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Câu 1: M瓜t v壱t dao đ瓜ng đi隠u hoà theo ph逢挨ng trình  cos  ( 0,  0).x A t A       Pha c栄a dao 
đ瓜ng 荏 th運i đi吋m t  là  

 A. .  B.  cos .t   C. .t   D. .  

Câu 2: M瓜t con l逸c lò xo có đ瓜 c泳ng k  dao đ瓜ng đi隠u hòa d丑c theo tr映c Ox  n茨m ngang. Khi v壱t 荏 v鵜 trí 
có li đ瓜 x  thì l詠c kéo v隠 tác d映ng lên v壱t có giá tr鵜 là 

 A. .kx  B. 2.kx  C. 
1

.
2

kx  D. 21
.

2
kx  

Câu 3: M瓜t sóng c挨 hình sin truy隠n theo tr映c .Ox  Ph逢挨ng trình dao đ瓜ng c栄a m瓜t ph亥n t穎 trên Ox  là 
2cos10  (mm).u t  Biên đ瓜 c栄a sóng là 

 A. 10 mm. B. 4 mm.  C. 5 mm.  D. 2 mm. 
Câu 4: A瓜 cao c栄a âm là m瓜t đ員c tr逢ng sinh lí c栄a âm g逸n li隠n v噂i 
 A. t亥n s嘘 âm.  B. c逢運ng đ瓜 âm. C. m泳c c逢運ng đ瓜 âm. D. đ欝 th鵜 dao đ瓜ng âm. 

Câu 5: Ai羽n áp 120cos 100  (V)
12

u t
   

 
 có giá tr鵜 c詠c đ衣i là 

 A. 60 2 V. B. 120V.  C. 120 2 V. D. 60V. 

Câu 6: Cu瓜n s挨 c医p và cu瓜n th泳 c医p c栄a m瓜t máy bi院n áp lí t逢荏ng có s嘘 vòng dây l亥n l逢嬰t là N1 và N2. 
A員t đi羽n áp xoay chi隠u có giá tr鵜 hi羽u d映ng U1 vào hai đ亥u cu瓜n s挨 c医p thì đi羽n áp hi羽u d映ng gi英a hai đ亥u 
cu瓜n th泳 c医p đ吋 h荏 là U2. H羽 th泳c đúng là 

 A. 1 2

2 1

.
U N

U N
   B. 1

2 2
1

.
U

U N
N

  C. 1 2 1 2.U U N N  D. 1 1

2 2

.
U N

U N
  

Câu 7: Trong s挨 đ欝 kh嘘i c栄a máy phát thanh vô tuy院n đ挨n gi違n không có b瓜 ph壱n nào sau đây? 
 A. M衣ch tách sóng.  B. M衣ch khu院ch đ衣i. C. Micrô.  D. Anten phát. 
Câu 8: Quang ph鰻 liên t映c do m瓜t v壱t r逸n b鵜 nung nóng phát ra 
 A. ch雨 ph映 thu瓜c vào b違n ch医t c栄a v壱t đó. B. không ph映 thu瓜c vào b違n ch医t và nhi羽t đ瓜 c栄a v壱t đó. 
 C. ch雨 ph映 thu瓜c vào nhi羽t đ瓜 c栄a v壱t đó. D. ph映 thu瓜c vào c違 b違n ch医t và nhi羽t đ瓜 c栄a v壱t đó. 
Câu 9: Khi nói v隠 tia X, phát bi吋u nào sau đây đúng? 
 A. Tia X là dòng h衣t mang đi羽n. B. Tia X không có kh違 n<ng đâm xuyên. 
 C. Tia X có b違n ch医t là sóng đi羽n t瑛. D. Tia X không truy隠n đ逢嬰c trong chân không. 
Câu 10: L亥n l逢嬰t chi院u các ánh sáng đ挨n s逸c: đ臼, tím, vàng và cam vào m瓜t ch医t hu┻nh quang thì có m瓜t 
tr逢運ng h嬰p ch医t hu┻nh quang này phát quang. Bi院t ánh sáng phát quang có màu chàm. Ánh sáng kích 
thích gây ra hi羽n t逢嬰ng phát quang này là ánh sáng 
 A. vàng. B. đ臼. C. tím. D. cam. 

Câu 11: H衣t nhân 235
92U h医p th映 m瓜t h衣t n挨tron thì v叡 ra thành hai h衣t nhân nh姻 h挨n. Aây là 

 A. quá trình phóng x衣.   B. ph違n 泳ng nhi羽t h衣ch.  
 C. ph違n 泳ng phân h衣ch.  D. ph違n 泳ng thu n<ng l逢嬰ng. 

Câu 12: Cho các tia phóng x衣: ,  ,  ,  .      Tia nào có b違n ch医t là sóng đi羽n t瑛? 

 A. Tia .   B. Tia .   C. Tia .   D. Tia .  
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Câu 13: Cho hai đi羽n tích đi吋m đ員t trong chân không. Khi kho違ng cách gi英a hai đi羽n tích là r  thì l詠c 
t逢挨ng tác đi羽n gi英a chúng có đ瓜 l噂n là .F  Khi kho違ng cách gi英a hai đi羽n tích là 3r thì l詠c t逢挨ng tác đi羽n 
gi英a chúng có đ瓜 l噂n là 

 A. .
9

F
 B. .

3

F
 C. 3 .F  D. 9 .F  

Câu 14: M瓜t cu瓜n c違m có đ瓜 t詠 c違m 0,2 H. Khi c逢運ng đ瓜 dòng đi羽n trong cu瓜n c違m gi違m đ隠u t瑛 
I xu嘘ng 0 trong kho違ng th運i gian 0,05 s thì su医t đi羽n đ瓜ng t詠 c違m xu医t hi羽n trong cu瓜n c違m có đ瓜 l噂n là 
8 V. Giá tr鵜 c栄a I  là 
  A. 0,8 A.  B. 0,04 A.  C. 2,0 A.  D. 1,25 A. 

Câu 15: M瓜t con l逸c đ挨n dao đ瓜ng v噂i ph逢挨ng trình 2cos2  (cm)s t  (t tính b茨ng giây). T亥n s嘘 dao 
đ瓜ng c栄a con l逸c là 
 A. 1 Hz. B. 2 Hz. C.   Hz. D. 2  Hz. 
Câu 16: Trên m瓜t s嬰i dây đang có sóng d瑛ng. Bi院t sóng truy隠n trên dây có b逢噂c sóng 30 cm. Kho違ng 
cách ng逸n nh医t t瑛 m瓜t nút đ院n m瓜t b映ng là 
 A. 15 cm. B. 30 cm. C. 7,5 cm. D. 60 cm.  

Câu 17: A員t đi羽n áp 200cos100  (V)u t  vào hai đ亥u đo衣n m衣ch g欝m đi羽n tr荏 100 っ, cu瓜n c違m thu亥n và 
t映 đi羽n m逸c n嘘i ti院p. Bi院t trong đo衣n m衣ch có c瓜ng h逢荏ng đi羽n. C逢運ng đ瓜 hi羽u d映ng c栄a dòng đi羽n trong 
đo衣n m衣ch là  

 A. 2 2 A. B. 2 A. C. 2A.  D. 1A.  
Câu 18: M瓜t dòng đi羽n có c逢運ng đ瓜 2cos100  (A)i t ch衣y qua đo衣n m衣ch ch雨 có đi羽n tr荏 100 っ. Công 
su医t tiêu th映 c栄a đo衣n m衣ch là  
 A. 200 W.  B. 100 W.  C. 400 W.  D. 50 W. 
Câu 19: M瓜t m衣ch dao đ瓜ng lí t逢荏ng đang có dao đ瓜ng đi羽n t瑛 t詠 do. Bi吋u th泳c đi羽n tích c栄a m瓜t b違n t映 

đi羽n trong m衣ch là 66 2 cos10  (たC)q t  (t tính b茨ng s). 雲 th運i đi吋m 72,5.10 s,t   giá tr鵜 c栄a q b茨ng 

 A. 6 2 たC.  B. 6 たC.  C. 6 2 たC.  D. 6 たC.  
Câu 20: M瓜t b泳c x衣 đ挨n s逸c có t亥n s嘘 3.1014 Hz. L医y c = 3.108 m/s. Aây là 
 A. b泳c x衣 t穎 ngo衣i. B. b泳c x衣 h欝ng ngo衣i. C. ánh sáng đ臼. D. ánh sáng tím. 
Câu 21: Công thoát c栄a êlectron kh臼i k胤m có giá tr鵜 là 3,55 eV. L医y h = 6,625.1034 J.s; c = 3.108 m/s và 
1 eV = 1,6.1019 J. Gi噂i h衣n quang đi羽n c栄a k胤m là 
 A. 0,35 µm. B. 0,29 µm. C. 0,66 µm. D. 0,89 µm. 
Câu 22: Xét nguyên t穎 hiđrô theo m磯u nguyên t穎 Bo, khi nguyên t穎 chuy吋n t瑛 tr衣ng thái d瑛ng có n<ng 
l逢嬰ng ứ3,4 eV sang tr衣ng thái d瑛ng có n<ng l逢嬰ng ứ13,6 eV thì nó phát ra m瓜t phôtôn có n<ng l逢嬰ng là 
 A. 10,2 eV. B. 13,6 eV.  C. 3,4 eV. D. 17,0 eV. 
Câu 23: M瓜t h衣t nhân có đ瓜 h映t kh嘘i là 0,21 u. L医y 1 u = 931,5 MeV/c2. N<ng l逢嬰ng liên k院t c栄a h衣t 
nhân này là 
 A. 195,615 MeV. B. 4435,7 MeV. C. 4435,7 J. D. 195,615 J. 
Câu 24: Th詠c hi羽n thí nghi羽m v隠 dao đ瓜ng c逢叡ng b泳c nh逢 hình bên. 
N<m con l逸c đ挨n: (1), (2), (3), (4) và M (con l逸c đi隠u khi吋n) đ逢嬰c treo 
trên m瓜t s嬰i dây. Ban đ亥u h羽 đang đ泳ng yên 荏 v鵜 trí cân b茨ng. Kích thích 
M dao đ瓜ng nh臼 trong m員t ph鰯ng vuông góc v噂i m員t ph鰯ng hình v胤 thì 
các con l逸c còn l衣i dao đ瓜ng theo. Không k吋 M, con l逸c dao đ瓜ng m衣nh 
nh医t là 
 A. con l逸c (2). B. con l逸c (1). 
 C. con l逸c (3). D. con l逸c (4). 

Câu 25: Cho m衣ch đi羽n nh逢 hình bên. Bi院t E1 = 3 V; r1 = 1 Ω; E2 = 6 V; r2 = 1 Ω; 
R = 2,5 Ω. B臼 qua đi羽n tr荏 c栄a ampe k院 và dây n嘘i. S嘘 ch雨 c栄a ampe k院 là 
 A. 0,67 A.  B. 2,0 A.  
 C. 2,57 A.  D. 4,5 A. 
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Câu 26: M瓜t th医u kính h瓜i t映 có tiêu c詠 30 cm. V壱t sáng AB đ員t vuông góc v噂i tr映c chính c栄a th医u kính. 
謂nh c栄a v壱t t衣o b荏i th医u kính là 違nh 違o và cách v壱t 40 cm. Kho違ng cách t瑛 AB đ院n th医u kính có giá tr鵜 
g亥n nh医t v噂i giá tr鵜 nào sau đây? 

 A. 10 cm.  B. 60 cm.  C. 43 cm. D. 26 cm. 

Câu 27: Dao đ瓜ng c栄a m瓜t v壱t có kh嘘i l逢嬰ng 100 g là t鰻ng h嬰p c栄a hai dao đ瓜ng cùng ph逢挨ng có ph逢挨ng trình 

l亥n l逢嬰t là 1 5cos 10  (cm)
3

x t
   

 
 và 2 5cos 10  (cm)

6
x t

   
 

 (t tính b茨ng s). A瓜ng n<ng c詠c đ衣i c栄a v壱t là 

 A. 25 mJ. B. 12,5 mJ. C. 37,5 mJ. D. 50 mJ. 

Câu 28: Ti院n hành thí nghi羽m Y-âng v隠 giao thoa ánh sáng v噂i ánh sáng đ挨n s逸c có b逢噂c sóng 0,6 µm. 
Kho違ng cách gi英a hai khe là 0,3 mm, kho違ng cách t瑛 m員t ph鰯ng ch泳a hai khe đ院n màn quan sát là 2 m. 
Trên màn, kho違ng cách gi英a vân sáng b壱c 3 và vân sáng b壱c 5 荏 hai phía so v噂i vân sáng trung tâm là  

 A. 8 mm. B. 32 mm. C. 20 mm. D. 12 mm. 

Câu 29: M瓜t t医m pin M員t Tr運i đ逢嬰c chi院u sáng b荏i chùm sáng đ挨n s逸c có t亥n s嘘 5.1014 Hz. Bi院t công 
su医t chi院u sáng vào t医m pin là 0,1 W. L医y h = 6,625.10ứ34 J.s. S嘘 phôtôn đ壱p vào t医m pin trong m厩i giây là 

 A. 3,02.1017.  B. 7,55.1017.  C. 3,77.1017.  D. 6,04.1017.  

Câu 30: Bi院t s嘘 A-vô-ga-đrô là 6,02.1023 molứ1. S嘘 n挨tron có trong 1,5 mol 7
3 Li  là  

 A. 6,32.1024.  B. 2,71.1024.  C. 9,03.1024.  D. 3,61.1024. 

Câu 31: 雲 m員t n逢噂c, t衣i hai đi吋m A và B cách nhau 19 cm, có hai ngu欝n k院t h嬰p dao đ瓜ng cùng pha theo 
ph逢挨ng th鰯ng đ泳ng, phát ra hai sóng có b逢噂c sóng 4 cm. Trong vùng giao thoa, M là m瓜t đi吋m 荏 m員t 
n逢噂c thu瓜c đ逢運ng trung tr詠c c栄a AB. Trên đo衣n AM, s嘘 đi吋m c詠c ti吋u giao thoa là 

 A. 7.  B. 4. C. 5.  D. 6. 

Câu 32: M瓜t sóng đi羽n t瑛 lan truy隠n trong chân không d丑c theo đ逢運ng th鰯ng t瑛 đi吋m M đ院n đi吋m N cách 
nhau 45 m. Bi院t sóng này có thành ph亥n đi羽n tr逢運ng t衣i m厩i đi吋m bi院n thiên đi隠u hòa theo th運i gian v噂i 
t亥n s嘘 5 MHz. L医y c = 3.108 m/s. 雲 th運i đi吋m t, c逢運ng đ瓜 đi羽n tr逢運ng t衣i M b茨ng 0. Th運i đi吋m nào sau 
đây c逢運ng đ瓜 đi羽n tr逢運ng t衣i N b茨ng 0? 

 A. t + 225 ns.  B. t + 230 ns. C. t + 260 ns. D. t + 250 ns. 

Câu 33: M瓜t con l逸c lò xo treo th鰯ng đ泳ng. T瑛 v鵜 trí cân b茨ng, nâng v壱t nh臼 c栄a con l逸c theo ph逢挨ng th鰯ng 
đ泳ng lên đ院n v鵜 trí lò xo không bi院n d衣ng r欝i buông ra, đ欝ng th運i truy隠n cho v壱t v壱n t嘘c 10 3 cm/s  
h逢噂ng v隠 v鵜 trí cân b茨ng. Con l逸c dao đ瓜ng đi隠u hòa v噂i t亥n s嘘 5 Hz. L医y g = 10 m/s2; ヾ2 = 10. Trong m瓜t 
chu kì dao đ瓜ng, kho違ng th運i gian mà l詠c kéo v隠 và l詠c đàn h欝i c栄a lò xo tác d映ng lên v壱t ng逢嬰c h逢噂ng 
nhau là  

 A. 
1

 s.
30

 B. 
1

 s.
12

 C. 
1

 s.
6

 D. 
1

 s.
60

 

Câu 34: Hai đi吋m sáng dao đ瓜ng đi隠u hòa v噂i cùng biên đ瓜 trên m瓜t 
đ逢運ng th鰯ng, quanh v鵜 trí cân b茨ng O. Các pha c栄a hai dao đ瓜ng 荏 th運i 
đi吋m t là 1  và 2.  Hình bên là đ欝 th鵜 bi吋u di宇n s詠 ph映 thu瓜c c栄a 1 và 

c栄a 2  theo th運i gian .t  Tính t瑛 0,t   th運i đi吋m hai đi吋m sáng g員p 
nhau l亥n đ亥u là  

 A. 0,15 s. B. 0,3 s.  

 C. 0,2 s. D. 0,25 s. 

Câu 35: 雲 m員t n逢噂c, m瓜t ngu欝n sóng đ員t t衣i đi吋m O dao đ瓜ng đi隠u hòa theo ph逢挨ng th鰯ng đ泳ng. Sóng 
truy隠n trên m員t n逢噂c có b逢噂c sóng 5 cm. M và N là hai đi吋m trên m員t n逢噂c mà ph亥n t穎 n逢噂c 荏 đó dao 
đ瓜ng cùng pha v噂i ngu欝n. Trên các đo衣n OM, ON và MN có s嘘 đi吋m mà ph亥n t穎 n逢噂c 荏 đó dao đ瓜ng 
ng逢嬰c pha v噂i ngu欝n l亥n l逢嬰t là 5, 3 và 3. A瓜 dài đo衣n MN có giá tr鵜 g亥n nh医t v噂i giá tr鵜 nào sau đây? 

 A. 40 cm.  B. 20 cm.  C. 30 cm.  D. 10 cm. 
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Câu 36: A員t đi羽n áp 0cosABu U t  (U0,  không đ鰻i) vào hai đ亥u 

đo衣n m衣ch AB nh逢 hình bên. Bi院t R1 = 3R2. G丑i 〉l là đ瓜 l羽ch pha 
gi英a ABu và đi羽n áp .MBu  Ai隠u ch雨nh đi羽n dung c栄a t映 đi羽n đ院n giá tr鵜 
mà 〉l đ衣t c詠c đ衣i. H羽 s嘘 công su医t c栄a đo衣n m衣ch AB lúc này b茨ng 
 A. 0,866.  B. 0,333.  C. 0,894.  D. 0,500. 
Câu 37: Ai羽n n<ng đ逢嬰c truy隠n t瑛 nhà máy đi羽n đ院n n挨i tiêu th映 b茨ng đ逢運ng dây t違i đi羽n m瓜t pha. A吋 
gi違m hao phí trên đ逢運ng dây ng逢運i ta t<ng đi羽n áp 荏 n挨i truy隠n đi b茨ng máy t<ng áp lí t逢荏ng có t雨 s嘘 gi英a 
s嘘 vòng dây c栄a cu瓜n th泳 c医p và s嘘 vòng dây c栄a cu瓜n s挨 c医p là k. Bi院t công su医t c栄a nhà máy đi羽n 
không đ鰻i, đi羽n áp hi羽u d映ng gi英a hai đ亥u cu瓜n s挨 c医p không đ鰻i, h羽 s嘘 công su医t c栄a m衣ch đi羽n b茨ng 1. 
Khi k = 10 thì công su医t hao phí trên đ逢運ng dây b茨ng 10% công su医t 荏 n挨i tiêu th映. A吋 công su医t hao phí 
trên đ逢運ng dây b茨ng 5% công su医t 荏 n挨i tiêu th映 thì k ph違i có giá tr鵜 là 
 A. 19,1.  B. 13,8.  C. 15,0.  D. 5,0. 
Câu 38: A員t đi羽n áp xoay chi隠u có giá tr鵜 hi羽u d映ng và t亥n s嘘 không đ鰻i 
vào hai đ亥u đo衣n m衣ch m逸c n嘘i ti院p g欝m bi院n tr荏 R, t映 đi羽n có đi羽n dung C 
và cu瓜n c違m thu亥n có đ瓜 t詠 c違m L thay đ鰻i đ逢嬰c. 永ng v噂i m厩i giá tr鵜 c栄a R, 
khi L = L1 thì trong đo衣n m衣ch có c瓜ng h逢荏ng, khi L = L2 thì đi羽n áp hi羽u 
d映ng gi英a hai đ亥u cu瓜n c違m đ衣t giá tr鵜 c詠c đ衣i. Hình bên là đ欝 th鵜 bi吋u di宇n 
s詠 ph映 thu瓜c c栄a ∆L = L2 – L1 theo R. Giá tr鵜 c栄a C là  
 A. 0,4 µF.  B. 0,8 µF.   
 C. 0,5 µF.  D. 0,2 µF.  
Câu 39: Ti院n hành thí nghi羽m Y-âng v隠 giao thoa ánh sáng, ngu欝n sáng phát ra đ欝ng th運i hai ánh sáng 
đ挨n s逸c có b逢噂c sóng 1 và 2. Trên màn, trong kho違ng gi英a hai v鵜 trí có vân sáng trùng nhau liên ti院p có 
t医t c違 N v鵜 trí mà 荏 m厩i v鵜 trí đó có m瓜t b泳c x衣 cho vân sáng. Bi院t 1 và 2 có giá tr鵜 n茨m trong kho違ng t瑛 
400 nm đ院n 750 nm. N không th吋 nh壱n giá tr鵜 nào sau đây? 
 A. 7.  B. 8. C. 5. D. 6. 

Câu 40: B逸n h衣t g có đ瓜ng n<ng 4,01 MeV vào h衣t nhân 14
7N  đ泳ng yên thì thu đ逢嬰c m瓜t h衣t prôtôn và 

m瓜t h衣t nhân X. Ph違n 泳ng này thu n<ng l逢嬰ng 1,21 MeV và không kèm theo b泳c x衣 gamma. Bi院t t雨 s嘘 
gi英a t嘘c đ瓜 c栄a h衣t prôtôn và t嘘c đ瓜 c栄a h衣t X b茨ng 8,5. L医y kh嘘i l逢嬰ng các h衣t nhân tính theo đ挨n v鵜 u 
b茨ng s嘘 kh嘘i c栄a chúng; c = 3.108 m/s; 1 u = 931,5 MeV/c2. T嘘c đ瓜 c栄a h衣t X là 
 A. 9,73.106 m/s.  B. 3,63.106 m/s.  C. 2,46.106 m/s.  D. 3,36.106 m/s. 
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