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NỘI DUNG ĐỀ
(Đề thi gồm 40 câu trắc nghiệm được in trên 04 trang giấy)
Câu 1: Trong thí nghiệm Y-âng về giao thoa với ánh sáng đơn sắc, khoảng vân đo được trên màn quan sát là
1,14 mm. Trên màn, tại điểm M cách vân trung tâm một đoạn 5,7 mm có
A. Vân sáng bậc 6.
B. vân tối thứ 5.
C. vân tối thứ 6.
D. vân sáng bậc 5.
Câu 2: Khi nói về tia tử ngoại, phát biểu nào sau đây sai?
A. Tia tử ngoại tác dụng lên phim ảnh.
B. Tia tử ngoại dễ dàng đi xuyên qua tấm chì dày vài xentimét.
C. Tia tử ngoại làm ion hóa không khí.
D. Tia tử ngoại có tác dụng sinh học: diệt vi khuẩn, hủy diệt tế bào da.
Câu 3: Trong thí nghiệm Y-âng về giao thoa ánh sáng, hai khe được chiếu bằng ánh sáng đơn sắc có bước
sóng 0,70 m . Nếu tại điểm M trên màn quan sát có vân tối thì hiệu đường đi của ánh sáng từ hai khe đến
điểm M có độ lớn nhỏ nhất bằng
A. 0,175 m .
B. 0,70 m .
C. 0,35 m .
D. 1,4 m .
Câu 4: Gọi nc, nv và n  lần lượt là chiết suất của nước đối với các ánh sáng đơn sắc chàm, vàng và lục.
Hệ thức nào sau đây đúng?
A. nc > nv > n  .
B. nv > n  > nc.
C. n  > nc > nv.
D. nc > n  > nv.
Câu 5: Trong chân không, một ánh sáng có bước sóng 0,76 m . Ánh sáng này có màu
A. vàng.
B. đỏ.
C. lục.
D. tím.
Câu 6: Khi nói về quang phổ liên tục, phát biểu nào sau đây sai?
A. Quang phổ liên tục của các chất khác nhau ở cùng một nhiệt độ thì khác nhau.
B. Quang phổ liên tục gồm một dải có màu từ đỏ đến tím nối liền nhau một cách liên tục.
C. Quang phổ liên tục không phụ thuộc vào bản chất của vật phát sáng.
D. Quang phổ liên tục do các chất rắn, chất lỏng và chất khí ở áp suất lớn phát ra khi bị nung nóng.
Câu 7: Khi so sánh hạt nhân 126 C và hạt nhân 146 C , phát biểu nào sau đây đúng?
A. Điện tích của hạt nhân 126 C nhỏ hơn điện tích của hạt nhân 146 C .
B. Số nơtron của hạt nhân 126 C nhỏ hơn số nơtron của hạt nhân 146 C .
C. Số nuclôn của hạt nhân 126 C bằng số nuclôn của hạt nhân 146 C .
D. Số prôtôn của hạt nhân 126 C lớn hơn số prôtôn của hạt nhân 146 C .
Câu 8: Khi nói về dao động cơ, phát biểu nào sau đây sai?
A. Dao động cưỡng bức có biên độ không phụ thuộc vào biên độ của lực cưỡng bức.
B. Dao động tắt dần có biên độ giảm dần theo thời gian.
C. Dao động cưỡng bức có biên độ không đổi và có tần số bằng tần số của lực cưỡng bức.
D. Dao động của con lắc đồng hồ là dao động duy trì.
Câu 9: Tại mặt thoáng của một chất lỏng có hai nguồn sóng S1 và S2 dao động theo phương thẳng đứng với
cùng phương trình u = acos40t (a không đổi, t tính bằng s). Tốc độ truyền sóng trên mặt chất lỏng bằng
80 cm/s. Khoảng cách ngắn nhất giữa hai phần tử chất lỏng trên đoạn thẳng S1S2 dao động với biên độ cực
đại là
A. 4 cm.
B. 6 cm.
C. 2 cm.
D. 1 cm.
Câu 10: Khi một vật dao động điều hòa, chuyển động của vật từ vị trí cân bằng ra vị trí biên là chuyển động
A. chậm dần đều.
B. chậm dần.
C. nhanh dần đều.
D. nhanh dần.
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Câu 11: Trong thí nghiệm Y-âng về giao thoa ánh sáng, hai khe được chiếu bằng ánh sáng đơn sắc.
Khoảng vân giao thoa trên màn quan sát là i. Khoảng cách giữa hai vân sáng bậc 3 nằm ở hai bên vân sáng
trung tâm là
A. 5i.
B. 3i.
C. 4i.
D. 6i.
Câu 12: Theo thuyết lượng tử ánh sáng của Anh-xtanh, phôtôn ứng với mỗi ánh sáng đơn sắc có năng lượng
càng lớn nếu ánh sáng đơn sắc đó có
A. tốc độ truyền càng lớn.
B. chu kì càng lớn.
C. bước sóng càng lớn.
D. tần số càng lớn.
Câu 13: Con lắc lò xo gồm một vật nhỏ có khối lượng 250g và lò xo nhẹ có độ cứng 100 N/m dao động điều
hòa dọc theo trục Ox với biên độ 4 cm. Khoảng thời gian ngắn nhất để vận tốc của vật có giá trị từ - 40 cm/s
đến 40 3 cm/s là




A.
s.
B.
s.
C.
s.
D.
s.
40
20
120
60
Câu 14: Khi nói về ánh sáng, phát biểu nào sau đây sai?
A. Ánh sáng trắng là hỗn hợp của nhiều ánh sáng đơn sắc có màu biến thiên liên tục từ đỏ đến tím.
B. Ánh sáng đơn sắc không bị tán sắc khi đi qua lăng kính.
C. Chiết suất của chất làm lăng kính đối với các ánh sáng đơn sắc khác nhau đều bằng nhau.
D. Chiết suất của chất làm lăng kính đối với các ánh sáng đơn sắc khác nhau thì khác nhau.
Câu 15: Một vật dao động điều hòa với chu kì 2s. Chọn gốc tọa độ ở vị trí cân bằng, gốc thời gian là lúc vật
có li độ 2 2 cm và đang chuyển động ra xa vị trí cân bằng với tốc độ 2 2 cm/s. Phương trình dao động
của vật là
3

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

C. x  4 cos( t  )(cm) .
D. x  2 2 cos(t  )(cm) .
4
4
Câu 16: Cho một con lắc gồm lò xo treo thẳng đứng có độ dài tự nhiên 20cm, dao động với chu kỳ 0,4 s tại
nơi có g = 10 m/s2. Khi lò xo dài 23cm thì vật nặng có tốc độ là 36cm/s. Biên độ dao động của vật là
A. 2,5 cm.
B. 2,7 cm.
C. 3,8 cm.
D. 3 cm.
Câu 17: Hai hạt nhân 13 T và 32 He có cùng
A. điện tích.
B. số nuclôn.
C. số nơtron.
D. số prôtôn.
Câu 18: Chất nào dưới đây khi bị nung nóng đến nhiệt độ cao thì không phát ra quang phổ liên tục?
A. Chất khí ở áp suất lớn.
B. Chất khí ở áp suất thấp.
C. Chất lỏng.
D. Chất rắn.
-34
Câu 19: Cho biết: hằng số Plăng h = 6,625.10 J.s; tốc độ ánh sáng trong chân không c = 3.108 m/s.
Trong chân không, một ánh sáng có bước sóng 0,40  m. Phôtôn của ánh sáng này mang năng lượng
A. 4,97.10-17J.
B. 4,97.10-18J.
C. 4,97.10-19J.
D. 4,97.10-20J.
Câu 20: Một sóng ngang truyền trên sợi dây rất dài với tốc độ truyền sóng là 4m/s và tần số sóng có giá trị từ
33 Hz đến 43 Hz. Biết hai phần tử tại hai điểm trên dây cách nhau 25 cm luôn dao động ngược pha nhau.
Tần số sóng trên dây là
A. 42 Hz.
B. 35 Hz.
C. 40 Hz.
D. 37 Hz.
Câu 21: Khi nói về dao động điều hòa của con lắc lò xo, phát biểu nào sau đây đúng?
A. Tần số góc của dao động không phụ thuộc vào biên độ dao động.
B. Chu kì của dao động tỉ lệ thuận với độ cứng của lò xo.
C. Tần số của dao động tỉ lệ nghịch với khối lượng vật nhỏ của con lắc.
D. Cơ năng của con lắc tỉ lệ thuận với biên độ dao động.
Câu 22: Một vật dao động điều hòa với biên độ A và tốc độ cực đại vmax. Tần số góc của vật dao động là
v
v
v
v
A. max .
B. max .
C. max .
D. max .
2 A
A
2A
A
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Câu 23: Một sóng cơ có tần số 50 Hz truyền theo phương Ox có tốc độ 30 m/s. Khoảng cách giữa hai điểm

gần nhau nhất trên phương Ox mà dao động của các phần tử môi trường tại đó lệch pha nhau
bằng
3
A. 5 cm.
B. 20 cm.
C. 10 cm.
D. 60 cm.
Câu 24: Khi nói về tia tử ngoại, phát biểu nào sau đây đúng?
A. Tia tử ngoại được sử dụng để dò tìm khuyết tật bên trong các vật đúc bằng kim loại.
B. Tia tử ngoại có bước sóng lớn hơn 0,76 m .
C. Tia tử ngoại không có khả năng gây ra hiện tượng quang điện.
D. Tia tử ngoại bị nước và thủy tinh hấp thụ mạnh.
Câu 25: Trong thí nghiệm Y-âng về giao thoa ánh sáng, hai khe được chiếu bằng ánh sáng đơn sắc có bước
sóng 480 nm. Khoảng vân trên màn quan sát đo được là 1 mm. Từ vị trí ban đầu, nếu tịnh tiến màn quan sát
một đoạn 0,25 m lại gần mặt phẳng chứa hai khe thì khoảng vân trên màn là 0,8 mm. Khoảng cách giữa hai
khe là
A. 1,2 mm.
B. 1,0 mm.
C. 0,8 mm.
D. 0,6 mm.
Câu 26: Trong thí nghiệm Y-âng về giao thoa ánh sáng, nguồn sáng phát đồng thời hai ánh sáng đơn sắc 1,
2 có bước sóng lần lượt là 0,42 m và 0,60 m. Trên màn quan sát, trong khoảng giữa hai vân sáng gần
nhau nhất và cùng màu với vân sáng trung tâm có
A. 9 vân sáng 1 và 6 vân sáng 2.
B. 6 vân sáng 1 và 9 vân sáng 2.
C. 10 vân sáng 1 và 7 vân sáng 2.
D. 7 vân sáng 1 và 10 vân sáng 2.
Câu 27: Trong thí nghiệm Y-âng về giao thoa ánh sáng, hai khe được chiếu bằng ánh sáng trắng có bước sóng
từ 380 nm đến 760 nm. Khoảng cách giữa hai khe là 0,8 mm, khoảng cách từ mặt phẳng chứa hai khe đến màn
quan sát là 2 m. Trên màn, tại điểm M cách vân trung tâm 3 mm, bức xạ có bước sóng lớn nhất cho vân sáng tại
M có bước sóng là
A. 0,40 μm.
B. 0,60 μm.
C. 0,70 μm.
D. 0,75 μm.
Câu 28: Con lắc lò xo dao động điều hòa theo phương thẳng đứng trên quỹ đạo là một đoạn thẳng dài 10 cm.
Cho biết khi cân bằng vật nặng làm lò xo dãn ra 1,6cm với g=10m/s2. Tốc độ của vật nặng khi qua vị trí cân
bằng là
A. 1,25 m/s.
B. 25 m/s.
C. 0,25 m/s.
D. 0,16 m/s.
Câu 29: Theo quan điệm của thuyết lượng tử ánh sáng, phát biểu nào sau đây là sai?
A. Các phôtôn của cùng một ánh sáng đơn sắc đều mang năng lượng như nhau.
B. Phôtôn chỉ tồn tại trong trạng thái chuyển động.
C. Ánh sáng được tạo thành bởi các hạt gọi là phôtôn.
D. Khi ánh sáng truyền đi xa, năng lượng của phôtôn giảm dần.
Câu 30: Đối với nguyên tử hiđrô, khi êlectron chuyển từ quỹ đạo L về quỹ đạo K thì nguyên tử phát ra
phôtôn ứng với bước sóng 121,8 nm. Khi êlectron chuyển từ quỹ đạo M về quỹ đạo L. nguyên tử phát ra
phôtôn ứng với bước sóng 656,3 nm. Khi êlectron chuyển từ quỹ đại M về quỹ đạo K, nguyên tử phát ra
phôtôn ứng với bước sóng
A. 534,5 nm.
B. 95,7 nm.
C. 102,7 nm.
D. 309,1 nm.
Câu 31: Con lắc lò xo treo thẳng đứng. Khi vật m đang đứng yên, người ta truyền cho nó một vận tốc hướng
thẳng đứng xuống dưới. Tính từ lúc truyền vận tốc, thì sau thời gian Δt = π/20 s vật đổi chiều chuyển động
lần đầu tiên và khi đó lò xo bị dãn 20 cm. Lấy g = 10 m/s2. Biên độ dao động của vật m là
A. 20 cm.
B. 15 cm.
C. 10 cm.
D. 5 cm.
Câu 32: Trong thí nghiệm Y-âng về giao thoa ánh sáng, nguồn sáng phát đồng thời hai bức xạ đơn sắc, trong
đó bức xạ màu đỏ có bước sóng λd = 720 nm và bức xạ màu vàng có bước sóng λl (có giá trị trong khoảng từ
580 nm đến 620 nm). Trên màn quan sát, nếu giữa hai vân sáng gần nhau nhất và cùng màu với vân sáng trung
tâm có 5 vân sáng màu vàng thì có bao nhiêu vân sáng màu đỏ?
A. 5.
B. 3.
C. 6.
D. 4.
Câu 33: Một con lắc đơn có chiều dài ℓ = 80cm dao động tại nơi có gia tốc trọng trường g = 10m/s2.
Trong quá trình dao động, tỉ số giữa lực căng cực đại và cực tiểu của dây treo bằng 4. Chọn mốc thế năng tại
vị trí cân bằng, bỏ qua lực cản của không khí. Tìm tốc độ của vật nặng tại thời điểm động năng bằng thế
năng.
A. 3,1m/s.
B. 2,0m/s.
C. 1,0m/s.
D. 0,5m/s.
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Câu 34: Hai con lắc lò xo treo thẳng đứng, vật treo có khối lượng lần lượt là 2m và m. Tại thời điểm ban đầu
đưa các vật về vị trí để lò xo không biến dạng rồi thả nhẹ cho hai vật dao động điều hòa. Biết tỉ số cơ năng
dao động của hai con lắc bằng 4. Tỉ số độ cứng của hai lò xo là
A. 2.
B. 1.
C. 8.
D. 4.
Câu 35: Hai chất điểm A và B có khối lượng mB = 2mA = 200g dán liền nhau rồi treo vào một lò xo có độ
cứng k = 50N/m và có chiều dài tự nhiên 30cm. Nâng hai chất điểm theo phương thẳng đứng đến vị trí lò xo
có chiều dài tự nhiên rồi buông nhẹ. Hệ dao động điều hòa đến vị trí lực đàn hồi của lò xo có độ lớn cực đại
thì vật B bị tách ra. Tính chiều dài ngắn nhất của lò xo sau đó. Lấy g = 10m/s2.
A. 22cm.
B. 24cm.
C. 26cm.
D. 30cm.
Câu 36: Một con lắc đơn gồm quả cầu nhỏ có khối lượng m= 50g treo vào sợi dây nhẹ, không dãn. Con lắc
đặt trong một điện trường đều có E hướng thẳng đứng lên trên và có độ lớn E = 5.103V/m. Khi chưa tích
điện cho vật, chu kì dao động của con lắc là T1 = 2s. Khi tích điện cho vật thì chu kì dao động của con lắc là
T2 = π/2 s. Lấy g = 10m/s2 và 2 ≈ 10. Điện tích của vật nặng xấp xỉ là
A. 4.10-5C.
B. -4.10-5C.
C. 6.10-5C.
D. -6.10-5C.
Câu 37: Sóng truyền từ O đến M với vận tốc v = 40cm/s, phương trình sóng tại O là
u = 4cos(10t - /2)(cm). Biết lúc t thì li độ của phần tử tại M là 4 cm, vậy lúc đó phần tử mọi trường tại N
cách M 1cm một hướng truyền sóng đang nằm cách vị trí cân bằng một đoạn là
A. 2 2 cm.
B. -2cm.
C. 2cm.
D. 3cm.
Câu 38: Con lắc lò xo gồm lò xo có độ cứng k và vật nặng có khối lượng m được treo thẳng đứng. Cho con
lắc dao động điều hoà theo phương thẳng đứng với biên độ 2cm. Biết trong một chu kì dao động thời gian lò
xo bị dãn bằng 2 lần thời gian thời gian lò xo bị nén. Lấy g = 2 = 10 m/s2. Tốc độ trung bình của vật trong
một chu kì bằng
A. 15 cm/s.
B. 30 cm/s.
C. 40 cm/s.
D. 20 2 cm/s.
Câu 39: Trong thí nghiệm Y-âng về giao thoa ánh sáng, khoảng cách giữa hai khe là 0,2 cm, khoảng cách từ
mặt phẳng chứa hai khe đến màn quan sát là 200 cm. Nguồn phá ánh sáng gồm các bức xạ đơn sắc có bước
sóng trong khoảng từ 0,40 μm đến 0,76 μm. Trên màn, tại điểm cách vân trung tâm 4,4 mm có bao nhiêu bức
xạ cho vân tối?
A. 5 bức xạ.
B. 6 bức xạ.
C. 3 bức xạ.
D. 4 bức xạ.
Câu 40: Cho hai điểm M,N nằm trên một đường thẳng trên mặt chất lỏng và cách nhau 15cm. Tại M,
người ta đặt một nguồn sóng mà tần số thay đổi được liên tục từ 30 Hz đến 60 Hz. Cho biết vận tốc lan
truyền sóng trong môi trường là 0,9 m/s. Có bao nhiêu tần số của nguồn sóng mà khi đó MN dao động ngược
pha?
A. 6.
B. 5.
C. 9.
D. 10.

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