với một vật dao động điều hòa thì 

A. giá trị gia tốc của vật nhỏ nhất khi tốc độ lớn nhất. 

B. gia tốc của vật sớm pha hơn li độ  /2  . 

C. tốc độ của vật lớn nhất khi li độ lớn nhất. 

D. véc tơ vận tốc và gia tốc cùng chiều khi vật đi từ biên âm về vị trí cân bằng. 

Câu 166: Phát biểu nào về động cơ không đồng bộ là sai? 
A. Nguyên tắc hoạt động của động cơ dựa vào hiện tượng cảm ứng điện từ và sử dụng từ trường quay. 

B. vecto cảm ứng từ của từ trường luôn thay đổi cả về hướng và trị số. 

C. Hai bộ phận chính của động cơ là Roto và Stato. 

D. Roto của động cơ quay với tốc độ góc nhỏ hơn tốc độ gốc của từ trường quay. 

Câu 167: Bán kính trái đất là R,. Khi đưa 1 đồng hồ dùng con lắc đơn lên độ cao h( h  R ) so với mặt đất thì thấy trong 

1 ngày đêm đồng hồ chạy chậm hơn 2 phút so với ở mặt đất. Biết chiều dài con lắc không đổi. Tỉ số h/R có giá trị bằng. 

A. 1/1441 B. 1/720 C. 1/721 D. 1/1440 

Câu 168: Sự phóng xạ và phản ứng nhiệt hạch giống nhau ở những điểm nào sau đây? 

A. Tổng khối lượng của các hạt sau phản ứng lớn hơn tổng khối lượng của các hạt trước phản ứng 

B. Để các phản ứng đó xảy ra thì đều phải cần nhiệt độ rất cao. 

C. Đều là các phản ứng hạt nhân xảy ra một cách tự phát không chịu tác động bên ngoài. 

D. Tổng độ hụt khối của các hạt sau phản ứng lớn hơn tổng độ hụt khối của các hạt trước phản ứng. 

Câu 169: Hiện tượng nào sau đây là bằng chứng thực nghiệm chứng tỏ ánh sáng có tính chất hạt ? 
A. Hiện tượng quang điện. B. Hiện tượng giao thoa. 

C. Hiện tượng nhiễu xạ. D. Hiện tượng tán sắc. 

Câu 170: Một con lắc đơn đang dao động điều hòa. Trong khi vật di chuyển từ biên này sang biên kia thì 

A. tốc độ tăng dầni. B. Vận tốc đổi chiều 1 lần. 
C. gia tốc có hướng không thay đổi. D. gia tốc đổi chiều 1 lần. 

Câu 171: Hạt nhân càng bền vững khi có? 

A. Năng lượng liên kết càng lớn. B. độ hụt khối càng lớn. 

C. số nucleon càng lớn D. tỉ số giữa độ hụt khối và số khối càng lớn. 

Câu 172: Trong thông tin liên lạc bằng sóng điện từ, sau khi trộn tính hiệu âm tần có tần số fa với tính hiệu dao   
động có tần số f, thì tín hiệu đưa đến ăng ten phát với tần số: 

A. f và biên độ như biên độ dao động âm tần. B. fa và biến thiên theo thời gian vơi tần số f. 

C. f và biến thiên theo thời gian với tần số fa. D. fa và biên độ như biên độ của dao động cao tần. 

Câu 173: Trong dao động của con lắc lò xo nhận xét nào sai? 

A. Động năng là đại lượng không bảo toàn. 
B. Lực cản của môi trường là nguyên nhân gây ra dao động tắt dần. 

C. Biên độ dao động cưỡng bức chỉ phụ thuộc vào biên độ ngoại lực tuần hoàn. 

D. chu kì riêng chỉ phụ thuộc vào đặc tính của hệ dao động. 

Câu 174: Trong đồng hồ quả lắc, quả nặng thực hiện dao động 

A. cưỡng bức. B. điều hòa. C. tự do. D. duy trì. 

Câu 175: Trong mạch dao động điện từ LC, với cuộn dây có điện trở. Sự tắt dần nhanh hay chậm phụ thuộc vào 
A. Độ tự cảm. B. Điện trở của cuộn dây. 

C. Điện dung C . D. Tần số dao động riêng của mạch. 

Câu 176: Một vật tham gia đồng thời hai dao động điều hòa cùng phương, cùng tần số, cùng biên độ và vuông pha 

với nhau. Khi một vật có vận tốc cực đại thì 

A. vật còn lại có vận tốc cực tiểu. B. vật còn lại có vận tốc cực đại. 
C. vật còn lại có vận tốc bằng không. D. vật còn lại dao động đang có li độ bằng biên độ. 

Câu 177: Sóng âm 

A. là sóng dọc khi truyền trong không khí. B. truyền được trong chân không. 

C. là sóng ngang. D. không mang năng lượng. 
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Câu 178: Mạch dao động LC lí tưởng, điện tích cực đại trên một bản tụ là Q0, tụ điện có điện dung C. Khi năng 
lượng điện trường ở tụ điện lớn gấp n lần năng lượng từ trường trong cuộn cảm thì độ lớn của hiệu điện thế giữa hai 

bản tụ điện bằng 

A. Q0 / C. B. Q0 / C. C. Q0n /(n 1)C. D. Q0 / C. 

Câu 179: Điều kiện để thu được quang phổ vạch hấp thụ là 

A. đám khí hay hơi phải nóng sáng và thấp hơn nhiệt độ của nguồn phát quang phổ liên tục. 

B. Không cần điều kiện gì. 
C. Áp suất của khối khí phải rất thấp. 

D. TO của đám khí hay hơi hấp thụ phải cao hơn nhiệt độ của nguồn phát quang phổ liên tục. 

Câu 180: Những vật không hấp thụ ánh sáng trong miền nhìn thấy là 
A. vật phát quang. B. vật có màu đen. 

C. Trong suốt không màu. D. trong suốt có màu. 

Câu 181: Tính chất nào sau đây là tính chất chung của tia hồng ngoại và tia tử ngoại? 

A. Làm phát quang một số chất. B. Có tác dụng chữa bệnh còi xương. 

C. Làm ion hóa không khí. D. Có tác dụng nhiệt. 

Câu 182: Trong mạch RLC mắc nối tiếp, độ lệch pha của dòng điện so với điện áp đặt vào hai đầu đoạn mạch phụ 

thuộc vào 

A. cường độ I hiệu dụng trong mạch. 
B. cách chọn gốc thời gian để tính pha ban đầu. 

C. đặc tính của mạch điện và tần số của dòng điện xoay chiều. 

D. điện áp hiệu dụng giữa hai đầu đoạn mạch. 

Câu 183: Phát biểu đúng? Trong dao động cơ tắt dần 1 phần cơ năng đã biến đổi thành 

A. Điện năng. B. Quang năng. C. Hóa năng. D. Nhiệt năng. 

Câu 184: Nhận định nào sau đây sai khi nói về dao động cơ học tắt dần? 
A. Lực ma sát càng lớn thì dao động tắt càng nhanh. 

B. Trong dao động tắt dần, cơ năng giảm dần theo thời gian. 

C. Dao dộng tắt dần có động năng giảm dần còn thế năng biến thiên tuần hoàn. 

D. Dao động tắt dần là dao động có biên độ giảm dần theo thời gian. 

Câu 185: Khi nói về sóng cơ, phát biểu nào sau đây không đúng? 
A. Sóng ngang chỉ truyền được trong chất khí. 

B. Sóng dọc không truyền được trong chân không. 

C. Vận tốc truyền sóng không phụ thuộc vào chu kì của sóng. 

D. Quá trình truyền sóng là quá trình truyền năng lượng. 

Câu 186: Hiện tượng quang điện trong 
A. là hiện tượng e hấp thụ photon có năng lượng đủ lớn để bứt ra khỏi khối chất. 

B. là hiện tượng electron chuyển động mạnh hơn khi hấp thụ photon. 

C. xảy ra với khối chất bán dẫn khi tần số ánh sáng kích thích lớn hơn một tần số giới hạn. 

D. có thể xảy ra với ánh sáng có bước sóng bất kỳ. 

Câu 187: Trong thí nghiệm giao thoa ánh sáng khe Y-âng nếu làm cho 2 nguồn kết hợp lệch pha thì vân sáng chính 

giữa sẽ thay đổi như thế nào? 

A. Xê dịch về nguồn trễ pha hơn. B. Không còn vân giao thoa nữa. 

C. Xê dịch về nguồn sớm pha hơn. D. Vẫn nằm chính giữa không thay đổi. 

Câu 188: Năng lượng của photon mà electron nằm ngay trên bề mặt kim loại hấp thụ được sẽ? 

A. truyền hoàn toàn cho êlectrôn đó một động năng ban đầu. 

B. cung cấp hoàn toàn cho êlectrôn một công thoát. 

C. cung cấp cho êlectrôn một công thoát, truyền cho êlectrôn đó một động năng ban đầu và truyền một phần năng 

lượng cho mạng tinh thể kim loại. 

D. cung cấp cho electron một công thoát và truyền cho êlectrôn đó một động năng ban đầu. 

Câu 189: Chọn phát biểu đúng? 

A. Rôto của động cơ không đồng bộ quay với tốc độ góc của từ trường quay. 

B. Véc tơ cảm ứng từ của từ trường quay luôn thay đổi cả về hướng lẫn trị số. 

C. Tốc độ góc của động cơ không đồng bộ phụ thuộc vào tốc độ quay của từ trường và vào momen cản. 

D. Chỉ có dòng điện ba pha mới tạo ra được từ trường quay. 

n /(n 1) n 1 (n 1) / n 
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Câu 191: Một đoạn mạch gồm cuộn dây mắc nối tiếp tụ điện. Độ lệch pha giữa dòng điện trong mạch và điện áp hai 

đầu mạch điện là  / 3. Điện áp hiệu dụng của  tụ gấp lần trên cuộn dây. Tỉ số giữa cảm kháng và điện trở thuần 

của cuộn dây  (ZL / r) là 

A. 1/ 2. B. 1/  3. C. 2. 

Câu 192: Để tăng dung kháng của một tụ điện phẳng có điện môi là không khí, ta cần 

A. tăng tần số của điện áp đặt vào hai bản tụ. B. tăng khoảng cách giữa hai bản tụ. 

C. giảm điện áp hiệu dụng giữa hai bản tụ. D. đưa bản điện môi vào trong lòng tụ.

  

Câu 194: Giá trị trung bình của đại lượng nào dưới đây có ý nghĩa vật lý như nhau trong điện xoay chiều và điện 

một chiều ? 

A. P. B. U. C. I. D. Suất điện động. 

Câu 195: Sóng trung là sóng có đặc điểm: 
A. Ít bị nước hấp thụ nên dùng để thông tin dưới nước. 

B. ban ngày bị tầng điện li hấp thụ mạnh, ban đêm bị tầng điện li phản xạ. 

C. Không bị tầng điện li hấp thụ hoặc phản xạ. 
D. Bị tầng điện li phản xạ tốt. 

Câu 196: Một con lắc lò xo đang dao động điều hòa thì va chạm với 1 vật nhỏ khác đang đứng yên tại VTCB, xét 

hai trường hợp: 1 va chạm đàn hồi, 2 va chạm hoàn toàn mềm. 

A. Chu kì dao động tăng trong TH 2 B. Chu kì dao động giảm trong TH 2 

C. Chu kì dao động tăng trong TH 1 D. Chu kì dao động giảm trong TH 1 

Câu 198: Êlectron trong nguyên tử Hidrô chuyển từ quỹ đạo dừng có mức năng lượng lớn về quỹ đạo dừng có mức 

năng lượng nhỏ hơn thì vận tốc êlectron tăng lên 2,5 lần. Êlectron đã chuyển từ quỹ đạo 

A. N về L. B. N về K. C. O về K. D. O về L. 

Câu 199: Chiết suất tuyệt đối của một môi trường trong suốt 
A. phụ thuộc vào tần số của ánh sáng truyền trong môi trường đó. 

B. có một giá trị như nhau đối với mọi ánh sáng có bước sóng khác nhau. 

C. chỉ phụ thuộc vào bản chất môi trường. 

D. phụ thuộc vào góc tới của tia sáng gặp môi trường đó. 

Câu 200: Khi ánh sáng đi từ nước ra không khí thì điều nào sau đây là đúng? 
A. f  không đổi nhưng bước sóng trong nước lớn hơn trong không khí. 

B. Tần số giảm đi và bước sóng trong nước nhỏ hơn trong không khí. 

C. Tần số tăng lên và vận tốc giảm đi. 

D. f  không đổi nhưng bước sóng trong nước nhỏ hơn trong không khí. 

Câu 201: Một con lắc lo xo đang dao động điều hòa theo phương ngang. Khi vật nặng của con lắc đi qua VTCB thi 

nó va chạm và dính vào một vật nhỏ đang đứng yên. Sau đó: 

A. Tần số dao động của con lắc giảm. B. Năng lượng dao động của con lắc tăng. 

C. Biên độ dao động của con lắc tăng. D. Chu kì dao động của con lắc giảm. 

Câu 202: Khi nói về tia hồng ngoại và tia tử ngoại, phát biểu nào sau đây đúng? 

A. Tia hồng ngoại dễ tạo ra giao thoa hơn tia tử ngoại. 

B. Tia hồng ngoại và tia tử ngoại có bản chất khác nhau. 

C. Chỉ có tia hồng ngoại có tác dụng nhiệt, còn tia tử ngoại thì không. 

D. Tần số của tia hồng ngoại luôn lớn hơn tần số của tia tử ngoại. 

D. 3.  
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Câu 203: Cho hai dao động điều hoà cùng phương, cùng f. Dao động tuần hoàn sẽ cùng pha với dao dộng thành 

phần này và ngược pha với dao dộng thành phần kia khi hai dao dộng thành phần 

A. cùng pha và có biên độ khác nhau. B. ngược pha và cùng biên độ. 

C. ngược pha và có biên độ khác nhau. D. cùng pha và cùng biên độ. 

Câu 204: Tìm phát biểu sai về laze: 

A. Laze có nghĩa là khuyết đại ánh sáng bằng bức xạ cảm ứng. 

B. Phôtôn của tia laze có năng lượng lớn hơn photon của tia sáng thường. 

C. Nhờ có tính định hướng cao, khi tia laze truyền đi xa mà cường độ của nó thay đổi ít. 

D. laze được dùng trong thí nghiệm giao thoa vì nó có tính kết hợp. 

Câu 205: Trong đoạn mạch điện xoay chiều có RLC mắc nối tiếp, điện áp giữa hai đầu đoạn mạch sớm pha so với 

cường độ dòng điện qua mạch khi 

A. cảm kháng của đoạn mạch bằng dung kháng của đoạn mạch. 

B. dung kháng của đoạn mạch lớn hơn cảm kháng của đoạn mạch. 

C. cảm kháng của đoạn mạch lớn hơn dung kháng của đoạn mạch. 
D. dung kháng của đoạn mạch bằng tổng của cảm kháng và điện trở của đoạn mạch. 

Câu 206: Tia hồng ngoại và tia tử ngoại đều 
A. có thể gây ra một số phản ứng hóa học. B. có tần số lớn hơn tần số tia Rơnghen. 

C. kích thích một số chất phát quang. D. có tính đâm xuyên mạnh. 

Câu 207: Điện năng được truyền từ nơi phát đến một khu dân cư bằng đường dây một pha với hiệu suất truyền tải là 

H. Nếu công suất truyền tải giảm k lần so với ban đầu và giữ nguyên điện áp ở nơi phát thì hiệu suất truyền tải của 

đường dây đó là 

A. (k 1  H )/ k. B. (k 
2 

1  H )/ k 
2
. C. 1  (1  H )k 

2
. D. 1  (1  H )k. 

Câu 208: Với mạch điện xoay chiều chứa tụ C và cuộn thuần cảm L và cảm kháng khác dung kháng thì dòng điện i 

A. luôn sớm pha hơn điện áp hai đầu mạch góc 900. 
B. và điện áp u hai đầu mạch điện luôn vuông pha. 

C. luôn trễ pha hơn điện áp hai đầu mạch góc 900. 

D. và điện áp u hai đầu mạch điện luôn cùng pha. 

Câu 209: Quang phổ vạch hấp thụ của hai nguyên tố khác nhau có những vạch tối trùng nhau điều đó chứng tỏ  

trong nguyên tử của hai nguyên tố đó tồn tại: 

A. những quĩ đạo dừng của êlectron có cùng bán kính. 

B. những cặp trạng thái dừng có cùng hiệu năng lượng. 

C. những trạng thái dừng có cùng mức năng lượng. 

D. những cặp quĩ đạo dừng của êlectron có cùng hiệu bán kính. 

Câu 210: Điều nào sai khi nói về động cơ không đồng bộ ba pha? 

A. hoạt động dựa trên cơ sở hiện tượng cảm ứng điện từ và sử dụng từ trường quay. 

B. Biến đổi điện năng thành năng lượng khác. 

C. Từ trường quay trong động cơ là kết quả của việc sử dụng dòng điện xoay chiều một pha. 

D. Có hai bộ phận chính là Stato và Rôto. 

Câu 211: Một chiếc đàn và 1 chiếc kèn cùng phát ra một nốt sol ở cùng một độ cao. Tai ta vẫn phân biệt được hai 

âm đó vì chúng khác nhau 

A. tần số. B. mức cường độ âm. C. cường độ âm. D. âm sắc. 

Câu 212: Phát biểu nào sai về đặc điểm tia Rơnghen : 
A. có khả năng đâm xuyên mạnh. B. có thể di qua lớp chì dày vài cm. 

C. có khả năng làm ion hóa không khí và phát quang 1 số chất. 

D. tác dụng mạnh lên kính ảnh. 

Câu 213: Bức xạ đơn sắc có bước sóng   75 nm thuộc vùng 

A. tia Rơnghen. B. tử ngoại. C. hồng ngoại. D. nhìn thấy. 

Câu 214: Trong kỹ thuật truyền thông bằng sóng điện từ, để trộn dao động âm thanh và dao động cao tần thành dao 

động cao tần biến điệu người ta phải 

A. làm cho biên độ của dao động âm tần biến đổi theo thời gian của dao động cao tần 

B. làm cho biên độ của dao động cao tần biến đổi theo thời gian của dao động âm tần. 

C. biến tần số của dao động cao tần thành tần số của dao động âm tần. 

D. biến tần số của dao động âm tần thành tần số của dao động cao tần. 

Câu 215: Lượng năng lượng mà sóng âm truyền qua một đơn vị diện tích đặt vuông góc với phương truyền trong 

một đơn vị thời gian có giá trị bằng: 

A. Độ to của âm. B. Độ cao của âm. C. Mức cường độ âm. D. Cường độ âm. 
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Câu 216: Sóng âm và sóng điện từ 

A. có bước sóng giảm xuống khi truyền từ không khí vào nước. 

B. loại siêu âm và vi sóng đều truyền được đi xa trong vũ trụ. 

C. có thể truyền được trong không khí và trong chân không. 
D. có thể phản xạ, nhiễu xạ và giao thoa. 

Câu 217: Kết luận nào sau đây không đúng về quá trình lan truyền của sóng cơ? 
A. Không có sự truyền pha của dao động. 

B. Quãng đường mà sóng đi được trong nửa chu kỳ đúng bằng nửa bước sóng. 

C. Không mang theo phần tử môi trường khi lan truyền. 

D. Là quá trình truyền năng lượng. 

Câu 218: Chọn phương án Sai khi nói về hiện tượng quang điện trong 
A. Các lỗ trống tham gia vào quá trình dẫn điện. 

B. Mỗi phôtôn ánh sáng bị hấp thụ sẽ giải phóng một electron liên kết để nó trở thành một electron dẫn. 

C. khi xẩy ra hiện tượng qung điện trong thì điện trở của chất bán dẫn giảm mạnh. 
D. Năng lượng cần để bứt electrôn ra khỏi liên kết trong bán dẫn thường lớn nên chỉ các phôtôn trong vùng tử 

ngoại mới có thể gây ra hiện tượng quang dẫn. 

Câu 219: Chọn đáp án sai khi nói về sóng âm? 
A. Ngưỡng đau của tai người không phụ thuộc vào tần số của âm. 

B. Sóng âm truyền trong không khí là sóng dọc. 
C. Cường độ âm càng lớn, tai người nghe càng to. 

D. Khi sóng âm truyền từ không khí vào nước thì bước sóng tăng lên. 

Câu 220: cho dòng điện i  I1  I0cos( t) chạy qua 1 điện trở. Cường độ hiệu dụng của dòng điện này là: 

A.  I   
I0 B. 

1 

 

C. D.  I1  I0 

 

Câu 221: Mạch RLC có điện áp hai dầu mạch không đổi, mạch xảy ra cộng hưởng khi nào: 
A. thay đổi C để công suất tiêu thụ của đoạn mạch đạt cực đại. 

B. thay đổi R để công suất tiêu thụ của đoạn mạch đạt cực đại. 

C. thay đổi f để điện áp hiệu dụng trên tụ đạt cực đại. 

D. thay đổi L để điện áp hiệu dụng trên cuộn cảm đạt cực đại. 

Câu 222: Chiếu một tia sáng trắng hẹp từ trong nước ra không khí. Ban đầu chiếu tia sáng theo phương song song 

với mặt nước, sau đó quay dần hướng tia sáng lên. Tia sáng ló ra khỏi mặt nước đầu tiên là: 

A. tia sáng đỏ. B. tia sáng trắng. C. tia sáng tím. D. tia sáng cam. 

Câu 223: Phát biểu nào sau đây sai khi nói về lực kéo về? 

A. F kéo về có độ lớn chuyển động khi vật ở biên. 

B. F kéo về dao động ngược pha với gia tốc. 
C. F về luôn hướng về VTCB. 

D. F kéo về có độ lớn tỉ lệ với li độ của vật. 

Câu 224: Nhận xét nào sau đây là sai khi nói về dao động cơ tắt dần? 
A. Không có sự biến đổi qua lại giữa động năng và thế năng. 

B. Cơ năng giảm dần theo thời gian. 

C. Ma sát càng lớn, dao động tắt càng nhanh. 

D. Biên độ giảm dần theo thời gian. 

Câu 225: Khi đặt điện áp xoay chiều vào hai đầu đoạn mạch RLC thì dao động điện từ trong mạch là 
A. dao động cưỡng bức. B. dao động duy trì. 

C. dao động tắt dần. D. dao động tự do. 

Câu 227: Khi chiếu chùm tia tử ngoại liên tục vào tấm kẽm tích điện âm thì thấy tấm kẽm 
A. mất dần e và trở nên trung hòa điện. B. mất dần e và trở thành mang điện dương. 

C. vẫn tích điện âm. D. mất dần điện tích dương. 

I 2 

1 

I 2 
0 

2 
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Câu 228: Phát biểu nào sai khi nói về mạch chỉ có cuộn cảm thuần: 

A. u hai đầu cuộn dây thuần cảm nhanh pha hơn   2 so với I xoay chiều chạy qua nó. 

B. Đối với dòng điện không đổi cuộn cảm có tác dụng như 1 điện trở. 

C. Đối với 1 mạch xoay chiều, cuộn cảm cản trở dòng điện và sự cản trở đó tăng theo tần số f. 
D. Dòng điện xoay chiều qua cuộn dây thuần cảm không gây sự tỏa nhiệt trên dây. 

Câu 229: Chọn phát biểu sai khi nói về sóng âm 

A. Vận tốc truyền âm phụ thuộc tính đàn hồi và khối lượng riêng của môi trường. 

B. Sóng âm nghe được có tần số nằm trong khoảng từ 16 Hz đến 20000 Hz. 

C. Sóng âm truyền tới điểm nào trong không khí thì phần tử không khí tại đó sẽ dao động 

theo phương vuông góc với phương truyền sóng. 

D. Sóng âm là sự lan truyền các dao động cơ trong môi trường khi, lỏng, rắn. 

Câu 230: Đặt vào hai đầu đoạn mạch điện áp xoay chiều u = U0cos( t + ) thì dòng điện trong mạch là i = I0cos t. 

Biểu thức nào sau đây là sai đối với công suất tức thời của đoạn mạch? 

A. P =  
U0I0 cos  . B. P 

2 
= 

U0I0 (cos   1) . 
2 

C. P = u.i. D. Công suất tức thời biến thiên tuần hoàn với tần số góc 2 . 

Câu 231: Chọn kết luận sai khi nói về phản ứng hạt nhân? 

A. Phản ứng tạo ra các hạt nhân bền vững hơn là phản ứng tỏa năng lượng. 

B. Với khối lượng bất kỳ của nguyên liệu đều có thể xảy ra phản ứng nhiệt hạch. 

C. Để có phản ứng phân hạch dây chuyền xảy ra cần phải có hệ số nhân nơtron k  1. 

D. Thường được chia làm hai loại.

 

Câu 233: Phát biểu nào dưới đây là sai: 

A. Có hai loại quang phổ vạch: quang phổ vạch hấp thụ và quang phổ vạch phát xạ. 

B. Quang phổ vạch phát xạ do các  khí hơi ở áp suất thấp bị kích thích phát ra. 

C. Quang phổ vạch hấp thụ là những vạch sáng nằm trên nền quang phổ liên tục. 

D. Quang phổ vạch phát xạ là những vạch màu riêng rẽ nằm trên nền tối. 

Câu 234: Đồ thị biểu thị sự biến đổi của gia tốc theo li độ là 

A. Đường elip B. Đường hình sin C. Đường parapol D. Đoạn thẳng 

Câu 235: Chùm ánh sáng hẹp truyền qua một lăng kính 
A. nếu không bị tán sắc thì chùm tia tới là ánh sáng đơn sắc. 

B. chắc chắn sẽ bị tán sắc. 

C. sẽ không bị tán sắc nếu góc chiết quang của lăng kính rất nhỏ. 

D. sẽ không bị tán sắc nếu chùm tia tới không phải là ánh sáng trắng. 

Câu 236: Dụng cụ nào sau đây là ứng dụng của hiện tượng quang phát quang ? 

A. Quang trở. B. Pin quang điện. C. Bóng đèn ống. D. Bút laze. 

Câu 237: Chọn câu sai khi nói về tính chất và ứng dụng của các loại quang phổ? 
A. Dựa vào quang phổ liên tục ta biết được thành phần cấu tạo nguồn sáng. 
B. Mỗi nguyên tố hoá học được đặc trưng bởi một quang phổ vạch phát xạ và một quang phổ vạch hấp thụ riêng đặc trưng. 

C. Dựa vào quang phổ liên tục ta biết được nhiệt độ nguồn sáng. 

D. Dựa vào quang phổ vạch và vạch phát xạ ta biết được thành phần cấu tạo của nguồn sáng. 

Câu 238: Chọn câu sai khi nói về tính chất và ứng dụng của các loại quang phổ? 

A. Dựa vào quang phổ liên tục ta biết được nhiệt độ nguồn sáng. 

B. Dựa vào quang phổ liên tục ta biết được thành phần cấu tạo nguồn sáng. 

C. Mỗi nguyên tố hoá học đặc trưng bởi một quang phổ vạch phát xạ và một quang phổ vạch hấp thụ riêng. 

D. Dựa vào quang phổ vạch hấp thụ và vạch phát xạ ta biết được thành phần cấu tạo của nguồn sáng. 

Câu 239: Một vật dao động điều hòa với tần số góc ω. Động năng của vật ấy 
A. là một đại lượng không đổi theo thời gian. 

B. biến đổi tuần hoàn với chu kì    . 

C. là một hàm dạng sin theo thời gian với tần số góc ω. 

D. biến đổi tuần hoàn với chu kì   2  . 



 

Câu 240: Tất cả các phôtôn trong chân không có cùng 
A. năng lượng. B. động lượng. C. tần số. D. tốc độ. 

Câu 241: Khi nói về dao động cưỡng bức phát biểu nào sau đây là sai? 

A. biên độ dao động cưỡng bức phụ thuộc vào tần số của ngoại lực và tần số riêng của hệ. 

B. tần số dao động cưỡng bức là tần số riêng của hệ. 

C. biên độ của dao động cưỡng bức phụ thuộc vào biên độ của ngoại lực. 

D. tần số của dao động duy trì là tần số riêng của hệ. 

Câu 242: Giới hạn quang điện của kim loại phụ thuộc vào: 

A. màu sắc của ánh sáng chiếu vào kim loại. B. bản chất kim loại đó. 

C. Động năng ban đầu của e bậc ra khỏi kim loại. D. năng lượng của photon chiếu tới kim loại. 

Câu 243: Một vật dao động điều hòa. Động năng của vật biến thiên tuần hoàn theo thời gian với tần số bằng f. Lực 

kéo về tác dụng vào vật biến thiên điều hòa với tần số bằng 

A. 2f. B. 4f. C. f. D. f/2. 

Câu 244: Trong dao động điều hòa của con lắc lò xo, lực phục hồi tác dụng lên vật 

A. có giá trị nghịch biến với li độ và luôn hướng về vị trí cân bằng. 

B. có giá trị nghịch biến với li độ và luôn hướng ra xa vị trí cân bằng. 

C. độ lớn tỉ lệ thuận với độ biến dạng của lò xo. 

D. có giá trị đồng biến với li độ và luôn hướng về vị trí cân bằng. 

Câu 245: Tại đài truyền hình Nghệ An có một máy phát sóng điện từ. Xét một phương truyền nằm ngang, hướng từ 

Tây sang Đông. Gọi M là một điểm trên phương truyền đó. Ở thời điểm t, véc tơ cường độ điện trường tại M có độ 

lớn cực đại và hướng từ trên xuống. Khi đó vectơ cảm ứng từ tại M có 

A. độ lớn cực đại và hướng về phía Bắc. B. độ lớn cực đại và hướng về phía Tây. 

C. độ lớn bằng không. D. độ lớn cực đại và hướng về phía Nam. 

Câu 246: Một chùm ánh sáng đơn sắc chiếu lên bề mặt một tấm kim loại và làm bứt các êlectrôn ra khỏi kim loại 

này. Nếu tăng cường độ chùm sáng đó lên ba lần thì 

A. động năng ban đầu cực đại của êlectrôn quang điện tăng ba lần. 

B. số lượng êlectrôn thoát ra khỏi bề mặt kim loại đó trong mỗi giây tăng ba lần. 

C. động năng ban đầu cực đại của êlectrôn quang điện tăng chín lần. 

D. công thoát của êlectrôn giảm ba lần. 

Câu 247: Chọn kết luận sai khi nói về hiện tượng phóng xạ? 
A. Quá trình phân rã phóng xạ tỏa năng lượng. 

B. Quá trình phân rã phóng xạ không phụ thuộc bên ngoài. 

C. Một chất phóng xạ có thể chỉ phóng ra tia gamma. 

D. Trong các phân rã , phải đi kèm hạt nơtrinô. 

Câu 248: Khi truyền từ không khí vào nước thì sóng điện từ có  
A. Bước sóng tăng, năng lượng giảm. B. Bước sóng giảm, năng lượng tăng. 

C. Bước sóng tăng, năng lượng không đổi.       D. Bước sóng giảm, năng lượng không đổi. 

Câu 249: Để xác định nhiệt độ của các vật nóng sáng ở xa người ta dựa vào? 

A. Quang phổ vạch phát xạ của vật. B. Quang phổ vạch hấp thụ của vật. 

C. Quang phổ liên tục của vật. D. Dự vào màu sắc cảu vật. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 


