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Mã đề 122 
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Câu 1: 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 
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Câu 2: Một mạch dao động điện từ LC lí tưởng đang thực hiện dao động điện từ tự do. Điện tích cực đại 

trên một bản tụ là 2.10-6C, cường độ dòng điện cực đại trong mạch là 0,1A. Chu kì dao động  điện từ tự 

do trong mạch bằng 
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.
3
s
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3
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.                   C. 4.10-7 s.                D. 4.10-5 s.  

Câu 3: Trong một mạch dao động LC không có điện trở thuần, có dao động điện từ tự do (dao động 

riêng). Hiệu điện thế cực đại giữa hai bản tụ và cường độ dòng điện cực đại qua mạch lần lượt là U0 và I0. 

Tại thời điểm cường độ dòng điện trong mạch có giá trị 0I

2
 thì độ lớn hiệu điện thế giữa hai bản tụ điện là 
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Câu 4: Xét hai mạch dao động điện từ lí tưởng. Chu kì dao động riêng của mạch thứ nhất là T1, của mạch 

thức 2 là T2 = 2T1. Ban đầu điện tích trên mỗi bản tụ điện có độ lớn cực đại Q0. Sau đó mỗi tụ điện phóng 

điện qua cuộn cảm của mạch. Khi điện tích trên mỗi bản tụ của hai mạch đều có độ lớn bằng q (0 < q < 

Q0) thì tỉ số độ lớn cường độ dòng điện trong mạch thứ nhất và độ lớn cường độ dòng điện trong mạch 

thứ hai là 

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

Câu 5: Một mạch dao động lý tưởng gồm cuộn cảm thuần có độ tự cảm 4H và một tụ điện có điện dung 

biến đổi từ 10 pF đến 640 pF. Lấy 2 = 10. Chu kì dao động riêng của mạch có giá trị 

        A. từ 4.10-8 s đến 2,4.10-7 s.                            B. từ 2.10-8 s đến 3.10-7 s. 

        C. từ 2.10-8 s đến 3,6.10-7 s.                            D. từ 4.10-8 s đến 3,2.10-7 s. 

Câu 6: Một mạch dao động điện từ lí tưởng đang có dao động điện từ tự do. Biết điện tích cực đại trên 

một bản tụ điện là 4 2  C và cường độ dòng điện cực đại trong mạch là 0,5 2 A. Thời gian ngắn nhất 

để điện tích trên một bản tụ giảm từ giá trị cực đại đến nửa giá trị cực đại là 
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Câu 7: Một mạch dao động điện từ LC lí tưởng gồm cuộn cảm thuần có độ tự cảm 5 H và tụ điện có 

điện dung 5F. Trong mạch có dao động điện từ tự do. Khoảng thời gian giữa hai lần liên tiếp mà điện 

tích trên một bản tụ điện có độ lớn cực đại là 

     A. 5.10-6s.                    B. 2,5.10-6s.           C.10.10-6s.                    D. 10-6s. 
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Câu 8: Trong mạch dao động LC có dao động điện từ tự do (dao động riêng) với tần số góc 104 rad/s. 

Điện tích cực đại trên tụ điện là 10−9 C. Khi cường độ dòng điện trong mạch bằng 6.10−6 A thì điện tích 

trên tụ điện là    A. 6.10−10C.                 B. 8.10−10C.              C. 2.10−10C.              D. 4.10−10C. 

Câu 9: Một mạch dao động gồm một cuộn cảm thuần có độ tự cảm xác định và một tụ điện là tụ xoay, có 

điện dung thay đổi được theo quy luật hàm số bậc nhất của góc xoay α của bản linh động. Khi α = 00, tần 

số dao động riêng của mạch là 3 MHz. Khi α = 450, tần số dao động riêng của mạch là 1,5 MHz. Khi α = 

1200, tần số dao động riêng của mạch là  

 A. 1,2 MHz.                      B. 1 MHz.           C. 0,8 MHz.                  D. 2 MHz. 

Câu 10. Khi nói về điện từ trường, phát biểu nào sau đây là sai? 

   A. Một từ trường biến thiên theo thời gian sinh ra một điện trường xoáy. 

   B. Một điện trường biến thiên theo thời gian sinh ra một từ trường xoáy. 

      C. Đường sức điện trường xoáy giống như đường sức điện trường do một điện tích không đổi, đứng 

yên gây ra. 

   D. Đường sức từ của từ trường xoáy là các đường cong kín bao quanh các đường sức điện trường. 

Câu 11: Sóng điện từ và sóng cơ học không có chung tính chất nào dưới đây? 

A. Mang năng lượng.  B. Truyền được trong chân không. 

C. Khúc xạ. D. Phản xạ. 

Câu 12: Sóng điện từ có tần số 12 MHz lan truyền với tốc độ 3.108 m/s thuộc loại sóng nào dưới đây? 

A. Sóng dài. B. Sóng trung. C. Sóng ngắn. D. Sóng cực ngắn. 

Câu 13: Một mạch dao động điện từ tự do có điện tích cực đại trên bản tụ là 1 µC và dòng điện cực đại 

qua cuộn dây là 0,314 A. Sóng điện từ do mạch dao động này phát ra thuộc loại 

    A. sóng dài.                     B. sóng trung.                   C. sóng ngắn.                  D. sóng cực ngắn. 

Câu 14: Mạch chọn sóng của  một máy thu vô tuyến gồm một cuộn dây có độ tự cảm mF
2108

1


 và một 

tụ xoay. Tính điện dung của tụ để thu được sóng điện từ có bước sóng 20m ? 

 A. 120pF           B. 65,5pF     C. 64,5pF          D. 150pF 

Câu 15:Sóng điện từ nào sau đây có khả năng xuyên qua tầng điện li 

         A. Sóng dài.                     B. Sóng trung.                 C. Sóng ngắn.                      D. Sóng cực ngắn 

Câu 16:Một sóng điện từ lan truyền trong chân không với bước sóng 300 m, cường độ điện trường cực 

đại E0, cảm ứng từ cực đại B0. Trên một phương truyền sóng có 2 điểm M, N  cách nhau 75 m ( N xa 

nguồn hơn). Biết tốc độ truyền sóng điện từ trong chân không 3.108m/s. Tại thời điểm t cảm ứng từ tại M 

có giá trị B0/2 và đang tăng. Sau thời gian ngắn nhất bao nhiêu thì cường độ điện trường tại N có độ lớn 

E0/2:        A. 
1

4
s               B. 

1

6
s               C. 

1

3
s                       D. 

1

12
s  

Câu 17: Trong sơ đồ của một máy phát sóng vô tuyến điện, không có mạch 

A. khuếch đại.               B. biến điệu.                   C. phát dao động cao tần.    D. tách sóng. 

Câu 18: Trong dụng cụ nào dưới đây có cả một máy phát và một máy thu sóng vô tuyến? 

        A. Máy thu thanh.      B. Máy thu hình.            C. Điện thoại di động.         D. Cái điều khiển ti vi.  

Câu 19.Chọn phát biểu sai khi nói về ánh sáng đơn sắc? 

A. Mỗi ánh sáng đơn sắc có một màu xác định gọi là màu đơn sắc. 

B. Mỗi ánh sáng đơn sắc có một bước sóng xác định. 

C.Tốc độ truyền của một ánh sáng đơn sắc trong các môi trường trong suốt khác nhau là như nhau. 

D. Ánh sáng đơn sắc không bị tán sắc khi truyền qua lăng kính. 
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Câu 20: Chiếu xiên từ không khí vào nước một chùm sáng song song rất hẹp (coi như một tia sáng) gồm 

ba thành phần đơn sắc: đỏ, lam và tím. Gọi rđ, r , rt  lần lượt là góc khúc xạ ứng với tia màu đỏ, tia màu 

lam và tia màu tím. Hệ thức đúng là 

 A. r = rt = rđ. B. rt< r < rđ. C. rđ< r < rt. D. rt< rđ< r . 

Câu 21: Lăng kính thủy tinh có góc chiết quang A = 40, đặt trong không khí. Chiết suất của lăng kính đối 

với ánh sáng đỏ và tím lần lượt là 1,643 và 1,685. Chiếu một chùm tia sáng song song, hẹp gồm hai bức 

xạ đỏ và tím vào mặt bên của lăng kính theo phương vuông góc với mặt này. Góc tạo bởi tia đỏ và tia tím 

sau khi ló ra khỏi mặt bên kia của lăng kính. 

  A. 0,1680  B. 0,1540  C. 0,1730  D. 0,1340 

Câu 22: Một lăng kính có góc chiết quang A = 60 (coi là góc nhỏ) được đặt trong không khí. Chiếu một 

chùm ánh sáng trắng song song, hẹp vào mặt bên của lăng kính theo phương vuông góc với mặt phẳng 

phân giác của góc chiết quang, rất gần cạnh của lăng kính. Đặt một màn E sau lăng kính, vuông góc với 

phương của chùm tia tới và cách mặt phẳng phân giác của góc chiết quang 1,2 m. Chiết suất của lăng kính 

đối với ánh sáng đỏ là nđ = 1,642 và đối với ánh sáng tím là nt = 1,685. Độ rộng từ màu đỏ đến màu tím 

của quang phổ liên tục quan sát được trên màn là:  

 A. 4,5 mm. B. 36,9 mm. C. 10,1 mm. D. 5,4 mm. 

Câu 23.Khi nghiêng các đĩa CD dưới ánh sáng mặt trời, ta thấy xuất hiện các màu sặc sỡ như màu cầu 

vồng. Đó là kết quả của hiện tượng 

A.Giao thoa ánh sáng.  B. Khúc xạ ánh sáng.  C. Phản xạ ánh sáng.  D. Tán sắc ánh sáng. 

Câu 24.Phát biểu nào sau đây là sai? 

A.Giao thoa là hiện tượng đặt trưng của sóng. 

B.Nơi nào có sóng thì nơi ấy có giao thoa. 

C.Nơi nào có giao thoa thì nơi ấy có sóng. 

D.Hai sóng cùng phương, cùng tần số và độ lệch pha không thay đổi theo thời gian gọi là sóng kết hợp. 

Câu 25: Thí nghiệm với ánh sáng đơn sắc có bước sóng 500 nm, khoảng cách hai khe 0,5 mm, hai khe 

cách màn 1 m. Khoảng vân có giá trị  

A. 1 mm. B. 1,5 mm.  C. 1,2 mm.  D. 2 mm. 

Câu 26: Trong thí nghiệm Y-âng về giao thoa với ánh sáng đơn sắc, khoảng cách giữa hai khe là 1mm, 

khoảng cách từ mặt phẳng chứa hai khe đến màn là 2m. Trong hệ vân trên màn, vân sáng bậc 3 cách vân 

trung tâm 2,4 mm. Bước sóng của ánh sáng đơn sắc dùng trong thí nghiệm là 

 A. 0,5m. B. 0,7 m. C. 0,4 m. D. 0,6 m. 

Câu 27: Thí nghiệm với ánh sáng đơn sắc có bước sóng 600 nm, khoảng cách hai khe 0,5 mm, hai khe 

cách màn 1 m. Vị trí vân tối thứ 1 so với vân trung tâm là  

A. 1,2 mm.  B. 1 mm.  C. 0,6 mm. D. 0,5 mm. 

Câu 28: Trong thí nghiệm Y-âng về giao thoa ánh sáng, hai khe được chiếu bằng ánh sáng trắng có bước 

sóng từ 0,38 m đến 0,76m. Tại vị trí vân sáng bậc 4 của ánh sáng đơn sắc có bước sóng 0,76 m còn 

có bao nhiêu vân sáng nữa của các ánh sáng đơn sắc khác? 

 A. 3. B. 8. C. 7. D. 4. 

Câu 29.Trong thí nghiệm Y-âng về giao thoa ánh sáng, hai khe được chiếu bằng ánh sáng đơn sắc có bước 

sóng 0,6 μm. Khoảng cách giữa hai khe là 1 mm, khoảng cách từ mặt phẳng chứa hai khe đến màn quan sát 

là  2,5 m, bề rộng miền giao thoa là 1,25 cm. Tổng số vân sáng và vân tối có trong miền giao thoa là 

 A. 21 vân.  B. 15 vân. C. 17 vân. D. 19 vân. 
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Câu 30: Trong thí nghiệm Y-âng về giao thoa ánh sáng, khoảng cách giữa hai khe là 0,5 mm, khoảng 

cách từ hai khe đến màn quan sát là 2m. Nguồn sáng dùng trong thí nghiệm gồm hai bức xạ có bước sóng 

1 = 450 nm và 2 = 600 nm. Trên màn quan sát, gọi M, N là hai điểm ở cùng một phía so với vân trung 

tâm và cách vân trung tâm lần lượt là 5,5 mm và 22 mm. Trên đoạn MN, số vị trí vân sáng trùng nhau của 

hai bức xạ là 

 A. 4. B. 2. C. 5. D. 3. 

Câu 31: Phát biểu nào về quang phổ liên tục là đúng. 

A. Khi nhiệt độ tăng dần thì miền quang phổ lan dần từ bức xạ có bước sóng ngắn sang bức xạ có bước 

sóng dài. 

B. Quang phổ liên tục phụ thuộc vào thành phần cấu tạo hoá học của nguồn sáng. 

C. Gồm nhiều dải màu nối liền nhau một cách liên tục và không nhất thiết phải đầy đủ từ màu đỏ đến 

màu tím. 

D. Sự phân bố độ sáng của các vùng màu khác nhau trong quang phổ liên tục phụ thuộc vào nhiệt độ 

của vật 

Câu 32. Tia hồng ngoại 

       A. do các vật có nhiệt độ cao hơn nhiệt độ môi trường xung quanh phát ra. 

       B. là sóng điện từ có bước sóng nhỏ hơn 0,4 µm. 

       C. là một bức xạ đơn sắc màu hồng. 

       D. bị lệch trong điện trường và từ trường. 

Câu 33. Tia tử ngoại được dùng 

      A. để tìm khuyết tật bên trong sản phẩm bằng kim loại.  

      B. trong y tế để chụp điện, chiếu điện. 

      C. để chụp ảnh bề mặt Trái Đất từ vệ tinh.        

      D. để tìm vết nứt trên bề mặt sản phẩm bằng kim loại. 

Câu 34. Tia Rơnghen có  

    A. cùng bản chất với sóng âm.  

      B. bước sóng lớn hơn bước sóng của tia hồng ngoại. 

   C. cùng bản chất với sóng vô tuyến.  

       D. điện tích âm. 

Câu 35: Khi nói về tia Rơn-ghen và tia tử ngoại, phát biểu nào sau đây sai? 

      A. Tia Rơn-ghen và tia tử ngoại có cùng bản chất là sóng điện từ. 

       B. Tần số của tia Rơn-ghen nhỏ hơn tần số của tia tử ngoại. 

       C. Tần số của tia Rơn-ghen lớn hơn tần số của tia tử ngoại. 

       D. Tia Rơn-ghen và tia tử ngoại đều có khả năng gây phát quang một số chất. 

Câu 36: Giữa anôt và catôt  của một ống phát tia X có hiệu điện thế không đổi là 25 kV. Bỏ qua động 

năng của êlectron khi bứt ra từ catôt. Bước sóng ngắn nhất của tia X mà ống có thể phát ra bằng 

       A. 31,57 pm.              B. 35,15 pm.             C. 39,73 pm.           D. 49,69 pm. 

---Hết--- 
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SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HÀ NỘI 

 TRƯỜNG THPT SÓC SƠN 

 

ĐỀ KIỂM TRA GIỮA HỌC KỲ II MÔN VẬT LÝ 12 NĂM HỌC 2019-2020 

( Thời gian làm bài: 45 phút ) 

Mã đề 123 

Họ tên:…………………………………………..SBD………………. 

Câu 1.Chọn phát biểu sai khi nói về ánh sáng đơn sắc? 

A. Mỗi ánh sáng đơn sắc có một màu xác định gọi là màu đơn sắc. 

B. Mỗi ánh sáng đơn sắc có một bước sóng xác định. 

C.Tốc độ truyền của một ánh sáng đơn sắc trong các môi trường trong suốt khác nhau là như nhau. 

D. Ánh sáng đơn sắc không bị tán sắc khi truyền qua lăng kính. 

Câu 2: Chiếu xiên từ không khí vào nước một chùm sáng song song rất hẹp (coi như một tia sáng) gồm 

ba thành phần đơn sắc: đỏ, lam và tím. Gọi rđ, r , rt  lần lượt là góc khúc xạ ứng với tia màu đỏ, tia màu 

lam và tia màu tím. Hệ thức đúng là 

 A. r = rt = rđ. B. rt< r < rđ. C. rđ< r < rt. D. rt< rđ< r . 

Câu 3: Lăng kính thủy tinh có góc chiết quang A = 40, đặt trong không khí. Chiết suất của lăng kính đối 

với ánh sáng đỏ và tím lần lượt là 1,643 và 1,685. Chiếu một chùm tia sáng song song, hẹp gồm hai bức 

xạ đỏ và tím vào mặt bên của lăng kính theo phương vuông góc với mặt này. Góc tạo bởi tia đỏ và tia tím 

sau khi ló ra khỏi mặt bên kia của lăng kính. 

  A. 0,1680  B. 0,1540  C. 0,1730  D. 0,1340 

Câu 4: Một lăng kính có góc chiết quang A = 60 (coi là góc nhỏ) được đặt trong không khí. Chiếu một 

chùm ánh sáng trắng song song, hẹp vào mặt bên của lăng kính theo phương vuông góc với mặt phẳng 

phân giác của góc chiết quang, rất gần cạnh của lăng kính. Đặt một màn E sau lăng kính, vuông góc với 

phương của chùm tia tới và cách mặt phẳng phân giác của góc chiết quang 1,2 m. Chiết suất của lăng kính 

đối với ánh sáng đỏ là nđ = 1,642 và đối với ánh sáng tím là nt = 1,685. Độ rộng từ màu đỏ đến màu tím 

của quang phổ liên tục quan sát được trên màn là:  

 A. 4,5 mm. B. 36,9 mm. C. 10,1 mm. D. 5,4 mm. 

Câu 5: Khi nghiêng các đĩa CD dưới ánh sáng mặt trời, ta thấy xuất hiện các màu sặc sỡ như màu cầu 

vồng. Đó là kết quả của hiện tượng 

A.Giao thoa ánh sáng.  B. Khúc xạ ánh sáng.  C. Phản xạ ánh sáng.  D. Tán sắc ánh sáng. 

Câu 6: Thí nghiệm với ánh sáng đơn sắc có bước sóng 500 nm, khoảng cách hai khe 0,5 mm, hai khe 

cách màn 1 m. Khoảng vân có giá trị  

A. 1 mm. B. 1,5 mm.  C. 1,2 mm.  D. 2 mm. 

Câu 7: Trong thí nghiệm Y-âng về giao thoa với ánh sáng đơn sắc, khoảng cách giữa hai khe là 1mm, 

khoảng cách từ mặt phẳng chứa hai khe đến màn là 2m. Trong hệ vân trên màn, vân sáng bậc 3 cách vân 

trung tâm 2,4 mm. Bước sóng của ánh sáng đơn sắc dùng trong thí nghiệm là 

 A. 0,5m. B. 0,7 m. C. 0,4 m. D. 0,6 m. 

Câu 8: Thí nghiệm với ánh sáng đơn sắc có bước sóng 600 nm, khoảng cách hai khe 0,5 mm, hai khe 

cách màn 1 m. Vị trí vân tối thứ 1 so với vân trung tâm là  

A. 1,2 mm.  B. 1 mm.  C. 0,6 mm. D. 0,5 mm. 
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Câu 9: Trong thí nghiệm Y-âng về giao thoa ánh sáng, hai khe được chiếu bằng ánh sáng trắng có bước 

sóng từ 0,38 m đến 0,76m. Tại vị trí vân sáng bậc 4 của ánh sáng đơn sắc có bước sóng 0,76 m còn 

có bao nhiêu vân sáng nữa của các ánh sáng đơn sắc khác? 

 A. 3. B. 8. C. 7. D. 4. 

Câu 10.Trong thí nghiệm Y-âng về giao thoa ánh sáng, hai khe được chiếu bằng ánh sáng đơn sắc có bước 

sóng 0,6 μm. Khoảng cách giữa hai khe là 1 mm, khoảng cách từ mặt phẳng chứa hai khe đến màn quan sát 

là  2,5 m, bề rộng miền giao thoa là 1,25 cm. Tổng số vân sáng và vân tối có trong miền giao thoa là 

 A. 21 vân.  B. 15 vân.  C. 17 vân.  D. 19 vân. 

Câu 11: Trong thí nghiệm Y-âng về giao thoa ánh sáng, khoảng cách giữa hai khe là 0,5 mm, khoảng 

cách từ hai khe đến màn quan sát là 2m. Nguồn sáng dùng trong thí nghiệm gồm hai bức xạ có bước sóng 

1 = 450 nm và 2 = 600 nm. Trên màn quan sát, gọi M, N là hai điểm ở cùng một phía so với vân trung 

tâm và cách vân trung tâm lần lượt là 5,5 mm và 22 mm. Trên đoạn MN, số vị trí vân sáng trùng nhau của 

hai bức xạ là 

 A. 4. B. 2. C. 5. D. 3. 

Câu 12: Phát biểu nào về quang phổ liên tục là đúng. 

A. Khi nhiệt độ tăng dần thì miền quang phổ lan dần từ bức xạ có bước sóng ngắn sang bức xạ có bước 

sóng dài. 

B. Quang phổ liên tục phụ thuộc vào thành phần cấu tạo hoá học của nguồn sáng. 

C. Gồm nhiều dải màu nối liền nhau một cách liên tục và không nhất thiết phải đầy đủ từ màu đỏ đến 

màu tím. 

D. Sự phân bố độ sáng của các vùng màu khác nhau trong quang phổ liên tục phụ thuộc vào nhiệt độ 

của vật 

Câu 13. Tia hồng ngoại 

       A. do các vật có nhiệt độ cao hơn nhiệt độ môi trường xung quanh phát ra. 

       B. là sóng điện từ có bước sóng nhỏ hơn 0,4 µm. 

       C. là một bức xạ đơn sắc màu hồng. 

       D. bị lệch trong điện trường và từ trường. 

Câu 14. Tia tử ngoại được dùng 

      A. để tìm khuyết tật bên trong sản phẩm bằng kim loại.  

      B. trong y tế để chụp điện, chiếu điện. 

      C. để chụp ảnh bề mặt Trái Đất từ vệ tinh.        

      D. để tìm vết nứt trên bề mặt sản phẩm bằng kim loại. 

Câu 15. Tia Rơnghen có  

    A. cùng bản chất với sóng âm.  

      B. bước sóng lớn hơn bước sóng của tia hồng ngoại. 

   C. cùng bản chất với sóng vô tuyến.  

      D. điện tích âm. 

Câu 16: Khi nói về tia Rơn-ghen và tia tử ngoại, phát biểu nào sau đây sai? 

      A. Tia Rơn-ghen và tia tử ngoại có cùng bản chất là sóng điện từ. 

       B. Tần số của tia Rơn-ghen nhỏ hơn tần số của tia tử ngoại. 

       C. Tần số của tia Rơn-ghen lớn hơn tần số của tia tử ngoại. 

       D. Tia Rơn-ghen và tia tử ngoại đều có khả năng gây phát quang một số chất. 
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Câu 17: Giữa anôt và catôt  của một ống phát tia X có hiệu điện thế không đổi là 25 kV. Bỏ qua động 

năng của êlectron khi bứt ra từ catôt. Bước sóng ngắn nhất của tia X mà ống có thể phát ra bằng 

       A. 31,57 pm.              B. 35,15 pm.             C. 39,73 pm.           D. 49,69 pm. 

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. 
LC

2
.                B. 

LC

1
.                 C. 

LC2

1
.              D. 

LC

1
. 

Câu 19: Một mạch dao động điện từ LC lí tưởng đang thực hiện dao động điện từ tự do. Điện tích cực đại 

trên một bản tụ là 2.10-6C, cường độ dòng điện cực đại trong mạch là 0,1A. Chu kì dao động  điện từ tự 

do trong mạch bằng 

    A. 
610

.
3
s



                      B. 
310

3
s



.                   C. 4.10-7 s.                D. 4.10-5 s.  

Câu 20: Trong một mạch dao động LC không có điện trở thuần, có dao động điện từ tự do (dao động 

riêng). Hiệu điện thế cực đại giữa hai bản tụ và cường độ dòng điện cực đại qua mạch lần lượt là U0 và I0. 

Tại thời điểm cường độ dòng điện trong mạch có giá trị 0I

2
 thì độ lớn hiệu điện thế giữa hai bản tụ điện là 

     A. 
0

3
U .

4
                      B. 0

3
U .

2
 C. 

0

1
U .

2
                      D. 0

3
U .

4
 

Câu 21: Xét hai mạch dao động điện từ lí tưởng. Chu kì dao động riêng của mạch thứ nhất là T1, của 

mạch thức 2 là T2 = 2T1. Ban đầu điện tích trên mỗi bản tụ điện có độ lớn cực đại Q0. Sau đó mỗi tụ điện 

phóng điện qua cuộn cảm của mạch. Khi điện tích trên mỗi bản tụ của hai mạch đều có độ lớn bằng q (0 < 

q < Q0) thì tỉ số độ lớn cường độ dòng điện trong mạch thứ nhất và độ lớn cường độ dòng điện trong 

mạch thứ hai là 

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

Câu 22: Một mạch dao động lý tưởng gồm cuộn cảm thuần có độ tự cảm 4H và một tụ điện có điện 

dung biến đổi từ 10 pF đến 640 pF. Lấy 2 = 10. Chu kì dao động riêng của mạch có giá trị 

        A. từ 4.10-8 s đến 2,4.10-7 s.                            B. từ 2.10-8 s đến 3.10-7 s. 

        C. từ 2.10-8 s đến 3,6.10-7 s.                            D. từ 4.10-8 s đến 3,2.10-7 s. 

Câu 23: Một mạch dao động điện từ lí tưởng đang có dao động điện từ tự do. Biết điện tích cực đại trên 

một bản tụ điện là 4 2  C và cường độ dòng điện cực đại trong mạch là 0,5 2 A. Thời gian ngắn nhất 

để điện tích trên một bản tụ giảm từ giá trị cực đại đến nửa giá trị cực đại là 

    A. 
4

.
3

s                         B. 
16

.
3

s  C. 
2

.
3

s                         D. 
8

.
3

s  

Câu 24: Một mạch dao động điện từ LC lí tưởng gồm cuộn cảm thuần có độ tự cảm 5 H và tụ điện có 

điện dung 5F. Trong mạch có dao động điện từ tự do. Khoảng thời gian giữa hai lần liên tiếp mà điện 

tích trên một bản tụ điện có độ lớn cực đại là 

     A. 5.10-6s.                    B. 2,5.10-6s.           C.10.10-6s.                    D. 10-6s. 

Câu 25: Trong mạch dao động LC có dao động điện từ tự do (dao động riêng) với tần số góc 104 rad/s. 

Điện tích cực đại trên tụ điện là 10−9 C. Khi cường độ dòng điện trong mạch bằng 6.10−6 A thì điện tích 

trên tụ điện là  

        A. 6.10−10C.                 B. 8.10−10C.              C. 2.10−10C.                   D. 4.10−10C. 
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Câu 26: Một mạch dao động gồm một cuộn cảm thuần có độ tự cảm xác định và một tụ điện là tụ xoay, 

có điện dung thay đổi được theo quy luật hàm số bậc nhất của góc xoay α của bản linh động. Khi α = 00, 

tần số dao động riêng của mạch là 3 MHz. Khi α = 450, tần số dao động riêng của mạch là 1,5 MHz. Khi 

α = 1200, tần số dao động riêng của mạch là  

 A. 1,2 MHz.                      B. 1 MHz.           C. 0,8 MHz.                  D. 2 MHz. 

Câu 27. Khi nói về điện từ trường, phát biểu nào sau đây là sai? 

   A. Một từ trường biến thiên theo thời gian sinh ra một điện trường xoáy. 

   B. Một điện trường biến thiên theo thời gian sinh ra một từ trường xoáy. 

      C. Đường sức điện trường xoáy giống như đường sức điện trường do một điện tích không đổi, đứng 

yên gây ra. 

   D. Đường sức từ của từ trường xoáy là các đường cong kín bao quanh các đường sức điện trường. 

Câu 28: Sóng điện từ và sóng cơ học không có chung tính chất nào dưới đây? 

A. Mang năng lượng.  B. Truyền được trong chân không. 

C. Khúc xạ. D. Phản xạ. 

Câu 29: Sóng điện từ có tần số 12 MHz lan truyền với tốc độ 3.108 m/s thuộc loại sóng nào dưới đây? 

A. Sóng dài. B. Sóng trung. C. Sóng ngắn. D. Sóng cực ngắn. 

Câu 30: Một mạch dao động điện từ tự do có điện tích cực đại trên bản tụ là 1 µC và dòng điện cực đại 

qua cuộn dây là 0,314 A. Sóng điện từ do mạch dao động này phát ra thuộc loại 

    A. sóng dài.                     B. sóng trung.                   C. sóng ngắn.                  D. sóng cực ngắn. 

Câu 31: Mạch chọn sóng của  một máy thu vô tuyến gồm một cuộn dây có độ tự cảm mF
2108

1


 và một 

tụ xoay. Tính điện dung của tụ để thu được sóng điện từ có bước sóng 20m ? 

 A. 120pF           B. 65,5pF     C. 64,5pF          D. 150pF 

Câu 32:Sóng điện từ nào sau đây có khả năng xuyên qua tầng điện li 

         A. Sóng dài.                     B. Sóng trung.                 C. Sóng ngắn.                      D. Sóng cực ngắn 

Câu 33:Một sóng điện từ lan truyền trong chân không với bước sóng 300 m, cường độ điện trường cực 

đại E0, cảm ứng từ cực đại B0. Trên một phương truyền sóng có 2 điểm M, N  cách nhau 75 m ( N xa 

nguồn hơn). Biết tốc độ truyền sóng điện từ trong chân không 3.108m/s. Tại thời điểm t cảm ứng từ tại M 

có giá trị B0/2 và đang tăng. Sau thời gian ngắn nhất bao nhiêu thì cường độ điện trường tại N  có độ lớn 

E0/2:        A. 
1

4
s               B. 

1

6
s               C. 

1

3
s                       D. 

1

12
s  

Câu 34: Trong sơ đồ của một máy phát sóng vô tuyến điện, không có mạch 

A. khuếch đại.               B. biến điệu.                   C. phát dao động cao tần.    D. tách sóng. 

Câu 35: Trong dụng cụ nào dưới đây có cả một máy phát và một máy thu sóng vô tuyến? 

        A. Máy thu thanh.      B. Máy thu hình.            C. Điện thoại di động.         D. Cái điều khiển ti vi.  

Câu 36: Phát biểu nào sau đây là sai? 

A.Giao thoa là hiện tượng đặt trưng của sóng 

B.Nơi nào có sóng thì nơi ấy có giao thoa. 

 C. Nơi nào có giao thoa thì nơi ấy có sóng. 

    D. Hai sóng cùng phương, cùng tần số và độ lệch pha không thay đổi theo thời gian gọi là sóng 

kết hợp. 

---Hết--- 
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SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HÀ NỘI 

 TRƯỜNG THPT SÓC SƠN 

ĐỀ KIỂM TRA GIỮA HỌC KỲ II MÔN VẬT LÝ 12 NĂM HỌC 2019-2020 

( Thời gian làm bài: 45 phút ) 

Mã đề 124 

Họ tên:…………………………………………..SBD………………. 

Câu 1:Chọn phát biểu sai khi nói về ánh sáng đơn sắc? 

A. Mỗi ánh sáng đơn sắc có một màu xác định gọi là màu đơn sắc. 

B. Mỗi ánh sáng đơn sắc có một bước sóng xác định. 

C.Tốc độ truyền của một ánh sáng đơn sắc trong các môi trường trong suốt khác nhau là như nhau. 

D. Ánh sáng đơn sắc không bị tán sắc khi truyền qua lăng kính. 

Câu 2: Chiếu xiên từ không khí vào nước một chùm sáng song song rất hẹp (coi như một tia sáng) gồm 

ba thành phần đơn sắc: đỏ, lam và tím. Gọi rđ, r , rt  lần lượt là góc khúc xạ ứng với tia màu đỏ, tia màu 

lam và tia màu tím. Hệ thức đúng là 

 A. r = rt = rđ. B. rt< r < rđ. C. rđ< r < rt. D. rt< rđ< r . 

Câu 3: Lăng kính thủy tinh có góc chiết quang A = 40, đặt trong không khí. Chiết suất của lăng kính đối 

với ánh sáng đỏ và tím lần lượt là 1,643 và 1,685. Chiếu một chùm tia sáng song song, hẹp gồm hai bức 

xạ đỏ và tím vào mặt bên của lăng kính theo phương vuông góc với mặt này. Góc tạo bởi tia đỏ và tia tím 

sau khi ló ra khỏi mặt bên kia của lăng kính. 

  A. 0,1680  B. 0,1540  C. 0,1730  D. 0,1340 

Câu 4: Một lăng kính có góc chiết quang A = 60 (coi là góc nhỏ) được đặt trong không khí. Chiếu một 

chùm ánh sáng trắng song song, hẹp vào mặt bên của lăng kính theo phương vuông góc với mặt phẳng 

phân giác của góc chiết quang, rất gần cạnh của lăng kính. Đặt một màn E sau lăng kính, vuông góc với 

phương của chùm tia tới và cách mặt phẳng phân giác của góc chiết quang 1,2 m. Chiết suất của lăng kính 

đối với ánh sáng đỏ là nđ = 1,642 và đối với ánh sáng tím là nt = 1,685. Độ rộng từ màu đỏ đến màu tím 

của quang phổ liên tục quan sát được trên màn là:  

 A. 4,5 mm. B. 36,9 mm. C. 10,1 mm. D. 5,4 mm. 

Câu 5: Khi nghiêng các đĩa CD dưới ánh sáng mặt trời, ta thấy xuất hiện các màu sặc sỡ như màu cầu 

vồng. Đó là kết quả của hiện tượng 

A.Giao thoa ánh sáng.  B. Khúc xạ ánh sáng.  C. Phản xạ ánh sáng.  D. Tán sắc ánh sáng. 

Câu 6: Phát biểu nào sau đây là sai? 

A.Giao thoa là hiện tượng đặt trưng của sóng. 

B.Nơi nào có sóng thì nơi ấy có giao thoa. 

C.Nơi nào có giao thoa thì nơi ấy có sóng. 

D.Hai sóng cùng phương, cùng tần số và độ lệch pha không thay đổi theo thời gian gọi là sóng kết hợp. 

Câu 7: Thí nghiệm với ánh sáng đơn sắc có bước sóng 500 nm, khoảng cách hai khe 0,5 mm, hai khe 

cách màn 1 m. Khoảng vân có giá trị  

A. 1 mm. B. 1,5 mm.  C. 1,2 mm.  D. 2 mm. 

Câu 8: Trong thí nghiệm Y-âng về giao thoa với ánh sáng đơn sắc, khoảng cách giữa hai khe là 1mm, 

khoảng cách từ mặt phẳng chứa hai khe đến màn là 2m. Trong hệ vân trên màn, vân sáng bậc 3 cách vân 

trung tâm 2,4 mm. Bước sóng của ánh sáng đơn sắc dùng trong thí nghiệm là 

 A. 0,5m. B. 0,7 m. C. 0,4 m. D. 0,6 m. 
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Câu 9: Thí nghiệm với ánh sáng đơn sắc có bước sóng 600 nm, khoảng cách hai khe 0,5 mm, hai khe 

cách màn 1 m. Vị trí vân tối thứ 1 so với vân trung tâm là  

A. 1,2 mm.  B. 1 mm.  C. 0,6 mm. D. 0,5 mm. 

Câu 10: Trong thí nghiệm Y-âng về giao thoa ánh sáng, hai khe được chiếu bằng ánh sáng trắng có bước 

sóng từ 0,38 m đến 0,76m. Tại vị trí vân sáng bậc 4 của ánh sáng đơn sắc có bước sóng 0,76 m còn 

có bao nhiêu vân sáng nữa của các ánh sáng đơn sắc khác? 

 A. 3. B. 8. C. 7. D. 4. 

Câu 11.Trong thí nghiệm Y-âng về giao thoa ánh sáng, hai khe được chiếu bằng ánh sáng đơn sắc có bước 

sóng 0,6 μm. Khoảng cách giữa hai khe là 1 mm, khoảng cách từ mặt phẳng chứa hai khe đến màn quan sát 

là  2,5 m, bề rộng miền giao thoa là 1,25 cm. Tổng số vân sáng và vân tối có trong miền giao thoa là 

 A. 21 vân.  B. 15 vân.  C. 17 vân.  D. 19 vân. 

Câu 12: Trong thí nghiệm Y-âng về giao thoa ánh sáng, khoảng cách giữa hai khe là 0,5 mm, khoảng 

cách từ hai khe đến màn quan sát là 2m. Nguồn sáng dùng trong thí nghiệm gồm hai bức xạ có bước sóng 

1 = 450 nm và 2 = 600 nm. Trên màn quan sát, gọi M, N là hai điểm ở cùng một phía so với vân trung 

tâm và cách vân trung tâm lần lượt là 5,5 mm và 22 mm. Trên đoạn MN, số vị trí vân sáng trùng nhau của 

hai bức xạ là    A. 4.        B. 2.       C. 5. D. 3. 

Câu 13: Phát biểu nào về quang phổ liên tục là đúng. 

A. Khi nhiệt độ tăng dần thì miền quang phổ lan dần từ bức xạ có bước sóng ngắn sang bức xạ có bước 

sóng dài. 

B. Quang phổ liên tục phụ thuộc vào thành phần cấu tạo hoá học của nguồn sáng. 

C. Gồm nhiều dải màu nối liền nhau một cách liên tục và không nhất thiết phải đầy đủ từ màu đỏ đến 

màu tím. 

D. Sự phân bố độ sáng của các vùng màu khác nhau trong quang phổ liên tục phụ thuộc vào nhiệt độ 

của vật 

Câu 14. Tia hồng ngoại 

       A. do các vật có nhiệt độ cao hơn nhiệt độ môi trường xung quanh phát ra. 

       B. là sóng điện từ có bước sóng nhỏ hơn 0,4 µm. 

       C. là một bức xạ đơn sắc màu hồng. 

       D. bị lệch trong điện trường và từ trường. 

Câu 15. Tia tử ngoại được dùng 

      A. để tìm khuyết tật bên trong sản phẩm bằng kim loại.  

      B. trong y tế để chụp điện, chiếu điện. 

      C. để chụp ảnh bề mặt Trái Đất từ vệ tinh.        

      D. để tìm vết nứt trên bề mặt sản phẩm bằng kim loại. 

Câu 16. Tia Rơnghen có  

    A. cùng bản chất với sóng âm. B. bước sóng lớn hơn bước sóng của tia hồng ngoại. 

   C. cùng bản chất với sóng vô tuyến. D. điện tích âm. 

Câu 17: Khi nói về tia Rơn-ghen và tia tử ngoại, phát biểu nào sau đây sai? 

      A. Tia Rơn-ghen và tia tử ngoại có cùng bản chất là sóng điện từ. 

       B. Tần số của tia Rơn-ghen nhỏ hơn tần số của tia tử ngoại. 

       C. Tần số của tia Rơn-ghen lớn hơn tần số của tia tử ngoại. 

       D. Tia Rơn-ghen và tia tử ngoại đều có khả năng gây phát quang một số chất. 
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Câu 18: Giữa anôt và catôt  của một ống phát tia X có hiệu điện thế không đổi là 25 kV. Bỏ qua động 

năng của êlectron khi bứt ra từ catôt. Bước sóng ngắn nhất của tia X mà ống có thể phát ra bằng 

       A. 31,57 pm.              B. 35,15 pm.             C. 39,73 pm.           D. 49,69 pm. 

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. 
LC

2
.                B. 

LC

1
.                 C. 

LC2

1
.              D. 

LC

1
. 

Câu 20: Một mạch dao động điện từ LC lí tưởng đang thực hiện dao động điện từ tự do. Điện tích cực đại 

trên một bản tụ là 2.10-6C, cường độ dòng điện cực đại trong mạch là 0,1A. Chu kì dao động  điện từ tự 

do trong mạch bằng 

    A. 
610

.
3
s



                      B. 
310

3
s



.                   C. 4.10-7 s.                D. 4.10-5 s.  

Câu 21: Trong một mạch dao động LC không có điện trở thuần, có dao động điện từ tự do (dao động 

riêng). Hiệu điện thế cực đại giữa hai bản tụ và cường độ dòng điện cực đại qua mạch lần lượt là U0 và I0. 

Tại thời điểm cường độ dòng điện trong mạch có giá trị 0I

2
 thì độ lớn hiệu điện thế giữa hai bản tụ điện là 

     A. 
0

3
U .

4
                      B. 0

3
U .

2
 C. 

0

1
U .

2
                      D. 0

3
U .

4
 

Câu 22: Xét hai mạch dao động điện từ lí tưởng. Chu kì dao động riêng của mạch thứ nhất là T1, của 

mạch thức 2 là T2 = 2T1. Ban đầu điện tích trên mỗi bản tụ điện có độ lớn cực đại Q0. Sau đó mỗi tụ điện 

phóng điện qua cuộn cảm của mạch. Khi điện tích trên mỗi bản tụ của hai mạch đều có độ lớn bằng q (0 < 

q < Q0) thì tỉ số độ lớn cường độ dòng điện trong mạch thứ nhất và độ lớn cường độ dòng điện trong 

mạch thứ hai là 

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

Câu 23: Một mạch dao động lý tưởng gồm cuộn cảm thuần có độ tự cảm 4H và một tụ điện có điện 

dung biến đổi từ 10 pF đến 640 pF. Lấy 2 = 10. Chu kì dao động riêng của mạch có giá trị 

        A. từ 4.10-8 s đến 2,4.10-7 s.                            B. từ 2.10-8 s đến 3.10-7 s. 

        C. từ 2.10-8 s đến 3,6.10-7 s.                            D. từ 4.10-8 s đến 3,2.10-7 s. 

Câu 24: Một mạch dao động điện từ lí tưởng đang có dao động điện từ tự do. Biết điện tích cực đại trên 

một bản tụ điện là 4 2  C và cường độ dòng điện cực đại trong mạch là 0,5 2 A. Thời gian ngắn nhất 

để điện tích trên một bản tụ giảm từ giá trị cực đại đến nửa giá trị cực đại là 

    A. 
4

.
3

s                         B. 
16

.
3

s  C. 
2

.
3

s                         D. 
8

.
3

s  

Câu 25: Một mạch dao động điện từ LC lí tưởng gồm cuộn cảm thuần có độ tự cảm 5 H và tụ điện có 

điện dung 5F. Trong mạch có dao động điện từ tự do. Khoảng thời gian giữa hai lần liên tiếp mà điện 

tích trên một bản tụ điện có độ lớn cực đại là 

     A. 5.10-6s.                    B. 2,5.10-6s.           C.10.10-6s.                    D. 10-6s. 

Câu 26: Trong mạch dao động LC có dao động điện từ tự do (dao động riêng) với tần số góc 104 rad/s. 

Điện tích cực đại trên tụ điện là 10−9 C. Khi cường độ dòng điện trong mạch bằng 6.10−6 A thì điện tích 

trên tụ điện là  

        A. 6.10−10C.                 B. 8.10−10C.              C. 2.10−10C.                   D. 4.10−10C. 
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Câu 27: Một mạch dao động gồm một cuộn cảm thuần có độ tự cảm xác định và một tụ điện là tụ xoay, 

có điện dung thay đổi được theo quy luật hàm số bậc nhất của góc xoay α của bản linh động. Khi α = 00, 

tần số dao động riêng của mạch là 3 MHz. Khi α = 450, tần số dao động riêng của mạch là 1,5 MHz. Khi 

α = 1200, tần số dao động riêng của mạch là  

 A. 1,2 MHz.                      B. 1 MHz.           C. 0,8 MHz.                  D. 2 MHz. 

Câu 28. Khi nói về điện từ trường, phát biểu nào sau đây là sai? 

   A. Một từ trường biến thiên theo thời gian sinh ra một điện trường xoáy. 

   B. Một điện trường biến thiên theo thời gian sinh ra một từ trường xoáy. 

      C. Đường sức điện trường xoáy giống như đường sức điện trường do một điện tích không đổi, đứng 

yên gây ra. 

   D. Đường sức từ của từ trường xoáy là các đường cong kín bao quanh các đường sức điện trường. 

Câu 29: Sóng điện từ và sóng cơ học không có chung tính chất nào dưới đây? 

A. Mang năng lượng.  B. Truyền được trong chân không. 

C. Khúc xạ. D. Phản xạ. 

Câu 30: Sóng điện từ có tần số 12 MHz lan truyền với tốc độ 3.108 m/s thuộc loại sóng nào dưới đây? 

A. Sóng dài. B. Sóng trung. C. Sóng ngắn. D. Sóng cực ngắn. 

Câu 31: Một mạch dao động điện từ tự do có điện tích cực đại trên bản tụ là 1 µC và dòng điện cực đại 

qua cuộn dây là 0,314 A. Sóng điện từ do mạch dao động này phát ra thuộc loại 

    A. sóng dài.                     B. sóng trung.                   C. sóng ngắn.                  D. sóng cực ngắn. 

Câu 32: Mạch chọn sóng của  một máy thu vô tuyến gồm một cuộn dây có độ tự cảm mF
2108

1


 và một 

tụ xoay. Tính điện dung của tụ để thu được sóng điện từ có bước sóng 20m ? 

 A. 120pF           B. 65,5pF     C. 64,5pF          D. 150pF 

Câu 33:Sóng điện từ nào sau đây có khả năng xuyên qua tầng điện li 

         A. Sóng dài.                     B. Sóng trung.                 C. Sóng ngắn.                      D. Sóng cực ngắn 

Câu 34:Một sóng điện từ lan truyền trong chân không với bước sóng 300 m, cường độ điện trường cực 

đại E0, cảm ứng từ cực đại B0. Trên một phương truyền sóng có 2 điểm M, N  cách nhau 75 m ( N xa 

nguồn hơn). Biết tốc độ truyền sóng điện từ trong chân không 3.108m/s. Tại thời điểm t cảm ứng từ tại M 

có giá trị B0/2 và đang tăng. Sau thời gian ngắn nhất bao nhiêu thì cường độ điện trường tại N  có độ lớn 

E0/2:        A. 
1

4
s               B. 

1

6
s               C. 

1

3
s                       D. 

1

12
s  

Câu 35: Trong sơ đồ của một máy phát sóng vô tuyến điện, không có mạch 

A. khuếch đại.               B. biến điệu.                   C. phát dao động cao tần.    D. tách sóng. 

Câu 36: Trong dụng cụ nào dưới đây có cả một máy phát và một máy thu sóng vô tuyến? 

        A. Máy thu thanh.      B. Máy thu hình.            C. Điện thoại di động.         D. Cái điều khiển ti vi.  

---Hết--- 
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SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HÀ NỘI 

 TRƯỜNG THPT SÓC SƠN 

 

ĐỀ KIỂM TRA GIỮA HỌC KỲ II MÔN VẬT LÝ 12 NĂM HỌC 2019-2020 

( Thời gian làm bài: 45 phút ) 

Mã đề 125 

Họ tên:…………………………………………..SBD………………. 

Câu 1.Trong thí nghiệm Y-âng về giao thoa ánh sáng, hai khe được chiếu bằng ánh sáng đơn sắc có bước 

sóng 0,6 μm. Khoảng cách giữa hai khe là 1 mm, khoảng cách từ mặt phẳng chứa hai khe đến màn quan sát 

là  2,5 m, bề rộng miền giao thoa là 1,25 cm. Tổng số vân sáng và vân tối có trong miền giao thoa là 

 A. 21 vân.  B. 15 vân.  C. 17 vân.  D. 19 vân. 

Câu 2: Trong thí nghiệm Y-âng về giao thoa ánh sáng, khoảng cách giữa hai khe là 0,5 mm, khoảng cách 

từ hai khe đến màn quan sát là 2m. Nguồn sáng dùng trong thí nghiệm gồm hai bức xạ có bước sóng 1 = 

450 nm và 2 = 600 nm. Trên màn quan sát, gọi M, N là hai điểm ở cùng một phía so với vân trung tâm 

và cách vân trung tâm lần lượt là 5,5 mm và 22 mm. Trên đoạn MN, số vị trí vân sáng trùng nhau của hai 

bức xạ là    A. 4.       B. 2. C. 5. D. 3. 

Câu 3: Phát biểu nào về quang phổ liên tục là đúng. 

A. Khi nhiệt độ tăng dần thì miền quang phổ lan dần từ bức xạ có bước sóng ngắn sang bức xạ có bước 

sóng dài. 

B. Quang phổ liên tục phụ thuộc vào thành phần cấu tạo hoá học của nguồn sáng. 

C. Gồm nhiều dải màu nối liền nhau một cách liên tục và không nhất thiết phải đầy đủ từ màu đỏ đến 

màu tím. 

D. Sự phân bố độ sáng của các vùng màu khác nhau trong quang phổ liên tục phụ thuộc vào nhiệt độ 

của vật 

Câu 4. Tia hồng ngoại 

       A. do các vật có nhiệt độ cao hơn nhiệt độ môi trường xung quanh phát ra. 

       B. là sóng điện từ có bước sóng nhỏ hơn 0,4 µm. 

       C. là một bức xạ đơn sắc màu hồng. 

       D. bị lệch trong điện trường và từ trường. 

Câu 5. Tia tử ngoại được dùng 

      A. để tìm khuyết tật bên trong sản phẩm bằng kim loại.  

      B. trong y tế để chụp điện, chiếu điện. 

      C. để chụp ảnh bề mặt Trái Đất từ vệ tinh.        

      D. để tìm vết nứt trên bề mặt sản phẩm bằng kim loại. 

Câu 6. Tia Rơnghen có  

    A. cùng bản chất với sóng âm. B. bước sóng lớn hơn bước sóng của tia hồng ngoại. 

   C. cùng bản chất với sóng vô tuyến. D. điện tích âm. 

Câu 7: Khi nói về tia Rơn-ghen và tia tử ngoại, phát biểu nào sau đây sai? 

      A. Tia Rơn-ghen và tia tử ngoại có cùng bản chất là sóng điện từ. 

       B. Tần số của tia Rơn-ghen nhỏ hơn tần số của tia tử ngoại. 

       C. Tần số của tia Rơn-ghen lớn hơn tần số của tia tử ngoại. 

       D. Tia Rơn-ghen và tia tử ngoại đều có khả năng gây phát quang một số chất. 
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Câu 8: Giữa anôt và catôt  của một ống phát tia X có hiệu điện thế không đổi là 25 kV. Bỏ qua động năng 

của êlectron khi bứt ra từ catôt. Bước sóng ngắn nhất của tia X mà ống có thể phát ra bằng 

       A. 31,57 pm.              B. 35,15 pm.             C. 39,73 pm.           D. 49,69 pm. 

Câu 9: 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. 
LC

2
.                B. 

LC

1
.                 C. 

LC2

1
.              D. 

LC

1
. 

Câu 10: Một mạch dao động điện từ LC lí tưởng đang thực hiện dao động điện từ tự do. Điện tích cực đại 

trên một bản tụ là 2.10-6C, cường độ dòng điện cực đại trong mạch là 0,1A. Chu kì dao động  điện từ tự 

do trong mạch bằng 

    A. 
610

.
3
s



                      B. 
310

3
s



.                   C. 4.10-7 s.                D. 4.10-5 s.  

Câu 11: Trong một mạch dao động LC không có điện trở thuần, có dao động điện từ tự do (dao động 

riêng). Hiệu điện thế cực đại giữa hai bản tụ và cường độ dòng điện cực đại qua mạch lần lượt là U0 và I0. 

Tại thời điểm cường độ dòng điện trong mạch có giá trị 0I

2
 thì độ lớn hiệu điện thế giữa hai bản tụ điện là 

     A. 
0

3
U .

4
                      B. 0

3
U .

2
 C. 

0

1
U .

2
                      D. 0

3
U .

4
 

Câu 12: Xét hai mạch dao động điện từ lí tưởng. Chu kì dao động riêng của mạch thứ nhất là T1, của 

mạch thức 2 là T2 = 2T1. Ban đầu điện tích trên mỗi bản tụ điện có độ lớn cực đại Q0. Sau đó mỗi tụ điện 

phóng điện qua cuộn cảm của mạch. Khi điện tích trên mỗi bản tụ của hai mạch đều có độ lớn bằng q (0 < 

q < Q0) thì tỉ số độ lớn cường độ dòng điện trong mạch thứ nhất và độ lớn cường độ dòng điện trong 

mạch thứ hai là 

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

Câu 13: Một mạch dao động lý tưởng gồm cuộn cảm thuần có độ tự cảm 4H và một tụ điện có điện 

dung biến đổi từ 10 pF đến 640 pF. Lấy 2 = 10. Chu kì dao động riêng của mạch có giá trị 

        A. từ 4.10-8 s đến 2,4.10-7 s.                            B. từ 2.10-8 s đến 3.10-7 s. 

        C. từ 2.10-8 s đến 3,6.10-7 s.                            D. từ 4.10-8 s đến 3,2.10-7 s. 

Câu 14: Một mạch dao động điện từ lí tưởng đang có dao động điện từ tự do. Biết điện tích cực đại trên 

một bản tụ điện là 4 2  C và cường độ dòng điện cực đại trong mạch là 0,5 2 A. Thời gian ngắn nhất 

để điện tích trên một bản tụ giảm từ giá trị cực đại đến nửa giá trị cực đại là 

    A. 
4

.
3

s                         B. 
16

.
3

s  C. 
2

.
3

s                         D. 
8

.
3

s  

Câu 15: Một mạch dao động điện từ LC lí tưởng gồm cuộn cảm thuần có độ tự cảm 5 H và tụ điện có 

điện dung 5F. Trong mạch có dao động điện từ tự do. Khoảng thời gian giữa hai lần liên tiếp mà điện 

tích trên một bản tụ điện có độ lớn cực đại là 

     A. 5.10-6s.                    B. 2,5.10-6s.           C.10.10-6s.                    D. 10-6s. 

Câu 16: Trong mạch dao động LC có dao động điện từ tự do (dao động riêng) với tần số góc 104 rad/s. 

Điện tích cực đại trên tụ điện là 10−9 C. Khi cường độ dòng điện trong mạch bằng 6.10−6 A thì điện tích 

trên tụ điện là  

        A. 6.10−10C.                 B. 8.10−10C.              C. 2.10−10C.                   D. 4.10−10C. 
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Câu 17: Một mạch dao động gồm một cuộn cảm thuần có độ tự cảm xác định và một tụ điện là tụ xoay, 

có điện dung thay đổi được theo quy luật hàm số bậc nhất của góc xoay α của bản linh động. Khi α = 00, 

tần số dao động riêng của mạch là 3 MHz. Khi α = 450, tần số dao động riêng của mạch là 1,5 MHz. Khi 

α = 1200, tần số dao động riêng của mạch là  

 A. 1,2 MHz.                      B. 1 MHz.           C. 0,8 MHz.                  D. 2 MHz. 

Câu 18. Khi nói về điện từ trường, phát biểu nào sau đây là sai? 

   A. Một từ trường biến thiên theo thời gian sinh ra một điện trường xoáy. 

   B. Một điện trường biến thiên theo thời gian sinh ra một từ trường xoáy. 

      C. Đường sức điện trường xoáy giống như đường sức điện trường do một điện tích không đổi, đứng 

yên gây ra. 

   D. Đường sức từ của từ trường xoáy là các đường cong kín bao quanh các đường sức điện trường. 

Câu 19: Sóng điện từ và sóng cơ học không có chung tính chất nào dưới đây? 

A. Mang năng lượng.  B. Truyền được trong chân không. 

C. Khúc xạ. D. Phản xạ. 

Câu 20: Sóng điện từ có tần số 12 MHz lan truyền với tốc độ 3.108 m/s thuộc loại sóng nào dưới đây? 

A. Sóng dài. B. Sóng trung. C. Sóng ngắn. D. Sóng cực ngắn. 

Câu 21: Một mạch dao động điện từ tự do có điện tích cực đại trên bản tụ là 1 µC và dòng điện cực đại 

qua cuộn dây là 0,314 A. Sóng điện từ do mạch dao động này phát ra thuộc loại 

    A. sóng dài.                     B. sóng trung.                   C. sóng ngắn.                  D. sóng cực ngắn. 

Câu 22: Mạch chọn sóng của  một máy thu vô tuyến gồm một cuộn dây có độ tự cảm mF
2108

1


 và một 

tụ xoay. Tính điện dung của tụ để thu được sóng điện từ có bước sóng 20m ? 

 A. 120pF           B. 65,5pF     C. 64,5pF          D. 150pF 

Câu 23:Sóng điện từ nào sau đây có khả năng xuyên qua tầng điện li 

         A. Sóng dài.                     B. Sóng trung.                 C. Sóng ngắn.                      D. Sóng cực ngắn 

Câu 24:Một sóng điện từ lan truyền trong chân không với bước sóng 300 m, cường độ điện trường cực 

đại E0, cảm ứng từ cực đại B0. Trên một phương truyền sóng có 2 điểm M, N  cách nhau 75 m ( N xa 

nguồn hơn). Biết tốc độ truyền sóng điện từ trong chân không 3.108m/s. Tại thời điểm t cảm ứng từ tại M 

có giá trị B0/2 và đang tăng. Sau thời gian ngắn nhất bao nhiêu thì cường độ điện trường tại N  có độ lớn 

E0/2:        A. 
1

4
s               B. 

1

6
s               C. 

1

3
s                       D. 

1

12
s  

Câu 25: Trong sơ đồ của một máy phát sóng vô tuyến điện, không có mạch 

A. khuếch đại.               B. biến điệu.                   C. phát dao động cao tần.    D. tách sóng. 

Câu 26: Trong dụng cụ nào dưới đây có cả một máy phát và một máy thu sóng vô tuyến? 

        A. Máy thu thanh.      B. Máy thu hình.            C. Điện thoại di động.         D. Cái điều khiển ti vi.  

Câu 27:Chọn phát biểu sai khi nói về ánh sáng đơn sắc? 

A. Mỗi ánh sáng đơn sắc có một màu xác định gọi là màu đơn sắc. 

B. Mỗi ánh sáng đơn sắc có một bước sóng xác định. 

C.Tốc độ truyền của một ánh sáng đơn sắc trong các môi trường trong suốt khác nhau là như nhau. 

D. Ánh sáng đơn sắc không bị tán sắc khi truyền qua lăng kính. 
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Câu 28: Chiếu xiên từ không khí vào nước một chùm sáng song song rất hẹp (coi như một tia sáng) gồm 

ba thành phần đơn sắc: đỏ, lam và tím. Gọi rđ, r , rt  lần lượt là góc khúc xạ ứng với tia màu đỏ, tia màu 

lam và tia màu tím. Hệ thức đúng là 

 A. r = rt = rđ. B. rt< r < rđ. C. rđ< r < rt. D. rt< rđ< r . 

Câu 29: Lăng kính thủy tinh có góc chiết quang A = 40, đặt trong không khí. Chiết suất của lăng kính đối 

với ánh sáng đỏ và tím lần lượt là 1,643 và 1,685. Chiếu một chùm tia sáng song song, hẹp gồm hai bức 

xạ đỏ và tím vào mặt bên của lăng kính theo phương vuông góc với mặt này. Góc tạo bởi tia đỏ và tia tím 

sau khi ló ra khỏi mặt bên kia của lăng kính. 

  A. 0,1680  B. 0,1540  C. 0,1730  D. 0,1340 

Câu 30: Một lăng kính có góc chiết quang A = 60 (coi là góc nhỏ) được đặt trong không khí. Chiếu một 

chùm ánh sáng trắng song song, hẹp vào mặt bên của lăng kính theo phương vuông góc với mặt phẳng 

phân giác của góc chiết quang, rất gần cạnh của lăng kính. Đặt một màn E sau lăng kính, vuông góc với 

phương của chùm tia tới và cách mặt phẳng phân giác của góc chiết quang 1,2 m. Chiết suất của lăng kính 

đối với ánh sáng đỏ là nđ = 1,642 và đối với ánh sáng tím là nt = 1,685. Độ rộng từ màu đỏ đến màu tím 

của quang phổ liên tục quan sát được trên màn là:  

 A. 4,5 mm. B. 36,9 mm. C. 10,1 mm. D. 5,4 mm. 

Câu 31: Khi nghiêng các đĩa CD dưới ánh sáng mặt trời, ta thấy xuất hiện các màu sặc sỡ như màu cầu 

vồng. Đó là kết quả của hiện tượng 

A.Giao thoa ánh sáng.  B. Khúc xạ ánh sáng.  C. Phản xạ ánh sáng.  D. Tán sắc ánh sáng. 

Câu 32: Phát biểu nào sau đây là sai? 

A.Giao thoa là hiện tượng đặt trưng của sóng. 

B.Nơi nào có sóng thì nơi ấy có giao thoa. 

C.Nơi nào có giao thoa thì nơi ấy có sóng. 

D.Hai sóng cùng phương, cùng tần số và độ lệch pha không thay đổi theo thời gian gọi là sóng kết hợp. 

Câu 33: Thí nghiệm với ánh sáng đơn sắc có bước sóng 500 nm, khoảng cách hai khe 0,5 mm, hai khe 

cách màn 1 m. Khoảng vân có giá trị  

A. 1 mm. B. 1,5 mm.  C. 1,2 mm.  D. 2 mm. 

Câu 34: Trong thí nghiệm Y-âng về giao thoa với ánh sáng đơn sắc, khoảng cách giữa hai khe là 1mm, 

khoảng cách từ mặt phẳng chứa hai khe đến màn là 2m. Trong hệ vân trên màn, vân sáng bậc 3 cách vân 

trung tâm 2,4 mm. Bước sóng của ánh sáng đơn sắc dùng trong thí nghiệm là 

 A. 0,5m. B. 0,7 m. C. 0,4 m. D. 0,6 m. 

Câu 35: Thí nghiệm với ánh sáng đơn sắc có bước sóng 600 nm, khoảng cách hai khe 0,5 mm, hai khe 

cách màn 1 m. Vị trí vân tối thứ 1 so với vân trung tâm là  

A. 1,2 mm.  B. 1 mm.  C. 0,6 mm. D. 0,5 mm. 

Câu 36: Trong thí nghiệm Y-âng về giao thoa ánh sáng, hai khe được chiếu bằng ánh sáng trắng có bước 

sóng từ 0,38 m đến 0,76m. Tại vị trí vân sáng bậc 4 của ánh sáng đơn sắc có bước sóng 0,76 m còn 

có bao nhiêu vân sáng nữa của các ánh sáng đơn sắc khác? 

 A. 3. B. 8. C. 7. D. 4. 

---Hết--- 
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SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HÀ NỘI 

 TRƯỜNG THPT SÓC SƠN 

 

ĐỀ KIỂM TRA GIỮA HỌC KỲ II MÔN VẬT LÝ 12 NĂM HỌC 2019-2020 

( Thời gian làm bài: 45 phút ) 

Mã đề 126 

Họ tên:…………………………………………..SBD………………. 

Câu 1: Một mạch dao động gồm một cuộn cảm thuần có độ tự cảm xác định và một tụ điện là tụ xoay, có 

điện dung thay đổi được theo quy luật hàm số bậc nhất của góc xoay α của bản linh động. Khi α = 00, tần 

số dao động riêng của mạch là 3 MHz. Khi α = 450, tần số dao động riêng của mạch là 1,5 MHz. Khi α = 

1200, tần số dao động riêng của mạch là  

 A. 1,2 MHz.                      B. 1 MHz.           C. 0,8 MHz.                  D. 2 MHz. 

Câu 2: Khi nói về điện từ trường, phát biểu nào sau đây là sai? 

   A. Một từ trường biến thiên theo thời gian sinh ra một điện trường xoáy. 

   B. Một điện trường biến thiên theo thời gian sinh ra một từ trường xoáy. 

      C. Đường sức điện trường xoáy giống như đường sức điện trường do một điện tích không đổi, đứng 

yên gây ra. 

   D. Đường sức từ của từ trường xoáy là các đường cong kín bao quanh các đường sức điện trường. 

Câu 3: Sóng điện từ và sóng cơ học không có chung tính chất nào dưới đây? 

A. Mang năng lượng.  B. Truyền được trong chân không. 

C. Khúc xạ. D. Phản xạ. 

Câu 4: Sóng điện từ có tần số 12 MHz lan truyền với tốc độ 3.108 m/s thuộc loại sóng nào dưới đây? 

A. Sóng dài. B. Sóng trung. C. Sóng ngắn. D. Sóng cực ngắn. 

Câu 5: Một mạch dao động điện từ tự do có điện tích cực đại trên bản tụ là 1 µC và dòng điện cực đại 

qua cuộn dây là 0,314 A. Sóng điện từ do mạch dao động này phát ra thuộc loại 

    A. sóng dài.                     B. sóng trung.                   C. sóng ngắn.                  D. sóng cực ngắn. 

Câu 6: Mạch chọn sóng của  một máy thu vô tuyến gồm một cuộn dây có độ tự cảm mF
2108
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 và một 

tụ xoay. Tính điện dung của tụ để thu được sóng điện từ có bước sóng 20m ? 

 A. 120pF           B. 65,5pF     C. 64,5pF          D. 150pF 

Câu 7:Sóng điện từ nào sau đây có khả năng xuyên qua tầng điện li 

         A. Sóng dài.                     B. Sóng trung.                 C. Sóng ngắn.                      D. Sóng cực ngắn 

Câu 8:Một sóng điện từ lan truyền trong chân không với bước sóng 300 m, cường độ điện trường cực đại 

E0, cảm ứng từ cực đại B0. Trên một phương truyền sóng có 2 điểm M, N  cách nhau 75 m ( N xa nguồn 

hơn). Biết tốc độ truyền sóng điện từ trong chân không 3.108m/s. Tại thời điểm t cảm ứng từ tại M có giá 

trị B0/2 và đang tăng. Sau thời gian ngắn nhất bao nhiêu thì cường độ điện trường tại N  có độ lớn E0/2:        

A. 
1

4
s               B. 

1

6
s               C. 

1

3
s                       D. 

1

12
s  

Câu 9: Trong sơ đồ của một máy phát sóng vô tuyến điện, không có mạch 

A. khuếch đại.               B. biến điệu.                   C. phát dao động cao tần.    D. tách sóng. 

Câu 10: Trong dụng cụ nào dưới đây có cả một máy phát và một máy thu sóng vô tuyến? 

        A. Máy thu thanh.      B. Máy thu hình.            C. Điện thoại di động.         D. Cái điều khiển ti vi.  
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Câu 11:Chọn phát biểu sai khi nói về ánh sáng đơn sắc? 

A. Mỗi ánh sáng đơn sắc có một màu xác định gọi là màu đơn sắc. 

B. Mỗi ánh sáng đơn sắc có một bước sóng xác định. 

C.Tốc độ truyền của một ánh sáng đơn sắc trong các môi trường trong suốt khác nhau là như nhau. 

D. Ánh sáng đơn sắc không bị tán sắc khi truyền qua lăng kính. 

Câu 12: Chiếu xiên từ không khí vào nước một chùm sáng song song rất hẹp (coi như một tia sáng) gồm 

ba thành phần đơn sắc: đỏ, lam và tím. Gọi rđ, r , rt  lần lượt là góc khúc xạ ứng với tia màu đỏ, tia màu 

lam và tia màu tím. Hệ thức đúng là 

 A. r = rt = rđ. B. rt< r < rđ. C. rđ< r < rt. D. rt< rđ< r . 

Câu 13: Lăng kính thủy tinh có góc chiết quang A = 40, đặt trong không khí. Chiết suất của lăng kính đối 

với ánh sáng đỏ và tím lần lượt là 1,643 và 1,685. Chiếu một chùm tia sáng song song, hẹp gồm hai bức 

xạ đỏ và tím vào mặt bên của lăng kính theo phương vuông góc với mặt này. Góc tạo bởi tia đỏ và tia tím 

sau khi ló ra khỏi mặt bên kia của lăng kính. 

  A. 0,1680  B. 0,1540  C. 0,1730  D. 0,1340 

Câu 14: Một lăng kính có góc chiết quang A = 60 (coi là góc nhỏ) được đặt trong không khí. Chiếu một 

chùm ánh sáng trắng song song, hẹp vào mặt bên của lăng kính theo phương vuông góc với mặt phẳng 

phân giác của góc chiết quang, rất gần cạnh của lăng kính. Đặt một màn E sau lăng kính, vuông góc với 

phương của chùm tia tới và cách mặt phẳng phân giác của góc chiết quang 1,2 m. Chiết suất của lăng kính 

đối với ánh sáng đỏ là nđ = 1,642 và đối với ánh sáng tím là nt = 1,685. Độ rộng từ màu đỏ đến màu tím 

của quang phổ liên tục quan sát được trên màn là:  

 A. 4,5 mm. B. 36,9 mm. C. 10,1 mm. D. 5,4 mm. 

Câu 15: Khi nghiêng các đĩa CD dưới ánh sáng mặt trời, ta thấy xuất hiện các màu sặc sỡ như màu cầu 

vồng. Đó là kết quả của hiện tượng 

A.Giao thoa ánh sáng.  B. Khúc xạ ánh sáng.  C. Phản xạ ánh sáng.  D. Tán sắc ánh sáng. 

Câu 16: Phát biểu nào sau đây là sai? 

A.Giao thoa là hiện tượng đặt trưng của sóng 

B.Nơi nào có sóng thì nơi ấy có giao thoa. 

C.Nơi nào có giao thoa thì nơi ấy có sóng.  

D.Hai sóng cùng phương, cùng tần số và độ lệch pha không thay đổi theo thời gian gọi là sóng kết hợp. 

Câu 17: Thí nghiệm với ánh sáng đơn sắc có bước sóng 500 nm, khoảng cách hai khe 0,5 mm, hai khe 

cách màn 1 m. Khoảng vân có giá trị   A. 1 mm. B. 1,5 mm.        C. 1,2 mm.      D. 2 mm. 

Câu 18: Trong thí nghiệm Y-âng về giao thoa với ánh sáng đơn sắc, khoảng cách giữa hai khe là 1mm, 

khoảng cách từ mặt phẳng chứa hai khe đến màn là 2m. Trong hệ vân trên màn, vân sáng bậc 3 cách vân 

trung tâm 2,4 mm. Bước sóng của ánh sáng đơn sắc dùng trong thí nghiệm là 

 A. 0,5m. B. 0,7 m. C. 0,4 m. D. 0,6 m. 

Câu 19: Thí nghiệm với ánh sáng đơn sắc có bước sóng 600 nm, khoảng cách hai khe 0,5 mm, hai khe 

cách màn 1 m. Vị trí vân tối thứ 1 so với vân trung tâm là  

A. 1,2 mm.  B. 1 mm.  C. 0,6 mm. D. 0,5 mm. 

Câu 20: Trong thí nghiệm Y-âng về giao thoa ánh sáng, hai khe được chiếu bằng ánh sáng trắng có bước 

sóng từ 0,38 m đến 0,76m. Tại vị trí vân sáng bậc 4 của ánh sáng đơn sắc có bước sóng 0,76 m còn 

có bao nhiêu vân sáng nữa của các ánh sáng đơn sắc khác? 

 A. 3. B. 8. C. 7. D. 4. 
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Câu 21.Trong thí nghiệm Y-âng về giao thoa ánh sáng, hai khe được chiếu bằng ánh sáng đơn sắc có bước 

sóng 0,6 μm. Khoảng cách giữa hai khe là 1 mm, khoảng cách từ mặt phẳng chứa hai khe đến màn quan sát 

là  2,5 m, bề rộng miền giao thoa là 1,25 cm. Tổng số vân sáng và vân tối có trong miền giao thoa là 

 A. 21 vân.  B. 15 vân. C. 17 vân. D. 19 vân. 

Câu 22: Trong thí nghiệm Y-âng về giao thoa ánh sáng, khoảng cách giữa hai khe là 0,5 mm, khoảng 

cách từ hai khe đến màn quan sát là 2m. Nguồn sáng dùng trong thí nghiệm gồm hai bức xạ có bước sóng 

1 = 450 nm và 2 = 600 nm. Trên màn quan sát, gọi M, N là hai điểm ở cùng một phía so với vân trung 

tâm và cách vân trung tâm lần lượt là 5,5 mm và 22 mm. Trên đoạn MN, số vị trí vân sáng trùng nhau của 

hai bức xạ là 

 A. 4. B. 2. C. 5. D. 3. 

Câu 23: Phát biểu nào về quang phổ liên tục là đúng. 

A. Khi nhiệt độ tăng dần thì miền quang phổ lan dần từ bức xạ có bước sóng ngắn sang bức xạ có bước 

sóng dài. 

B. Quang phổ liên tục phụ thuộc vào thành phần cấu tạo hoá học của nguồn sáng. 

C. Gồm nhiều dải màu nối liền nhau một cách liên tục và không nhất thiết phải đầy đủ từ màu đỏ đến 

màu tím. 

D. Sự phân bố độ sáng của các vùng màu khác nhau trong quang phổ liên tục phụ thuộc vào nhiệt độ 

của vật 

Câu 24. Tia hồng ngoại 

       A. do các vật có nhiệt độ cao hơn nhiệt độ môi trường xung quanh phát ra. 

       B. là sóng điện từ có bước sóng nhỏ hơn 0,4 µm. 

       C. là một bức xạ đơn sắc màu hồng. 

       D. bị lệch trong điện trường và từ trường. 

Câu 25. Tia tử ngoại được dùng 

      A. để tìm khuyết tật bên trong sản phẩm bằng kim loại.  

      B. trong y tế để chụp điện, chiếu điện. 

      C. để chụp ảnh bề mặt Trái Đất từ vệ tinh.        

      D. để tìm vết nứt trên bề mặt sản phẩm bằng kim loại. 

Câu 26. Tia Rơnghen có  

    A. cùng bản chất với sóng âm.  

      B. bước sóng lớn hơn bước sóng của tia hồng ngoại. 

   C. cùng bản chất với sóng vô tuyến.  

      D. điện tích âm. 

Câu 27: Khi nói về tia Rơn-ghen và tia tử ngoại, phát biểu nào sau đây sai? 

      A. Tia Rơn-ghen và tia tử ngoại có cùng bản chất là sóng điện từ. 

       B. Tần số của tia Rơn-ghen nhỏ hơn tần số của tia tử ngoại. 

       C. Tần số của tia Rơn-ghen lớn hơn tần số của tia tử ngoại. 

       D. Tia Rơn-ghen và tia tử ngoại đều có khả năng gây phát quang một số chất. 

Câu 28: Giữa anôt và catôt  của một ống phát tia X có hiệu điện thế không đổi là 25 kV. Bỏ qua động 

năng của êlectron khi bứt ra từ catôt. Bước sóng ngắn nhất của tia X mà ống có thể phát ra bằng 

       A. 31,57 pm.              B. 35,15 pm.             C. 39,73 pm.           D. 49,69 pm. 
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Câu 29: 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. 
LC

2
.                B. 

LC

1
.                 C. 

LC2

1
.              D. 

LC

1
. 

Câu 30: Một mạch dao động điện từ LC lí tưởng đang thực hiện dao động điện từ tự do. Điện tích cực đại 

trên một bản tụ là 2.10-6C, cường độ dòng điện cực đại trong mạch là 0,1A. Chu kì dao động  điện từ tự 

do trong mạch bằng 

    A. 
610

.
3
s



                      B. 
310

3
s



.                   C. 4.10-7 s.                D. 4.10-5 s.  

Câu 31: Trong một mạch dao động LC không có điện trở thuần, có dao động điện từ tự do (dao động 

riêng). Hiệu điện thế cực đại giữa hai bản tụ và cường độ dòng điện cực đại qua mạch lần lượt là U0 và I0. 

Tại thời điểm cường độ dòng điện trong mạch có giá trị 0I

2
 thì độ lớn hiệu điện thế giữa hai bản tụ điện là 

     A. 
0

3
U .

4
                      B. 0

3
U .

2
 C. 

0

1
U .

2
                      D. 0

3
U .

4
 

Câu 32: Xét hai mạch dao động điện từ lí tưởng. Chu kì dao động riêng của mạch thứ nhất là T1, của 

mạch thức 2 là T2 = 2T1. Ban đầu điện tích trên mỗi bản tụ điện có độ lớn cực đại Q0. Sau đó mỗi tụ điện 

phóng điện qua cuộn cảm của mạch. Khi điện tích trên mỗi bản tụ của hai mạch đều có độ lớn bằng q (0 < 

q < Q0) thì tỉ số độ lớn cường độ dòng điện trong mạch thứ nhất và độ lớn cường độ dòng điện trong 

mạch thứ hai là 

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

Câu 33: Một mạch dao động lý tưởng gồm cuộn cảm thuần có độ tự cảm 4H và một tụ điện có điện 

dung biến đổi từ 10 pF đến 640 pF. Lấy 2 = 10. Chu kì dao động riêng của mạch có giá trị 

        A. từ 4.10-8 s đến 2,4.10-7 s.                            B. từ 2.10-8 s đến 3.10-7 s. 

        C. từ 2.10-8 s đến 3,6.10-7 s.                            D. từ 4.10-8 s đến 3,2.10-7 s. 

Câu 34: Một mạch dao động điện từ lí tưởng đang có dao động điện từ tự do. Biết điện tích cực đại trên 

một bản tụ điện là 4 2  C và cường độ dòng điện cực đại trong mạch là 0,5 2 A. Thời gian ngắn nhất 

để điện tích trên một bản tụ giảm từ giá trị cực đại đến nửa giá trị cực đại là 

    A. 
4

.
3

s                         B. 
16

.
3

s  C. 
2

.
3

s                         D. 
8

.
3

s  

Câu 35: Một mạch dao động điện từ LC lí tưởng gồm cuộn cảm thuần có độ tự cảm 5 H và tụ điện có 

điện dung 5F. Trong mạch có dao động điện từ tự do. Khoảng thời gian giữa hai lần liên tiếp mà điện 

tích trên một bản tụ điện có độ lớn cực đại là 

     A. 5.10-6s.                    B. 2,5.10-6s.           C.10.10-6s.                    D. 10-6s. 

Câu 36: Trong mạch dao động LC có dao động điện từ tự do (dao động riêng) với tần số góc 104 rad/s. 

Điện tích cực đại trên tụ điện là 10−9 C. Khi cường độ dòng điện trong mạch bằng 6.10−6 A thì điện tích 

trên tụ điện là  

        A. 6.10−10C.                 B. 8.10−10C.              C. 2.10−10C.                   D. 4.10−10C. 

---Hết--- 
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 SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HÀ NỘI 

 TRƯỜNG THPT SÓC SƠN 

ĐỀ KIỂM TRA GIỮA HỌC KỲ II MÔN VẬT LÝ 12 NĂM HỌC 2019-2020 

( Thời gian làm bài: 45 phút ) 

Mã đề 127 

Họ tên:…………………………………………..SBD………………. 

Câu 1: Phát biểu nào sau đây là sai? 

A.Giao thoa là hiện tượng đặt trưng của sóng. 

B.Nơi nào có sóng thì nơi ấy có giao thoa. 

C.Nơi nào có giao thoa thì nơi ấy có sóng. 

D.Hai sóng cùng phương, cùng tần số và độ lệch pha không thay đổi theo thời gian gọi là sóng kết hợp. 

Câu 2: Thí nghiệm với ánh sáng đơn sắc có bước sóng 500 nm, khoảng cách hai khe 0,5 mm, hai khe 

cách màn 1 m. Khoảng vân có giá trị  

A. 1 mm. B. 1,5 mm.  C. 1,2 mm.  D. 2 mm. 

Câu 3: Trong thí nghiệm Y-âng về giao thoa với ánh sáng đơn sắc, khoảng cách giữa hai khe là 1mm, 

khoảng cách từ mặt phẳng chứa hai khe đến màn là 2m. Trong hệ vân trên màn, vân sáng bậc 3 cách vân 

trung tâm 2,4 mm. Bước sóng của ánh sáng đơn sắc dùng trong thí nghiệm là 

 A. 0,5m. B. 0,7 m. C. 0,4 m. D. 0,6 m. 

Câu 4: Thí nghiệm với ánh sáng đơn sắc có bước sóng 600 nm, khoảng cách hai khe 0,5 mm, hai khe 

cách màn 1 m. Vị trí vân tối thứ 1 so với vân trung tâm là  

A. 1,2 mm.  B. 1 mm.  C. 0,6 mm. D. 0,5 mm. 

Câu 5: Trong thí nghiệm Y-âng về giao thoa ánh sáng, hai khe được chiếu bằng ánh sáng trắng có bước 

sóng từ 0,38 m đến 0,76m. Tại vị trí vân sáng bậc 4 của ánh sáng đơn sắc có bước sóng 0,76 m còn 

có bao nhiêu vân sáng nữa của các ánh sáng đơn sắc khác? 

             A. 3.       B. 8. C. 7. D. 4. 

Câu 6.Trong thí nghiệm Y-âng về giao thoa ánh sáng, hai khe được chiếu bằng ánh sáng đơn sắc có bước 

sóng 0,6 μm. Khoảng cách giữa hai khe là 1 mm, khoảng cách từ mặt phẳng chứa hai khe đến màn quan sát 

là  2,5 m, bề rộng miền giao thoa là 1,25 cm. Tổng số vân sáng và vân tối có trong miền giao thoa là 

 A. 21 vân.  B. 15 vân.  C. 17 vân.  D. 19 vân. 

Câu 7: Trong thí nghiệm Y-âng về giao thoa ánh sáng, khoảng cách giữa hai khe là 0,5 mm, khoảng cách 

từ hai khe đến màn quan sát là 2m. Nguồn sáng dùng trong thí nghiệm gồm hai bức xạ có bước sóng 1 = 

450 nm và 2 = 600 nm. Trên màn quan sát, gọi M, N là hai điểm ở cùng một phía so với vân trung tâm 

và cách vân trung tâm lần lượt là 5,5 mm và 22 mm. Trên đoạn MN, số vị trí vân sáng trùng nhau của hai 

bức xạ là    A. 4.        B. 2.    C. 5. D. 3. 

Câu 8: Phát biểu nào về quang phổ liên tục là đúng. 

A. Khi nhiệt độ tăng dần thì miền quang phổ lan dần từ bức xạ có bước sóng ngắn sang bức xạ có bước 

sóng dài. 

B. Quang phổ liên tục phụ thuộc vào thành phần cấu tạo hoá học của nguồn sáng. 

C. Gồm nhiều dải màu nối liền nhau một cách liên tục và không nhất thiết phải đầy đủ từ màu đỏ đến 

màu tím. 

D. Sự phân bố độ sáng của các vùng màu khác nhau trong quang phổ liên tục phụ thuộc vào nhiệt độ 

của vật 

127-Trang 1 



Câu 9. Tia hồng ngoại 

       A. do các vật có nhiệt độ cao hơn nhiệt độ môi trường xung quanh phát ra. 

       B. là sóng điện từ có bước sóng nhỏ hơn 0,4 µm. 

       C. là một bức xạ đơn sắc màu hồng. 

       D. bị lệch trong điện trường và từ trường. 

Câu 10. Tia tử ngoại được dùng 

      A. để tìm khuyết tật bên trong sản phẩm bằng kim loại.  

      B. trong y tế để chụp điện, chiếu điện. 

      C. để chụp ảnh bề mặt Trái Đất từ vệ tinh.        

      D. để tìm vết nứt trên bề mặt sản phẩm bằng kim loại. 

Câu 11. Tia Rơnghen có  

    A. cùng bản chất với sóng âm.  

      B. bước sóng lớn hơn bước sóng của tia hồng ngoại. 

   C. cùng bản chất với sóng vô tuyến.  

      D. điện tích âm. 

Câu 12: Giữa anôt và catôt  của một ống phát tia X có hiệu điện thế không đổi là 25 kV. Bỏ qua động 

năng của êlectron khi bứt ra từ catôt. Bước sóng ngắn nhất của tia X mà ống có thể phát ra bằng 

       A. 31,57 pm.              B. 35,15 pm.             C. 39,73 pm.           D. 49,69 pm. 

Câu 13: 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. 
LC

2
.                B. 

LC

1
.                 C. 

LC2

1
.              D. 

LC

1
. 

Câu 14: Một mạch dao động điện từ LC lí tưởng đang thực hiện dao động điện từ tự do. Điện tích cực đại 

trên một bản tụ là 2.10-6C, cường độ dòng điện cực đại trong mạch là 0,1A. Chu kì dao động  điện từ tự 

do trong mạch bằng 

    A. 
610

.
3
s



                      B. 
310

3
s



.                   C. 4.10-7 s.                D. 4.10-5 s.  

Câu 15: Trong một mạch dao động LC không có điện trở thuần, có dao động điện từ tự do (dao động 

riêng). Hiệu điện thế cực đại giữa hai bản tụ và cường độ dòng điện cực đại qua mạch lần lượt là U0 và I0. 

Tại thời điểm cường độ dòng điện trong mạch có giá trị 0I

2
 thì độ lớn hiệu điện thế giữa hai bản tụ điện là 

     A. 
0

3
U .

4
                      B. 0

3
U .

2
 C. 

0

1
U .

2
                      D. 0

3
U .
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Câu 16: Xét hai mạch dao động điện từ lí tưởng. Chu kì dao động riêng của mạch thứ nhất là T1, của 

mạch thức 2 là T2 = 2T1. Ban đầu điện tích trên mỗi bản tụ điện có độ lớn cực đại Q0. Sau đó mỗi tụ điện 

phóng điện qua cuộn cảm của mạch. Khi điện tích trên mỗi bản tụ của hai mạch đều có độ lớn bằng q (0 < 

q < Q0) thì tỉ số độ lớn cường độ dòng điện trong mạch thứ nhất và độ lớn cường độ dòng điện trong 

mạch thứ hai là     A. 1/4.                         B. 4.                            C. 2.                          D. 1/2. 

Câu 17: Một mạch dao động lý tưởng gồm cuộn cảm thuần có độ tự cảm 4H và một tụ điện có điện 

dung biến đổi từ 10 pF đến 640 pF. Lấy 2 = 10. Chu kì dao động riêng của mạch có giá trị 

        A. từ 4.10-8 s đến 2,4.10-7 s.                            B. từ 2.10-8 s đến 3.10-7 s. 

        C. từ 2.10-8 s đến 3,6.10-7 s.                            D. từ 4.10-8 s đến 3,2.10-7 s. 
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Câu 18: Một mạch dao động điện từ lí tưởng đang có dao động điện từ tự do. Biết điện tích cực đại trên 

một bản tụ điện là 4 2  C và cường độ dòng điện cực đại trong mạch là 0,5 2 A. Thời gian ngắn nhất 

để điện tích trên một bản tụ giảm từ giá trị cực đại đến nửa giá trị cực đại là 

    A. 
4

.
3

s                         B. 
16

.
3

s  C. 
2

.
3

s                         D. 
8

.
3

s  

Câu 19: Một mạch dao động điện từ LC lí tưởng gồm cuộn cảm thuần có độ tự cảm 5 H và tụ điện có 

điện dung 5F. Trong mạch có dao động điện từ tự do. Khoảng thời gian giữa hai lần liên tiếp mà điện 

tích trên một bản tụ điện có độ lớn cực đại là 

     A. 5.10-6s.                    B. 2,5.10-6s.           C.10.10-6s.                    D. 10-6s. 

Câu 20: Trong mạch dao động LC có dao động điện từ tự do (dao động riêng) với tần số góc 104 rad/s. 

Điện tích cực đại trên tụ điện là 10−9 C. Khi cường độ dòng điện trong mạch bằng 6.10−6 A thì điện tích 

trên tụ điện là  

        A. 6.10−10C.                 B. 8.10−10C.              C. 2.10−10C.                   D. 4.10−10C. 

Câu 21: Một mạch dao động gồm một cuộn cảm thuần có độ tự cảm xác định và một tụ điện là tụ xoay, 

có điện dung thay đổi được theo quy luật hàm số bậc nhất của góc xoay α của bản linh động. Khi α = 00, 

tần số dao động riêng của mạch là 3 MHz. Khi α = 450, tần số dao động riêng của mạch là 1,5 MHz. Khi 

α = 1200, tần số dao động riêng của mạch là  

 A. 1,2 MHz.                      B. 1 MHz.           C. 0,8 MHz.                  D. 2 MHz. 

Câu 22. Khi nói về điện từ trường, phát biểu nào sau đây là sai? 

   A. Một từ trường biến thiên theo thời gian sinh ra một điện trường xoáy. 

   B. Một điện trường biến thiên theo thời gian sinh ra một từ trường xoáy. 

      C. Đường sức điện trường xoáy giống như đường sức điện trường do một điện tích không đổi, đứng 

yên gây ra. 

   D. Đường sức từ của từ trường xoáy là các đường cong kín bao quanh các đường sức điện trường. 

Câu 23: Sóng điện từ và sóng cơ học không có chung tính chất nào dưới đây? 

A. Mang năng lượng.  B. Truyền được trong chân không. 

C. Khúc xạ. D. Phản xạ. 

Câu 24: Sóng điện từ có tần số 12 MHz lan truyền với tốc độ 3.108 m/s thuộc loại sóng nào dưới đây? 

A. Sóng dài. B. Sóng trung. C. Sóng ngắn. D. Sóng cực ngắn. 

Câu 25: Một mạch dao động điện từ tự do có điện tích cực đại trên bản tụ là 1 µC và dòng điện cực đại 

qua cuộn dây là 0,314 A. Sóng điện từ do mạch dao động này phát ra thuộc loại 

    A. sóng dài.                     B. sóng trung.                   C. sóng ngắn.                  D. sóng cực ngắn. 

Câu 26: Mạch chọn sóng của  một máy thu vô tuyến gồm một cuộn dây có độ tự cảm mF
2108

1


 và một 

tụ xoay. Tính điện dung của tụ để thu được sóng điện từ có bước sóng 20m ? 

 A. 120pF           B. 65,5pF     C. 64,5pF          D. 150pF 

Câu 27:Sóng điện từ nào sau đây có khả năng xuyên qua tầng điện li 

         A. Sóng dài.                     B. Sóng trung.                 C. Sóng ngắn.                      D. Sóng cực ngắn 

Câu 28: Trong sơ đồ của một máy phát sóng vô tuyến điện, không có mạch 

A. khuếch đại.               B. biến điệu.                   C. phát dao động cao tần.    D. tách sóng. 
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Câu 29: Một sóng điện từ lan truyền trong chân không với bước sóng 300 m, cường độ điện trường cực 

đại E0, cảm ứng từ cực đại B0. Trên một phương truyền sóng có 2 điểm M, N  cách nhau 75 m ( N xa 

nguồn hơn). Biết tốc độ truyền sóng điện từ trong chân không 3.108m/s. Tại thời điểm t cảm ứng từ tại M 

có giá trị B0/2 và đang tăng. Sau thời gian ngắn nhất bao nhiêu thì cường độ điện trường tại N  có độ lớn 

E0/2:        A. 
1

4
s               B. 

1

6
s               C. 

1

3
s                       D. 

1

12
s  

Câu 30: Trong dụng cụ nào dưới đây có cả một máy phát và một máy thu sóng vô tuyến? 

        A. Máy thu thanh.      B. Máy thu hình.            C. Điện thoại di động.         D. Cái điều khiển ti vi.  

Câu 31:Chọn phát biểu sai khi nói về ánh sáng đơn sắc? 

A. Mỗi ánh sáng đơn sắc có một màu xác định gọi là màu đơn sắc. 

B. Mỗi ánh sáng đơn sắc có một bước sóng xác định. 

C.Tốc độ truyền của một ánh sáng đơn sắc trong các môi trường trong suốt khác nhau là như nhau. 

D. Ánh sáng đơn sắc không bị tán sắc khi truyền qua lăng kính. 

Câu 32: Chiếu xiên từ không khí vào nước một chùm sáng song song rất hẹp (coi như một tia sáng) gồm 

ba thành phần đơn sắc: đỏ, lam và tím. Gọi rđ, r , rt  lần lượt là góc khúc xạ ứng với tia màu đỏ, tia màu 

lam và tia màu tím. Hệ thức đúng là 

 A. r = rt = rđ. B. rt< r < rđ. C. rđ< r < rt. D. rt< rđ< r . 

Câu 33: Lăng kính thủy tinh có góc chiết quang A = 40, đặt trong không khí. Chiết suất của lăng kính đối 

với ánh sáng đỏ và tím lần lượt là 1,643 và 1,685. Chiếu một chùm tia sáng song song, hẹp gồm hai bức 

xạ đỏ và tím vào mặt bên của lăng kính theo phương vuông góc với mặt này. Góc tạo bởi tia đỏ và tia tím 

sau khi ló ra khỏi mặt bên kia của lăng kính. 

  A. 0,1680  B. 0,1540  C. 0,1730  D. 0,1340 

Câu 34: Một lăng kính có góc chiết quang A = 60 (coi là góc nhỏ) được đặt trong không khí. Chiếu một 

chùm ánh sáng trắng song song, hẹp vào mặt bên của lăng kính theo phương vuông góc với mặt phẳng 

phân giác của góc chiết quang, rất gần cạnh của lăng kính. Đặt một màn E sau lăng kính, vuông góc với 

phương của chùm tia tới và cách mặt phẳng phân giác của góc chiết quang 1,2 m. Chiết suất của lăng kính 

đối với ánh sáng đỏ là nđ = 1,642 và đối với ánh sáng tím là nt = 1,685. Độ rộng từ màu đỏ đến màu tím 

của quang phổ liên tục quan sát được trên màn là:  

 A. 4,5 mm. B. 36,9 mm. C. 10,1 mm. D. 5,4 mm. 

Câu 35: Khi nghiêng các đĩa CD dưới ánh sáng mặt trời, ta thấy xuất hiện các màu sặc sỡ như màu cầu 

vồng. Đó là kết quả của hiện tượng 

A.Giao thoa ánh sáng.  B. Khúc xạ ánh sáng.  C. Phản xạ ánh sáng.  D. Tán sắc ánh sáng. 

Câu 36: Khi nói về tia Rơn-ghen và tia tử ngoại, phát biểu nào sau đây sai? 

      A. Tia Rơn-ghen và tia tử ngoại có cùng bản chất là sóng điện từ. 

       B. Tần số của tia Rơn-ghen nhỏ hơn tần số của tia tử ngoại. 

       C. Tần số của tia Rơn-ghen lớn hơn tần số của tia tử ngoại. 

       D. Tia Rơn-ghen và tia tử ngoại đều có khả năng gây phát quang một số chất. 

---Hết--- 
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 SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HÀ NỘI 

 TRƯỜNG THPT SÓC SƠN 

 

ĐỀ KIỂM TRA GIỮA HỌC KỲ II MÔN VẬT LÝ 12 NĂM HỌC 2019-2020 

( Thời gian làm bài: 45 phút ) 

Mã đề 128 

Họ tên:…………………………………………..SBD………………. 

Câu 1: Một mạch dao động điện từ tự do có điện tích cực đại trên bản tụ là 1 µC và dòng điện cực đại 

qua cuộn dây là 0,314 A. Sóng điện từ do mạch dao động này phát ra thuộc loại 

    A. sóng dài.                     B. sóng trung.                   C. sóng ngắn.                  D. sóng cực ngắn. 

Câu 2: Mạch chọn sóng của  một máy thu vô tuyến gồm một cuộn dây có độ tự cảm mF
2108

1


 và một 

tụ xoay. Tính điện dung của tụ để thu được sóng điện từ có bước sóng 20m ? 

 A. 120pF           B. 65,5pF     C. 64,5pF          D. 150pF 

Câu 3:Sóng điện từ nào sau đây có khả năng xuyên qua tầng điện li 

         A. Sóng dài.                     B. Sóng trung.                 C. Sóng ngắn.                      D. Sóng cực ngắn 

Câu 4:Một sóng điện từ lan truyền trong chân không với bước sóng 300 m, cường độ điện trường cực đại 

E0, cảm ứng từ cực đại B0. Trên một phương truyền sóng có 2 điểm M, N  cách nhau 75 m ( N xa nguồn 

hơn). Biết tốc độ truyền sóng điện từ trong chân không 3.108m/s. Tại thời điểm t cảm ứng từ tại M có giá 

trị B0/2 và đang tăng. Sau thời gian ngắn nhất bao nhiêu thì cường độ điện trường tại N  có độ lớn E0/2:        

A. 
1

4
s               B. 

1

6
s               C. 

1

3
s                       D. 

1

12
s  

Câu 5: Trong sơ đồ của một máy phát sóng vô tuyến điện, không có mạch 

A. khuếch đại.               B. biến điệu.                   C. phát dao động cao tần.    D. tách sóng. 

Câu 6: Trong dụng cụ nào dưới đây có cả một máy phát và một máy thu sóng vô tuyến? 

        A. Máy thu thanh.      B. Máy thu hình.            C. Điện thoại di động.         D. Cái điều khiển ti vi.  

Câu 7:Chọn phát biểu sai khi nói về ánh sáng đơn sắc? 

A. Mỗi ánh sáng đơn sắc có một màu xác định gọi là màu đơn sắc. 

B. Mỗi ánh sáng đơn sắc có một bước sóng xác định. 

C.Tốc độ truyền của một ánh sáng đơn sắc trong các môi trường trong suốt khác nhau là như nhau. 

D. Ánh sáng đơn sắc không bị tán sắc khi truyền qua lăng kính. 

Câu 8: Chiếu xiên từ không khí vào nước một chùm sáng song song rất hẹp (coi như một tia sáng) gồm 

ba thành phần đơn sắc: đỏ, lam và tím. Gọi rđ, r , rt  lần lượt là góc khúc xạ ứng với tia màu đỏ, tia màu 

lam và tia màu tím. Hệ thức đúng là 

 A. r = rt = rđ. B. rt< r < rđ. C. rđ< r < rt. D. rt< rđ< r . 

Câu 9: Lăng kính thủy tinh có góc chiết quang A = 40, đặt trong không khí. Chiết suất của lăng kính đối 

với ánh sáng đỏ và tím lần lượt là 1,643 và 1,685. Chiếu một chùm tia sáng song song, hẹp gồm hai bức 

xạ đỏ và tím vào mặt bên của lăng kính theo phương vuông góc với mặt này. Góc tạo bởi tia đỏ và tia tím 

sau khi ló ra khỏi mặt bên kia của lăng kính. 

  A. 0,1680  B. 0,1540  C. 0,1730  D. 0,1340 
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Câu 10: Một lăng kính có góc chiết quang A = 60 (coi là góc nhỏ) được đặt trong không khí. Chiếu một 

chùm ánh sáng trắng song song, hẹp vào mặt bên của lăng kính theo phương vuông góc với mặt phẳng 

phân giác của góc chiết quang, rất gần cạnh của lăng kính. Đặt một màn E sau lăng kính, vuông góc với 

phương của chùm tia tới và cách mặt phẳng phân giác của góc chiết quang 1,2 m. Chiết suất của lăng kính 

đối với ánh sáng đỏ là nđ = 1,642 và đối với ánh sáng tím là nt = 1,685. Độ rộng từ màu đỏ đến màu tím 

của quang phổ liên tục quan sát được trên màn là:   

 A. 4,5 mm. B. 36,9 mm. C. 10,1 mm. D. 5,4 mm. 

Câu 11: Khi nghiêng các đĩa CD dưới ánh sáng mặt trời, ta thấy xuất hiện các màu sặc sỡ như màu cầu 

vồng. Đó là kết quả của hiện tượng 

A.Giao thoa ánh sáng.  B. Khúc xạ ánh sáng.  C. Phản xạ ánh sáng.  D. Tán sắc ánh sáng. 

Câu 12: Phát biểu nào sau đây là sai? 

A.Giao thoa là hiện tượng đặt trưng của sóng. 

B.Nơi nào có sóng thì nơi ấy có giao thoa. 

C.Nơi nào có giao thoa thì nơi ấy có sóng. 

D.Hai sóng cùng phương, cùng tần số và độ lệch pha không thay đổi theo thời gian gọi là sóng kết hợp. 

Câu 13: Thí nghiệm với ánh sáng đơn sắc có bước sóng 500 nm, khoảng cách hai khe 0,5 mm, hai khe 

cách màn 1 m. Khoảng vân có giá trị    A. 1 mm. B. 1,5 mm.     C. 1,2 mm.      D. 2 mm. 

Câu 14: Trong thí nghiệm Y-âng về giao thoa với ánh sáng đơn sắc, khoảng cách giữa hai khe là 1mm, 

khoảng cách từ mặt phẳng chứa hai khe đến màn là 2m. Trong hệ vân trên màn, vân sáng bậc 3 cách vân 

trung tâm 2,4 mm. Bước sóng của ánh sáng đơn sắc dùng trong thí nghiệm là 

 A. 0,5m. B. 0,7 m. C. 0,4 m. D. 0,6 m. 

Câu 15: Thí nghiệm với ánh sáng đơn sắc có bước sóng 600 nm, khoảng cách hai khe 0,5 mm, hai khe 

cách màn 1 m. Vị trí vân tối thứ 1 so với vân trung tâm là  

A. 1,2 mm.  B. 1 mm.  C. 0,6 mm. D. 0,5 mm. 

Câu 16: Trong thí nghiệm Y-âng về giao thoa ánh sáng, hai khe được chiếu bằng ánh sáng trắng có bước 

sóng từ 0,38 m đến 0,76m. Tại vị trí vân sáng bậc 4 của ánh sáng đơn sắc có bước sóng 0,76 m còn 

có bao nhiêu vân sáng nữa của các ánh sáng đơn sắc khác? 

 A. 3. B. 8. C. 7. D. 4. 

Câu 17.Trong thí nghiệm Y-âng về giao thoa ánh sáng, hai khe được chiếu bằng ánh sáng đơn sắc có bước 

sóng 0,6 μm. Khoảng cách giữa hai khe là 1 mm, khoảng cách từ mặt phẳng chứa hai khe đến màn quan sát 

là  2,5 m, bề rộng miền giao thoa là 1,25 cm. Tổng số vân sáng và vân tối có trong miền giao thoa là 

 A. 21 vân.  B. 15 vân.  C. 17 vân.  D. 19 vân. 

Câu 18: Trong thí nghiệm Y-âng về giao thoa ánh sáng, khoảng cách giữa hai khe là 0,5 mm, khoảng 

cách từ hai khe đến màn quan sát là 2m. Nguồn sáng dùng trong thí nghiệm gồm hai bức xạ có bước sóng 

1 = 450 nm và 2 = 600 nm. Trên màn quan sát, gọi M, N là hai điểm ở cùng một phía so với vân trung 

tâm và cách vân trung tâm lần lượt là 5,5 mm và 22 mm. Trên đoạn MN, số vị trí vân sáng trùng nhau của 

hai bức xạ là   A. 4.                 B. 2.              C. 5.    D. 3. 

Câu 19: Tia hồng ngoại 

       A. do các vật có nhiệt độ cao hơn nhiệt độ môi trường xung quanh phát ra. 

       B. là sóng điện từ có bước sóng nhỏ hơn 0,4 µm. 

       C. là một bức xạ đơn sắc màu hồng. 

       D. bị lệch trong điện trường và từ trường. 
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Câu 20: Phát biểu nào về quang phổ liên tục là đúng. 

A. Khi nhiệt độ tăng dần thì miền quang phổ lan dần từ bức xạ có bước sóng ngắn sang bức xạ có bước 

sóng dài. 

B. Quang phổ liên tục phụ thuộc vào thành phần cấu tạo hoá học của nguồn sáng. 

C. Gồm nhiều dải màu nối liền nhau một cách liên tục và không nhất thiết phải đầy đủ từ màu đỏ đến 

màu tím. 

D. Sự phân bố độ sáng của các vùng màu khác nhau trong quang phổ liên tục phụ thuộc vào nhiệt độ 

của vật 

Câu 21: Tia tử ngoại được dùng 

      A. để tìm khuyết tật bên trong sản phẩm bằng kim loại.  

      B. trong y tế để chụp điện, chiếu điện. 

      C. để chụp ảnh bề mặt Trái Đất từ vệ tinh.        

      D. để tìm vết nứt trên bề mặt sản phẩm bằng kim loại. 

Câu 22: Tia Rơnghen có  

    A. cùng bản chất với sóng âm.  

      B. bước sóng lớn hơn bước sóng của tia hồng ngoại. 

   C. cùng bản chất với sóng vô tuyến.  

      D. điện tích âm. 

Câu 23: Khi nói về tia Rơn-ghen và tia tử ngoại, phát biểu nào sau đây sai? 

      A. Tia Rơn-ghen và tia tử ngoại có cùng bản chất là sóng điện từ. 

       B. Tần số của tia Rơn-ghen nhỏ hơn tần số của tia tử ngoại. 

       C. Tần số của tia Rơn-ghen lớn hơn tần số của tia tử ngoại. 

       D. Tia Rơn-ghen và tia tử ngoại đều có khả năng gây phát quang một số chất. 

Câu 24: Giữa anôt và catôt  của một ống phát tia X có hiệu điện thế không đổi là 25 kV. Bỏ qua động 

năng của êlectron khi bứt ra từ catôt. Bước sóng ngắn nhất của tia X mà ống có thể phát ra bằng 

       A. 31,57 pm.              B. 35,15 pm.             C. 39,73 pm.           D. 49,69 pm. 

Câu 25: 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. 
LC

2
.                B. 

LC

1
.                 C. 

LC2

1
.              D. 

LC

1
. 

Câu 26: Một mạch dao động điện từ LC lí tưởng đang thực hiện dao động điện từ tự do. Điện tích cực đại 

trên một bản tụ là 2.10-6C, cường độ dòng điện cực đại trong mạch là 0,1A. Chu kì dao động  điện từ tự 

do trong mạch bằng 

    A. 
610

.
3
s



                      B. 
310

3
s



.                   C. 4.10-7 s.                D. 4.10-5 s.  

Câu 27: Trong một mạch dao động LC không có điện trở thuần, có dao động điện từ tự do (dao động 

riêng). Hiệu điện thế cực đại giữa hai bản tụ và cường độ dòng điện cực đại qua mạch lần lượt là U0 và I0. 

Tại thời điểm cường độ dòng điện trong mạch có giá trị 0I

2
 thì độ lớn hiệu điện thế giữa hai bản tụ điện là 

     A. 
0

3
U .

4
                      B. 0

3
U .

2
 C. 

0

1
U .

2
                      D. 0

3
U .

4  
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Câu 28: Xét hai mạch dao động điện từ lí tưởng. Chu kì dao động riêng của mạch thứ nhất là T1, của 

mạch thức 2 là T2 = 2T1. Ban đầu điện tích trên mỗi bản tụ điện có độ lớn cực đại Q0. Sau đó mỗi tụ điện 

phóng điện qua cuộn cảm của mạch. Khi điện tích trên mỗi bản tụ của hai mạch đều có độ lớn bằng q (0 < 

q < Q0) thì tỉ số độ lớn cường độ dòng điện trong mạch thứ nhất và độ lớn cường độ dòng điện trong 

mạch thứ hai là 

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

Câu 29: Một mạch dao động lý tưởng gồm cuộn cảm thuần có độ tự cảm 4H và một tụ điện có điện 

dung biến đổi từ 10 pF đến 640 pF. Lấy 2 = 10. Chu kì dao động riêng của mạch có giá trị 

        A. từ 4.10-8 s đến 2,4.10-7 s.                            B. từ 2.10-8 s đến 3.10-7 s. 

        C. từ 2.10-8 s đến 3,6.10-7 s.                            D. từ 4.10-8 s đến 3,2.10-7 s. 

Câu 30: Một mạch dao động điện từ lí tưởng đang có dao động điện từ tự do. Biết điện tích cực đại trên 

một bản tụ điện là 4 2  C và cường độ dòng điện cực đại trong mạch là 0,5 2 A. Thời gian ngắn nhất 

để điện tích trên một bản tụ giảm từ giá trị cực đại đến nửa giá trị cực đại là 

    A. 
4

.
3

s                         B. 
16

.
3

s  C. 
2

.
3

s                         D. 
8

.
3

s  

Câu 31: Một mạch dao động điện từ LC lí tưởng gồm cuộn cảm thuần có độ tự cảm 5 H và tụ điện có 

điện dung 5F. Trong mạch có dao động điện từ tự do. Khoảng thời gian giữa hai lần liên tiếp mà điện 

tích trên một bản tụ điện có độ lớn cực đại là 

     A. 5.10-6s.                    B. 2,5.10-6s.           C.10.10-6s.                    D. 10-6s. 

Câu 32: Trong mạch dao động LC có dao động điện từ tự do (dao động riêng) với tần số góc 104 rad/s. 

Điện tích cực đại trên tụ điện là 10−9 C. Khi cường độ dòng điện trong mạch bằng 6.10−6 A thì điện tích 

trên tụ điện là  

        A. 6.10−10C.                 B. 8.10−10C.              C. 2.10−10C.                   D. 4.10−10C. 

Câu 33: Một mạch dao động gồm một cuộn cảm thuần có độ tự cảm xác định và một tụ điện là tụ xoay, 

có điện dung thay đổi được theo quy luật hàm số bậc nhất của góc xoay α của bản linh động. Khi α = 00, 

tần số dao động riêng của mạch là 3 MHz. Khi α = 450, tần số dao động riêng của mạch là 1,5 MHz. Khi 

α = 1200, tần số dao động riêng của mạch là  

 A. 1,2 MHz.                      B. 1 MHz.           C. 0,8 MHz.                  D. 2 MHz. 

Câu 34. Khi nói về điện từ trường, phát biểu nào sau đây là sai? 

   A. Một từ trường biến thiên theo thời gian sinh ra một điện trường xoáy. 

   B. Một điện trường biến thiên theo thời gian sinh ra một từ trường xoáy. 

      C. Đường sức điện trường xoáy giống như đường sức điện trường do một điện tích không đổi, đứng 

yên gây ra. 

   D. Đường sức từ của từ trường xoáy là các đường cong kín bao quanh các đường sức điện trường. 

Câu 35: Sóng điện từ và sóng cơ học không có chung tính chất nào dưới đây? 

A. Mang năng lượng.  B. Truyền được trong chân không. 

C. Khúc xạ. D. Phản xạ. 

Câu 36: Sóng điện từ có tần số 12 MHz lan truyền với tốc độ 3.108 m/s thuộc loại sóng nào dưới đây? 

A. Sóng dài. B. Sóng trung. C. Sóng ngắn. D. Sóng cực ngắn. 

---Hết--- 
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SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HÀ NỘI 

 TRƯỜNG THPT SÓC SƠN 

 

ĐỀ KIỂM TRA GIỮA HỌC KỲ II MÔN VẬT LÝ 12 NĂM HỌC 2019-2020 

( Thời gian làm bài: 45 phút ) 

Mã đề 129 

Họ tên:…………………………………………..SBD………………. 

Câu 1: Trong thí nghiệm Y-âng về giao thoa với ánh sáng đơn sắc, khoảng cách giữa hai khe là 1mm, 

khoảng cách từ mặt phẳng chứa hai khe đến màn là 2m. Trong hệ vân trên màn, vân sáng bậc 3 cách vân 

trung tâm 2,4 mm. Bước sóng của ánh sáng đơn sắc dùng trong thí nghiệm là 

 A. 0,5m. B. 0,7 m. C. 0,4 m. D. 0,6 m. 

Câu 2: Thí nghiệm với ánh sáng đơn sắc có bước sóng 600 nm, khoảng cách hai khe 0,5 mm, hai khe 

cách màn 1 m. Vị trí vân tối thứ 1 so với vân trung tâm là  

A. 1,2 mm.  B. 1 mm.  C. 0,6 mm. D. 0,5 mm. 

Câu 3: Trong thí nghiệm Y-âng về giao thoa ánh sáng, hai khe được chiếu bằng ánh sáng trắng có bước 

sóng từ 0,38 m đến 0,76m. Tại vị trí vân sáng bậc 4 của ánh sáng đơn sắc có bước sóng 0,76 m còn 

có bao nhiêu vân sáng nữa của các ánh sáng đơn sắc khác? 

 A. 3. B. 8. C. 7. D. 4. 

Câu 4.Trong thí nghiệm Y-âng về giao thoa ánh sáng, hai khe được chiếu bằng ánh sáng đơn sắc có bước 

sóng 0,6 μm. Khoảng cách giữa hai khe là 1 mm, khoảng cách từ mặt phẳng chứa hai khe đến màn quan sát 

là  2,5 m, bề rộng miền giao thoa là 1,25 cm. Tổng số vân sáng và vân tối có trong miền giao thoa là 

 A. 21 vân.  B. 15 vân. C. 17 vân. D. 19 vân. 

Câu 5: Trong thí nghiệm Y-âng về giao thoa ánh sáng, khoảng cách giữa hai khe là 0,5 mm, khoảng cách 

từ hai khe đến màn quan sát là 2m. Nguồn sáng dùng trong thí nghiệm gồm hai bức xạ có bước sóng 1 = 

450 nm và 2 = 600 nm. Trên màn quan sát, gọi M, N là hai điểm ở cùng một phía so với vân trung tâm 

và cách vân trung tâm lần lượt là 5,5 mm và 22 mm. Trên đoạn MN, số vị trí vân sáng trùng nhau của hai 

bức xạ là 

 A. 4. B. 2. C. 5. D. 3. 

Câu 6: Phát biểu nào về quang phổ liên tục là đúng. 

A. Khi nhiệt độ tăng dần thì miền quang phổ lan dần từ bức xạ có bước sóng ngắn sang bức xạ có bước 

sóng dài. 

B. Quang phổ liên tục phụ thuộc vào thành phần cấu tạo hoá học của nguồn sáng. 

C. Gồm nhiều dải màu nối liền nhau một cách liên tục và không nhất thiết phải đầy đủ từ màu đỏ đến 

màu tím. 

D. Sự phân bố độ sáng của các vùng màu khác nhau trong quang phổ liên tục phụ thuộc vào nhiệt độ 

của vật 

Câu 7: Tia hồng ngoại 

       A. do các vật có nhiệt độ cao hơn nhiệt độ môi trường xung quanh phát ra. 

       B. là sóng điện từ có bước sóng nhỏ hơn 0,4 µm. 

       C. là một bức xạ đơn sắc màu hồng. 

       D. bị lệch trong điện trường và từ trường. 
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Câu 8 : Tia tử ngoại được dùng 

      A. để tìm khuyết tật bên trong sản phẩm bằng kim loại.  

      B. trong y tế để chụp điện, chiếu điện. 

      C. để chụp ảnh bề mặt Trái Đất từ vệ tinh.        

      D. để tìm vết nứt trên bề mặt sản phẩm bằng kim loại. 

Câu 9: Tia Rơnghen có  

    A. cùng bản chất với sóng âm.  

      B. bước sóng lớn hơn bước sóng của tia hồng ngoại. 

   C. cùng bản chất với sóng vô tuyến.  

      D. điện tích âm. 

Câu 10: Khi nói về tia Rơn-ghen và tia tử ngoại, phát biểu nào sau đây sai? 

      A. Tia Rơn-ghen và tia tử ngoại có cùng bản chất là sóng điện từ. 

       B. Tần số của tia Rơn-ghen nhỏ hơn tần số của tia tử ngoại. 

       C. Tần số của tia Rơn-ghen lớn hơn tần số của tia tử ngoại. 

       D. Tia Rơn-ghen và tia tử ngoại đều có khả năng gây phát quang một số chất. 

Câu 11: Giữa anôt và catôt  của một ống phát tia X có hiệu điện thế không đổi là 25 kV. Bỏ qua động 

năng của êlectron khi bứt ra từ catôt. Bước sóng ngắn nhất của tia X mà ống có thể phát ra bằng 

       A. 31,57 pm.              B. 35,15 pm.             C. 39,73 pm.           D. 49,69 pm. 

Câu 12: 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. 
LC

2
.                B. 

LC

1
.                 C. 

LC2

1
.              D. 

LC

1
. 

Câu 13: Một mạch dao động điện từ LC lí tưởng đang thực hiện dao động điện từ tự do. Điện tích cực đại 

trên một bản tụ là 2.10-6C, cường độ dòng điện cực đại trong mạch là 0,1A. Chu kì dao động  điện từ tự 

do trong mạch bằng 

    A. 
610

.
3
s



                      B. 
310

3
s



.                   C. 4.10-7 s.                D. 4.10-5 s.  

Câu 14: Trong một mạch dao động LC không có điện trở thuần, có dao động điện từ tự do (dao động 

riêng). Hiệu điện thế cực đại giữa hai bản tụ và cường độ dòng điện cực đại qua mạch lần lượt là U0 và I0. 

Tại thời điểm cường độ dòng điện trong mạch có giá trị 0I

2
 thì độ lớn hiệu điện thế giữa hai bản tụ điện là 

     A. 
0

3
U .

4
                      B. 0

3
U .

2
 C. 

0

1
U .

2
                      D. 0

3
U .

4
 

Câu 15: Xét hai mạch dao động điện từ lí tưởng. Chu kì dao động riêng của mạch thứ nhất là T1, của 

mạch thức 2 là T2 = 2T1. Ban đầu điện tích trên mỗi bản tụ điện có độ lớn cực đại Q0. Sau đó mỗi tụ điện 

phóng điện qua cuộn cảm của mạch. Khi điện tích trên mỗi bản tụ của hai mạch đều có độ lớn bằng q (0 < 

q < Q0) thì tỉ số độ lớn cường độ dòng điện trong mạch thứ nhất và độ lớn cường độ dòng điện trong 

mạch thứ hai là         A. 1/4.                         B. 4.                            C. 2.                          D. 1/2. 

Câu 16: Một mạch dao động lý tưởng gồm cuộn cảm thuần có độ tự cảm 4H và một tụ điện có điện 

dung biến đổi từ 10 pF đến 640 pF. Lấy 2 = 10. Chu kì dao động riêng của mạch có giá trị 

        A. từ 4.10-8 s đến 2,4.10-7 s.                            B. từ 2.10-8 s đến 3.10-7 s. 

        C. từ 2.10-8 s đến 3,6.10-7 s.                            D. từ 4.10-8 s đến 3,2.10-7 s. 
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Câu 17: Một mạch dao động điện từ lí tưởng đang có dao động điện từ tự do. Biết điện tích cực đại trên 

một bản tụ điện là 4 2  C và cường độ dòng điện cực đại trong mạch là 0,5 2  A. Thời gian ngắn nhất 

để điện tích trên một bản tụ giảm từ giá trị cực đại đến nửa giá trị cực đại là 

    A. 
4

.
3

s                         B. 
16

.
3

s  C. 
2

.
3

s                         D. 
8

.
3

s  

Câu 18: Một mạch dao động điện từ LC lí tưởng gồm cuộn cảm thuần có độ tự cảm 5 H và tụ điện có 

điện dung 5F. Trong mạch có dao động điện từ tự do. Khoảng thời gian giữa hai lần liên tiếp mà điện 

tích trên một bản tụ điện có độ lớn cực đại là 

     A. 5.10-6s.                    B. 2,5.10-6s.           C.10.10-6s.                    D. 10-6s. 

Câu 19: Trong mạch dao động LC có dao động điện từ tự do (dao động riêng) với tần số góc 104 rad/s. 

Điện tích cực đại trên tụ điện là 10−9 C. Khi cường độ dòng điện trong mạch bằng 6.10−6 A thì điện tích 

trên tụ điện là  

        A. 6.10−10C.                 B. 8.10−10C.              C. 2.10−10C.                   D. 4.10−10C. 

Câu 20: Một mạch dao động gồm một cuộn cảm thuần có độ tự cảm xác định và một tụ điện là tụ xoay, 

có điện dung thay đổi được theo quy luật hàm số bậc nhất của góc xoay α của bản linh động. Khi α = 00, 

tần số dao động riêng của mạch là 3 MHz. Khi α = 450, tần số dao động riêng của mạch là 1,5 MHz. Khi 

α = 1200, tần số dao động riêng của mạch là  

 A. 1,2 MHz.                      B. 1 MHz.           C. 0,8 MHz.                  D. 2 MHz. 

Câu 21. Khi nói về điện từ trường, phát biểu nào sau đây là sai? 

   A. Một từ trường biến thiên theo thời gian sinh ra một điện trường xoáy. 

   B. Một điện trường biến thiên theo thời gian sinh ra một từ trường xoáy. 

      C. Đường sức điện trường xoáy giống như đường sức điện trường do một điện tích không đổi, đứng 

yên gây ra. 

   D. Đường sức từ của từ trường xoáy là các đường cong kín bao quanh các đường sức điện trường. 

Câu 22: Sóng điện từ và sóng cơ học không có chung tính chất nào dưới đây? 

A. Mang năng lượng.  B. Truyền được trong chân không. 

C. Khúc xạ. D. Phản xạ. 

Câu 23: Sóng điện từ có tần số 12 MHz lan truyền với tốc độ 3.108 m/s thuộc loại sóng nào dưới đây? 

A. Sóng dài. B. Sóng trung. C. Sóng ngắn. D. Sóng cực ngắn. 

Câu 24: Một mạch dao động điện từ tự do có điện tích cực đại trên bản tụ là 1 µC và dòng điện cực đại 

qua cuộn dây là 0,314 A. Sóng điện từ do mạch dao động này phát ra thuộc loại 

    A. sóng dài.                     B. sóng trung.                   C. sóng ngắn.                  D. sóng cực ngắn. 

Câu 25: Mạch chọn sóng của  một máy thu vô tuyến gồm một cuộn dây có độ tự cảm mF
2108

1


 và một 

tụ xoay. Tính điện dung của tụ để thu được sóng điện từ có bước sóng 20m ? 

 A. 120pF           B. 65,5pF     C. 64,5pF          D. 150pF 

Câu 26:Sóng điện từ nào sau đây có khả năng xuyên qua tầng điện li 

         A. Sóng dài.                     B. Sóng trung.                 C. Sóng ngắn.                      D. Sóng cực ngắn 

Câu 27: Trong sơ đồ của một máy phát sóng vô tuyến điện, không có mạch 

A. khuếch đại.               B. biến điệu.                   C. phát dao động cao tần.    D. tách sóng. 
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Câu 28: Một sóng điện từ lan truyền trong chân không với bước sóng 300 m, cường độ điện trường cực 

đại E0, cảm ứng từ cực đại B0. Trên một phương truyền sóng có 2 điểm M, N  cách nhau 75 m ( N xa 

nguồn hơn). Biết tốc độ truyền sóng điện từ trong chân không 3.108m/s. Tại thời điểm t cảm ứng từ tại M 

có giá trị B0/2 và đang tăng. Sau thời gian ngắn nhất bao nhiêu thì cường độ điện trường tại N  có độ lớn 

E0/2:        A. 
1

4
s               B. 

1

6
s               C. 

1

3
s                       D. 

1

12
s  

Câu 29: Trong dụng cụ nào dưới đây có cả một máy phát và một máy thu sóng vô tuyến? 

        A. Máy thu thanh.      B. Máy thu hình.            C. Điện thoại di động.         D. Cái điều khiển ti vi.  

Câu 30:Chọn phát biểu sai khi nói về ánh sáng đơn sắc? 

A. Mỗi ánh sáng đơn sắc có một màu xác định gọi là màu đơn sắc. 

B. Mỗi ánh sáng đơn sắc có một bước sóng xác định. 

C.Tốc độ truyền của một ánh sáng đơn sắc trong các môi trường trong suốt khác nhau là như nhau. 

D. Ánh sáng đơn sắc không bị tán sắc khi truyền qua lăng kính. 

Câu 31: Chiếu xiên từ không khí vào nước một chùm sáng song song rất hẹp (coi như một tia sáng) gồm 

ba thành phần đơn sắc: đỏ, lam và tím. Gọi rđ, r , rt  lần lượt là góc khúc xạ ứng với tia màu đỏ, tia màu 

lam và tia màu tím. Hệ thức đúng là 

 A. r = rt = rđ. B. rt< r < rđ. C. rđ< r < rt. D. rt< rđ< r . 

Câu 32: Lăng kính thủy tinh có góc chiết quang A = 40, đặt trong không khí. Chiết suất của lăng kính đối 

với ánh sáng đỏ và tím lần lượt là 1,643 và 1,685. Chiếu một chùm tia sáng song song, hẹp gồm hai bức 

xạ đỏ và tím vào mặt bên của lăng kính theo phương vuông góc với mặt này. Góc tạo bởi tia đỏ và tia tím 

sau khi ló ra khỏi mặt bên kia của lăng kính. 

  A. 0,1680  B. 0,1540  C. 0,1730  D. 0,1340 

Câu 33: Một lăng kính có góc chiết quang A = 60 (coi là góc nhỏ) được đặt trong không khí. Chiếu một 

chùm ánh sáng trắng song song, hẹp vào mặt bên của lăng kính theo phương vuông góc với mặt phẳng 

phân giác của góc chiết quang, rất gần cạnh của lăng kính. Đặt một màn E sau lăng kính, vuông góc với 

phương của chùm tia tới và cách mặt phẳng phân giác của góc chiết quang 1,2 m. Chiết suất của lăng kính 

đối với ánh sáng đỏ là nđ = 1,642 và đối với ánh sáng tím là nt = 1,685. Độ rộng từ màu đỏ đến màu tím 

của quang phổ liên tục quan sát được trên màn là:  

 A. 4,5 mm. B. 36,9 mm. C. 10,1 mm. D. 5,4 mm. 

Câu 34: Khi nghiêng các đĩa CD dưới ánh sáng mặt trời, ta thấy xuất hiện các màu sặc sỡ như màu cầu 

vồng. Đó là kết quả của hiện tượng 

A.Giao thoa ánh sáng.  B. Khúc xạ ánh sáng.  C. Phản xạ ánh sáng.  D. Tán sắc ánh sáng. 

Câu 35: Phát biểu nào sau đây là sai? 

A.Giao thoa là hiện tượng đặt trưng của sóng. 

B.Nơi nào có sóng thì nơi ấy có giao thoa. 

C.Nơi nào có giao thoa thì nơi ấy có sóng. 

D.Hai sóng cùng phương, cùng tần số và độ lệch pha không thay đổi theo thời gian gọi là sóng kết hợp. 

Câu 36: Thí nghiệm với ánh sáng đơn sắc có bước sóng 500 nm, khoảng cách hai khe 0,5 mm, hai khe 

cách màn 1 m. Khoảng vân có giá trị  

   A. 1 mm. B. 1,5 mm.  C. 1,2 mm.  D. 2 mm. 

---Hết--- 
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Câu 1: 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. 
LC

2
.                B. 

LC

1
.                 C. 

LC2

1
.              D. 

LC

1
. 

 
Câu 2: Một mạch dao động điện từ LC lí tưởng đang thực hiện dao động điện từ tự do. Điện tích cực đại 
trên một bản tụ là 2.10-6C, cường độ dòng điện cực đại trong mạch là 0,1A. Chu kì dao động  điện từ tự 
do trong mạch bằng 

    A. 
610

.
3
s



                      B. 
310

3
s



.                   C. 4.10-7 s.                D. 4.10-5 s.  
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Câu 3: Trong một mạch dao động LC không có điện trở thuần, có dao động điện từ tự do (dao động 
riêng). Hiệu điện thế cực đại giữa hai bản tụ và cường độ dòng điện cực đại qua mạch lần lượt là U0 và I0. 
Tại thời điểm cường độ dòng điện trong mạch có giá trị 0I

2
 thì độ lớn hiệu điện thế giữa hai bản tụ điện là 

     A. 
0

3
U .

4
                      B. 0

3
U .

2
 C. 

0

1
U .

2
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3
U .
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Câu 4: Xét hai mạch dao động điện từ lí tưởng. Chu kì dao động riêng của mạch thứ nhất là T1, của mạch 
thức 2 là T2 = 2T1. Ban đầu điện tích trên mỗi bản tụ điện có độ lớn cực đại Q0. Sau đó mỗi tụ điện phóng 
điện qua cuộn cảm của mạch. Khi điện tích trên mỗi bản tụ của hai mạch đều có độ lớn bằng q (0 < q < 
Q0) thì tỉ số độ lớn cường độ dòng điện trong mạch thứ nhất và độ lớn cường độ dòng điện trong mạch 
thứ hai là 
         A. 1/4.                         B. 4.                            C. 2.                          D. 1/2. 
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Câu 5: Một mạch dao động lý tưởng gồm cuộn cảm thuần có độ tự cảm 4H và một tụ điện có điện dung 
biến đổi từ 10 pF đến 640 pF. Lấy 2 = 10. Chu kì dao động riêng của mạch có giá trị 
        A. từ 4.10-8 s đến 2,41.10-7 s.                              B. từ 2.10-8 s đến 3.10-7 s. 
        C. từ 2.10-8 s đến 3,65.10-7 s.                              D. từ 3,97.10-8 s đến 3,18.10-7 s. 

 Áp dụng công thức tính chu kỳ của mạch dao động 2T LC  
Câu 6: Một mạch dao động điện từ lí tưởng đang có dao động điện từ tự do. Biết điện tích cực đại trên 

một bản tụ điện là 4 2  C và cường độ dòng điện cực đại trong mạch là 0,5 2  A. Thời gian ngắn nhất 

để điện tích trên một bản tụ giảm từ giá trị cực đại đến nửa giá trị cực đại là 

    A. 
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Câu 7: Một mạch dao động điện từ LC lí tưởng gồm cuộn cảm thuần có độ tự cảm 5 H và tụ điện có 
điện dung 5F. Trong mạch có dao động điện từ tự do. Khoảng thời gian giữa hai lần liên tiếp mà điện 
tích trên một bản tụ điện có độ lớn cực đại là 
     A. 5.10-6s.                    B. 2,5.10-6s.           C.10.10-6s.                    D. 10-6s. 

 
2

T
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Câu 8: Trong mạch dao động LC có dao động điện từ tự do (dao động riêng) với tần số góc 104 rad/s. 
Điện tích cực đại trên tụ điện là 10−9 C. Khi cường độ dòng điện trong mạch bằng 6.10−6 A thì điện tích 
trên tụ điện là  
        A. 6.10−10C.                 B. 8.10−10C.              C. 2.10−10C.                   D. 4.10−10C. 
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Câu 9: Một mạch dao động gồm một cuộn cảm thuần có độ tự cảm xác định và một tụ điện là tụ xoay, có 
điện dung thay đổi được theo quy luật hàm số bậc nhất của góc xoay α của bản linh động. Khi α = 00, tần 
số dao động riêng của mạch là 3 MHz. Khi α = 450, tần số dao động riêng của mạch là 1,5 MHz. Khi α = 
1200, tần số dao động riêng của mạch là  
 A. 1,2 MHz.                      B. 1 MHz.           C. 0,8 MHz.                  D. 2 MHz. 

 T= 2 22 4LC T LC   , Do L không đổi, C là hàm bậc nhất của  nên 2 .T b a   
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Câu 10. Khi nói về điện từ trường, phát biểu nào sau đây là sai? 
   A. Một từ trường biến thiên theo thời gian sinh ra một điện trường xoáy. 
   B. Một điện trường biến thiên theo thời gian sinh ra một từ trường xoáy. 
      C. Đường sức điện trường xoáy giống như đường sức điện trường do một điện tích không đổi, đứng 
yên gây ra. 
   D. Đường sức từ của từ trường xoáy là các đường cong kín bao quanh các đường sức điện trường. 

Câu 11: Sóng điện từ và sóng cơ học không có chung tính chất nào dưới đây? 
A. Mang năng lượng.  B. Truyền được trong chân không. 
C. Khúc xạ. D. Phản xạ. 

Câu 12: Sóng điện từ có tần số 12 MHz lan truyền với tốc độ 3.108 m/s thuộc loại sóng nào dưới đây? 
A. Sóng dài. B. Sóng trung. C. Sóng ngắn. D. Sóng cực ngắn. 

25
c

m
f

    

Câu 13: Một mạch dao động điện từ tự do có điện tích cực đại trên bản tụ là 1 µC và dòng điện cực đại 
qua cuộn dây là 0,314 A. Sóng điện từ do mạch dao động này phát ra thuộc loại 
    A. sóng dài.                     B. sóng trung.                   C. sóng ngắn.                  D. sóng cực ngắn. 
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Câu 14: Mạch chọn sóng của  một máy thu vô tuyến gồm một cuộn dây có độ tự cảm mF
2108

1


 và một 

tụ xoay. Tính điện dung của tụ để thu được sóng điện từ có bước sóng 20m ? 
 A. 120pF           B. 65,5pF     C. 64,5pF          D. 150pF 

 Áp dụng công thức 83.10 .2 LC C   =1,2.10-10F 
Câu 15:Sóng điện từ nào sau đây có khả năng xuyên qua tầng điện li 
         A. Sóng dài.                     B. Sóng trung.                 C. Sóng ngắn.                      D. Sóng cực ngắn 



Câu 16:Một sóng điện từ lan truyền trong chân không với bước sóng 300 m, cường độ điện trường cực 
đại E0, cảm ứng từ cực đại B0. Trên một phương truyền sóng có 2 điểm M, N  cách nhau 75 m ( N xa 
nguồn hơn). Biết tốc độ truyền sóng điện từ trong chân không 3.108m/s. Tại thời điểm t cảm ứng từ tại M 
có giá trị B0/2 và đang tăng. Sau thời gian ngắn nhất bao nhiêu thì cường độ điện trường tại N  có độ lớn 
E0/2:    

     A. 
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4
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6
s               C. 

1

3
s                       D. 

1

12
s  

 610T s
c

   , trong sự truyền sóng điện từ điện trường cùng pha với từ trường, nên thời điểm t cảm 

ứng từ tại M có giá trị B0/2 và đang tăng thì cường độ điện trường tại M cũng có giá trị E0/2 và đang tăng. 
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   nên dao động điện từ tại N chậm pha hơn dao động điện từ tại M một 

góc 
2


, vẽ vòng tròn lượng giác ta xác định được ENt=

3

2
oE , vậy sau khoảng thời gian ngắn nhất 

30
.

360 12

T
t T    thì EN=

2
oE . 

Câu 17: Trong sơ đồ của một máy phát sóng vô tuyến điện, không có mạch 
A. khuếch đại.               B. biến điệu.                   C. phát dao động cao tần.    D. tách sóng. 

Câu 18: Trong dụng cụ nào dưới đây có cả một máy phát và một máy thu sóng vô tuyến? 
        A. Máy thu thanh.      B. Máy thu hình.            C. Điện thoại di động.         D. Cái điều khiển ti vi.  
Câu 19.Chọn phát biểu sai khi nói về ánh sáng đơn sắc? 
A. Mỗi ánh sáng đơn sắc có một màu xác định gọi là màu đơn sắc. 
B. Mỗi ánh sáng đơn sắc có một bước sóng xác định. 
C.Tốc độ truyền của một ánh sáng đơn sắc trong các môi trường trong suốt khác nhau là như nhau. 

D. Ánh sáng đơn sắc không bị tán sắc khi truyền qua lăng kính. 

Câu 20: Chiếu xiên từ không khí vào nước một chùm sáng song song rất hẹp (coi như một tia sáng) gồm 
ba thành phần đơn sắc: đỏ, lam và tím. Gọi rđ, r , rt  lần lượt là góc khúc xạ ứng với tia màu đỏ, tia màu 

lam và tia màu tím. Hệ thức đúng là 
 A. r = rt = rđ. B. rt< r < rđ. C. rđ< r < rt. D. rt< rđ< r . 
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Câu 21: Lăng kính thủy tinh có góc chiết quang A = 40, đặt trong không khí. Chiết suất của lăng kính đối 
với ánh sáng đỏ và tím lần lượt là 1,643 và 1,685. Chiếu một chùm tia sáng song song, hẹp gồm hai bức 
xạ đỏ và tím vào mặt bên của lăng kính theo phương vuông góc với mặt này. Góc tạo bởi tia đỏ và tia tím 
sau khi ló ra khỏi mặt bên kia của lăng kính. 
  A. 0,1680  B. 0,1540  C. 0,1730  D. 0,1340 
 Lăng kính có góc chiết quang nhỏ nên góc lệch D=A(n-1) =>Dt-Dđ=A(nt-nđ) 
Câu 22: Một lăng kính có góc chiết quang A = 60 (coi là góc nhỏ) được đặt trong không khí. Chiếu một 
chùm ánh sáng trắng song song, hẹp vào mặt bên của lăng kính theo phương vuông góc với mặt phẳng 
phân giác của góc chiết quang, rất gần cạnh của lăng kính. Đặt một màn E sau lăng kính, vuông góc với 
phương của chùm tia tới và cách mặt phẳng phân giác của góc chiết quang 1,2 m. Chiết suất của lăng kính 
đối với ánh sáng đỏ là nđ = 1,642 và đối với ánh sáng tím là nt = 1,685. Độ rộng từ màu đỏ đến màu tím 
của quang phổ liên tục quan sát được trên màn là:   
     A. 4,5 mm.    B. 36,9 mm. C. 10,1 mm. D. 5,4 mm. 
Do hiện tượng tán sắc ánh sáng các tia sáng đơn sắc trong chùm sáng trắng bị lệch khác nhau. 
Gọi L=1,2 m, và x là khoảng cách xác định vị trí vạch đơn sắc trên màn E ta có 

tan .
x

D D x D L
L
    với D là góc lệch của tia sáng đơn sắc so với tia tới. 
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Câu 23.Khi nghiêng các đĩa CD dưới ánh sáng mặt trời, ta thấy xuất hiện các màu sặc sỡ như màu cầu 
vồng. Đó là kết quả của hiện tượng 

A.Giao thoa ánh sáng.  B. Khúc xạ ánh sáng.  C. Phản xạ ánh sáng.  D. Tán sắc ánh sáng. 

Câu 24.Phát biểu nào sau đây là sai? 

A. Giao thoa là hiện tượng đặt trưng của sóng.       B.Nơi nào có sóng thì nơi ấy có giao thoa. 

C. Nơi nào có giao thoa thì nơi ấy có sóng. 

D. Hai sóng cùng phương, cùng tần số, độ lệch pha không thay đổi theo thời gian gọi là sóng kết hợp. 

Câu 25: Thí nghiệm với ánh sáng đơn sắc có bước sóng 500 nm, khoảng cách hai khe 0,5 mm, hai khe 
cách màn 1 m. Khoảng vân có giá trị  
A. 1 mm. B. 1,5 mm.  C. 1,2 mm.  D. 2 mm. 
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Câu 26: Trong thí nghiệm Y-âng về giao thoa với ánh sáng đơn sắc, khoảng cách giữa hai khe là 1mm, 
khoảng cách từ mặt phẳng chứa hai khe đến màn là 2m. Trong hệ vân trên màn, vân sáng bậc 3 cách vân 
trung tâm 2,4 mm. Bước sóng của ánh sáng đơn sắc dùng trong thí nghiệm là 
 A. 0,5m. B. 0,7 m. C. 0,4 m. D. 0,6 m. 

 3 2,4
D

mm
a


   

Câu 27: Thí nghiệm với ánh sáng đơn sắc có bước sóng 600 nm, khoảng cách hai khe 0,5 mm, hai khe 
cách màn 1 m. Vị trí vân tối thứ 1 so với vân trung tâm là  
A. 1,2 mm.  B. 1 mm.  C. 0,6 mm. D. 0,5 mm. 

   0,5t
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a


  , vân tối thứ 1 lấy k=0 

Câu 28: Trong thí nghiệm Y-âng về giao thoa ánh sáng, hai khe được chiếu bằng ánh sáng trắng có bước 
sóng từ 0,38 m đến 0,76m. Tại vị trí vân sáng bậc 4 của ánh sáng đơn sắc có bước sóng 0,76 m còn 
có bao nhiêu vân sáng nữa của các ánh sáng đơn sắc khác?  
 A. 3. B. 8. C. 7. D. 4. 

 
4.0,76

4.0,76 k
k

    , với điều kiện 0,38 0,76 4 8 4,5,6,7,8m m k k          

 Còn 4 giá trị k =5,6,7,8 thỏa mãn. 
Câu 29.Trong thí nghiệm Y-âng về giao thoa ánh sáng, hai khe được chiếu bằng ánh sáng đơn sắc có bước 
sóng 0,6 μm. Khoảng cách giữa hai khe là 1 mm, khoảng cách từ mặt phẳng chứa hai khe đến màn quan sát 
là  2,5 m, bề rộng miền giao thoa là 1,25 cm. Tổng số vân sáng và vân tối có trong miền giao thoa là  
 A. 21 vân.  B. 15 vân. C. 17 vân. D. 19 vân. 
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 =1,5mm; xét số vân sáng thỏa mãn 4,16 4,16 0 1 2 3 4
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Vậy co 9 vân sáng, và 8 vân tối tổng=17 vân. 
Câu 30: Trong thí nghiệm Y-âng về giao thoa ánh sáng, khoảng cách giữa hai khe là 0,5 mm, khoảng 
cách từ hai khe đến màn quan sát là 2m. Nguồn sáng dùng trong thí nghiệm gồm hai bức xạ có bước sóng 
1 = 450 nm và 2 = 600 nm. Trên màn quan sát, gọi M, N là hai điểm ở cùng một phía so với vân trung 
tâm và cách vân trung tâm lần lượt là 5,5 mm và 22 mm. Trên đoạn MN, số vị trí vân sáng trùng nhau của 
hai bức xạ là 
 A. 4. B. 2. C. 5. D. 3. 

 Vị trí hai vân sáng của hai bức xạ trùng nhau thỏa mãn 1 1 2 2 1 2.3 4k k k k     
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   với start=1; 

and=10; step=1 ta xác định được các vị trí trùng nhau ứng với G(x)=7,2mm;12mm; 21,6mm thỏa mãn điều 

kiện ( )5,5 22xmm G mm  . 

Câu 31: Phát biểu nào về quang phổ liên tục là đúng. 
A. Khi nhiệt độ tăng dần thì miền quang phổ lan dần từ bức xạ có bước sóng ngắn sang bức xạ có bước 

sóng dài. 
B. Quang phổ liên tục phụ thuộc vào thành phần cấu tạo hoá học của nguồn sáng. 
C. Gồm nhiều dải màu nối liền nhau một cách liên tục và không nhất thiết phải đầy đủ từ màu đỏ đến 

màu tím. 
D. Sự phân bố độ sáng của các vùng màu khác nhau trong quang phổ liên tục phụ thuộc vào nhiệt độ 

của vật 
Câu 32. Tia hồng ngoại 
       A. do các vật có nhiệt độ cao hơn nhiệt độ môi trường xung quanh phát ra. 
       B. là sóng điện từ có bước sóng nhỏ hơn 0,4 µm. 
       C. là một bức xạ đơn sắc màu hồng. 
       D. bị lệch trong điện trường và từ trường. 
Câu 33. Tia tử ngoại được dùng 
      A. để tìm khuyết tật bên trong sản phẩm bằng kim loại.  
      B. trong y tế để chụp điện, chiếu điện. 
      C. để chụp ảnh bề mặt Trái Đất từ vệ tinh.        
      D. để tìm vết nứt trên bề mặt sản phẩm bằng kim loại. 
Câu 34. Tia Rơnghen có  
    A. cùng bản chất với sóng âm.  
      B. bước sóng lớn hơn bước sóng của tia hồng ngoại. 
   C. cùng bản chất với sóng vô tuyến.  
       D. điện tích âm. 
Câu 35: Khi nói về tia Rơn-ghen và tia tử ngoại, phát biểu nào sau đây sai? 
      A. Tia Rơn-ghen và tia tử ngoại có cùng bản chất là sóng điện từ. 
       B. Tần số của tia Rơn-ghen nhỏ hơn tần số của tia tử ngoại. 
       C. Tần số của tia Rơn-ghen lớn hơn tần số của tia tử ngoại. 
       D. Tia Rơn-ghen và tia tử ngoại đều có khả năng gây phát quang một số chất. 
Câu 36: Giữa anôt và catôt  của một ống phát tia X có hiệu điện thế không đổi là 25 kV. Bỏ qua động 
năng của êlectron khi bứt ra từ catôt. Bước sóng ngắn nhất của tia X mà ống có thể phát ra bằng 
       A. 31,57 pm.              B. 35,15 pm.             C. 39,73 pm.           D. 49,69 pm. 
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