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Câu 1: Đặt một điện áp xoay chiều u cos( t )(V )100 100  vào hai đầu một đoạn mạch thì cường độ dòng 

điện tức thời qua mạch có biểu thức  i cos( t ) A .


 2 100
3

Công suất tiêu thụ của đoạn mạch bằng 

A. 75 (W). B. 50 (W). C. 86,6 (W). D. 100 (W). 

Câu 2: Điện áp hiệu dụng giữa hai đầu cuộn thứ cấp và điện áp hiệu dụng giữa hai đầu cuộn sơ cấp của một 

máy biến áp lí tưởng khi không tải lần lượt là 55 V và 220 V. Tỉ số giữa số vòng dây cuộn sơ cấp và số vòng 

dây cuộn thứ cấp bằng 

A. 0,5. B. 8. C. 2. D. 4. 

Câu 3: Một vật sáng AB đặt vuông góc với trục chính của một thấu kính, A nằm trên trục chính, cách thấu 

kính 30 cm. Ảnh của vật qua thấu kính ngược chiều với vật và cao gấp đôi vật. Tiêu cự của thấu kính là 

A. - 30 cm B. 60 cm C. - 60 cm D. 20 cm 

Câu 4: Gọi v1, v2, v3 lần lượt là tốc độ truyền âm trong các môi trường nước, không khí và kim loại. Sắp 

xếp nào sau đây đúng? 

A. v3 > v2 > v1. B. v3 > v1 > v2. C. v2 > v1 > v3. D. v1 > v2 > v3. 

Câu 5: Phát biểu nào sau đây là đúng khi nói về dao động tắt dần? 

A. Dao động tắt dần có biên độ giảm dần theo thời gian. 

B. Cơ năng của vật dao động tắt dần không đổi theo thời gian. 

C. Lực cản môi trường tác dụng lên vật luôn sinh công dương. 

D. Li độ của một vật dao động tắt dần biến thiên tuần hoàn theo thời gian. 

Câu 6: Một con lắc lò xo gồm quả nặng m, lò xo có độ cứng k = 100 (N/m) dao động điều hòa trên một 

mặt phẳng nằm ngang với biên độ bằng 5 cm. Cơ năng của con lắc là 

A. 0,125 (J). B. 12,5 (J). C. 1250 (J). D. 0,25 (J). 

Câu 7: Chiếu xiên một chùm sáng trắng hẹp từ nước ra không khí. Khi ló ra khỏi mặt nước, chùm sáng 

này bị tách thành nhiều dải sáng có màu từ đỏ đến tím. Tia ló đơn sắc nằm xa mặt phân cách nhất là tia 

A. tím. B. đỏ. C. chàm. D. vàng. 

Câu 8: Chiếu một chùm bức xạ có bước sóng λ vào bề mặt một tấm nhôm có giới hạn quang điện 

0,36µm. Hiện tượng quang điện không xảy ra nếu λ bằng 

A. 0,28 µm. B. 0,42 µm. C. 0,24 µm. D. 0,30 µm. 

Câu 9: Trong thí nghiệm giao thoa ánh sáng của Y-âng (Young), khoảng cách giữa hai khe là 1 mm, 

khoảng cách từ mặt phẳng chứa hai khe đến màn quan sát là 2 m. Chiếu sáng hai khe bằng ánh sáng đơn 

sắc có bước sóng λ. Trên màn quan sát thu được hình ảnh giao thoa có khoảng vân bằng 1,2 mm. Giá trị 

của λ bằng 

A. 0,65 μm. B. 0,60 μm. C. 0,75 μm. D. 0,45 μm. 

Câu 10: Một sóng điện từ lần lượt lan truyền trong các môi trường: nước, chân không, thạch anh và thủy 

tinh. Tốc độ lan truyền của sóng điện từ này lớn nhất trong môi trường 

A. thạch anh. B. nước. C. chân không. D. thủy tinh.  

Câu 11: Trong chân không, ánh sáng có tần số lớn nhất trong số các ánh sáng đơn sắc: đỏ, lam, chàm, tím 

là ánh sáng 

A. tím. B. chàm. C. đỏ. D. lam. 

Câu 12: Dao động  của một vật là tổng hợp của hai dao động cùng phương có phương trình lần lượt là 

1 3cos(10 )
2


 x t  (cm) và 

2 4cos(10 )
2


 x t  (cm). Tốc độ cực đại của vật bằng 

A. 50 cm/s. B. 70 cm/s. C. 40 cm/s. D. 10 cm/s. 

Câu 13: Một đoạn mạch điện xoay chiều gồm điện trở thuần R mắc nối tiếp với tụ điện C. Nếu dung 

kháng ZC bằng R thì ở cùng thời điểm cường độ dòng điện chạy qua điện trở luôn 

A. chậm pha π/2 so với hiệu điện thế ở hai đầu tụ điện. 



MÃ ĐỀ 123  Trang 2/4 

 

B. nhanh pha π/4 so với hiệu điện thế ở hai đầu đoạn mạch. 

C. cùng pha so với hiệu điện thế ở hai đầu đoạn mạch. 

D. chậm pha π/4 so với hiệu điện thế ở hai đầu đoạn mạch. 

Câu 14: Một chất điểm dao động điều hòa theo phương trục Ox với phương trình x = Acos(ωt + φ). Gọi v 

và a lần lượt là vận tốc và gia tốc của chất điểm vào thời điểm t. Hệ thức đúng là 

A. A
2
 =

2 2

2 4
.

a v

 
  B. A

2
 =

2 2

2 2
.

a v

 
  C. A

2
 =

2
2

2
.

v
a


    D. A

2
 = 

2 2

4 2
.

a v

 
  

Câu 15: Tại một vị trí trong môi trường truyền âm, một sóng âm có cường độ âm I. Biết cường độ âm 

chuẩn là I0. Mức cường độ âm L của sóng âm này tính theo đơn vị dB tại đó là 

A. L = 020lg
I

I
. B. L = 010lg

I

I
. C. L = 

0

10lg
I

I
. D. L = 

0

20lg
I

I
. 

Câu 16: Xét nguyên tử hiđrô theo mẫu Bo, quỹ đạo dừng K của êlêctron có bán kính là ro=5,3.10
-11

m. 

Quỹ đạo L có bán kính là 

A. 21,2.10
-11

m B. 132,5.10
-11

m C. 47,7.10
-11

m D. 84,8.10
-11

m 

Câu 17: Một sóng điện từ có tần số f = 15 MHz truyền trong chân không với tốc độ bằng 3.10
8
 (m/s). 

Bước sóng của sóng điện từ này bằng 

A. 20 m. B. 50 m. C. 50 km. D. 20 km. 

Câu 18: Một máy phát điện xoay chiều một pha có phần cảm là rôto gồm 6 cặp cực (6 cực nam và 6 cực 

bắc). Để suất điện động do máy sinh ra có tần số 60 Hz thì rôto phải quay với tốc độ. 

A. 10 vòng/phút. B. 100 vòng/phút. C. 750 vòng/phút. D. 600 vòng/phút. 

Câu 19: Tần số góc của dao động điện từ tự do trong mạch LC có điện trở thuần không đáng kể được xác 

định bởi biểu thức 

A. ω = 
1

.
2 LC

 B. ω = 2π .LC  C. ω = .LC  D. ω = 
1

.
LC

 

Câu 20: Một điện trở R1 được mắc vào hai cực của một nguồn điện có điện trở trong r = 4 thì dòng điện 

chạy trong mạch có cường độ I1 = 1,2A. Nếu mắc thêm một điện trở R2 = 2 nối tiếp với điện trở R1 thì 

dòng điện chạy trong mạch có cường độ I2 = 1A. Giá trị của điện trở R1 bằng 

A. 5 B. 8 C. 6 D. 7 

Câu 21: Một chất điểm dao động điều hòa theo phương trình x = 15cos(10πt – π/2) (t tính bằng s). Pha 

của dao động lúc t = 2 s là 

A. 19,5π (rad). B. 9,5π (rad). C. -0,5π (rad). D. 20π (rad). 

Câu 22: Một con lắc đơn có chiều dài l dao động điều hòa tại nơi có gia tốc trọng trường g. Chu kì dao 

động điều hòa của con lắc này là 

A. T = ..
2

1

g




 B. T = ..

2

1



g


 C. T = .2



g


 
D. T = .2

g


  

Câu 23: Với ε1, ε2, ε3 lần lượt là năng lượng của phôtôn ứng với các bức xạ màu lục, bức xạ tử ngoại và 

bức xạ hồng ngoại thì 

A. ε2 > ε3 > ε1. B. ε2 > ε1 > ε3. C. ε1 > ε2 > ε3. D. ε3 > ε1 > ε2. 

Câu 24: Trong chân không, bức xạ có bước sóng nào sau đây là bức xạ thuộc miền hồng ngoại? 

A. 1050 nm. B. 450 nm. C. 620 nm. D. 350 nm. 

Câu 25: Chất phóng xạ X có chu kỳ bán rã là T. Ban đầu có một mẫu X nguyên chất với khối lượng 4 (g). 

Sau khoảng thời gian 2T, khối lượng chất X trong mẫu đã bị phân rã là 

A. 2 (g). B. 1 (g). C. 3 (g). D. 0,5 (g). 

Câu 26: Cho phản ứng hạt nhân 
27

13Al X n    . Trong phản ứng này, hạt nhân X có 

A. 30 nơtrôn. B. 30 prôtôn. C. 15 nơtrôn. D. 15 prôtôn. 

Câu 27: Trong thí nghiệm giao thoa sóng ở mặt nước, hai nguồn kết hợp đặt tại hai điểm A và B dao 

động cùng pha theo phương thẳng đứng. Trên đoạn thẳng AB, khoảng cách giữa hai cực đại giao thoa liên 

tiếp là 0,5 cm. Sóng truyền trên mặt nước có bước sóng là 

A. 2,0 cm. B. 0,25 cm. C. 1,0 cm. D. 4,0 cm. 

Câu 28: Sóng cơ truyền trong một môi trường dọc theo trục Ox với phương trình 

u 2cos(20t 4x)  (cm)(x tính bằng mét, t tính bằng giây). Tốc độ truyền sóng trong môi trường trên bằng 

A. 50 cm/s. B. 5 m/s. C. 4 m/s. D. 40 cm/s. 
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Câu 29: Trên một sợi dây đàn hồi dài 100 cm với hai đầu A và B cố định đang có sóng dừng ổn định với 

tất cả 5 nút sóng. Bước sóng của sóng truyền trên dây là 

A. 25 cm. B. 20 cm. C. 50 cm. D. 40 cm. 

Câu 30: Hạt nhân 2

1 D  (Đơteri) có khối lượng bằng 2,00136u. Biết khối lượng của prôtôn mp = 1,0073u; 

của nơtrôn mn = 1,0087u; 1u = 931,5 MeV/c
2
. Năng lượng liên kết riêng của hạt nhân 2

1 D  bằng 

A. 6,8 MeV/nuclôn.  B. 13,64 MeV.  

C. 6,8 MeV.  D. 13,64 MeV/nuclôn. 

Câu 31: Đặt điện áp xoay chiều u = U 2 cosωt (V) vào hai đầu một điện trở thuần R = 110  thì cường độ 

hiệu dụng của dòng điện qua điện trở bằng 2 A . Giá trị U bằng 

A. 110 V. B. 220 2 V. C. 110 2 V. D. 220 V. 

Câu 32: Đặt một điện áp xoay chiều  

u =U 2 cos(100πt) (V) (U không đổi) vào hai 

đầu một đoạn mạch AB gồm một điện trở thuần 

R = 50Ω, cuộn dây không thuần có hệ số tự cảm 

L và một tụ điện có điện dung C theo thứ tự đó 

ghép nối tiếp. M là điểm giữa R và cuộn dây. 

Hình bên là đồ thị biểu diễn sự phụ thuộc của 

điện áp hiệu dụng UMB vào (ZL-ZC). Điện trở 

thuần của cuộn dây bằng 

A.10     B. 16     C. 5     D. 20   

Câu 33: Đặt một điện áp xoay chiều tần số f = 50 Hz và giá trị hiệu dụng U = 80V vào hai đầu đoạn mạch 

gồm R, L, C mắc nối tiếp. Biết cuộn cảm thuần có độ tự cảm L = 


6,0
H, tụ điện có điện dung C = 

F


410

 và công suất tỏa nhiệt trên điện trở R là 80W. Giá trị của điện trở thuần R là 

A. 20 Ω. B. 50 Ω. C. 40 Ω. D. 30Ω. 

Câu 34: Suất điện động tự cảm trong một mạch điện có hệ số tự cảm L = 0,1 H biến thiên theo biểu thức 

etc = 2 – t (V). Cho biết ở thời điểm t = 0, cường độ dòng điện trong mạch có cường độ i0 = 5 (A). Cường 

độ dòng điện trong mạch ở thời điểm t = 5 s là 

A. 5 A B. - 15 A C. 2,5 A D. - 2,5 A 

Câu 35: Một con lắc đơn gồm một hòn bi nhỏ khối lượng m, treo vào một sợi dây không dãn, khối lượng 

sợi dây không đáng kể. Khi con lắc đơn này dao động điều hòa với chu kì 3 (s) thì hòn bi chuyển động 

trên một cung tròn dài 4 cm. Thời gian để hòn bi đi được 2 cm kể từ vị trí cân bằng là 

A. 0,75 s. B. 1,5 s. C. 0,5 s. D. 0,25 s. 

Câu 36: Ở mặt nước có hai nguồn kết hợp đặt tại hai điểm A và B cách nhau 18 cm dao động cùng pha 

theo phương thẳng đứng, phát ra hai sóng có bước sóng bằng 4cm. (C) là một đường tròn nằm trên mặt 

nước nhận AB làm đường kính. Số phần tử chất lỏng tại đó dao động với biên độ cực đại và cùng pha với 

nguồn nằm bên trong đường tròn (C) là 

A. 16. B. 14. C. 12. D. 10. 

Câu 37: Cho một dây dẫn thẳng dài vô hạn có dòng điện I chạy qua. Cảm ứng từ tại hai điểm M, N trong 

không gian xung quanh dây dẫn, cách dây dẫn lần lượt là rM và rN có độ lớn lần lượt là 6.10
-5

 T và 2.10
-5 

T. 

Cảm ứng từ tại điểm K có khoảng cách đến dây dẫn là rK = 0,5(rM + rN). 

A. 4.10
-5

 T. B. 2,5.10
-5

 T. C. 1,5.10
-5

 T. D. 3.10
-5

 T. 
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Câu 38: Một con lắc lò xo đang dao động điều hòa tại nơi có gia tốc trọng trường g = 10 m/s
2
. Hình bên 

là đồ thị biểu diễn sự phụ thuộc độ lớn của lực đàn hồi lò xo tác dụng lên vật theo thời gian t. Cơ năng 

của con lắc bằng 

A. 10 (J).   B. 0,125 (J).    C. 7,5 (J).   D. 0,325 (J). 

Câu 39: Đặt một điện áp xoay chiều có giá trị hiệu dụng 10V vào hai đầu đoạn mạch gồm một điện trở 

thuần R ghép nối tiếp với tụ điện có điện dung C. Điện áp hiệu dụng giữa hai bản tụ C bằng 9,6V. Điện áp 

hiệu dụng giữa hai đầu điện trở R bằng 

A. 2,8 V.  B. 0,4 V. C. 5,2 V. D. 4,8 V. 

Câu 40: Đặt một điện áp xoay chiều có giá trị hiệu dụng U không đổi vào hai đầu một đoạn mạch điện 

xoay chiều RLC mắc nối tiếp gồm điện trở thuần R = 50Ω, cuộn cảm thuần có cảm kháng ZL = 100Ωvà tụ 

điện có dung kháng ZC thay đổi được. Điều chỉnh ZC có giá trị lần lượt bằng 50Ω; 100Ω; 150Ω và 200Ω 

thì điện áp hiệu dụng giữa hai đầu bản tụ điện có giá trị lần lượt là UC1, UC2, UC3 và UC4. Giá trị lớn nhất 

của điện áp hiệu dụng giữa hai bản tụ trong các giá trị UC1, UC2, UC3 và UC4 là 

A. UC2. B. UC3. C. UC1. D. UC4. 

----- HẾT -----
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SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

BÌNH PHƯỚC 

THI THỬ TỐT NGHIỆP THPT LẦN 2 NĂM 2020 

Bài thi: KHOA HỌC TỰ NHIÊN 

Môn thi thành phần: VẬT LÍ 

Thời gian làm bài: 50 phút, không kể thời gian phát đề 
 

ĐỀ CHÍNH THỨC 
 

(Đề thi có 4 trang)  MÃ ĐỀ 234 

Họ và tên thí sinh: …………………………………………… Số báo danh: ……………… 

 
Câu 1: Trên một sợi dây đàn hồi dài 100 cm với hai đầu A và B cố định đang có sóng dừng ổn định với 

tất cả 5 nút sóng. Bước sóng của sóng truyền trên dây là 

A. 20 cm. B. 40 cm. C. 50 cm. D. 25 cm. 

Câu 2: Xét nguyên tử hiđrô theo mẫu Bo, quỹ đạo dừng K của êlêctron có bán kính là ro=5,3.10
-11

m. Quỹ 

đạo L có bán kính là 

A. 21,2.10
-11

m B. 84,8.10
-11

m C. 47,7.10
-11

m D. 132,5.10
-11

m 

Câu 3: Một chất điểm dao động điều hòa theo phương trục Ox với phương trình x = Acos(ωt + φ). Gọi v 

và a lần lượt là vận tốc và gia tốc của chất điểm vào thời điểm t. Hệ thức đúng là 

A. A
2
 =

2
2

2
.

v
a


  B. A

2
 =

2 2

2 2
.

a v

 
  C. A

2
 =

2 2

2 4
.

a v

 
  D. A

2
 = 

2 2

4 2
.

a v

 
  

Câu 4: Một con lắc lò xo gồm quả nặng m, lò xo có độ cứng k = 100 (N/m) dao động điều hòa trên một 

mặt phẳng nằm ngang với biên độ bằng 5 cm. Cơ năng của con lắc là 

A. 1250 (J). B. 0,125 (J). C. 0,25 (J). D. 12,5 (J). 

Câu 5: Một đoạn mạch điện xoay chiều gồm điện trở thuần R mắc nối tiếp với tụ điện C. Nếu dung kháng 

ZC bằng R thì ở cùng thời điểm cường độ dòng điện chạy qua điện trở luôn 

A. cùng pha so với hiệu điện thế ở hai đầu đoạn mạch. 

B. nhanh pha π/4 so với hiệu điện thế ở hai đầu đoạn mạch. 

C. chậm pha π/2 so với hiệu điện thế ở hai đầu tụ điện. 

D. chậm pha π/4 so với hiệu điện thế ở hai đầu đoạn mạch. 

Câu 6: Một máy phát điện xoay chiều một pha có phần cảm là rôto gồm 6 cặp cực (6 cực nam và 6 cực 

bắc). Để suất điện động do máy sinh ra có tần số 60 Hz thì rôto phải quay với tốc độ. 

A. 600 vòng/phút. B. 10 vòng/phút. C. 750 vòng/phút.    D. 100 vòng/phút. 

Câu 7: Trong thí nghiệm giao thoa sóng ở mặt nước, hai nguồn kết hợp đặt tại hai điểm A và B dao động 

cùng pha theo phương thẳng đứng. Trên đoạn thẳng AB, khoảng cách giữa hai cực đại giao thoa liên tiếp 

là 0,5 cm. Sóng truyền trên mặt nước có bước sóng là 

A. 2,0 cm. B. 1,0 cm. C. 0,25 cm. D. 4,0 cm. 

Câu 8: Chiếu một chùm bức xạ có bước sóng λ vào bề mặt một tấm nhôm có giới hạn quang điện 

0,36µm. Hiện tượng quang điện không xảy ra nếu λ bằng 

A. 0,30 µm. B. 0,28 µm. C. 0,24 µm. D. 0,42 µm. 

Câu 9: Dao động  của một vật là tổng hợp của hai dao động cùng phương có phương trình lần lượt là 

1 3cos(10 )
2


 x t  (cm) và 

2 4cos(10 )
2


 x t  (cm). Tốc độ cực đại của vật bằng 

A. 40 cm/s. B. 70 cm/s. C. 50 cm/s. D. 10 cm/s. 

Câu 10: Tại một vị trí trong môi trường truyền âm, một sóng âm có cường độ âm I. Biết cường độ âm 

chuẩn là I0. Mức cường độ âm L của sóng âm này tính theo đơn vị dB tại đó là 

A. L = 
0

20lg
I

I
. B. L = 020lg

I

I
. C. L = 010lg

I

I
. D. L = 

0

10lg
I

I
. 

Câu 11: Hạt nhân 
2

1 D  (Đơteri) có khối lượng bằng 2,00136u. Biết khối lượng của prôtôn mp = 1,0073u; 

của nơtrôn mn = 1,0087u; 1u = 931,5 MeV/c
2
. Năng lượng liên kết riêng của hạt nhân 

2

1 D  bằng 

A. 6,8 MeV/nuclôn. B. 13,64 MeV/nuclôn. C. 13,64 MeV. D. 6,8 MeV. 

Câu 12: Đặt điện áp xoay chiều u = U 2 cosωt (V) vào hai đầu một điện trở thuần R = 110  thì cường độ 

hiệu dụng của dòng điện qua điện trở bằng 2 A . Giá trị U bằng 

A. 220 2 V. B. 110 2 V. C. 110 V. D. 220 V. 
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Câu 13: Chiếu xiên một chùm sáng trắng hẹp từ nước ra không khí. Khi ló ra khỏi mặt nước, chùm sáng 

này bị tách thành nhiều dải sáng có màu từ đỏ đến tím. Tia ló đơn sắc nằm xa mặt phân cách nhất là tia 

A. tím. B. vàng. C. đỏ. D. chàm. 

Câu 14: Phát biểu nào sau đây là đúng khi nói về dao động tắt dần? 

A. Lực cản môi trường tác dụng lên vật luôn sinh công dương. 

B. Li độ của một vật dao động tắt dần biến thiên tuần hoàn theo thời gian. 

C. Dao động tắt dần có biên độ giảm dần theo thời gian. 

D. Cơ năng của vật dao động tắt dần không đổi theo thời gian. 

Câu 15: Gọi v1, v2, v3 lần lượt là tốc độ truyền âm trong các môi trường nước, không khí và kim loại. Sắp 

xếp nào sau đây đúng? 

A. v3 > v2 > v1. B. v2 > v1 > v3. C. v3 > v1 > v2. D. v1 > v2 > v3. 

Câu 16: Chất phóng xạ X có chu kỳ bán rã là T. Ban đầu có một mẫu X nguyên chất với khối lượng 4 (g). 

Sau khoảng thời gian 2T, khối lượng chất X trong mẫu đã bị phân rã là 

A. 0,5 (g). B. 3 (g). C. 2 (g). D. 1 (g). 

Câu 17: Sóng cơ truyền trong một môi trường dọc theo trục Ox với phương trình 

u 2cos(20t 4x)  (cm)(x tính bằng mét, t tính bằng giây). Tốc độ truyền sóng trong môi trường trên bằng 

A. 5 m/s. B. 4 m/s. C. 50 cm/s. D. 40 cm/s. 

Câu 18: Tần số góc của dao động điện từ tự do trong mạch LC có điện trở thuần không đáng kể được xác 

định bởi biểu thức 

A. ω = 2π .LC  B. ω = 
1

.
2 LC

 C. ω = 
1

.
LC

 D. ω = .LC  

Câu 19: Một chất điểm dao động điều hòa theo phương trình x = 15cos(10πt – π/2) (t tính bằng s). Pha 

của dao động lúc t = 2 s là 

A. 19,5π (rad). B. -0,5π (rad). C. 20π (rad). D. 9,5π (rad). 

Câu 20: Một con lắc đơn có chiều dài l dao động điều hòa tại nơi có gia tốc trọng trường g. Chu kì dao 

động điều hòa của con lắc này là 

A. T = .2


g


 
B. T = ..

2

1

g




 C. T = ..

2

1



g


 D. T = .2

g


  

Câu 21: Một sóng điện từ có tần số f = 15 MHz truyền trong chân không với tốc độ bằng 3.10
8
 (m/s). 

Bước sóng của sóng điện từ này bằng 

A. 20 m. B. 50 m. C. 50 km. D. 20 km. 

Câu 22: Điện áp hiệu dụng giữa hai đầu cuộn thứ cấp và điện áp hiệu dụng giữa hai đầu cuộn sơ cấp của một 

máy biến áp lí tưởng khi không tải lần lượt là 55 V và 220 V. Tỉ số giữa số vòng dây cuộn sơ cấp và số vòng 

dây cuộn thứ cấp bằng 

A. 8. B. 0,5. C. 2. D. 4. 

Câu 23: Cho phản ứng hạt nhân 
27

13Al X n    . Trong phản ứng này, hạt nhân X có 

A. 15 prôtôn. B. 15 nơtrôn. C. 30 prôtôn. D. 30 nơtrôn. 

Câu 24: Một điện trở R1 được mắc vào hai cực của một nguồn điện có điện trở trong r = 4 thì dòng điện 

chạy trong mạch có cường độ I1 = 1,2A. Nếu mắc thêm một điện trở R2 = 2 nối tiếp với điện trở R1 thì 

dòng điện chạy trong mạch có cường độ I2 = 1A. Giá trị của điện trở R1 bằng 

A. 7 B. 6 C. 8 D. 5 

Câu 25: Một sóng điện từ lần lượt lan truyền trong các môi trường: nước, chân không, thạch anh và thủy 

tinh. Tốc độ lan truyền của sóng điện từ này lớn nhất trong môi trường 

A. chân không. B. nước. C. thủy tinh.  D. thạch anh. 

Câu 26: Đặt một điện áp xoay chiều u cos( t )(V )100 100  vào hai đầu một đoạn mạch thì cường độ 

dòng điện tức thời qua mạch có biểu thức  i cos( t ) A .


 2 100
3

Công suất tiêu thụ của đoạn mạch bằng 

A. 86,6 (W). B. 50 (W). C. 100 (W). D. 75 (W). 

Câu 27: Trong chân không, bức xạ có bước sóng nào sau đây là bức xạ thuộc miền hồng ngoại? 

A. 350 nm. B. 620 nm. C. 1050 nm. D. 450 nm. 

Câu 28: Trong chân không, ánh sáng có tần số lớn nhất trong số các ánh sáng đơn sắc: đỏ, lam, chàm, tím 

là ánh sáng 
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A. chàm. B. đỏ. C. tím. D. lam. 

Câu 29: Với ε1, ε2, ε3 lần lượt là năng lượng của phôtôn ứng với các bức xạ màu lục, bức xạ tử ngoại và 

bức xạ hồng ngoại thì 

A. ε1 > ε2 > ε3. B. ε2 > ε3 > ε1. C. ε3 > ε1 > ε2. D. ε2 > ε1 > ε3. 

Câu 30: Trong thí nghiệm giao thoa ánh sáng của Y-âng (Young), khoảng cách giữa hai khe là 1 mm, 

khoảng cách từ mặt phẳng chứa hai khe đến màn quan sát là 2 m. Chiếu sáng hai khe bằng ánh sáng đơn 

sắc có bước sóng λ. Trên màn quan sát thu được hình ảnh giao thoa có khoảng vân bằng 1,2 mm. Giá trị 

của λ bằng 

A.  0,60 μm. B. 0,65 μm. C. 0,45 μm. D. 0,75 μm. 

Câu 31: Một vật sáng AB đặt vuông góc với trục chính của một thấu kính, A nằm trên trục chính, cách thấu 

kính 30 cm. Ảnh của vật qua thấu kính ngược chiều với vật và cao gấp đôi vật. Tiêu cự của thấu kính là 

A. 60 cm B. 20 cm C. - 30 cm D. - 60 cm 

Câu 32: Suất điện động tự cảm trong một mạch điện có hệ số tự cảm L = 0,1 H biến thiên theo biểu thức 

etc = 2 – t (V). Cho biết ở thời điểm t = 0, cường độ dòng điện trong mạch có cường độ i0 = 5 (A). Cường 

độ dòng điện trong mạch ở thời điểm t = 5 s là 

A. - 2,5 A B. - 15 A C. 5 A D. 2,5 A 

Câu 33: Đặt một điện áp xoay chiều có giá trị hiệu dụng 10V vào hai đầu đoạn mạch gồm một điện trở 

thuần R ghép nối tiếp với tụ điện có điện dung C. Điện áp hiệu dụng giữa hai bản tụ C bằng 9,6V. Điện áp 

hiệu dụng giữa hai đầu điện trở R bằng 

A. 4,8 V. B. 5,2 V. C. 0,4 V. D. 2,8 V.  

Câu 34: Đặt một điện áp xoay chiều có giá trị hiệu dụng U không đổi vào hai đầu một đoạn mạch điện 

xoay chiều RLC mắc nối tiếp gồm điện trở thuần R = 50Ω, cuộn cảm thuần có cảm kháng ZL = 100Ωvà tụ 

điện có dung kháng ZC thay đổi được. Điều chỉnh ZC có giá trị lần lượt bằng 50Ω; 100Ω; 150Ω và 200Ω 

thì điện áp hiệu dụng giữa hai đầu bản tụ điện có giá trị lần lượt là UC1, UC2, UC3 và UC4. Giá trị lớn nhất 

của điện áp hiệu dụng giữa hai bản tụ trong các giá trị UC1, UC2, UC3 và UC4 là 

A. UC2. B. UC3. C. UC1. D. UC4. 

Câu 35: Một con lắc đơn gồm một hòn bi nhỏ khối lượng m, treo vào một sợi dây không dãn, khối lượng 

sợi dây không đáng kể. Khi con lắc đơn này dao động điều hòa với chu kì 3 (s) thì hòn bi chuyển động 

trên một cung tròn dài 4 cm. Thời gian để hòn bi đi được 2 cm kể từ vị trí cân bằng là 

A. 0,5 s. B. 0,75 s. C. 1,5 s. D. 0,25 s. 

Câu 36: Một con lắc lò xo đang dao động điều hòa tại nơi có gia tốc trọng trường g = 10 m/s
2
. Hình bên 

là đồ thị biểu diễn sự phụ thuộc độ lớn của lực đàn hồi lò xo tác dụng lên vật theo thời gian t. Cơ năng 

của con lắc bằng 

A. 0,325 (J).  B. 0,125 (J).   C. 10 (J).   D. 7,5 (J). 
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Câu 37: Đặt một điện áp xoay chiều tần số f = 50 Hz và giá trị hiệu dụng U = 80V vào hai đầu đoạn mạch 

gồm R, L, C mắc nối tiếp. Biết cuộn cảm thuần có độ tự cảm L = 


6,0
H, tụ điện có điện dung C = 

F


410

 và công suất tỏa nhiệt trên điện trở R là 80W. Giá trị của điện trở thuần R là 

A. 30Ω. B. 40 Ω. C. 50 Ω. D. 20 Ω. 

Câu 38: Cho một dây dẫn thẳng dài vô hạn có dòng điện I chạy qua. Cảm ứng từ tại hai điểm M, N trong 

không gian xung quanh dây dẫn, cách dây dẫn lần lượt là rM và rN có độ lớn lần lượt là 6.10
-5

 T và 2.10
-5

 T. 

Cảm ứng từ tại điểm K có khoảng cách đến dây dẫn là rK = 0,5(rM + rN). 

A. 2,5.10
-5

 T. B. 3.10
-5

 T. C. 4.10
-5

 T. D. 1,5.10
-5

 T. 

Câu 39: Ở mặt nước có hai nguồn kết hợp đặt tại hai điểm A và B cách nhau 18 cm dao động cùng pha 

theo phương thẳng đứng, phát ra hai sóng có bước sóng bằng 4cm. (C) là một đường tròn nằm trên mặt 

nước nhận AB làm đường kính. Số phần tử chất lỏng tại đó dao động với biên độ cực đại và cùng pha với 

nguồn nằm bên trong đường tròn (C) là 

A. 16. B. 12. C. 10. D. 14. 

Câu 40: Đặt một điện áp xoay chiều u =U 2 cos(100πt) (V) (U không đổi) vào hai đầu một đoạn mạch 

AB gồm một điện trở thuần R = 50Ω, cuộn dây 

không thuần có hệ số tự cảm L và một tụ điện có 

điện dung C theo thứ tự đó ghép nối tiếp. M là 

điểm giữa R và cuộn dây. Hình bên là đồ thị biểu 

diễn sự phụ thuộc của điện áp hiệu dụng UMB vào 

(ZL-ZC). Điện trở thuần của cuộn dây bằng 

A. 10     B. 20     C. 5     D. 16   

 

----- HẾT -----
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SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

BÌNH PHƯỚC 

THI THỬ TỐT NGHIỆP THPT LẦN 2 NĂM 2020 

Bài thi: KHOA HỌC TỰ NHIÊN 

Môn thi thành phần: VẬT LÍ 

Thời gian làm bài: 50 phút, không kể thời gian phát đề 
 

ĐỀ CHÍNH THỨC 
 

(Đề thi có 4 trang)  MÃ ĐỀ 345 

Họ và tên thí sinh: …………………………………………… Số báo danh: ……………… 

 
Câu 1: Với ε1, ε2, ε3 lần lượt là năng lượng của phôtôn ứng với các bức xạ màu lục, bức xạ tử ngoại và 

bức xạ hồng ngoại thì 

A. ε2 > ε3 > ε1. B. ε2 > ε1 > ε3. C. ε1 > ε2 > ε3. D. ε3 > ε1 > ε2. 

Câu 2: Một điện trở R1 được mắc vào hai cực của một nguồn điện có điện trở trong r = 4 thì dòng điện 

chạy trong mạch có cường độ I1 = 1,2A. Nếu mắc thêm một điện trở R2 = 2 nối tiếp với điện trở R1 thì 

dòng điện chạy trong mạch có cường độ I2 = 1A. Giá trị của điện trở R1 bằng 

A. 5 B. 6 C. 8 D. 7 

Câu 3: Tại một vị trí trong môi trường truyền âm, một sóng âm có cường độ âm I. Biết cường độ âm 

chuẩn là I0. Mức cường độ âm L của sóng âm này tính theo đơn vị dB tại đó là 

A. L = 020lg
I

I
. B. L = 

0

20lg
I

I
. C. L = 010lg

I

I
. D. L = 

0

10lg
I

I
. 

Câu 4: Tần số góc của dao động điện từ tự do trong mạch LC có điện trở thuần không đáng kể được xác 

định bởi biểu thức 

A. ω = 
1

.
LC

 B. ω = 
1

.
2 LC

 C. ω = 2π .LC  D. ω = .LC  

Câu 5: Trong thí nghiệm giao thoa sóng ở mặt nước, hai nguồn kết hợp đặt tại hai điểm A và B dao động 

cùng pha theo phương thẳng đứng. Trên đoạn thẳng AB, khoảng cách giữa hai cực đại giao thoa liên tiếp 

là 0,5 cm. Sóng truyền trên mặt nước có bước sóng là 

A. 4,0 cm. B. 2,0 cm. C. 1,0 cm. D. 0,25 cm. 

Câu 6: Cho phản ứng hạt nhân 27

13Al X n    . Trong phản ứng này, hạt nhân X có 

A. 15 nơtrôn. B. 15 prôtôn. C. 30 prôtôn. D. 30 nơtrôn. 

Câu 7: Một vật sáng AB đặt vuông góc với trục chính của một thấu kính, A nằm trên trục chính, cách thấu 

kính 30 cm. Ảnh của vật qua thấu kính ngược chiều với vật và cao gấp đôi vật. Tiêu cự của thấu kính là 

A. - 30 cm B. - 60 cm C. 60 cm D. 20 cm 

Câu 8: Một máy phát điện xoay chiều một pha có phần cảm là rôto gồm 6 cặp cực (6 cực nam và 6 cực 

bắc). Để suất điện động do máy sinh ra có tần số 60 Hz thì rôto phải quay với tốc độ. 

A. 750 vòng/phút. B. 100 vòng/phút. C. 10 vòng/phút.   D. 600 vòng/phút. 

Câu 9: Một con lắc lò xo gồm quả nặng m, lò xo có độ cứng k = 100 (N/m) dao động điều hòa trên một 

mặt phẳng nằm ngang với biên độ bằng 5 cm. Cơ năng của con lắc là 

A. 0,125 (J). B. 12,5 (J). C. 1250 (J). D. 0,25 (J). 

Câu 10: Chất phóng xạ X có chu kỳ bán rã là T. Ban đầu có một mẫu X nguyên chất với khối lượng 4 (g). 

Sau khoảng thời gian 2T, khối lượng chất X trong mẫu đã bị phân rã là 

A. 1 (g). B. 2 (g). C. 3 (g). D. 0,5 (g). 

Câu 11: Một sóng điện từ có tần số f = 15 MHz truyền trong chân không với tốc độ bằng 3.10
8
 (m/s). 

Bước sóng của sóng điện từ này bằng 

A. 50 km. B. 20 km. C. 50 m. D. 20 m. 

Câu 12: Hạt nhân 
2

1 D  (Đơteri) có khối lượng bằng 2,00136u. Biết khối lượng của prôtôn mp = 1,0073u; 

của nơtrôn mn = 1,0087u; 1u = 931,5 MeV/c
2
. Năng lượng liên kết riêng của hạt nhân 

2

1 D  bằng 

A. 6,8 MeV. B. 6,8 MeV/nuclôn. C. 13,64 MeV/nuclôn. D. 13,64 MeV. 

Câu 13: Trong chân không, bức xạ có bước sóng nào sau đây là bức xạ thuộc miền hồng ngoại? 

A. 350 nm. B. 1050 nm. C. 620 nm. D. 450 nm. 

Câu 14: Phát biểu nào sau đây là đúng khi nói về dao động tắt dần? 

A. Cơ năng của vật dao động tắt dần không đổi theo thời gian. 

B. Dao động tắt dần có biên độ giảm dần theo thời gian. 
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C. Lực cản môi trường tác dụng lên vật luôn sinh công dương. 

D. Li độ của một vật dao động tắt dần biến thiên tuần hoàn theo thời gian. 

Câu 15: Đặt một điện áp xoay chiều u cos( t )(V )100 100  vào hai đầu một đoạn mạch thì cường độ 

dòng điện tức thời qua mạch có biểu thức  i cos( t ) A .


 2 100
3

Công suất tiêu thụ của đoạn mạch bằng 

A. 50 (W). B. 86,6 (W). C. 100 (W). D. 75 (W). 

Câu 16: Một đoạn mạch điện xoay chiều gồm điện trở thuần R mắc nối tiếp với tụ điện C. Nếu dung 

kháng ZC bằng R thì ở cùng thời điểm cường độ dòng điện chạy qua điện trở luôn 

A. cùng pha so với hiệu điện thế ở hai đầu đoạn mạch. 

B. chậm pha π/2 so với hiệu điện thế ở hai đầu tụ điện. 

C. nhanh pha π/4 so với hiệu điện thế ở hai đầu đoạn mạch. 

D. chậm pha π/4 so với hiệu điện thế ở hai đầu đoạn mạch. 

Câu 17: Một chất điểm dao động điều hòa theo phương trục Ox với phương trình x = Acos(ωt + φ). Gọi v 

và a lần lượt là vận tốc và gia tốc của chất điểm vào thời điểm t. Hệ thức đúng là 

A. A
2
 =

2 2

2 4
.

a v

 
  B. A

2
 = 

2 2

4 2
.

a v

 
  C. A

2
 =

2
2

2
.

v
a


  D. A

2
 =

2 2

2 2
.

a v

 
  

Câu 18: Chiếu xiên một chùm sáng trắng hẹp từ nước ra không khí. Khi ló ra khỏi mặt nước, chùm sáng 

này bị tách thành nhiều dải sáng có màu từ đỏ đến tím. Tia ló đơn sắc nằm xa mặt phân cách nhất là tia 

A. đỏ. B. vàng. C. tím. D. chàm. 

Câu 19: Điện áp hiệu dụng giữa hai đầu cuộn thứ cấp và điện áp hiệu dụng giữa hai đầu cuộn sơ cấp của một 

máy biến áp lí tưởng khi không tải lần lượt là 55 V và 220 V. Tỉ số giữa số vòng dây cuộn sơ cấp và số vòng 

dây cuộn thứ cấp bằng 

A. 8. B. 2. C. 4. D. 0,5. 

Câu 20: Chiếu một chùm bức xạ có bước sóng λ vào bề mặt một tấm nhôm có giới hạn quang điện 

0,36µm. Hiện tượng quang điện không xảy ra nếu λ bằng 

A. 0,42 µm. B. 0,28 µm. C. 0,30 µm. D. 0,24 µm. 

Câu 21: Xét nguyên tử hiđrô theo mẫu Bo, quỹ đạo dừng K của êlêctron có bán kính là ro=5,3.10
-11

m. 

Quỹ đạo L có bán kính là 

A. 132,5.10
-11

m B. 47,7.10
-11

m C. 21,2.10
-11

m D. 84,8.10
-11

m 

Câu 22: Dao động  của một vật là tổng hợp của hai dao động cùng phương có phương trình lần lượt là 

1 3cos(10 )
2


 x t  (cm) và 

2 4cos(10 )
2


 x t  (cm). Tốc độ cực đại của vật bằng 

A. 40 cm/s. B. 70 cm/s. C. 50 cm/s. D. 10 cm/s. 

Câu 23: Một con lắc đơn có chiều dài l dao động điều hòa tại nơi có gia tốc trọng trường g. Chu kì dao 

động điều hòa của con lắc này là 

A. T = ..
2

1



g


 B. T = ..

2

1

g




 C. T = .2



g


 
D. T = .2

g


  

Câu 24: Một chất điểm dao động điều hòa theo phương trình x = 15cos(10πt – π/2) (t tính bằng s). Pha 

của dao động lúc t = 2 s là 

A. -0,5π (rad). B. 19,5π (rad). C. 9,5π (rad). D. 20π (rad). 

Câu 25: Đặt điện áp xoay chiều u = U 2 cosωt (V) vào hai đầu một điện trở thuần R = 110  thì cường độ 

hiệu dụng của dòng điện qua điện trở bằng 2 A . Giá trị U bằng 

A. 110 V. B. 220 V. C. 110 2 V. D. 220 2 V. 

Câu 26: Trong thí nghiệm giao thoa ánh sáng của Y-âng (Young), khoảng cách giữa hai khe là 1 mm, 

khoảng cách từ mặt phẳng chứa hai khe đến màn quan sát là 2 m. Chiếu sáng hai khe bằng ánh sáng đơn 

sắc có bước sóng λ. Trên màn quan sát thu được hình ảnh giao thoa có khoảng vân bằng 1,2 mm. Giá trị 

của λ bằng 

A. 0,75 μm. B. 0,60 μm. C. 0,65 μm. D. 0,45 μm. 

Câu 27: Gọi v1, v2, v3 lần lượt là tốc độ truyền âm trong các môi trường nước, không khí và kim loại. Sắp 

xếp nào sau đây đúng? 

A. v3 > v1 > v2. B. v2 > v1 > v3. C. v3 > v2 > v1. D. v1 > v2 > v3. 
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Câu 28: Một sóng điện từ lần lượt lan truyền trong các môi trường: nước, chân không, thạch anh và thủy 

tinh. Tốc độ lan truyền của sóng điện từ này lớn nhất trong môi trường 

A. chân không. B. thạch anh. C. thủy tinh.  D. nước. 

Câu 29: Sóng cơ truyền trong một môi trường dọc theo trục Ox với phương trình 

u 2cos(20t 4x)  (cm)(x tính bằng mét, t tính bằng giây). Tốc độ truyền sóng trong môi trường trên bằng 

A. 40 cm/s. B. 4 m/s. C. 50 cm/s. D. 5 m/s. 

Câu 30: Trên một sợi dây đàn hồi dài 100 cm với hai đầu A và B cố định đang có sóng dừng ổn định với 

tất cả 5 nút sóng. Bước sóng của sóng truyền trên dây là 

A. 40 cm. B. 20 cm. C. 50 cm. D. 25 cm. 

Câu 31: Trong chân không, ánh sáng có tần số lớn nhất trong số các ánh sáng đơn sắc: đỏ, lam, chàm, tím 

là ánh sáng 

A. tím. B. chàm. C. lam. D. đỏ. 

Câu 32: Ở mặt nước có hai nguồn kết hợp đặt tại hai điểm A và B cách nhau 18 cm dao động cùng pha 

theo phương thẳng đứng, phát ra hai sóng có bước sóng bằng 4cm. (C) là một đường tròn nằm trên mặt 

nước nhận AB làm đường kính. Số phần tử chất lỏng tại đó dao động với biên độ cực đại và cùng pha với 

nguồn nằm bên trong đường tròn (C) là 

A. 16. B. 10. C. 14. D. 12. 

Câu 33: Đặt một điện áp xoay chiều có giá trị hiệu dụng U không đổi vào hai đầu một đoạn mạch điện 

xoay chiều RLC mắc nối tiếp gồm điện trở thuần R = 50Ω, cuộn cảm thuần có cảm kháng ZL = 100Ωvà tụ 

điện có dung kháng ZC thay đổi được. Điều chỉnh ZC có giá trị lần lượt bằng 50Ω; 100Ω; 150Ω và 200Ω 

thì điện áp hiệu dụng giữa hai đầu bản tụ điện có giá trị lần lượt là UC1, UC2, UC3 và UC4. Giá trị lớn nhất 

của điện áp hiệu dụng giữa hai bản tụ trong các giá trị UC1, UC2, UC3 và UC4 là 

A. UC2. B. UC4. C. UC1. D. UC3. 

Câu 34: Đặt một điện áp xoay chiều u =U 2 cos(100πt) (V) (U không đổi) vào hai đầu một đoạn mạch 

AB gồm một điện trở thuần R = 50Ω, cuộn dây 

không thuần có hệ số tự cảm L và một tụ điện có 

điện dung C theo thứ tự đó ghép nối tiếp. M là 

điểm giữa R và cuộn dây. Hình bên là đồ thị biểu 

diễn sự phụ thuộc của điện áp hiệu dụng UMB vào 

(ZL-ZC). Điện trở thuần của cuộn dây bằng 

A. 10     B. 16     C. 5     D. 20   

Câu 35: Một con lắc lò xo đang dao động điều hòa tại nơi có gia tốc trọng trường g = 10 m/s
2
. Hình bên 

là đồ thị biểu diễn sự phụ thuộc độ lớn của lực đàn hồi lò xo tác dụng lên vật theo thời gian t. Cơ năng 

của con lắc bằng 

A. 0,325 (J).  B. 0,125 (J).   C. 10 (J).   D. 7,5 (J). 

Câu 36: Cho một dây dẫn thẳng dài vô hạn có dòng điện I chạy qua. Cảm ứng từ tại hai điểm M, N trong 

không gian xung quanh dây dẫn, cách dây dẫn lần lượt là rM và rN có độ lớn lần lượt là 6.10
-5

 T và 2.10
-5

 T. 

Cảm ứng từ tại điểm K có khoảng cách đến dây dẫn là rK = 0,5(rM + rN). 
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A. 2,5.10
-5

 T. B. 1,5.10
-5

 T. C. 3.10
-5

 T. D. 4.10
-5

 T. 

Câu 37: Suất điện động tự cảm trong một mạch điện có hệ số tự cảm L = 0,1 H biến thiên theo biểu thức 

etc = 2 – t (V). Cho biết ở thời điểm t = 0, cường độ dòng điện trong mạch có cường độ i0 = 5 (A). Cường 

độ dòng điện trong mạch ở thời điểm t = 5 s là 

A. 2,5 A B. - 15 A C. 5 A D. - 2,5 A 

Câu 38: Đặt một điện áp xoay chiều có giá trị hiệu dụng 10V vào hai đầu đoạn mạch gồm một điện trở 

thuần R ghép nối tiếp với tụ điện có điện dung C. Điện áp hiệu dụng giữa hai bản tụ C bằng 9,6V. Điện áp 

hiệu dụng giữa hai đầu điện trở R bằng 

A. 2,8 V.  B. 4,8 V. C. 5,2 V. D. 0,4 V. 

Câu 39: Đặt một điện áp xoay chiều tần số f = 50 Hz và giá trị hiệu dụng U = 80V vào hai đầu đoạn 

mạch gồm R, L, C mắc nối tiếp. Biết cuộn cảm thuần có độ tự cảm L = 


6,0
H, tụ điện có điện dung 

C = F


410

 và công suất tỏa nhiệt trên điện trở R là 80W. Giá trị của điện trở thuần R là 

A. 50 Ω. B. 40 Ω. C. 30Ω. D. 20 Ω. 

Câu 40: Một con lắc đơn gồm một hòn bi nhỏ khối lượng m, treo vào một sợi dây không dãn, khối lượng 

sợi dây không đáng kể. Khi con lắc đơn này dao động điều hòa với chu kì 3 (s) thì hòn bi chuyển động 

trên một cung tròn dài 4 cm. Thời gian để hòn bi đi được 2 cm kể từ vị trí cân bằng là 

A. 0,5 s. B. 0,75 s. C. 0,25 s. D. 1,5 s. 

 

----- HẾT -----
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SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

BÌNH PHƯỚC 

THI THỬ TỐT NGHIỆP THPT LẦN 2 NĂM 2020 

Bài thi: KHOA HỌC TỰ NHIÊN 

Môn thi thành phần: VẬT LÍ 

Thời gian làm bài: 50 phút, không kể thời gian phát đề 
 

ĐỀ CHÍNH THỨC 
 

(Đề thi có 4 trang)  MÃ ĐỀ 456 

Họ và tên thí sinh: …………………………………………… Số báo danh: ……………… 
 

Câu 1: Điện áp hiệu dụng giữa hai đầu cuộn thứ cấp và điện áp hiệu dụng giữa hai đầu cuộn sơ cấp của một 

máy biến áp lí tưởng khi không tải lần lượt là 55 V và 220 V. Tỉ số giữa số vòng dây cuộn sơ cấp và số vòng 

dây cuộn thứ cấp bằng 

A. 4. B. 0,5. C. 8. D. 2. 

Câu 2: Hạt nhân 2

1 D  (Đơteri) có khối lượng bằng 2,00136u. Biết khối lượng của prôtôn mp = 1,0073u; 

của nơtrôn mn = 1,0087u; 1u = 931,5 MeV/c
2
. Năng lượng liên kết riêng của hạt nhân 2

1 D  bằng 

A. 13,64 MeV. B. 6,8 MeV/nuclôn. C. 13,64 MeV/nuclôn. D. 6,8 MeV. 

Câu 3: Cho phản ứng hạt nhân 27

13Al X n    . Trong phản ứng này, hạt nhân X có 

A. 15 nơtrôn. B. 30 nơtrôn. C. 30 prôtôn. D. 15 prôtôn. 

Câu 4: Chiếu xiên một chùm sáng trắng hẹp từ nước ra không khí. Khi ló ra khỏi mặt nước, chùm sáng 

này bị tách thành nhiều dải sáng có màu từ đỏ đến tím. Tia ló đơn sắc nằm xa mặt phân cách nhất là tia 

A. chàm. B. tím. C. vàng. D. đỏ. 

Câu 5: Trong thí nghiệm giao thoa ánh sáng của Y-âng (Young), khoảng cách giữa hai khe là 1 mm, 

khoảng cách từ mặt phẳng chứa hai khe đến màn quan sát là 2 m. Chiếu sáng hai khe bằng ánh sáng đơn 

sắc có bước sóng λ. Trên màn quan sát thu được hình ảnh giao thoa có khoảng vân bằng 1,2 mm. Giá trị 

của λ bằng 

A.  0,60 μm. B. 0,75 μm. C. 0,45 μm. D. 0,65 μm. 

Câu 6: Tần số góc của dao động điện từ tự do trong mạch LC có điện trở thuần không đáng kể được xác 

định bởi biểu thức 

A. ω = 
1

.
2 LC

 B. ω = 
1

.
LC

 C. ω = 2π .LC  D. ω = .LC  

Câu 7: Một chất điểm dao động điều hòa theo phương trục Ox với phương trình x = Acos(ωt + φ). Gọi v 

và a lần lượt là vận tốc và gia tốc của chất điểm vào thời điểm t. Hệ thức đúng là 

A. A
2
 =

2 2

2 4
.

a v

 
  B. A

2
 = 

2 2

4 2
.

a v

 
  C. A

2
 =

2 2

2 2
.

a v

 
  D. A

2
 =

2
2

2
.

v
a


  

Câu 8: Chiếu một chùm bức xạ có bước sóng λ vào bề mặt một tấm nhôm có giới hạn quang điện 

0,36µm. Hiện tượng quang điện không xảy ra nếu λ bằng 

A. 0,42 µm. B. 0,30 µm. C. 0,24 µm. D. 0,28 µm. 

Câu 9: Với ε1, ε2, ε3 lần lượt là năng lượng của phôtôn ứng với các bức xạ màu lục, bức xạ tử ngoại và 

bức xạ hồng ngoại thì 

A. ε3 > ε1 > ε2. B. ε1 > ε2 > ε3. C. ε2 > ε3 > ε1. D. ε2 > ε1 > ε3. 

Câu 10: Dao động  của một vật là tổng hợp của hai dao động cùng phương có phương trình lần lượt là 

1 3cos(10 )
2


 x t  (cm) và 

2 4cos(10 )
2


 x t  (cm). Tốc độ cực đại của vật bằng 

A. 70 cm/s. B. 10 cm/s. C. 50 cm/s. D. 40 cm/s. 

Câu 11: Trong thí nghiệm giao thoa sóng ở mặt nước, hai nguồn kết hợp đặt tại hai điểm A và B dao 

động cùng pha theo phương thẳng đứng. Trên đoạn thẳng AB, khoảng cách giữa hai cực đại giao thoa liên 

tiếp là 0,5 cm. Sóng truyền trên mặt nước có bước sóng là 

A. 4,0 cm. B. 0,25 cm. C. 2,0 cm. D. 1,0 cm. 

Câu 12: Một con lắc lò xo gồm quả nặng m, lò xo có độ cứng k = 100 (N/m) dao động điều hòa trên một 

mặt phẳng nằm ngang với biên độ bằng 5 cm. Cơ năng của con lắc là 

A. 0,125 (J). B. 12,5 (J). C. 0,25 (J). D. 1250 (J). 

Câu 13: Một con lắc đơn có chiều dài l dao động điều hòa tại nơi có gia tốc trọng trường g. Chu kì dao 
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động điều hòa của con lắc này là 

A. T = ..
2

1



g


 B. T = .2

g


  C. T = .2



g


 
D. T = ..

2

1

g




 

Câu 14: Một điện trở R1 được mắc vào hai cực của một nguồn điện có điện trở trong r = 4 thì dòng điện 

chạy trong mạch có cường độ I1 = 1,2A. Nếu mắc thêm một điện trở R2 = 2 nối tiếp với điện trở R1 thì 

dòng điện chạy trong mạch có cường độ I2 = 1A. Giá trị của điện trở R1 bằng 

A. 5 B. 7 C. 6 D. 8 

Câu 15: Một vật sáng AB đặt vuông góc với trục chính của một thấu kính, A nằm trên trục chính, cách thấu 

kính 30 cm. Ảnh của vật qua thấu kính ngược chiều với vật và cao gấp đôi vật. Tiêu cự của thấu kính là 

A. 20 cm B. - 30 cm C. - 60 cm D. 60 cm 

Câu 16: Trong chân không, bức xạ có bước sóng nào sau đây là bức xạ thuộc miền hồng ngoại? 

A. 1050 nm. B. 620 nm. C. 350 nm. D. 450 nm. 

Câu 17: Chất phóng xạ X có chu kỳ bán rã là T. Ban đầu có một mẫu X nguyên chất với khối lượng 4 (g). 

Sau khoảng thời gian 2T, khối lượng chất X trong mẫu đã bị phân rã là 

A. 3 (g). B. 0,5 (g). C. 2 (g). D. 1 (g). 

Câu 18: Một sóng điện từ có tần số f = 15 MHz truyền trong chân không với tốc độ bằng 3.10
8
 (m/s). 

Bước sóng của sóng điện từ này bằng 

A. 50 m. B. 20 km. C. 20 m. D. 50 km. 

Câu 19: Một đoạn mạch điện xoay chiều gồm điện trở thuần R mắc nối tiếp với tụ điện C. Nếu dung 

kháng ZC bằng R thì ở cùng thời điểm cường độ dòng điện chạy qua điện trở luôn 

A. chậm pha π/4 so với hiệu điện thế ở hai đầu đoạn mạch. 

B. chậm pha π/2 so với hiệu điện thế ở hai đầu tụ điện. 

C. nhanh pha π/4 so với hiệu điện thế ở hai đầu đoạn mạch. 

D. cùng pha so với hiệu điện thế ở hai đầu đoạn mạch. 

Câu 20: Đặt một điện áp xoay chiều u cos( t )(V )100 100  vào hai đầu một đoạn mạch thì cường độ 

dòng điện tức thời qua mạch có biểu thức  i cos( t ) A .


 2 100
3

Công suất tiêu thụ của đoạn mạch bằng 

A. 50 (W). B. 86,6 (W). C. 100 (W). D. 75 (W). 

Câu 21: Gọi v1, v2, v3 lần lượt là tốc độ truyền âm trong các môi trường nước, không khí và kim loại. Sắp 

xếp nào sau đây đúng? 

A. v1 > v2 > v3. B. v3 > v1 > v2. C. v3 > v2 > v1. D. v2 > v1 > v3. 

Câu 22: Phát biểu nào sau đây là đúng khi nói về dao động tắt dần? 

A. Cơ năng của vật dao động tắt dần không đổi theo thời gian. 

B. Lực cản môi trường tác dụng lên vật luôn sinh công dương. 

C. Li độ của một vật dao động tắt dần biến thiên tuần hoàn theo thời gian. 

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

Câu 23: Một máy phát điện xoay chiều một pha có phần cảm là rôto gồm 6 cặp cực (6 cực nam và 6 cực 

bắc). Để suất điện động do máy sinh ra có tần số 60 Hz thì rôto phải quay với tốc độ. 

A. 100 vòng/phút. B. 600 vòng/phút. C. 750 vòng/phút.    D. 10 vòng/phút. 

Câu 24: Đặt điện áp xoay chiều u = U 2 cosωt (V) vào hai đầu một điện trở thuần R = 110  thì cường độ 

hiệu dụng của dòng điện qua điện trở bằng 2 A . Giá trị U bằng 

A. 220 V. B. 110 V. C. 110 2 V. D. 220 2 V. 

Câu 25: Tại một vị trí trong môi trường truyền âm, một sóng âm có cường độ âm I. Biết cường độ âm 

chuẩn là I0. Mức cường độ âm L của sóng âm này tính theo đơn vị dB tại đó là 

A. L = 020lg
I

I
. B. L = 010lg

I

I
. C. L = 

0

10lg
I

I
. D. L = 

0

20lg
I

I
. 

Câu 26: Trong chân không, ánh sáng có tần số lớn nhất trong số các ánh sáng đơn sắc: đỏ, lam, chàm, tím 

là ánh sáng 

A. đỏ. B. lam. C. tím. D. chàm. 

Câu 27: Xét nguyên tử hiđrô theo mẫu Bo, quỹ đạo dừng K của êlêctron có bán kính là ro=5,3.10
-11

m. 

Quỹ đạo L có bán kính là 



MÃ ĐỀ 456   Trang 3/4 

 
 

A. 132,5.10
-11

m B. 47,7.10
-11

m C. 84,8.10
-11

m D. 21,2.10
-11

m 

Câu 28: Trên một sợi dây đàn hồi dài 100 cm với hai đầu A và B cố định đang có sóng dừng ổn định với 

tất cả 5 nút sóng. Bước sóng của sóng truyền trên dây là 

A. 25 cm. B. 20 cm. C. 50 cm. D. 40 cm. 

Câu 29: Một chất điểm dao động điều hòa theo phương trình x = 15cos(10πt – π/2) (t tính bằng s). Pha 

của dao động lúc t = 2 s là 

A. -0,5π (rad). B. 20π (rad). C. 19,5π (rad). D. 9,5π (rad). 

Câu 30: Sóng cơ truyền trong một môi trường dọc theo trục Ox với phương trình 

u 2cos(20t 4x)  (cm)(x tính bằng mét, t tính bằng giây). Tốc độ truyền sóng trong môi trường trên bằng 

A. 4 m/s. B. 40 cm/s. C. 50 cm/s. D. 5 m/s. 

Câu 31: Một sóng điện từ lần lượt lan truyền trong các môi trường: nước, chân không, thạch anh và thủy 

tinh. Tốc độ lan truyền của sóng điện từ này lớn nhất trong môi trường 

A. nước. B. thủy tinh.  C. thạch anh. D. chân không. 

Câu 32: Đặt một điện áp xoay chiều u =U 2 cos(100πt) (V) (U không đổi) vào hai đầu một đoạn mạch 

AB gồm một điện trở thuần R = 50Ω, cuộn dây 

không thuần có hệ số tự cảm L và một tụ điện có 

điện dung C theo thứ tự đó ghép nối tiếp. M là 

điểm giữa R và cuộn dây. Hình bên là đồ thị biểu 

diễn sự phụ thuộc của điện áp hiệu dụng UMB vào 

(ZL-ZC). Điện trở thuần của cuộn dây bằng 

A. 16     B. 20     C. 10     D. 5   

Câu 33: Một con lắc lò xo đang dao động điều hòa tại nơi có gia tốc trọng trường g = 10 m/s
2
. Hình bên 

là đồ thị biểu diễn sự phụ thuộc độ lớn của lực đàn hồi lò xo tác dụng lên vật theo thời gian t. Cơ năng 

của con lắc bằng 

A. 7,5 (J).   B. 0,325 (J).   C. 0,125 (J).   D. 10 (J). 

Câu 34: Đặt một điện áp xoay chiều có giá trị hiệu dụng 10V vào hai đầu đoạn mạch gồm một điện trở 

thuần R ghép nối tiếp với tụ điện có điện dung C. Điện áp hiệu dụng giữa hai bản tụ C bằng 9,6V. Điện áp 

hiệu dụng giữa hai đầu điện trở R bằng 

A. 5,2 V. B. 4,8 V. C. 0,4 V. D. 2,8 V.  

Câu 35: Một con lắc đơn gồm một hòn bi nhỏ khối lượng m, treo vào một sợi dây không dãn, khối lượng 

sợi dây không đáng kể. Khi con lắc đơn này dao động điều hòa với chu kì 3 (s) thì hòn bi chuyển động 

trên một cung tròn dài 4 cm. Thời gian để hòn bi đi được 2 cm kể từ vị trí cân bằng là 
A. 1,5 s. B. 0,75 s. C. 0,25 s. D. 0,5 s. 
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Câu 36: Đặt một điện áp xoay chiều tần số f = 50 Hz và giá trị hiệu dụng U = 80V vào hai đầu đoạn mạch 

gồm R, L, C mắc nối tiếp. Biết cuộn cảm thuần có độ tự cảm L = 


6,0
H, tụ điện có điện dung C = 

F


410

 và công suất tỏa nhiệt trên điện trở R là 80W. Giá trị của điện trở thuần R là 

A. 40 Ω. B. 30Ω. C. 50 Ω. D. 20 Ω. 

Câu 37: Cho một dây dẫn thẳng dài vô hạn có dòng điện I chạy qua. Cảm ứng từ tại hai điểm M, N trong 

không gian xung quanh dây dẫn, cách dây dẫn lần lượt là rM và rN có độ lớn lần lượt là 6.10
-5

 T và 2.10
-5

 T. 

Cảm ứng từ tại điểm K có khoảng cách đến dây dẫn là rK = 0,5(rM + rN). 

A. 2,5.10
-5

 T. B. 3.10
-5

 T. C. 1,5.10
-5

 T. D. 4.10
-5

 T. 

Câu 38: Ở mặt nước có hai nguồn kết hợp đặt tại hai điểm A và B cách nhau 18 cm dao động cùng pha 

theo phương thẳng đứng, phát ra hai sóng có bước sóng bằng 4cm. (C) là một đường tròn nằm trên mặt 

nước nhận AB làm đường kính. Số phần tử chất lỏng tại đó dao động với biên độ cực đại và cùng pha với 

nguồn nằm bên trong đường tròn (C) là 

A. 12. B. 10. C. 16. D. 14. 

Câu 39: Đặt một điện áp xoay chiều có giá trị hiệu dụng U không đổi vào hai đầu một đoạn mạch điện 

xoay chiều RLC mắc nối tiếp gồm điện trở thuần R = 50Ω, cuộn cảm thuần có cảm kháng ZL = 100Ωvà tụ 

điện có dung kháng ZC thay đổi được. Điều chỉnh ZC có giá trị lần lượt bằng 50Ω; 100Ω; 150Ω và 200Ω 

thì điện áp hiệu dụng giữa hai đầu bản tụ điện có giá trị lần lượt là UC1, UC2, UC3 và UC4. Giá trị lớn nhất 

của điện áp hiệu dụng giữa hai bản tụ trong các giá trị UC1, UC2, UC3 và UC4 là 

A. UC2. B. UC1. C. UC4. D. UC3. 

Câu 40: Suất điện động tự cảm trong một mạch điện có hệ số tự cảm L = 0,1 H biến thiên theo biểu thức 

etc = 2 – t (V). Cho biết ở thời điểm t = 0, cường độ dòng điện trong mạch có cường độ i0 = 5 (A). Cường 

độ dòng điện trong mạch ở thời điểm t = 5 s là 

A. 2,5 A B. - 15 A C. 5 A D. - 2,5 A 

----- HẾT ----- 
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