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I. TRẮC NGHIÊM: Hãy chọn câu trả lời đúng nhất trong các câu sau.  

Câu 1. Máy biến thế dùng để: 

A. giữ cho hiệu điện thế ổn định, không đổi         

B. giữ cho cường độ dòng điện ổn định, không đổi    

C. làm tăng hoặc giảm hiệu điện thế   

D. làm tăng hoặc giảm cường độ dòng điện 

Câu 2. Trong cuộn dây dẫn kín xuất hiện dòng điện xoay chiều khi số đường sức từ 

xuyên qua tiết diện S của cuộn dây  

A. luôn luôn tăng    B. luôn luôn giảm        

C. luân phiên tăng giảm             D. luôn luôn không đổi  

Câu 3. Kính lúp là:  

A.  một thấu kính hội tụ có tiêu cự lớn và được dùng để quan sát vật ở xa. 

B. một thấu kính hội tụ có tiêu cự nhỏ và được dùng để quan sát vật nhỏ. 

C.  một thấu kính phân kì có tiêu cự lớn và được dùng để quan sát vật ở xa.   

D.  một thấu kính phân kì có tiêu cự nhỏ và được dùng để quan sát vật nhỏ. 

Câu 4. Trong cách làm nào dưới đây sẽ có sự trộn các ánh sáng màu? 

A. Chiếu một chùm ánh sáng đỏ vào một tấm bìa màu vàng. 

B. Chiếu một chùm ánh sáng đỏ qua một kính lọc màu vàng. 

C. Chiếu một chùm ánh sáng trắng qua kính lọc màu đỏ sau đó qua kính lọc màu vàng. 

D. Chiếu một chùm ánh sáng đỏ và một chùm ánh sáng vàng vào một tờ giấy trắng. 

Câu 5. Ánh sáng Măṭ Trời chiếu vào cây cối có thể gây ra những tác duṇg gì? 

A. Tác duṇg nhiêṭ và tác duṇg sinh hoc̣.    

B. Tác duṇg nhiêṭ và tác duṇg quang điêṇ. 

C. Tác duṇg sinh hoc̣ và tác duṇg quang điêṇ.   

D. Chỉ gây ra tác duṇg nhiêṭ. 
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Câu 6. Trong các quá trình biến đổi từ đôṇg năng sang thế năng và ngươc̣ laị, điều gì 

luôn xảy ra với cơ năng? 

A. Luôn đươc̣ bảo toàn.    B. Luôn tăng thêm.   

C. Luôn bi ̣ hao huṭ.    D. Khi thì tăng, khi thì giảm. 

Câu 7. Khi tia sáng truyền từ môi trường không khí sang môi trường nước thì: 

A. Góc khúc xạ nhỏ hơn góc tới.  B. Góc khúc xạ lớn hơn góc tới. 

C. Góc phản xạ lớn hơn góc tới   D. Góc phản xạ nhỏ hơn góc tới.  

Câu 8. Bô ̣phâṇ nào dưới đây là hoàn toàn không quan troṇg đối với môṭ cái máy ảnh? 

A. Vâṭ kính.      B. Buồng tối.   

C. Phim hoăc̣ “thẻ nhớ”.    D. Chân máy.  

Câu 9. Chiếu môṭ tia sáng vào môṭ thấu kính hội tụ. Tia ló ra khỏi thấu kính se ̃qua tiêu 

điểm nếu:  

A.  Tia tới đi qua quang tâm mà không trùng với truc̣ chính.   

B.  Tia tới bất kì. 

C.  Tia tới đi qua tiêu điểm nằm ở trước thấu kính.    

D. Tia tới song song với truc̣ chính.  

Câu 10. Chiếu môṭ chùm sáng đỏ và môṭ chùm sáng lam vào cùng môṭ chỗ trên môṭ màn 

ảnh trắng. Ta se ̃đươc̣ môṭ vết sáng màu gì? 

A. Màu đỏ.  B. Màu lam.  C. Màu hồng nhaṭ.   D. Màu đen. 

II. TƯ ̣LUÂṆ: 

Câu 11. Hãy giải thích tại sao bình chứa xăng, dầu trên các xe ôtô hay các toa tàu, chở 

dầu phải sơn các các màu sáng như màu nhũ bạc, màu trắng, màu vàng… 

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………… 

Câu 12. Từ một nguồn điện có hiệu điện thế U = 2500V, điện năng được truyền trên dây 

dẫn đến nơi tiêu thụ. Biết điện trở dây dẫn R = 10 công suất của nguồn P = 100 kW  

a)  Tính công suất hao phí trên đường dây tải điện?  
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b)  Để giảm công suất hao phí đi 4 lần trước khi tải người ta dùng máy tăng thế tại nguồn. 

Tính hiêụ điêṇ thế sau khi qua máy tăng thế? 

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………… 

Câu 13. Dùng kính lúp có số bôị giác 2x và kính lúp có số bôị giác 3x để quan sát cùng 

môṭ vâṭ và với cùng điều kiêṇ thì trong trường hơp̣ nào ta se ̃ thấy ảnh lớn hơn? Tính tiêu 

cư ̣của hai kính đó?  

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………… 

Câu 14. Đặt một vật sáng AB cao 1 cm trước một thấu kính hội tụ có tiêu cự 20cm. Điểm 

A nằm trên trục chính. Biết khoảng cách từ vật đến thấu kính là 10 cm. 

a) Dựng ảnh của vật AB tạo bởi thấu kính. 

b) Tính khoảng cách từ ảnh đến thấu kính và chiều cao của ảnh?  

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

http://www.vinastudy.vn/


 Liên hệ đăng kí: 0932.39.39.56              HỆ THỐNG GIÁO DỤC TRỰC TUYẾN VINASTUDY.VN 

www.vinastudy.vn  - Đam mê để thành công   – 0932-39-39-56 -Trang 4 

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………… 
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