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SỞ GDĐT KIÊN GIANG ĐỀ KIỂM TRA 1 TIẾT CHƯƠNG IV &V MÔN VẬT LÍ 12
TRƯỜNG THPT HÒN ĐẤT Ngày kiểm tra:   8/3/2016 Mã đề: 001

Họ và tên: …………………………….. Số báo danh: …………

(Đề có 02 trang gồm 30 câu trắc nghiệm; Thời gian làm bài: 45 phút)

Câu 1: Trong thí nghiệm giao thoa ánh sáng của Y-âng, khoảng cách giữa hai khe là 1 mm, khoảng cách từ mặt phẳng
chứa hai khe đến màn quan sát là 2 m. Chiếu sáng hai khe bằng ánh sáng đơn sắc có bước sóng λ. Trên màn quan sát thu
được hình ảnh giao thoa có khoảng vân i = 1,2 mm. Giá trị của λ bằng

A 0,65 μm. B 0,45 μm C 0,60 μm D 0,75 μm
Câu 2: Mạch dao động lí tưởng gồm cuộn cảm có độ tự cảm L = 2 mH và tụ điện có điện dung C = 2 pF.Lấy 102  .
Tần số dao động riêng của mạch là

A f = 2,5 Hz B f = 1,25 MHz C f = 2,5 MHz D f = 1 MHz

Câu 3: Một máy phát sóng điện từ phát ra sóng có bước sóng 3m truyền trong chân không với tốc độ bằng 83.10 m / s .
Sóng đó có tần số bằng

A 10MHz B 1000MHz C 90MHz D 100MHz
Câu 4: Một sóng điện từ truyền trong chân không với bước sóng 150m  , cường độ điện trường cực đại và cảm ứng
từ cực đại của sóng lần lượt là oE và oB . Tại thời điểm nào đó cường độ điện trường tại một điểm trên phương truyền

sóng có giá trị
2

oE
và đang tăng. Lấy 83.10 /c m s . Sau thời gian ngắn nhất là bao nhiêu thì cảm ứng từ tại điểm đó có

độ lớn bằng
2

oB
?

A
75

.10
12

s
B

75
.10

3
s

C
725

.10
12

s
D

75
.10

6
s

Câu 5: Trong sơ đồ khối của máy phát thanh và máy thu thanh vô tuyến đơn giản đều có mạch
A khuếch đại tín hiệu âm tần B tách sóng
C phát sóng điện từ cao tần D khuếch đại dao động điện từ cao tần

Câu 6: Dụng cụ có cả máy phát và máy thu sóng vô tuyến là
A Cái điều khiển ti vi B Chiếc điện thoại di động
C Cái Micrô không dây D Máy chiếu điện

Câu 7: Trong thí nghiệm giao thoa ánh sáng dùng hai khe Y-âng, hai khe cách nhau 0,35 mm, khoảng cách từ hai khe
đến màn là 1,5 m và ánh sáng dùng trong thí nghiệm có bước sóng 0,70 m . Khoảng vân bằng

A 4mm B 3mm C 1,5mm D 2mm
Câu 8: Trong thí nghiệm Y- âng, hai khe được chiếu bằng ánh sáng đơn sắc. Khoảng vân giao thoa trên màn quan sát là
i. Khoảng cách giữa hai vân sáng bậc 3 nằm ở hai bên vân trung tâm là

A 2i B 3i C 6i D 4i
Câu 9: Trong mạch dao động LC lí tưởng thì cường độ dòng điện và điện tích lệch pha nhau
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Câu 10: Trong quang phổ vạch phát xạ của hiđrô, ta thấy vạch lam nằm bên trái vạch chàm.Khi đó vạch tím sẽ
A Nằm giữa đỏ và lam B Nằm giữa lam và chàm C Nằm ngoài cùng bên trái D Nằm ngoài cùng bên phải

Câu 11: Chiếu xiên góc một chùm sáng hẹp (coi như một tia )gồm hai bức xạ đơn sắc đỏ và tím từ không khí vào nước
với góc tới i. Gọi rđ là góc khúc xạ của tia đỏ, rt là góc khúc xạ của tia tím thì:

A i > rđ > rt B rđ > rt > i C rđ < rt <i D rt > rđ >i
Câu 12: Trong chân không ,ánh sáng có bước sóng dài nhất trong số các ánh sáng vàng, đỏ, chàm, lục là ánh sáng:

A đỏ B lục C vàng D chàm
Câu 13: Để biết được nhiệt độ của vật phát sáng, người ta dựa vào

A đo bước sóng ánh sáng B quang phổ vạch phát xạ C quang phổ liên tục D sự tán sắc ánh sáng
Câu 14: Tia X không được ứng dụng trong

A chụp X quang B khảo sát cấu trúc vật rắn C kiểm tra hành lí D chiếu sáng công cộng
Câu 15: Để phân tích một chùm ánh sáng phức tạp thành những thành phần đơn sắc người ta dùng

A Máy quang phổ B Kính hiển vi C Kính thiên văn D Thí nghiệm Y-âng
Câu 16: Tia tử ngoại không có tính chất nào sau đây?

A Kích thích nhiều chất phát quang B Không bị tầng ôzôn hấp thụ
C Tác dụng mạnh lên phim ảnh D Làm ion hóa chất khí
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Câu 17: Thứ tự không đúng khi sắp xếp các sóng điện từ  theo bước sóng giảm dần là
A tia hồng ngoại, ánh sáng đỏ, ánh sáng cam. B Sóng vô tuyến, ánh sáng nhìn thấy, tia tử ngoại
C Ánh sáng nhìn thấy, tia tử ngoại, tia X. D Tia tử ngoại, tia X, ánh sáng tím

Câu 18: Một mạch dao động lí tưởng gồm một tụ điện xoay có điện dung thay đổi được và cuộn cảm thuần có độ tự cảm
không thay đổi được dùng làm mạch chọn sóng của một máy thu vô tuyến điện. Khi điện dung C = 4C1+ 9C2 thì máy thu
bắt được sóng điện từ có bước sóng 51m. Khi điện dung C = 9C1 + C2 thì máy thu bắt được sóng điện từ có bước sóng
39m. Nếu điều chỉnh điện dung của tụ lần lượt C = C1 và C = C2 thì máy thu bắt được sóng điện từ có bước sóng theo thứ
tự đó là

A 19m và 16m B 12m và 15m C 16m và 19m D 15m và 12m
Câu 19: Để sưởi ấm cho bệnh nhân người ta thường dùng

A tia tử ngoại B tia hồng ngoại C tia X D ánh nắng mặt trời
Câu 20: Trong 7 phát biểu sau:

1. Tia X đâm xuyên mạnh hơn tia tử ngoại
2. Sóng vô tuyến ngắn và cực ngắn đều bị phản xạ mạnh khi gặp tầng điện li
3. Tia tử ngoại có tác dụng nhiệt mạnh hơn tia hồng ngoại
4. Tất cả các tia hồng ngoại, tử ngoại, X và ánh sáng nhìn thấy đều có bản chất là sóng điện từ
5. Khi chụp X quang người ta dùng tia X cứng
6. Công suất phát tia X trong ống Cu- lit- giơ gần bằng công suất của chùm tia electron đập vào anôt
7. Tia X và tia tử ngoại đều bị thủy tinh hấp thụ mạnh

Số phát biểu đúng là: A 3 B 4 C 5 D 6
Câu 21: Tại Thành phố Hồ Chí Minh, một máy đang phát sóng điện từ. Xét một phương truyền có phương thẳng đứng
hướng lên. Vào thời điểm t, tại điểm M trên phương truyền, vectơ cảm ứng từ đang có độ lớn cực đại và hướng về phía
Nam. Khi đó vectơ cường độ điện trường

A hướng về phía quần đảo Trường sa. B hướng về phía Hà Nội.
C hướng về phía Kiên Giang. D hướng xuống phía dưới.

Câu 22: Quang phổ liên tục của hai vật rắn giống nhau khi hai vật có
A cùng thể tích. B cùng  bản chất C cùng  khối lượng D cùng nhiệt độ

Câu 23: Một mạch dao động điện từ lí tưởng đang có dao động điện từ tự do. Tại thời điểm t = 0, điện tích trên một bản
tụ điện bằng không. Sau khoảng thời gian ngắn nhất bằng 0,002s  thì điện tích trên bản tụ này bằng một nửa giá trị cực
đại. Chu kỳ dao động riêng của mạch dao động này là

A 0,004s B 0,008s C 0,012s D 0,024s
Câu 24: Điện từ trường xuất hiện xung quanh

A vị trí có tia lửa điện B một điện tích đứng yên
C một nam châm đứng yên D một dòng điện không đổi

Câu 25: Vật nào dưới đây khi nóng sáng sẽ cho quang phổ vạch phát xạ
A đèn khí ở áp suất thấp B đèn dây tóc nóng sáng C màn hình ti vi D đèn khí ở áp suất cao

Câu 26: Để tiệt trùng các dụng cụ phẫu thuật trong y học người ta thường dùng
A Tia tử ngoại B Sóng vô tuyến C Tia X D Ánh sáng đỏ

Câu 27: Phát biểu nào sau đây là sai khi nói về ánh sáng đơn sắc?
A Ánh sáng đơn sắc nào cũng có trong ánh sáng trắng.
B Mỗi ánh sáng đơn sắc có một màu xác định gọi là màu đơn sắc.
C Tốc độ truyền trong chân không của các ánh sáng đơn sắc là nhỏ nhất.
D Ánh sáng đơn sắc không bị tán sắc khi truyền qua lăng kính

Câu 28: Khi nói về tia hồng ngoại, phát biểu nào sau đây là sai?
A Tác dụng nổi bật của tia hồng ngoại là tác dụng nhiệt. B Tia hồng ngoại có bản chất là sóng điện từ.
C Ban đêm các vật không phát ra tia hồng ngoại. D Tia hồng ngoại có bước sóng dài hơn tia X.

Câu 29: Đặc điểm khác nhau giữa tia X và tia tử ngoại là
A khả năng ion hoá chất khí. B làm phát quang nhiều chất
C tác dụng lên phim ảnh. D khả năng đâm xuyên qua thủy tinh

Câu 30: Trong thí nghiệm Y-âng về giao thoa ánh sáng. Khoảng cách giữa 3 vân sáng liên tiếp là 3 mm. Vân sáng bậc 6
cách vân trung tâm

A 9 mm B 7,5 mm C 5 mm D 6 mm
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ĐÁP ÁN KIỂM TRA LÍ 12 CHƯƠNG IV VÀ V

Đáp án: 001
1. C 2. C 3. D 4. B 5. D 6. B
7. B 8. C 9. B 10. D 11. A 12. A
13. C 14. D 15. A 16. B 17. D 18. B
19. B 20. A 21. C 22. D 23. D 24. A
25. A 26. A 27. C 28. C 29. D 30. A

Đáp án: 002
1. D 2. B 3. B 4. A 5. C 6. D
7. B 8. C 9. D 10. D 11. A 12. C
13. B 14. C 15. D 16. C 17. B 18. C
19. B 20. B 21. C 22. C 23. A 24. A
25. A 26. B 27. D 28. D 29. A 30. D

Đáp án: 003
1. D 2. B 3. C 4. A 5. A 6. A
7. A 8. A 9. A 10. D 11. B 12. D
13. C 14. B 15. D 16. C 17. B 18. C
19. D 20. A 21. B 22. B 23. C 24. C
25. B 26. D 27. B 28. C 29. D 30. C

Đáp án: 004
1. B 2. B 3. C 4. A 5. D 6. C
7. A 8. B 9. C 10.D 11. D 12. C
13. C 14. B 15. D 16. D 17. A 18. B
19. A 20. D 21. C 22. B 23. B 24. A
25. B 26. A 27. D 28. A 29. D 30. D


