SỞ GD&ĐT CẦN THƠ
TTLT ĐH DIỆU HIỀN

ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA 2020
TUẦN 02 - THÁNG 02 - 2020

Số 27 – Đường số 1 – KDC Metro
Ninh Kiều – TP.Cần Thơ
ĐT: 0949.355.366 – 0964.222.333

Môn: Vật Lý
Thời gian làm bài: 50 phút.

Họ, tên:...............................................................Số báo danh:...........................

Mã đề thi 006

NỘI DUNG ĐỀ
(Đề thi gồm 40 câu trắc nghiệm được in trên 04 trang giấy)
Câu 1: Hiện quang điện ngoài là hiện tượng
A. ánh sáng có bước sóng thích hợp làm bật các electron ra khỏi bề mặt kim loại.
B. đốt nóng kim loại làm bất các electron ra khỏi bề mặt.
C. điện trường mạnh làm bật các electron ra khỏi bề mặt kim loại.
D. ánh sáng giải phóng các electron liên kết để chúng trở thành các electron dẫn.
Câu 2: Nếu tăng cường độ âm lên 1000 lần thì mức cường độ âm của âm đó
A. giảm 1000 dB.
B. tăng thêm 30 dB.
C. tăng 80 dB.
D. tăng thêm 30B.
Câu 3: Khi chiếu chùm sáng song song gồm hai tia đỏ và tím tới song song với đáy của lăng kính thì khi qua
lăng kính này
A. hai tia trùng nhau.
B. tia đỏ lệch nhiều hơn tia tím.
C. tia tím lệch nhiều hơn tia đỏ.
D. hai tia lệch như nhau.
Câu 4: Sóng điện từ
A. là sóng dọc và truyền được trong chân không.
B. là sóng ngang và truyền được trong chân không.
C. là sóng dọc và không truyền được trong chân không.
D. là sóng ngang và không truyền được trong chân không.
Câu 5: Trong chân không ánh sáng đỏ có bước sóng là 0, 75  m . Năng lượng phô tôn của ánh sáng trên là
A. 2,65 eV.
B. 1,66 eV.
C. 100 eV.
D. 85,5 eV.
Câu 6: Ánh sáng có tần số lớn nhất trong số các ánh sáng đơn sắc: đỏ, lam, chàm, lục là ánh sáng
A. lam.
B. chàm.
C. lục.
D. đỏ.
Câu 7: Phát biểu nào sau đây đúng theo quan điểm của thuyết lượng tử ánh sáng?
A. Phô tôncủa các ánh sáng đơn sắc khác nhau là như nhau.
B. Tốc độ phô tôn trong chân không có thể nhận giá trị từ 0 đến 3.108 m/s.
C. Phô tôn của ánh sáng đỏ có năng lượng lớn hơn phô tôn của ánh sáng tím.
D. Năng lượng của phô tôn tỉ lệ thuận với tần số của nó.
Câu 8: Trong đoạn mạch xoay chiều, cường độ dòng điện sớm pha  / 4 so với điện áp hai đầu đoạn mạch
có những phần tử nào?. Hãy chỉ ra kết luận đúng:
A. Đoạn mạch chứa L, R.
B. Đoạn mạch chỉ chứa C.
C. Đoạn mạch chứa C,R.
D. Đoạn mạch chứa C, L.
Câu 9: Trong chuyển động dao động điều hoà của một vật thì đại lượng nào sau đây là không thay đổi theo
thời gian?
A. Cơ năng.
B. lực kéo về.
C. gia tốc.
D. động năng.
27
30
Câu 10: Hạt nhân X trong phản ứng hạt nhân: 13 F +  15 P + X là
A. triti (T).
B. đơteri (D).
C. prôtôn (p).
D. nơtron (n).
Câu 11: Một máy biến áp lí tưởng có tỉ số vòng dây cuộn sơ cấp và thứ cấp là 3. Đặt vào hai đầu cuộn sơ cấp
một điện áp xoay chiều có giá trị hiệu dụng là 220V. Điện áp hiệu dụng hai đầu cuộn thứ cấp để hở là
A. 660 V.
B. 220 V.
C. 73,3 V.
D. 110,3 V.
Câu 12: Trong hiện tượng quang – phát quang, nếu ánh sáng phát quang là ánh sáng màu lục thì ánh sáng
kích thích không thể là ánh sáng nào sau đây?
A. Ánh sáng lam.
B. Ánh sáng cam.
C. Ánh sáng tím.
D. Ánh sáng chàm.
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Câu 13: Dao động của một vật có biên độ giảm dần theo thời gian gọi là
A. dao động tắt dần.
B. dao động cưỡng bức.
C. dao động tự do.
D. dao động duy trì.
Câu 14: Phát biểu nào sau đây sai khi nói về dao dộng tắt dần
A. Biên độ của vật giảm dần theo thời gian.
B. Tốc độ cực đại của vật giảm dần theo thời gian
C. Li độ của vật giảm dần theo thời gian.
D. Cơ năng của vật giảm dần theo thời gian.
Câu 15: Một con lắc lò xo có độ cứng lò xo không đổi, khối lượng vật nặng m dao động điều hòa với tần số
f. Nếu khối lượng vật nặng là 4m thì tần số dao động của vật là:
A. f.
B. 0,5f .
C. 4f.
D. 2f .
Câu 16: Bức xạ điện từ được sử dụng để tìm vết nứt bên trong các sản phẩm đúc là
A. tia hồng ngoại.
B. tia tử ngoại.
C. tia X.
D. ánh sáng đỏ.

Câu 17: Đặt điện áp xoay chiều u  U 2 cos(120 t  ) (V) vào hai đầu đoạn mạch gồm điện trở thuần
4
4
10
5
H mắc nối tiếp.
F và cuộn dây thuần cảm có độ tự cảm L 
R  50 , tụ điện có điện dung C 
3
3
Cường độ dòng điện chạy trong mạch có pha ban đầu là



A. 0 rad.
B.  rad.
C.
rad .
D.  rad .
4
2
2
Câu 18: Một con lắc lò xo gồm một lò xo khối lượng không đáng kể, một đầu cố định và một đầu gắn với
một vật nhỏ. Con lắc này đang dao động điều hòa theo phương thẳng đứng. Lực kéo về tác dụng lên vật
hướng
A. theo chiều chuyển động của vật.
B. theo chiều dương quy ước.
C. về vị trí cân bằng của vật.
D. ngược chiều chuyển động của vật.
Câu 19: Đặt điện áp xoay chiều có giá trị hiệu dụng 220 V vào hai đầu đoạn mạch R, L, C nối tiếp.
Biết R  60 , Z L  60 và Z C  140 . Công suất tiêu thụ của mạch là
A. 290,4 W.
B. 484 W.
C. 806,7 W.
D. 410,7 W.
Câu 20: Đặt vào hai đầu cuộn cảm có độ tự cảm L một điện áp xoay chiều u = U 2 cosωt. Cường độ hiệu
dụng qua cuộn cảm là
A. I =

U
2 L

.

B. I =

U
L

.

C. I = UωL.

D. I =

U 2
L

.

Câu 21: Trên mặt chất lỏng cho hai nguồn sóng kết hợp A và B giao thoa với nhau. Tại điểm M trên đoạn

thẳng AB là điểm gần nhất với trung điểm I của AB là điểm đứng yên. Biết M cách I một đoạn .
4
Độ lệch pha của hai nguồn A và B là



A. .
B. .
C. .
D. 0.
6
2
4
Câu 22: Đặt vào hai đầu đoạn mạch RLC không phân nhánh một điện áp u = U0cos2πft. Biết điện trở thuần R,
độ tự cảm L cuộn thuần cảm, điện dung C của tụ điện và U0 có giá trị không đổi. Thay đổi tần số f của dòng
điện thì hệ số công suất bằng 1, khi đó
A. f 

1
2 CL

.

B. f  2

C
L

.

C. f  2  CL .

D. f 

1
.
2CL

Câu 23: Bắn hạt prôton vào hạt nhân 49 Be đang đứng yên gây ra phản ứng p + 49 Be  α + 36 Li . Phản ứng
này tỏa năng lượng 2,125MeV. Hạt nhân 36 Li , α bay ra với các động năng lần lượt là 3,575MeV, 4 MeV.
Tính góc giữa các hướng chuyển động của hạt α và hạt p (lấy khối lượng các hạt nhân tính theo đơn vị u gần
bằng số khối). 1uc2 = 931,5 MeV.
A. 600.
B. 1350.
C. 900.
D. 1200..

Trang 2/5 - Mã đề thi 006

Câu 24: Các mức năng lượng của nguyên tử hiđrô ở trạng thái dừng được xác định bằng công thức:
13,6
En= - 2 eV, với n là các số nguyên 1, 2, 3, 4... Nguyên tử hiđrô ở trạng thái cơ bản, được kích thích và có bán
n
kính quỹ đạo dừng tăng lên 9 lần. Bước sóng của bức xạ có năng lượng lớn nhất mà nguyên tử hiđrô phát ra là
A. 0,657 μm.
B. 0,013 μm.
C. 0,121 μm.
D. 0,103 μm.
Câu 25: Một Ăng-ten gồm tụ điện có điện dung C  900 pF mắc nối tiếp với cuộn dây thuần cảm có độ tự
cảm L = 4  H . Ăng-ten trên có thể thu được sóng điện từ có tần số
B. 5,3.106 Hz.
C. 1,33. 2,65.106 Hz
D. 2,65.106 Hz.
A. 113.106 Hz.
Câu 26: Trong thí nghiệm của Y-âng về giao thoa ánh sáng, nguồn phát ra ánh sáng đơn sắc có bước sóng
  0, 6  m , khoảng cách giữa hai khe là 1,2 mm; khoảng cách từ hai khe đến màn là 0,9 m. Khoảng vân đo
được trên màn là
A. 0,45 mm.
B. 1,2 mm.
C. 0,8 mm.
D. 0,9 mm.
Câu 27: Con lắc đơn gồm dây treo và vật được tích điện q dao động điều hòa trong điện trường đều, véc tơ
cường độ điện trường thẳng đứng. Độ lớn lực điện trường bằng một nửa trọng lực tác dụng lên vật. Khi lực
điện trường hướng lên chu kỳ dao động của con lắc là T1 . Khi lực điện trường hướng xuống chu kỳ dao động
của con lắc là
T
T
B. T2 = 1 .
C. T2 = 1 .
D. T2 = 3T1.
A. T2 = T1. 3 .
2
3
Câu 28: Để so sánh độ bền vững giữa hai hạt nhân, chúng ta dựa vào
A. độ hụt khối của hạt nhân.
B. tỉ số giữa độ hụt khối và số khối của hạt nhân.
C. số khối A của hạt nhân.
D. năng lượng liên kết của hạt nhân.
Câu 29: Điện áp xoay chiều có giá trị hiệu dụng không đổi còn tần số f thay đổi được đặt vào hai đầu đoạn
P
mạch RLC. Khi f = f1 thì công suất của mạch cực đại và bằng P0 . Khi f = f2 thì công suất của mạch bằng 0 ,
3
khi đó hệ số công suất của mạch là
1
1
2
3
A.
.
B. .
C. .
D.
.
2
4
2
3
Câu 30: Trên một sợi dây đang có sóng dừng với bước sóng   60cm , biên độ của bụng sóng là 2cm.
Một điểm M có vị trí cân bằng cách nút sóng một khoảng 10cm sẽ dao động với biên độ
3
A. 1cm.
B.
cm.
C. 2cm.
D. 3 cm.
2
Câu 31: Một sóng hình sin truyền trên một sợi dây dài. Ở thời điểm t, hình
dạng của một đoạn dây như hình vẽ. Các vị trí cân bằng của các phần tử trên
dây cùng nằm trên trục Ox. Bước sóng của sóng này bằng
A. 48 cm.
B. 24 cm.
C. 18 cm.
D. 36 cm.
Câu 32: Mạch dao động lý tưởng gồm cuộn dây có độ tự cảm L = 2  H và tụ điện có điện dung C = 20nF.
Tại thời điểm t 1 cường độ dòng điện qua cuộn dây là 3 mA. Tại thời điểm t 2 = t1 +  .10 7 s điện tích của tụ là
A. 0,6 mC .
B. 6  C .
C. 6 pC .
D. 0,6 nC .
Câu 33: Trong thí nghiệm giao thao ánh sáng bằng khe Y-âng, ánh sáng đơn sắc có bước sóng .
Khoảng cách giữa hai khe a = 1,5 mm. Nếu tịnh tiến màn hứng vân ra xa thêm 0,5 m thì khoảng vân tăng
thêm 0,2 mm. Bước sóng dùng trong thí nghiệm bằng
A. 0,6 µm.
B. 0,65 µm.
C. 0,8 µm.
D. 0,55 µm.
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Câu 34: Mạch điện AB gồm đoạn
AM và đoạn MB: Đoạn AM có một
điện trở thuần 50  và đoạn MB có
một cuộn dây. Đặt vào mạch AB
một điện áp xoay chiều thì điện áp
tức thời của hai đoạn AM và MB
biến thiên như trên đồ thị.
Cảm kháng của cuộn dây là
A. 12,5 2 .
B. 12,5 3 .
C. 12,5 6 .
D. 25 6 .
Câu 35: Cho mạch điện xoay chiều như hình vẽ. Điện dung
C có giá trị thay đổi được và cuộn dây thuần cảm. Điều
chỉnh giá trị của C và ghi lại số chỉ lớn nhất trên từng vôn
kế thì thấy UCmax = 3ULmax. Khi đó UCmax gấp bao nhiêu lần
URmax?
3
3
4 2
8
A.
.
B.
.
C.
.
D.
.
3
3
4 2
8
Câu 36: Sự phụ thuộc vào thời gian t của số hạt nhân còn
lại N do một chất phóng xạ được biểu diễn bằng đồ thị như
hình vẽ. Mối liên hệ giữa N và t là
A. N=1000e20t.
B. N=3e-0,05t.
-0,05t
C. N=3e
.
D. N=1000e-0,05t
Câu 37: Một sợi dây đàn hồi dài 60 cm , tốc độ truyền sóng
Cần rung dao động theo phương ngang với tần số thay đổi từ
trên dây 8 m / s , treo lơ lửng trên một cần rung.
80 Hz đến 120 Hz để tạo sóng dừng trên dây.
Biết rằng khi xảy ra sóng dừng thì đầu tự do là bụng sóng, đầu
gắn với cần rung xem là nút sóng. Hỏi có bao nhiêu giá trị khác nhau của tần số có thể tạo sóng dừng trên dây?
A. 8 .
B. 6.
C. 15 .
D. 7 .
Câu 38: Tại O có 1 nguồn phát âm thanh đẳng hướng với công suất không đổi.1 người đi bộ từ A đến C cách
nhau 30cm theo 1 đường thẳng và nghe âm thanh phát ra từ nguồn O thì nghe thấy cường độ âm tăng từ giá
trị I đến 4I rồi lại giảm xuống I .Khoảng cách AO bằng:
A. 10cm.
B. 10 3 cm.
C. 20cm.
D.10 2 cm.
Câu 39: Có hai nguồn dao động kết hợp S1 và S2 trên mặt nước cách nhau 8cm có phương trình dao động lần

lượt là u1 = 2cos(10t - ) (mm) và u2 = 2cos10t (mm). Tốc độ truyền sóng trên mặt nước là 10cm/s.
2
Xem biên độ của sóng không đổi trong quá trình truyền đi. Điểm M trên mặt nước cách S1 khoảng
S1M=10cm và S2 khoảng S2M = 6cm. Điểm dao động cực đại trên S2M xa S2 nhất là
A. 3,57cm.
B. 6cm.
C. 3,07cm.
D. 2,33cm.
Câu 40: Trong thang máy treo một con lắc lò xo có độ cứng 25N/m, vật nặng có khối lượng 400 g.
Khi thang máy đứng yên ta cho con lắc dao động điều hoà, chiều dài con lắc thay đổi từ 32cm đến 48cm.
Tại thời điểm mà vật ở vị trí thấp nhất thì cho thang máy đi xuống nhanh dần đều với gia tốc a = g/10.
Lấy g = π2 = 10 m/s2. Biên độ dao động của vật trong trường hợp này là
A. 9,6 cm.
B. 19,2 cm.
C. 8,5 cm.
D. 17 cm.

------------------------------- HẾT ------------------------------Cán bộ coi thi không giải thích đề thi !
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