
Sở Giáo dục và Đào tạo Cà Mau   ĐỀ THI THỬ TỐT NGHIỆP THPT 2009 

Trường THPT Phan Ngọc Hiển     MÔN: VẬT LÝ 12 
            Thời gian làm bài 60 phút. 

 
NỘI DUNG ĐỀ 

I. PHẦN CHUNG DÀNH CHO TẤT CẢ CÁC THÍ SINH (32 câu, từ câu 1 đến câu 32) 
Câu 1: Một con lắc lò xo gồm một vật có khối lượng m = 0,2 kg và lò xo có độ cứng k = 80 N/m. Biết tốc 

độ của con lắc khi qua vị trí cân bằng là 1 m/s. Biên độ của dao động là:  

 A. 5cm.   B. 20cm.   C. 40cm.   D. 10cm. 

Câu 2: Con lắc đơn dao động nhỏ tại nơi có 2g  m/s2, chu kỳ dao động là 1s. Chiều dài của con lắc đơn 

là:  

 A. 1m.    B. 10cm.   C. 25cm.   D 2,5m. 

Câu 3: Tính chất nào sau đây của tia hồng ngọai là sai: 

A. Kích thích sự phát quang của nhiều chất. 

B. Có thể biến điệu được như sóng điện từ cao tần. 

C. Có khả năng gây ra một số phản ứng hóa học.    

D. Có tác dụng nhiệt rất mạnh. 

Câu 4: Nguyên tắc họat động của pin quang điện dựa vào: 

 A. Hiện tượng quang điện bên ngòai.  B. Hiện tượng hùynh quang. 

 C. Hiện tượng quang điện bên trong.  D. Hiện tượng cảm ứng điện từ. 

Câu 5: Phát biểu nào sau đây là sai khi nói về dao động của con lắc đơn? 

A. Khi vật nặng đi qua vị trí cân bằng, thì trọng lực tác dụng lên nó cân bằng với lực căng của dây. 

B. Khi vật nặng ở vị trí biên, cơ năng của con lắc bằng thế năng của nó. 

C. Với dao động nhỏ thì dao động của con lắc là dao động điều hòa. 

D. Chuyển động của con lắc từ vị trí biên về vị trí cân bằng là nhanh dần. 

Câu 6:  Cơ năng của một chất điểm dao động điều hòa tỉ lệ thuận với: 

 A. Chu kỳ của dao động.     B. Li độ của dao động. 

 C. Biên độ của dao động.     D. Bình phương của biên độ dao động. 

Câu 7: Khi có sóng dừng xảy ra thì:  

A. khoảng cách giữa hai bụng hoặc hai nút kế tiếp là  .  

B. khoảng cách giữa một bụng hoặc một nút kế tiếp là 
4


. 

C. khoảng cách giữa hai nút kế tiếp là 
4


. 

D. khoảng cách giữa một bụng hoặc một nút kế tiếp là 
2


. 

Câu 8: Sóng truyền trên mặt chất lỏng với chu kỳ 0,2s. Biết hai điểm gần nhau nhất trên mặt chất lỏng dao 

động cùng pha cách nhau 0,5m. Tốc độ truyền sóng là: 

 A. 2,5m/s.   B. 0,4m/s.   C. 1m/s.   D. 0,1m/s. 

Câu 9: Chọn câu SAI: 

A. Hiệu điện thế hai đầu cuộn cảm nhanh pha hơn cường độ dòng điện là .

2


 

B. Cường độ dòng điện nhanh pha hơn hiệu điện thế hai đầu tụ điện là .

2


 

C. Khi 2

1LC  thì 0  . 

D. Khi 2

1LC  thì cường độ dòng điện hiệu dụng cực đại và bằng 
U

R

. 

Câu 10: Cường độ dòng điện qua tụ điện có biểu thức 10 2 os100 t (A)i c  . Biết tụ điện có điện dung 

250
C F


 . Hiệu điện thế giữa hai bản tụ điện có biểu thức là  

A. 300 2 os(100 t+ )( )

2

u c V


 .   B. 400 2 os(100 t- )( )

2

u c V


 . 

MÃ ĐỀ: 501 



C.  100 2 os(100 t- )( )

2

u c V


 .    D.  200 2 os(100 t+ )( )

2

u c V


 . 

Câu 11: Trong quá trình truyền tải điện năng đi xa, biện pháp làm giảm hao phí trên đường dây tải điện 

được sử dụng chủ yếu hiện nay là  

A.  giảm công suất truyền tải.     B.  tăng chiều dài đường dây.  

C.  giảm tiết diện dây.      D. tăng hiệu điện thế trước khi truyền tải. 

Câu 12: Cho đoạn mạch gồm diện trở thuần R = 100 , một cuộn dây thuần cảm với độ tự cảm 
2

L H


 và 

mộttụ điện có điện dung 
100

C F


  mắc nối tiếp. Mắc vào hai đầu đoạn mạch một hiệu điện thế xoay 

chiều với tần số f = 50Hz. Khi đó, tổng trở của mạch là  

A.  100 .    B.  100 2  .   C.  200 .   D. 200 2 .   

Câu 13: Đặt vào hai đầu đọan mạch RLC một điện áp xoay chiều u = 200cos t (V). Cho biết R = Z
L 

= Z
C 

= 

100 . Công suất tiêu thụ P của mạch là: 

 A. 200W.   B. 100W.   C. 300W.   D. 400W. 

Câu 14: Trong động cơ điện không đồng bộ ba pha: 

A. Rôto là phần cảm. 

B. Tần số quay của từ trường nhỏ hơn tần số của dòng điện. 

C. Stato là bộ phận tạo nên từ trường quay. 

D. Để tạo ra từ trường quay thì rôto phải quay. 

Câu 15:  Cuộn sơ cấp của một máy biến áp được nối với mạng điện xoay chiều có điện áp hiệu dụng 220 V. 

Biết số vòng dây của hai cuộn sơ cấp và thứ cấp lần lượt là 1100 vòng và 100 vòng. Bỏ qua hao phí điện 

năng trong máy. Điện áp hiệu dụng ở hai đầu cuộn thứ cấp có giá trị:  

 A. 20V.   B. 22V.   C. 2200V.   D. 2420V. 

Câu 16: Một mạch dao động điện từ LC gồm cuộn dây thuần cảm có độ tự cảm L và tụ điện có điện dung 

C.Biết dây dẫn có điện trở không đáng kể và trong mạch có dao động điện từ riêng.Công thức tính tần số dao 

động riêng của mạch là: 

 A. 
1

2
f LC


  . B. 

2
f

LC


 .  C. 2f LC .  D. 

1

2
f

LC
 . 

Câu 17: Hiện tượng nào dưới đây khẳng định ánh sáng có tính chất sóng?. 

         A.   Hiện tượng tán sắc.                        B.  Hiện tượng giao thoa. 

         C.   Hiện tượng khúc xạ.                       D.  Hiện tượng phản xạ. 

Câu 18: Trong một thí nghiệm giao thoa ánh sáng, người ta đo được khoảng cách từ vân sáng thứ 2 đến vân 

sáng thứ 8 ở cùng một phía đối với vân sáng trung tâm là 2,4mm, khoảng cách giữa 2 khe Y-âng là 1mm, 

khoảng cách từ màn chứa 2 khe tới màn quan sát là 1m. Bước sóng ánh sáng dùng trong thí nghiệm là: 

         A.  0,4 m .               B.  0,45 m .              C.  0,68 m .               D.  0,72 m . 

Câu 19: Đối với một dao động cơ điều hoà của một chất điểm thì:  

A. khi chất điểm qua vị trí biên nó có vận tốc cực đại và gia tốc cực đại.  

B. khi chất điểm qua vị trí biên nó có vận tốc cực đại và gia tốc bằng không.  

C. khi chất điểm qua vị trí biên nó có vận tốc bằng không và gia tốc bằng không.  

D. khi chất điểm qua vị trí biên nó có vận tốc bằng không và gia tốc cực đại. 

Câu 20: Một chất điểm dao động với phương trình x = Acos t (cm). Thời gian chất điểm chuyển động từ vị 

trí cân bằng đến vị trí biên là:  

A.  0,705s.   B.  2s.     C.  1,5s.    D.  0,5s. 

Câu 21: Hai dao động điều hoà cùng phương, cùng chu kì với phương trình lần lượt là: 


1
4 os(10 t+ )( )

2

x c cm


 và 
2
4 os(10 t+ )(cm)x c   . Phương trình dao động tổng hợp là:  

A.  
3

4 2 os(10 )( ).

4

x c t cm


    B.  
3

2 2 os(10 )( ).

4

x c t cm


  

C.  4 2 os(10 )( ).

4

x c t cm


    D.   4 os(10 )( ).

4

x c t cm


  



Câu 22: Trong thí nghiệm Y-âng về giao thoa ánh sáng, khỏang cách giữa hai khe là a = 3 mm, màn ảnh 

cách hai khe là D = 2 m. Người ta đo được khỏang vân i = 0,5 mm. Bước sóng  của ánh sáng đơn sắc dùng 

trong thí nghiệm là: 

 A. 0,5 mm .   B. 0,5 m .   C. 0,75 m .  D. 0,75 mm . 

Câu 23: Tia tử ngọai và tia X đều có bản chất là sóng điện từ, có bước sóng dài ngắn khác nhau nên: 

A. Có khả năng đâm xuyên khác nhau. 

B. Đều được sử dụng trong y tế để chụp X quang. 

C. Bị lệch khác nhau trong điện trường đều. 

D. Bị lệch khác nhau trong từ trường đều. 

Câu 24:   Giới hạn quang điện của kẽm là 0,35 m . Công thoát của electron khỏi kẽm là: 

      A.  33,5eV.               B.  0,35eV.             C.  0,36eV.           D.  3,55eV. 

Câu 25: Chiếu ánh sáng vàng vào mặt một tấm vật liệu thì thấy có electron bị bật ra. Tấm vật liệu đó chắc 

chắn phải là: 

 A.  Kim loại.              B.  Kim loại kiềm. C.  Chất cách điện.      D.  Chất hữu cơ. 

Câu 26: Chọn câu đúng nhất. Một mạch dao động LC gồm cuộn cảm có độ tự cảm L = 
1


H và một tụ điện 

có điện dung C. Tần số dao động riêng của mạch là 1MHz. Giá trị của C là: 

A. 
1

4
F.   B. 

1

4
mF.   C. 

1

4
F.   D. 

1

4
pF. 

Câu 27: Cho h = 6,625.10
-34

Js; c = 3.10
8
m/s. Công thoát của electron khỏi kim loại là 2eV. Bước sóng giới 

hạn quang điện của kim loại là: 

 A. 0,525m.  B. 0,621m.  C. 0,675m.  D. Đáp án khác. 

Câu 28: Trong hệ mặt trời, thiên thể nào sau đây không phải là hành tinh của Mặt Trời? 

        A.  Mặt Trăng.                                               C.  Mộc tinh (sao Mộc). 

        B.  Hỏa tinh (sao Hỏa).                                 D.  Trái Đất.           

Câu 29: Năng lượng liên kết của hạt  ( 4

2 He ) là 7,1 MeV. Cho biết 1u = 931,5 MeV/c2. Độ hụt khối của hạt 

 là: 

 A. 0,0032u.   B. 0,0135u.   C. 0,0076u.   D. 0,0305u. 

Câu 30: Thí nghiệm giao thoa sóng trên mặt nước với hai nguồn kết hợp S
1
 và S

2
. Gọi   là bước sóng, d

1
 và 

d
2
 lần lượt là đường đi từ hai nguồn S

1
, S

2
 đến điểm M. Tại điểm M, biên độ dao động tổng hợp cực tiểu khi: 

 A. d
2
 + d

1
 = k   B. d

2
 - d

1
 = 

1
( )

2
k    C. d

2
 + d

1
 = 

1
( )

2
k    D. d

2
 - d

1
 = k  

Câu 31: Chọn câu sai. 

A. Sóng điện từ truyền được trong chân không. 

B. Sóng ngang là sóng có phương dao động trùng với phương truyền sóng. 

C. Sóng trên mặt nước là sóng ngang. 

D. Sóng âm thanh là sóng dọc cơ học. 

Câu 32: Chu kỳ bán rã của Radi ( 226

88 Ra ) là 1600 năm. Thời gian để khối lượng Radi còn lại bằng 
1

8
 khối 

lượng ban đầu là: 

 A. 6400 năm.  B. 4800 năm.  C. 3200 năm.  D. 8000 năm. 

 

II. PHẦN RIÊNG (8 CÂU) 

Thí sinh học theo chương trình nào thì chỉ được làm phần dành riêng cho chương trình 
đó (phần A hoặc B). 

A. THEO CHƯƠNG TRÌNH CHUẨN (8 câu, từ câu 33 đến câu 40). 
Câu 33: Đặt một điện áp xoay chiều u = U

0
cos t (V) vào hai đầu một đọan mạch điện gồm điện trở R mắc 

nối tiếp với tụ điện có dung kháng Z
C
 = R. Biểu thức cường độ dòng điện trong mạch là: 

 A. i = I
0
cos( t)(A)      B. i = I

0
cos( t + 

4


)(A) 

 C. i = I
0
cos( t + 

2


)(A)     D. i = I

0
cos( t - 

4


)(A) 



Câu 34: Một sóng cơ học truyền dọc theo trục Ox có phương trình 6cos(5 )( )u t cm , trong đó t tính bằng 

giây. Biết vận tốc truyền sóng là 2 m/s. Bước sóng là: 

 A. 2m.    B. 1,6m.   C. 3,2m   D. 0,8m. 

Câu 35: Một con lắc lò xo dao động điều hòa trên trục Ox nằm ngang, qũy đạo là một đọan thẳng dài 10 cm. 

Lò xo có độ cứng k = 20 N/m. Cơ năng của con lắc có giá trị: 

 A. 0,1J.            B.   250J.    C.   1000J.   D.    0,025J. 

Câu 36: Một con lắc đơn dài l = 0,36 m, dao động điều hòa tại nơi có gia tốc rơi tự do g = 2 m/s2. Số dao 

động toàn phần con lắc thực hiện được trong 1 phút là: 

 A. 20.    B. 50.    C. 100.    D. 60. 

Câu 37: Qúa trình phóng xạ nào không có sự thay đổi cấu tạo hạt nhân? 

 A. Phóng xạ  .  B. Phóng xạ   .  C. Phóng xạ  .  D. Phóng xạ   . 

Câu 38: Quang phổ vạch phát xạ do chất nào dưới đây bị nung nóng phát ra? 

 A. Chất lỏng.       C. Chất khí ở áp suất cao.  

 C. Chất rắn.        D. Chất khí ở áp suất thấp. 

Câu 39: Trong 8 hành tinh của hệ Mặt Trời, hành tinh xa Mặt Trời nhất là 

A. Mộc tinh.         B. Thổ tinh.        

C. Hải Vương tinh.       D. Thiên Vương tinh. 

Câu 40: Các nguyên tử gọi là đồng vị khi hạt nhân của chúng có: 

A. Cùng số nuclôn. B. Cùng số prôtôn. C. Cùng số nơtrôn. D. Cùng khối lượng. 

 
B. THEO CHƯƠNG TRÌNH NÂNG CAO (8 câu, từ câu 41 đến câu 48). 
Câu 41: Một bánh xe có mômen quán tính đối với trục quay   cố định là 4 kg.m2 đang đứng yên thì chịu 

tác dụng của mômen lực 12 N.m đối với trục quay  . Bỏ qua mọi lực cản. Thời gian từ lúc bánh xe bắt đầu 

quay đến lúc bánh xe đạt tốc độ góc 15 rad/s là: 

 A. 6s.    B. 15s.    C. 3s.    D. 5s. 

Câu 42: Một bánh đà có mômen quán tính đối với trục quay cố định là 10 kg.m2, quay đều với tốc độ  

30 vòng/phút. Cho 2 = 10. Động năng quay của bánh đà là: 

 A. 200J.   B. 100J.   C. 400J.   D. 50J. 

Câu 43: Gọi Q
0
, U

0
, I

0 
 lần lượt là điện tích cực đại, hiệu điện thế cực đại của tụ điện và cường độ dòng điện 

cực đại trong mạch dao động điện từ LC. Biểu thức nào sau đây không phải là biểu thức tính năng lượng 

điện từ trong mạch? 

A. 2

0

1

2
W LI .  B. 2

0

1

2
W CU .  C. 

2

0

2

Q
W

L
 .   D. 

2

0

2

Q
W

C
 . 

Câu 44: Trong quang phổ vạch phát xạ của nguyên tử hidrô, vạch màu lam H trong dãy Ban-me được tạo 

thành khi êlectron chuyển từ qũy đạo: 

 A. N về L.   B. M về L.   C. N về K.   D. M về K. 

Câu 45: Trong thí nghiệm giao thoa ánh sáng, khi bước sóng ánh sáng là 0,625 m   thì khoảng vân i . 

Nếu thay ánh sáng trên bằng ánh sáng có bước sóng ' thì khoảng vân 
'

1,2i i . Khi đó  

A. '

0,5 m  .   B. '

0,75 m  .   C. '

0,45 m  .  D. '

0,55 m  .  

Câu 46: Chất 131

53
I  có chu kỳ bán rã 8 ngày đêm. Ban đầu có 256g Iốt. Sau 8 tuần lễ lượng Iốt đã biến mất là  

A.  2g.    B.  4g.    C.  252g.   D.  254g.  

Câu 47: Một momen lực không đổi tác dụng vào vật có trục quay cố định. Trong các đại lượng dưới đây, đại 

lượng nào không phải hằng số?  

A. Momen quán tính.  B. Gia tốc góc.   C. Khối lượng.   D. Tốc độ góc. 

Câu 48: Hai ròng rọc A và B có khối lượng lần lượt là m và 4m, bán kính ròng rọc A bằng 
1

3

 bán kính ròng 

rọc B. Tỉ số A

B

I

I

 giữa momen quán tính của ròng rọc A và ròng rọc B là  

A.  
4

3

.     B. 9.     C. 
1

12

.     D. 
1

36

.   

 

--------------HẾT------------- 



Sở Giáo dục và Đào tạo Cà Mau   ĐỀ THI THỬ TỐT NGHIỆP THPT 2009 

Trường THPT Phan Ngọc Hiển     MÔN: VẬT LÝ 12 
            Thời gian làm bài 60 phút. 

 
NỘI DUNG ĐỀ 

I. PHẦN CHUNG DÀNH CHO TẤT CẢ CÁC THÍ SINH (32 câu, từ câu 1 đến câu 32) 
Câu 1: Nguyên tắc họat động của pin quang điện dựa vào: 

 A. Hiện tượng quang điện bên ngòai.  B. Hiện tượng hùynh quang. 

 C. Hiện tượng quang điện bên trong.  D. Hiện tượng cảm ứng điện từ. 

Câu 2: Phát biểu nào sau đây là sai khi nói về dao động của con lắc đơn? 

A. Khi vật nặng đi qua vị trí cân bằng, thì trọng lực tác dụng lên nó cân bằng với lực căng của dây. 

B. Khi vật nặng ở vị trí biên, cơ năng của con lắc bằng thế năng của nó. 

C. Với dao động nhỏ thì dao động của con lắc là dao động điều hòa. 

D. Chuyển động của con lắc từ vị trí biên về vị trí cân bằng là nhanh dần. 

Câu 3:  Cơ năng của một chất điểm dao động điều hòa tỉ lệ thuận với: 

 A. Chu kỳ của dao động.     B. Li độ của dao động. 

 C. Biên độ của dao động.     D. Bình phương của biên độ dao động. 

Câu 4: Khi có sóng dừng xảy ra thì:  

A. khoảng cách giữa hai bụng hoặc hai nút kế tiếp là  .  

B. khoảng cách giữa một bụng hoặc một nút kế tiếp là 
4


. 

C. khoảng cách giữa hai nút kế tiếp là 
4


. 

D. khoảng cách giữa một bụng hoặc một nút kế tiếp là 
2


. 

Câu 5: Sóng truyền trên mặt chất lỏng với chu kỳ 0,2s. Biết hai điểm gần nhau nhất trên mặt chất lỏng dao 

động cùng pha cách nhau 0,5m. Tốc độ truyền sóng là: 

 A. 2,5m/s.   B. 0,4m/s.   C. 1m/s.   D. 0,1m/s. 

Câu 6: Chiếu ánh sáng vàng vào mặt một tấm vật liệu thì thấy có electron bị bật ra. Tấm vật liệu đó chắc 

chắn phải là: 

 A.  Kim loại.              B.  Kim loại kiềm. C.  Chất cách điện.      D.  Chất hữu cơ. 

Câu 7: Chọn câu đúng nhất. Một mạch dao động LC gồm cuộn cảm có độ tự cảm L = 
1


H và một tụ điện có 

điện dung C. Tần số dao động riêng của mạch là 1MHz. Giá trị của C là: 

A. 
1

4
F.   B. 

1

4
mF.   C. 

1

4
F.   D. 

1

4
pF. 

Câu 8: Chọn câu SAI: 

A. Hiệu điện thế hai đầu cuộn cảm nhanh pha hơn cường độ dòng điện là .

2


 

B. Cường độ dòng điện nhanh pha hơn hiệu điện thế hai đầu tụ điện là .

2


 

C. Khi 2

1LC  thì 0  . 

D. Khi 2

1LC  thì cường độ dòng điện hiệu dụng cực đại và bằng 
U

R

. 

Câu 9: Một con lắc lò xo gồm một vật có khối lượng m = 0,2 kg và lò xo có độ cứng k = 80 N/m. Biết tốc 

độ của con lắc khi qua vị trí cân bằng là 1 m/s. Biên độ của dao động là:  

 A. 5cm.   B. 20cm.   C. 40cm.   D. 10cm. 

Câu 10: Con lắc đơn dao động nhỏ tại nơi có 2g  m/s2, chu kỳ dao động là 1s. Chiều dài của con lắc đơn 

là:  

 A. 1m.    B. 10cm.   C. 25cm.   D 2,5m. 

Câu 11: Tính chất nào sau đây của tia hồng ngọai là sai: 

A. Kích thích sự phát quang của nhiều chất. 

B. Có thể biến điệu được như sóng điện từ cao tần. 

MÃ ĐỀ: 502 



C. Có khả năng gây ra một số phản ứng hóa học.    

D. Có tác dụng nhiệt rất mạnh. 

Câu 12: Cường độ dòng điện qua tụ điện có biểu thức 10 2 os100 t (A)i c  . Biết tụ điện có điện dung 

250
C F


 . Hiệu điện thế giữa hai bản tụ điện có biểu thức là  

A. 300 2 os(100 t+ )( )

2

u c V


 .   B. 400 2 os(100 t- )( )

2

u c V


 . 

C.  100 2 os(100 t- )( )

2

u c V


 .    D.  200 2 os(100 t+ )( )

2

u c V


 . 

Câu 13: Trong quá trình truyền tải điện năng đi xa, biện pháp làm giảm hao phí trên đường dây tải điện 

được sử dụng chủ yếu hiện nay là  

A.  giảm công suất truyền tải.     B.  tăng chiều dài đường dây.  

C.  giảm tiết diện dây.      D. tăng hiệu điện thế trước khi truyền tải. 

Câu 14: Cho đoạn mạch gồm diện trở thuần R = 100 , một cuộn dây thuần cảm với độ tự cảm 
2

L H


 và 

mộttụ điện có điện dung 
100

C F


  mắc nối tiếp. Mắc vào hai đầu đoạn mạch một hiệu điện thế xoay 

chiều với tần số f = 50Hz. Khi đó, tổng trở của mạch là  

A.  100 .    B.  100 2  .   C.  200 .   D. 200 2 .   

Câu 15: Đặt vào hai đầu đọan mạch RLC một điện áp xoay chiều u = 200cos t (V). Cho biết R = Z
L 

= Z
C 

= 

100 . Công suất tiêu thụ P của mạch là: 

 A. 200W.   B. 100W.   C. 300W.   D. 400W. 

Câu 16: Một mạch dao động điện từ LC gồm cuộn dây thuần cảm có độ tự cảm L và tụ điện có điện dung 

C.Biết dây dẫn có điện trở không đáng kể và trong mạch có dao động điện từ riêng.Công thức tính tần số dao 

động riêng của mạch là: 

 A. 
1

2
f LC


  . B. 

2
f

LC


 .  C. 2f LC .  D. 

1

2
f

LC
 . 

Câu 17: Hiện tượng nào dưới đây khẳng định ánh sáng có tính chất sóng?. 

         A.   Hiện tượng tán sắc.                        B.  Hiện tượng giao thoa. 

         C.   Hiện tượng khúc xạ.                       D.  Hiện tượng phản xạ. 

Câu 18: Trong một thí nghiệm giao thoa ánh sáng, người ta đo được khoảng cách từ vân sáng thứ 2 đến vân 

sáng thứ 8 ở cùng một phía đối với vân sáng trung tâm là 2,4mm, khoảng cách giữa 2 khe Y-âng là 1mm, 

khoảng cách từ màn chứa 2 khe tới màn quan sát là 1m. Bước sóng ánh sáng dùng trong thí nghiệm là: 

         A.  0,4 m .               B.  0,45 m .              C.  0,68 m .               D.  0,72 m . 

Câu 19: Đối với một dao động cơ điều hoà của một chất điểm thì:  

A. khi chất điểm qua vị trí biên nó có vận tốc cực đại và gia tốc cực đại.  

B. khi chất điểm qua vị trí biên nó có vận tốc cực đại và gia tốc bằng không.  

C. khi chất điểm qua vị trí biên nó có vận tốc bằng không và gia tốc bằng không.  

D. khi chất điểm qua vị trí biên nó có vận tốc bằng không và gia tốc cực đại. 

Câu 20: Một chất điểm dao động với phương trình x = Acos t (cm). Thời gian chất điểm chuyển động từ vị 

trí cân bằng đến vị trí biên là:  

A.  0,705s.   B.  2s.     C.  1,5s.    D.  0,5s. 

Câu 21: Hai dao động điều hoà cùng phương, cùng chu kì với phương trình lần lượt là: 


1
4 os(10 t+ )( )

2

x c cm


 và 
2
4 os(10 t+ )(cm)x c   . Phương trình dao động tổng hợp là:  

A.  
3

4 2 os(10 )( ).

4

x c t cm


    B.  
3

2 2 os(10 )( ).

4

x c t cm


  

C.  4 2 os(10 )( ).

4

x c t cm


    D.   4 os(10 )( ).

4

x c t cm


  

Câu 22: Trong thí nghiệm Y-âng về giao thoa ánh sáng, khỏang cách giữa hai khe là a = 3 mm, màn ảnh 

cách hai khe là D = 2 m. Người ta đo được khỏang vân i = 0,5 mm. Bước sóng  của ánh sáng đơn sắc dùng 

trong thí nghiệm là: 



 A. 0,5 mm .   B. 0,5 m .   C. 0,75 m .  D. 0,75 mm . 

Câu 23: Tia tử ngọai và tia X đều có bản chất là sóng điện từ, có bước sóng dài ngắn khác nhau nên: 

A. Có khả năng đâm xuyên khác nhau. 

B. Đều được sử dụng trong y tế để chụp X quang. 

C. Bị lệch khác nhau trong điện trường đều. 

D. Bị lệch khác nhau trong từ trường đều. 

Câu 24:   Giới hạn quang điện của kẽm là 0,35 m . Công thoát của electron khỏi kẽm là: 

      A.  33,5eV.               B.  0,35eV.             C.  0,36eV.           D.  3,55eV. 

Câu 25: Cho h = 6,625.10
-34

Js; c = 3.10
8
m/s. Công thoát của electron khỏi kim loại là 2eV. Bước sóng giới 

hạn quang điện của kim loại là: 

 A. 0,525m.  B. 0,621m.  C. 0,675m.  D. Đáp án khác. 

Câu 26: Trong hệ mặt trời, thiên thể nào sau đây không phải là hành tinh của Mặt Trời? 

        A.  Mặt Trăng.                                               C.  Mộc tinh (sao Mộc). 

        B.  Hỏa tinh (sao Hỏa).                                 D.  Trái Đất.           

Câu 27: Trong động cơ điện không đồng bộ ba pha: 

A. Rôto là phần cảm. 

B. Tần số quay của từ trường nhỏ hơn tần số của dòng điện. 

C. Stato là bộ phận tạo nên từ trường quay. 

D. Để tạo ra từ trường quay thì rôto phải quay. 

Câu 28:  Cuộn sơ cấp của một máy biến áp được nối với mạng điện xoay chiều có điện áp hiệu dụng 220 V. 

Biết số vòng dây của hai cuộn sơ cấp và thứ cấp lần lượt là 1100 vòng và 100 vòng. Bỏ qua hao phí điện 

năng trong máy. Điện áp hiệu dụng ở hai đầu cuộn thứ cấp có giá trị:  

 A. 20V.   B. 22V.   C. 2200V.   D. 2420V. 

Câu 29: Năng lượng liên kết của hạt  ( 4

2 He ) là 7,1 MeV. Cho biết 1u = 931,5 MeV/c2. Độ hụt khối của hạt 

 là: 

 A. 0,0032u.   B. 0,0135u.   C. 0,0076u.   D. 0,0305u. 

Câu 30: Thí nghiệm giao thoa sóng trên mặt nước với hai nguồn kết hợp S
1
 và S

2
. Gọi   là bước sóng, d

1
 và 

d
2
 lần lượt là đường đi từ hai nguồn S

1
, S

2
 đến điểm M. Tại điểm M, biên độ dao động tổng hợp cực tiểu khi: 

 A. d
2
 + d

1
 = k .  B. d

2
 - d

1
 = 

1
( )

2
k  .  C. d

2
 + d

1
 = 

1
( )

2
k  . D. d

2
 - d

1
 = k . 

Câu 31: Chọn câu sai. 

A. Sóng điện từ truyền được trong chân không. 

B. Sóng ngang là sóng có phương dao động trùng với phương truyền sóng. 

C. Sóng trên mặt nước là sóng ngang. 

D. Sóng âm thanh là sóng dọc cơ học. 

Câu 32: Chu kỳ bán rã của Radi ( 226

88 Ra ) là 1600 năm. Thời gian để khối lượng Radi còn lại bằng 
1

8
 khối 

lượng ban đầu là: 

 A. 6400 năm.  B. 4800 năm.  C. 3200 năm.  D. 8000 năm. 

 
II. PHẦN RIÊNG (8 CÂU) 

Thí sinh học theo chương trình nào thì chỉ được làm phần dành riêng cho chương trình 
đó (phần A hoặc B). 

A. THEO CHƯƠNG TRÌNH CHUẨN (8 câu, từ câu 33 đến câu 40). 

Câu 33: Một con lắc đơn dài l = 0,36 m, dao động điều hòa tại nơi có gia tốc rơi tự do g = 2 m/s2. Số dao 

động toàn phần con lắc thực hiện được trong 1 phút là: 

 A. 20.    B. 50.    C. 100.    D. 60. 

Câu 34: Qúa trình phóng xạ nào không có sự thay đổi cấu tạo hạt nhân? 

 A. Phóng xạ  .  B. Phóng xạ   .  C. Phóng xạ  .  D. Phóng xạ   . 

Câu 35: Một con lắc lò xo dao động điều hòa trên trục Ox nằm ngang, qũy đạo là một đọan thẳng dài 10 cm. 

Lò xo có độ cứng k = 20 N/m. Cơ năng của con lắc có giá trị: 

 A. 0,1J.            B.   250J.    C.   1000J.   D.    0,025J. 

Câu 36: Quang phổ vạch phát xạ do chất nào dưới đây bị nung nóng phát ra? 

 A. Chất lỏng.       C. Chất khí ở áp suất cao.  



 C. Chất rắn.        D. Chất khí ở áp suất thấp. 

Câu 37: Đặt một điện áp xoay chiều u = U
0
cos t (V) vào hai đầu một đọan mạch điện gồm điện trở R mắc 

nối tiếp với tụ điện có dung kháng Z
C
 = R. Biểu thức cường độ dòng điện trong mạch là: 

 A. i = I
0
cos( t)(A)      B. i = I

0
cos( t + 

4


)(A) 

 C. i = I
0
cos( t + 

2


)(A)     D. i = I

0
cos( t - 

4


)(A) 

Câu 38: Một sóng cơ học truyền dọc theo trục Ox có phương trình 6cos(5 )( )u t cm , trong đó t tính bằng 

giây. Biết vận tốc truyền sóng là 2 m/s. Bước sóng là: 

 A. 2m.    B. 1,6m.   C. 3,2m   D. 0,8m. 

Câu 39: Các nguyên tử gọi là đồng vị khi hạt nhân của chúng có: 

A. Cùng số nuclôn. B. Cùng số prôtôn. C. Cùng số nơtrôn. D. Cùng khối lượng. 

Câu 40: Trong 8 hành tinh của hệ Mặt Trời, hành tinh xa Mặt Trời nhất là 

A. Mộc tinh.         B. Thổ tinh.        

C. Hải Vương tinh.       D. Thiên Vương tinh. 

 
B. THEO CHƯƠNG TRÌNH NÂNG CAO (8 câu, từ câu 41 đến câu 48). 
Câu 41: Một bánh đà có mômen quán tính đối với trục quay cố định là 10 kg.m2, quay đều với tốc độ  

30 vòng/phút. Cho 2 = 10. Động năng quay của bánh đà là: 

 A. 200J.   B. 100J.   C. 400J.   D. 50J. 

Câu 42: Hai ròng rọc A và B có khối lượng lần lượt là m và 4m, bán kính ròng rọc A bằng 
1

3

 bán kính ròng 

rọc B. Tỉ số A

B

I

I

 giữa momen quán tính của ròng rọc A và ròng rọc B là  

A.  
4

3

.     B. 9.     C. 
1

12

.     D. 
1

36

.   

Câu 43: Gọi Q
0
, U

0
, I

0 
 lần lượt là điện tích cực đại, hiệu điện thế cực đại của tụ điện và cường độ dòng điện 

cực đại trong mạch dao động điện từ LC. Biểu thức nào sau đây không phải là biểu thức tính năng lượng 

điện từ trong mạch? 

A. 2

0

1

2
W LI .  B. 2

0

1

2
W CU .  C. 

2

0

2

Q
W

L
 .   D. 

2

0

2

Q
W

C
 . 

Câu 44: Trong quang phổ vạch phát xạ của nguyên tử hidrô, vạch màu lam H trong dãy Ban-me được tạo 

thành khi êlectron chuyển từ qũy đạo: 

 A. N về L.   B. M về L.   C. N về K.   D. M về K. 

Câu 45: Một bánh xe có mômen quán tính đối với trục quay   cố định là 4 kg.m2 đang đứng yên thì chịu 

tác dụng của mômen lực 12 N.m đối với trục quay  . Bỏ qua mọi lực cản. Thời gian từ lúc bánh xe bắt đầu 

quay đến lúc bánh xe đạt tốc độ góc 15 rad/s là: 

 A. 6s.    B. 15s.    C. 3s.    D. 5s. 

Câu 46: Trong thí nghiệm giao thoa ánh sáng, khi bước sóng ánh sáng là 0,625 m   thì khoảng vân i . 

Nếu thay ánh sáng trên bằng ánh sáng có bước sóng ' thì khoảng vân 
'

1,2i i . Khi đó  

A. '

0,5 m  .   B. '

0,75 m  .   C. '

0,45 m  .  D. '

0,55 m  .  

Câu 47: Chất 131

53
I  có chu kỳ bán rã 8 ngày đêm. Ban đầu có 256g Iốt. Sau 8 tuần lễ lượng Iốt đã biến mất là  

A.  2g.    B.  4g.    C.  252g.   D.  254g.  

Câu 48: Một momen lực không đổi tác dụng vào vật có trục quay cố định. Trong các đại lượng dưới đây, đại 

lượng nào không phải hằng số?  

A. Momen quán tính.  B. Gia tốc góc.   C. Khối lượng.   D. Tốc độ góc. 

 

--------------HẾT------------- 



Sở Giáo dục và Đào tạo Cà Mau   ĐỀ THI THỬ TỐT NGHIỆP THPT 2009 

Trường THPT Phan Ngọc Hiển     MÔN: VẬT LÝ 12 
            Thời gian làm bài 60 phút. 

 
NỘI DUNG ĐỀ 

I. PHẦN CHUNG DÀNH CHO TẤT CẢ CÁC THÍ SINH (32 câu, từ câu 1 đến câu 32) 
Câu 1:  Cuộn sơ cấp của một máy biến áp được nối với mạng điện xoay chiều có điện áp hiệu dụng 220 V. 

Biết số vòng dây của hai cuộn sơ cấp và thứ cấp lần lượt là 1100 vòng và 100 vòng. Bỏ qua hao phí điện 

năng trong máy. Điện áp hiệu dụng ở hai đầu cuộn thứ cấp có giá trị:  

 A. 20V.   B. 22V.   C. 2200V.   D. 2420V. 

Câu 2: Một mạch dao động điện từ LC gồm cuộn dây thuần cảm có độ tự cảm L và tụ điện có điện dung 

C.Biết dây dẫn có điện trở không đáng kể và trong mạch có dao động điện từ riêng.Công thức tính tần số dao 

động riêng của mạch là: 

 A. 
1

2
f LC


  . B. 

2
f

LC


 .  C. 2f LC .  D. 

1

2
f

LC
 . 

Câu 3: Hiện tượng nào dưới đây khẳng định ánh sáng có tính chất sóng?. 

         A.   Hiện tượng tán sắc.                        B.  Hiện tượng giao thoa. 

         C.   Hiện tượng khúc xạ.                       D.  Hiện tượng phản xạ. 

Câu 4: Con lắc đơn dao động nhỏ tại nơi có 2g  m/s2, chu kỳ dao động là 1s. Chiều dài của con lắc đơn 

là:  

 A. 1m.    B. 10cm.   C. 25cm.   D 2,5m. 

Câu 5: Tính chất nào sau đây của tia hồng ngọai là sai: 

A. Kích thích sự phát quang của nhiều chất. 

B. Có thể biến điệu được như sóng điện từ cao tần. 

C. Có khả năng gây ra một số phản ứng hóa học.    

D. Có tác dụng nhiệt rất mạnh. 

Câu 6: Nguyên tắc họat động của pin quang điện dựa vào: 

 A. Hiện tượng quang điện bên ngòai.  B. Hiện tượng hùynh quang. 

 C. Hiện tượng quang điện bên trong.  D. Hiện tượng cảm ứng điện từ. 

Câu 7: Phát biểu nào sau đây là sai khi nói về dao động của con lắc đơn? 

A. Khi vật nặng đi qua vị trí cân bằng, thì trọng lực tác dụng lên nó cân bằng với lực căng của dây. 

B. Khi vật nặng ở vị trí biên, cơ năng của con lắc bằng thế năng của nó. 

C. Với dao động nhỏ thì dao động của con lắc là dao động điều hòa. 

D. Chuyển động của con lắc từ vị trí biên về vị trí cân bằng là nhanh dần. 

Câu 8: Một con lắc lò xo gồm một vật có khối lượng m = 0,2 kg và lò xo có độ cứng k = 80 N/m. Biết tốc 

độ của con lắc khi qua vị trí cân bằng là 1 m/s. Biên độ của dao động là:  

 A. 5cm.   B. 20cm.   C. 40cm.   D. 10cm. 

Câu 9:  Cơ năng của một chất điểm dao động điều hòa tỉ lệ thuận với: 

 A. Chu kỳ của dao động.     B. Li độ của dao động. 

 C. Biên độ của dao động.     D. Bình phương của biên độ dao động. 

Câu 10: Cường độ dòng điện qua tụ điện có biểu thức 10 2 os100 t (A)i c  . Biết tụ điện có điện dung 

250
C F


 . Hiệu điện thế giữa hai bản tụ điện có biểu thức là  

A. 300 2 os(100 t+ )( )

2

u c V


 .   B. 400 2 os(100 t- )( )

2

u c V


 . 

C.  100 2 os(100 t- )( )

2

u c V


 .    D.  200 2 os(100 t+ )( )

2

u c V


 . 

Câu 11: Trong quá trình truyền tải điện năng đi xa, biện pháp làm giảm hao phí trên đường dây tải điện 

được sử dụng chủ yếu hiện nay là  

A.  giảm công suất truyền tải.     B.  tăng chiều dài đường dây.  

C.  giảm tiết diện dây.      D. tăng hiệu điện thế trước khi truyền tải. 

MÃ ĐỀ: 503 



Câu 12: Cho đoạn mạch gồm diện trở thuần R = 100 , một cuộn dây thuần cảm với độ tự cảm 
2

L H


 và 

mộttụ điện có điện dung 
100

C F


  mắc nối tiếp. Mắc vào hai đầu đoạn mạch một hiệu điện thế xoay 

chiều với tần số f = 50Hz. Khi đó, tổng trở của mạch là  

A.  100 .    B.  100 2  .   C.  200 .   D. 200 2 .   

Câu 13: Khi có sóng dừng xảy ra thì:  

A. khoảng cách giữa hai bụng hoặc hai nút kế tiếp là  .  

B. khoảng cách giữa một bụng hoặc một nút kế tiếp là 
4


. 

C. khoảng cách giữa hai nút kế tiếp là 
4


. 

D. khoảng cách giữa một bụng hoặc một nút kế tiếp là 
2


. 

Câu 14: Sóng truyền trên mặt chất lỏng với chu kỳ 0,2s. Biết hai điểm gần nhau nhất trên mặt chất lỏng dao 

động cùng pha cách nhau 0,5m. Tốc độ truyền sóng là: 

 A. 2,5m/s.   B. 0,4m/s.   C. 1m/s.   D. 0,1m/s. 

Câu 15: Chọn câu SAI: 

A. Hiệu điện thế hai đầu cuộn cảm nhanh pha hơn cường độ dòng điện là .

2


 

B. Cường độ dòng điện nhanh pha hơn hiệu điện thế hai đầu tụ điện là .

2


 

C. Khi 2

1LC  thì 0  . 

D. Khi 2

1LC  thì cường độ dòng điện hiệu dụng cực đại và bằng 
U

R

. 

Câu 16: Đặt vào hai đầu đọan mạch RLC một điện áp xoay chiều u = 200cos t (V). Cho biết R = Z
L 

= Z
C 

= 

100 . Công suất tiêu thụ P của mạch là: 

 A. 200W.   B. 100W.   C. 300W.   D. 400W. 

Câu 17: Trong động cơ điện không đồng bộ ba pha: 

A. Rôto là phần cảm. 

B. Tần số quay của từ trường nhỏ hơn tần số của dòng điện. 

C. Stato là bộ phận tạo nên từ trường quay. 

D. Để tạo ra từ trường quay thì rôto phải quay. 

Câu 18: Trong một thí nghiệm giao thoa ánh sáng, người ta đo được khoảng cách từ vân sáng thứ 2 đến vân 

sáng thứ 8 ở cùng một phía đối với vân sáng trung tâm là 2,4mm, khoảng cách giữa 2 khe Y-âng là 1mm, 

khoảng cách từ màn chứa 2 khe tới màn quan sát là 1m. Bước sóng ánh sáng dùng trong thí nghiệm là: 

         A.  0,4 m .               B.  0,45 m .              C.  0,68 m .               D.  0,72 m . 

Câu 19: Đối với một dao động cơ điều hoà của một chất điểm thì:  

A. khi chất điểm qua vị trí biên nó có vận tốc cực đại và gia tốc cực đại.  

B. khi chất điểm qua vị trí biên nó có vận tốc cực đại và gia tốc bằng không.  

C. khi chất điểm qua vị trí biên nó có vận tốc bằng không và gia tốc bằng không.  

D. khi chất điểm qua vị trí biên nó có vận tốc bằng không và gia tốc cực đại. 

Câu 20: Hai dao động điều hoà cùng phương, cùng chu kì với phương trình lần lượt là: 


1
4 os(10 t+ )( )

2

x c cm


 và 
2
4 os(10 t+ )(cm)x c   . Phương trình dao động tổng hợp là:  

A.  
3

4 2 os(10 )( ).

4

x c t cm


    B.  
3

2 2 os(10 )( ).

4

x c t cm


  

C.  4 2 os(10 )( ).

4

x c t cm


    D.   4 os(10 )( ).

4

x c t cm


  

Câu 21: Trong thí nghiệm Y-âng về giao thoa ánh sáng, khỏang cách giữa hai khe là a = 3 mm, màn ảnh 

cách hai khe là D = 2 m. Người ta đo được khỏang vân i = 0,5 mm. Bước sóng  của ánh sáng đơn sắc dùng 

trong thí nghiệm là: 



 A. 0,5 mm .   B. 0,5 m .   C. 0,75 m .  D. 0,75 mm . 

Câu 22: Tia tử ngọai và tia X đều có bản chất là sóng điện từ, có bước sóng dài ngắn khác nhau nên: 

A. Có khả năng đâm xuyên khác nhau. 

B. Đều được sử dụng trong y tế để chụp X quang. 

C. Bị lệch khác nhau trong điện trường đều. 

D. Bị lệch khác nhau trong từ trường đều. 

Câu 23:   Giới hạn quang điện của kẽm là 0,35 m . Công thoát của electron khỏi kẽm là: 

      A.  33,5eV.               B.  0,35eV.             C.  0,36eV.           D.  3,55eV. 

Câu 24: Chiếu ánh sáng vàng vào mặt một tấm vật liệu thì thấy có electron bị bật ra. Tấm vật liệu đó chắc 

chắn phải là: 

 A.  Kim loại.              B.  Kim loại kiềm. C.  Chất cách điện.      D.  Chất hữu cơ. 

Câu 25: Chọn câu đúng nhất. Một mạch dao động LC gồm cuộn cảm có độ tự cảm L = 
1


H và một tụ điện 

có điện dung C. Tần số dao động riêng của mạch là 1MHz. Giá trị của C là: 

A. 
1

4
F.   B. 

1

4
mF.   C. 

1

4
F.   D. 

1

4
pF. 

Câu 26: Cho h = 6,625.10
-34

Js; c = 3.10
8
m/s. Công thoát của electron khỏi kim loại là 2eV. Bước sóng giới 

hạn quang điện của kim loại là: 

 A. 0,525m.  B. 0,621m.  C. 0,675m.  D. Đáp án khác. 

Câu 27: Chu kỳ bán rã của Radi ( 226

88 Ra ) là 1600 năm. Thời gian để khối lượng Radi còn lại bằng 
1

8
 khối 

lượng ban đầu là: 

 A. 6400 năm.  B. 4800 năm.  C. 3200 năm.  D. 8000 năm. 

Câu 28: Trong hệ mặt trời, thiên thể nào sau đây không phải là hành tinh của Mặt Trời? 

        A.  Mặt Trăng.                                               C.  Mộc tinh (sao Mộc). 

        B.  Hỏa tinh (sao Hỏa).                                 D.  Trái Đất.           

Câu 29: Một chất điểm dao động với phương trình x = Acos t (cm). Thời gian chất điểm chuyển động từ vị 

trí cân bằng đến vị trí biên là:  

A.  0,705s.   B.  2s.     C.  1,5s.    D.  0,5s. 

Câu 30: Năng lượng liên kết của hạt  ( 4

2 He ) là 7,1 MeV. Cho biết 1u = 931,5 MeV/c2. Độ hụt khối của hạt 

 là: 

 A. 0,0032u.   B. 0,0135u.   C. 0,0076u.   D. 0,0305u. 

Câu 31: Thí nghiệm giao thoa sóng trên mặt nước với hai nguồn kết hợp S
1
 và S

2
. Gọi   là bước sóng, d

1
 và 

d
2
 lần lượt là đường đi từ hai nguồn S

1
, S

2
 đến điểm M. Tại điểm M, biên độ dao động tổng hợp cực tiểu khi: 

 A. d
2
 + d

1
 = k .  B. d

2
 - d

1
 = 

1
( )

2
k  .  C. d

2
 + d

1
 = 

1
( )

2
k  . D. d

2
 - d

1
 = k . 

Câu 32: Chọn câu sai. 

A. Sóng điện từ truyền được trong chân không. 

B. Sóng ngang là sóng có phương dao động trùng với phương truyền sóng. 

C. Sóng trên mặt nước là sóng ngang. 

D. Sóng âm thanh là sóng dọc cơ học. 

 

II. PHẦN RIÊNG (8 CÂU) 

Thí sinh học theo chương trình nào thì chỉ được làm phần dành riêng cho chương trình 
đó (phần A hoặc B). 

A. THEO CHƯƠNG TRÌNH CHUẨN (8 câu, từ câu 33 đến câu 40). 

Câu 33: Một con lắc đơn dài l = 0,36 m, dao động điều hòa tại nơi có gia tốc rơi tự do g = 2 m/s2. Số dao 

động toàn phần con lắc thực hiện được trong 1 phút là: 

 A. 20.    B. 50.    C. 100.    D. 60. 

Câu 34: Qúa trình phóng xạ nào không có sự thay đổi cấu tạo hạt nhân? 

 A. Phóng xạ  .  B. Phóng xạ   .  C. Phóng xạ  .  D. Phóng xạ   . 



Câu 35: Đặt một điện áp xoay chiều u = U
0
cos t (V) vào hai đầu một đọan mạch điện gồm điện trở R mắc 

nối tiếp với tụ điện có dung kháng Z
C
 = R. Biểu thức cường độ dòng điện trong mạch là: 

 A. i = I
0
cos( t)(A)      B. i = I

0
cos( t + 

4


)(A) 

 C. i = I
0
cos( t + 

2


)(A)     D. i = I

0
cos( t - 

4


)(A) 

Câu 36: Một sóng cơ học truyền dọc theo trục Ox có phương trình 6cos(5 )( )u t cm , trong đó t tính bằng 

giây. Biết vận tốc truyền sóng là 2 m/s. Bước sóng là: 

 A. 2m.    B. 1,6m.   C. 3,2m   D. 0,8m. 

Câu 37: Các nguyên tử gọi là đồng vị khi hạt nhân của chúng có: 

A. Cùng số nuclôn. B. Cùng số prôtôn. C. Cùng số nơtrôn. D. Cùng khối lượng. 

Câu 38: Một con lắc lò xo dao động điều hòa trên trục Ox nằm ngang, qũy đạo là một đọan thẳng dài 10 cm. 

Lò xo có độ cứng k = 20 N/m. Cơ năng của con lắc có giá trị: 

 A. 0,1J.            B.   250J.    C.   1000J.   D.    0,025J. 

Câu 39: Quang phổ vạch phát xạ do chất nào dưới đây bị nung nóng phát ra? 

 A. Chất lỏng.       C. Chất khí ở áp suất cao.  

 C. Chất rắn.        D. Chất khí ở áp suất thấp. 

Câu 40: Trong 8 hành tinh của hệ Mặt Trời, hành tinh xa Mặt Trời nhất là 

A. Mộc tinh.         B. Thổ tinh.        

C. Hải Vương tinh.       D. Thiên Vương tinh. 

B. THEO CHƯƠNG TRÌNH NÂNG CAO (8 câu, từ câu 41 đến câu 48). 
Câu 41: Một bánh xe có mômen quán tính đối với trục quay   cố định là 4 kg.m2 đang đứng yên thì chịu 

tác dụng của mômen lực 12 N.m đối với trục quay  . Bỏ qua mọi lực cản. Thời gian từ lúc bánh xe bắt đầu 

quay đến lúc bánh xe đạt tốc độ góc 15 rad/s là: 

 A. 6s.    B. 15s.    C. 3s.    D. 5s. 

Câu 42: Gọi Q
0
, U

0
, I

0 
 lần lượt là điện tích cực đại, hiệu điện thế cực đại của tụ điện và cường độ dòng điện 

cực đại trong mạch dao động điện từ LC. Biểu thức nào sau đây không phải là biểu thức tính năng lượng 

điện từ trong mạch? 

A. 2

0

1

2
W LI .  B. 2

0

1

2
W CU .  C. 

2

0

2

Q
W

L
 .   D. 

2

0

2

Q
W

C
 . 

Câu 43: Một momen lực không đổi tác dụng vào vật có trục quay cố định. Trong các đại lượng dưới đây, đại 

lượng nào không phải hằng số?  

A. Momen quán tính.  B. Gia tốc góc.   C. Khối lượng.   D. Tốc độ góc. 

Câu 44: Trong quang phổ vạch phát xạ của nguyên tử hidrô, vạch màu lam H trong dãy Ban-me được tạo 

thành khi êlectron chuyển từ qũy đạo: 

 A. N về L.   B. M về L.   C. N về K.   D. M về K. 

Câu 45: Một bánh đà có mômen quán tính đối với trục quay cố định là 10 kg.m2, quay đều với tốc độ  

30 vòng/phút. Cho 2 = 10. Động năng quay của bánh đà là: 

 A. 200J.   B. 100J.   C. 400J.   D. 50J. 

Câu 46: Trong thí nghiệm giao thoa ánh sáng, khi bước sóng ánh sáng là 0,625 m   thì khoảng vân i . 

Nếu thay ánh sáng trên bằng ánh sáng có bước sóng ' thì khoảng vân 
'

1,2i i . Khi đó  

A. '

0,5 m  .   B. '

0,75 m  .   C. '

0,45 m  .  D. '

0,55 m  .  

Câu 47: Chất 131

53
I  có chu kỳ bán rã 8 ngày đêm. Ban đầu có 256g Iốt. Sau 8 tuần lễ lượng Iốt đã biến mất là  

A.  2g.    B.  4g.    C.  252g.   D.  254g.  

Câu 48: Hai ròng rọc A và B có khối lượng lần lượt là m và 4m, bán kính ròng rọc A bằng 
1

3

 bán kính ròng 

rọc B. Tỉ số A

B

I

I

 giữa momen quán tính của ròng rọc A và ròng rọc B là  

A.  
4

3

.     B. 9.     C. 
1

12

.     D. 
1

36

.   

 

--------------HẾT------------- 



Sở Giáo dục và Đào tạo Cà Mau   ĐỀ THI THỬ TỐT NGHIỆP THPT 2009 

Trường THPT Phan Ngọc Hiển     MÔN: VẬT LÝ 12 
            Thời gian làm bài 60 phút. 

 
NỘI DUNG ĐỀ 

I. PHẦN CHUNG DÀNH CHO TẤT CẢ CÁC THÍ SINH (32 câu, từ câu 1 đến câu 32) 
Câu 1: Nguyên tắc họat động của pin quang điện dựa vào: 

 A. Hiện tượng quang điện bên ngòai.  B. Hiện tượng hùynh quang. 

 C. Hiện tượng quang điện bên trong.  D. Hiện tượng cảm ứng điện từ. 

Câu 2: Phát biểu nào sau đây là sai khi nói về dao động của con lắc đơn? 

A. Khi vật nặng đi qua vị trí cân bằng, thì trọng lực tác dụng lên nó cân bằng với lực căng của dây. 

B. Khi vật nặng ở vị trí biên, cơ năng của con lắc bằng thế năng của nó. 

C. Với dao động nhỏ thì dao động của con lắc là dao động điều hòa. 

D. Chuyển động của con lắc từ vị trí biên về vị trí cân bằng là nhanh dần. 

Câu 3: Chiếu ánh sáng vàng vào mặt một tấm vật liệu thì thấy có electron bị bật ra. Tấm vật liệu đó chắc 

chắn phải là: 

 A.  Kim loại.              B.  Kim loại kiềm. C.  Chất cách điện.      D.  Chất hữu cơ. 

Câu 4:  Cơ năng của một chất điểm dao động điều hòa tỉ lệ thuận với: 

 A. Chu kỳ của dao động.     B. Li độ của dao động. 

 C. Biên độ của dao động.     D. Bình phương của biên độ dao động. 

Câu 5: Khi có sóng dừng xảy ra thì:  

A. khoảng cách giữa hai bụng hoặc hai nút kế tiếp là  .  

B. khoảng cách giữa một bụng hoặc một nút kế tiếp là 
4


. 

C. khoảng cách giữa hai nút kế tiếp là 
4


. 

D. khoảng cách giữa một bụng hoặc một nút kế tiếp là 
2


. 

Câu 6: Sóng truyền trên mặt chất lỏng với chu kỳ 0,2s. Biết hai điểm gần nhau nhất trên mặt chất lỏng dao 

động cùng pha cách nhau 0,5m. Tốc độ truyền sóng là: 

 A. 2,5m/s.   B. 0,4m/s.   C. 1m/s.   D. 0,1m/s. 

Câu 7: Một con lắc lò xo gồm một vật có khối lượng m = 0,2 kg và lò xo có độ cứng k = 80 N/m. Biết tốc 

độ của con lắc khi qua vị trí cân bằng là 1 m/s. Biên độ của dao động là:  

 A. 5cm.   B. 20cm.   C. 40cm.   D. 10cm. 

Câu 8: Con lắc đơn dao động nhỏ tại nơi có 2g  m/s2, chu kỳ dao động là 1s. Chiều dài của con lắc đơn 

là:  

 A. 1m.    B. 10cm.   C. 25cm.   D 2,5m. 

Câu 9: Tính chất nào sau đây của tia hồng ngọai là sai: 

A. Kích thích sự phát quang của nhiều chất. 

B. Có thể biến điệu được như sóng điện từ cao tần. 

C. Có khả năng gây ra một số phản ứng hóa học.    

D. Có tác dụng nhiệt rất mạnh. 

Câu 10: Chọn câu SAI: 

A. Hiệu điện thế hai đầu cuộn cảm nhanh pha hơn cường độ dòng điện là .

2


 

B. Cường độ dòng điện nhanh pha hơn hiệu điện thế hai đầu tụ điện là .

2


 

C. Khi 2

1LC  thì 0  . 

D. Khi 2

1LC  thì cường độ dòng điện hiệu dụng cực đại và bằng 
U

R

. 

Câu 11: Cường độ dòng điện qua tụ điện có biểu thức 10 2 os100 t (A)i c  . Biết tụ điện có điện dung 

250
C F


 . Hiệu điện thế giữa hai bản tụ điện có biểu thức là  

MÃ ĐỀ: 504 



A. 300 2 os(100 t+ )( )

2

u c V


 .   B. 400 2 os(100 t- )( )

2

u c V


 . 

C.  100 2 os(100 t- )( )

2

u c V


 .    D.  200 2 os(100 t+ )( )

2

u c V


 . 

Câu 12: Đặt vào hai đầu đọan mạch RLC một điện áp xoay chiều u = 200cos t (V). Cho biết R = Z
L 

= Z
C 

= 

100 . Công suất tiêu thụ P của mạch là: 

 A. 200W.   B. 100W.   C. 300W.   D. 400W. 

Câu 13: Trong động cơ điện không đồng bộ ba pha: 

A. Rôto là phần cảm. 

B. Tần số quay của từ trường nhỏ hơn tần số của dòng điện. 

C. Stato là bộ phận tạo nên từ trường quay. 

D. Để tạo ra từ trường quay thì rôto phải quay. 

Câu 14:  Cuộn sơ cấp của một máy biến áp được nối với mạng điện xoay chiều có điện áp hiệu dụng 220 V. 

Biết số vòng dây của hai cuộn sơ cấp và thứ cấp lần lượt là 1100 vòng và 100 vòng. Bỏ qua hao phí điện 

năng trong máy. Điện áp hiệu dụng ở hai đầu cuộn thứ cấp có giá trị:  

 A. 20V.   B. 22V.   C. 2200V.   D. 2420V. 

Câu 15: Một mạch dao động điện từ LC gồm cuộn dây thuần cảm có độ tự cảm L và tụ điện có điện dung 

C.Biết dây dẫn có điện trở không đáng kể và trong mạch có dao động điện từ riêng.Công thức tính tần số dao 

động riêng của mạch là: 

 A. 
1

2
f LC


  . B. 

2
f

LC


 .  C. 2f LC .  D. 

1

2
f

LC
 . 

Câu 16: Hiện tượng nào dưới đây khẳng định ánh sáng có tính chất sóng?. 

         A.   Hiện tượng tán sắc.                        B.  Hiện tượng giao thoa. 

         C.   Hiện tượng khúc xạ.                       D.  Hiện tượng phản xạ. 

Câu 17: Trong một thí nghiệm giao thoa ánh sáng, người ta đo được khoảng cách từ vân sáng thứ 2 đến vân 

sáng thứ 8 ở cùng một phía đối với vân sáng trung tâm là 2,4mm, khoảng cách giữa 2 khe Y-âng là 1mm, 

khoảng cách từ màn chứa 2 khe tới màn quan sát là 1m. Bước sóng ánh sáng dùng trong thí nghiệm là: 

         A.  0,4 m .               B.  0,45 m .              C.  0,68 m .               D.  0,72 m . 

Câu 18: Đối với một dao động cơ điều hoà của một chất điểm thì:  

A. khi chất điểm qua vị trí biên nó có vận tốc cực đại và gia tốc cực đại.  

B. khi chất điểm qua vị trí biên nó có vận tốc cực đại và gia tốc bằng không.  

C. khi chất điểm qua vị trí biên nó có vận tốc bằng không và gia tốc bằng không.  

D. khi chất điểm qua vị trí biên nó có vận tốc bằng không và gia tốc cực đại. 

Câu 19: Cho h = 6,625.10
-34

Js; c = 3.10
8
m/s. Công thoát của electron khỏi kim loại là 2eV. Bước sóng giới 

hạn quang điện của kim loại là: 

 A. 0,525m.  B. 0,621m.  C. 0,675m.  D. Đáp án khác. 

Câu 20: Trong hệ mặt trời, thiên thể nào sau đây không phải là hành tinh của Mặt Trời? 

        A.  Mặt Trăng.                                               C.  Mộc tinh (sao Mộc). 

        B.  Hỏa tinh (sao Hỏa).                                 D.  Trái Đất.           

Câu 21: Một chất điểm dao động với phương trình x = Acos t (cm). Thời gian chất điểm chuyển động từ vị 

trí cân bằng đến vị trí biên là:  

A.  0,705s.   B.  2s.     C.  1,5s.    D.  0,5s. 

Câu 22: Hai dao động điều hoà cùng phương, cùng chu kì với phương trình lần lượt là: 


1
4 os(10 t+ )( )

2

x c cm


 và 
2
4 os(10 t+ )(cm)x c   . Phương trình dao động tổng hợp là:  

A.  
3

4 2 os(10 )( ).

4

x c t cm


    B.  
3

2 2 os(10 )( ).

4

x c t cm


  

C.  4 2 os(10 )( ).

4

x c t cm


    D.   4 os(10 )( ).

4

x c t cm


  

Câu 23: Trong thí nghiệm Y-âng về giao thoa ánh sáng, khỏang cách giữa hai khe là a = 3 mm, màn ảnh 

cách hai khe là D = 2 m. Người ta đo được khỏang vân i = 0,5 mm. Bước sóng  của ánh sáng đơn sắc dùng 

trong thí nghiệm là: 

 A. 0,5 mm .   B. 0,5 m .   C. 0,75 m .  D. 0,75 mm . 

Câu 24: Tia tử ngọai và tia X đều có bản chất là sóng điện từ, có bước sóng dài ngắn khác nhau nên: 



A. Có khả năng đâm xuyên khác nhau. 

B. Đều được sử dụng trong y tế để chụp X quang. 

C. Bị lệch khác nhau trong điện trường đều. 

D. Bị lệch khác nhau trong từ trường đều. 

Câu 25:   Giới hạn quang điện của kẽm là 0,35 m . Công thoát của electron khỏi kẽm là: 

      A.  33,5eV.               B.  0,35eV.             C.  0,36eV.           D.  3,55eV. 

Câu 26: Chọn câu đúng nhất. Một mạch dao động LC gồm cuộn cảm có độ tự cảm L = 
1


H và một tụ điện 

có điện dung C. Tần số dao động riêng của mạch là 1MHz. Giá trị của C là: 

A. 
1

4
F.   B. 

1

4
mF.   C. 

1

4
F.   D. 

1

4
pF. 

Câu 27: Năng lượng liên kết của hạt  ( 4

2 He ) là 7,1MeV. Cho biết 1u = 931,5MeV/c2. Độ hụt khối của hạt 

  là: 

 A. 0,0032u.   B. 0,0135u.   C. 0,0076u.   D. 0,0305u. 

Câu 28: Thí nghiệm giao thoa sóng trên mặt nước với hai nguồn kết hợp S
1
 và S

2
. Gọi   là bước sóng, d

1
 và 

d
2
 lần lượt là đường đi từ hai nguồn S

1
, S

2
 đến điểm M. Tại điểm M, biên độ dao động tổng hợp cực tiểu khi: 

 A. d
2
 + d

1
 = k .       B. d

2
 - d

1
 = 

1
( )

2
k  .  

C. d
2
 + d

1
 = 

1
( )

2
k  .     D. d

2
 - d

1
 = k . 

Câu 29: Chọn câu sai. 

A. Sóng điện từ truyền được trong chân không. 

B. Sóng ngang là sóng có phương dao động trùng với phương truyền sóng. 

C. Sóng trên mặt nước là sóng ngang. 

D. Sóng âm thanh là sóng dọc cơ học. 

Câu 30: Chu kỳ bán rã của Radi ( 226

88 Ra ) là 1600 năm. Thời gian để khối lượng Radi còn lại bằng 
1

8
 khối 

lượng ban đầu là: 

 A. 6400 năm.  B. 4800 năm.  C. 3200 năm.  D. 8000 năm. 

Câu 31: Trong quá trình truyền tải điện năng đi xa, biện pháp làm giảm hao phí trên đường dây tải điện 

được sử dụng chủ yếu hiện nay là: 

A.  giảm công suất truyền tải.     B.  tăng chiều dài đường dây.  

C.  giảm tiết diện dây.      D. tăng hiệu điện thế trước khi truyền tải. 

Câu 32: Cho đoạn mạch gồm diện trở thuần R = 100 , một cuộn dây thuần cảm với độ tự cảm 
2

L H


 và 

mộttụ điện có điện dung 
100

C F


  mắc nối tiếp. Mắc vào hai đầu đoạn mạch một hiệu điện thế xoay 

chiều với tần số f = 50Hz. Khi đó, tổng trở của mạch là  

A.  100 .    B.  100 2  .   C.  200 .   D. 200 2 .   

 

II. PHẦN RIÊNG (8 CÂU) 
Thí sinh học theo chương trình nào thì chỉ được làm phần dành riêng cho chương trình 

đó (phần A hoặc B). 
A. THEO CHƯƠNG TRÌNH CHUẨN (8 câu, từ câu 33 đến câu 40). 
Câu 33: Một con lắc lò xo dao động điều hòa trên trục Ox nằm ngang, qũy đạo là một đọan thẳng dài 10 cm. 

Lò xo có độ cứng k = 20N/m. Cơ năng của con lắc có giá trị: 

 A. 0,1J.            B.   250J.    C.   1000J.   D.    0,025J. 

Câu 34: Trong 8 hành tinh của hệ Mặt Trời, hành tinh xa Mặt Trời nhất là 

A. Mộc tinh.         B. Thổ tinh.        

C. Hải Vương tinh.       D. Thiên Vương tinh. 

Câu 35: Các nguyên tử gọi là đồng vị khi hạt nhân của chúng có: 

A. Cùng số nuclôn. B. Cùng số prôtôn. C. Cùng số nơtrôn. D. Cùng khối lượng. 



Câu 36: Một con lắc đơn dài l = 0,36 m, dao động điều hòa tại nơi có gia tốc rơi tự do g = 2 m/s2. Số dao 

động toàn phần con lắc thực hiện được trong 1 phút là: 

 A. 20.    B. 50.    C. 100.    D. 60. 

Câu 37: Đặt một điện áp xoay chiều u = U
0
cos t (V) vào hai đầu một đọan mạch điện gồm điện trở R mắc 

nối tiếp với tụ điện có dung kháng Z
C
 = R. Biểu thức cường độ dòng điện trong mạch là: 

 A. i = I
0
cos( t)(A)      B. i = I

0
cos( t + 

4


)(A) 

 C. i = I
0
cos( t + 

2


)(A)     D. i = I

0
cos( t - 

4


)(A) 

Câu 38: Một sóng cơ học truyền dọc theo trục Ox có phương trình 6cos(5 )( )u t cm , trong đó t tính bằng 

giây. Biết vận tốc truyền sóng là 2m/s. Bước sóng là: 

 A. 2m.    B. 1,6m.   C. 3,2m   D. 0,8m. 

Câu 39: Qúa trình phóng xạ nào không có sự thay đổi cấu tạo hạt nhân? 

 A. Phóng xạ  .  B. Phóng xạ   .  C. Phóng xạ  .  D. Phóng xạ   . 

Câu 40: Quang phổ vạch phát xạ do chất nào dưới đây bị nung nóng phát ra? 

 A. Chất lỏng.       C. Chất khí ở áp suất cao.  

 C. Chất rắn.        D. Chất khí ở áp suất thấp. 

 
B. THEO CHƯƠNG TRÌNH NÂNG CAO (8 câu, từ câu 41 đến câu 48). 
Câu 41: Một bánh đà có mômen quán tính đối với trục quay cố định là 10kg.m2, quay đều với tốc độ  

30 vòng/phút. Cho 2 = 10. Động năng quay của bánh đà là: 

 A. 200J.   B. 100J.   C. 400J.   D. 50J. 

Câu 42: Gọi Q
0
, U

0
, I

0 
 lần lượt là điện tích cực đại, hiệu điện thế cực đại của tụ điện và cường độ dòng điện 

cực đại trong mạch dao động điện từ LC. Biểu thức nào sau đây không phải là biểu thức tính năng lượng 

điện từ trong mạch? 

A. 2

0

1

2
W LI .  B. 2

0

1

2
W CU .  C. 

2

0

2

Q
W

L
 .   D. 

2

0

2

Q
W

C
 . 

Câu 43: Trong quang phổ vạch phát xạ của nguyên tử hidrô, vạch màu lam H trong dãy Ban-me được tạo 

thành khi êlectron chuyển từ qũy đạo: 

 A. N về L.   B. M về L.   C. N về K.   D. M về K. 

Câu 44: Một bánh xe có mômen quán tính đối với trục quay   cố định là 4kg.m2 đang đứng yên thì chịu tác 

dụng của mômen lực 12N.m đối với trục quay  . Bỏ qua mọi lực cản. Thời gian từ lúc bánh xe bắt đầu quay 

đến lúc bánh xe đạt tốc độ góc 15rad/s là: 

 A. 6s.    B. 15s.    C. 3s.    D. 5s. 

Câu 45: Trong thí nghiệm giao thoa ánh sáng, khi bước sóng ánh sáng là 0,625 m   thì khoảng vân i . 

Nếu thay ánh sáng trên bằng ánh sáng có bước sóng ' thì khoảng vân '

1,2i i . Khi đó  

A. '

0,5 m  .   B. '

0,75 m  .   C. '

0,45 m  .  D. '

0,55 m  .  

Câu 46: Hai ròng rọc A và B có khối lượng lần lượt là m và 4m, bán kính ròng rọc A bằng 
1

3

 bán kính ròng 

rọc B. Tỉ số A

B

I

I

 giữa momen quán tính của ròng rọc A và ròng rọc B là  

A.  
4

3

.     B. 9.     C. 
1

12

.     D. 
1

36

.   

Câu 47: Chất 131

53
I  có chu kỳ bán rã 8 ngày đêm. Ban đầu có 256g Iốt. Sau 8 tuần lễ lượng Iốt đã biến mất là  

A.  2g.    B.  4g.    C.  252g.   D.  254g.  

Câu 48: Một momen lực không đổi tác dụng vào vật có trục quay cố định. Trong các đại lượng dưới đây, đại 

lượng nào không phải hằng số?  

A.  Tốc độ góc.   B.  Gia tốc góc.   C.  Khối lượng.   D.  Momen quán tính. 

 

--------------HẾT------------- 

 


