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ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP GIỮA KÌ 2 VẬT LÝ 12D 

Câu 1. Chọn câu trả lời sai: Ánh sáng đơn sắc là ánh sáng 

  A. Có màu sắc xác định.  B. Không bị tán sắc khi qua lăng kính. 

  C. Bị khúc xạ khi qua lăng kính.  D. Có vận tốc không đổi. 

Câu 2. Chọn câu trả lời sai: Ánh sáng trắng là ánh sáng 

  A. không phải là một loại ánh sáng đơn sắc.  

  B. Khi truyền từ không khí vào nước bị tách thành dải màu sắc cầu vồng từ đỏ đến tím. 

  C. Được tổng hợp từ 7 màu cơ bản : Đỏ , xanh da trời , và màu lục … 

  D. Bị tán sắc khi qua lăng kính.   

Câu 3. Thí nghiệm 1 của Niutơn về sóng ánh sáng chứng minh điều gì? 

  A. Lăng kính không có khả năng nhuộm màu cho ánh sáng. 

  B. Sự tồn tại của ánh sáng đơn sắc. 

  C. Ánh sáng mặt trời không phải là ánh sáng đơn sắc. 

  D. Sự khúc xạ của mọi tia sáng khi qua lăng kính.  

Câu 4. Khi một chùm sáng đi từ một môi trường này sang một môi trường khác đại lượng khôngthay 

đổi là 

  A. Chiều của nó. B. Vận tốc. C. Tần số. D. Bước sóng.  

Câu 5. Công thức tính khoảng vân trong giao thoa khe Y-âng là: 

  A.                   B.                   C.              D.  

Câu 6. Ứng dụng của hiện tượng giao thoa ánh sáng để đo: 

  A. Tần số ánh sáng.  B. Bước sóng của ánh sáng. 

  C. Chiết suất của một môi trường. D. Vận tốc của ánh sáng. 

Câu 7. Hai nguồn sáng kết hợp là hai nguồn phát ra hai sóng 

  A. Có cùng tần số.   

  B . Đồng pha. 

  C. Đơn sắc và có hiệu số pha ban đầu thay đổi chậm. 

  D. Có cùng tần số và hiệu số pha không đổi.  

Câu 8. Quang phổ mặt trời được máy quang phổ ghi được khi đặt trên Trái đất là 

  A. Quang phổ liên tục. B. Quang phổ vạch phát xạ.  

  C. Quang phổ vạch hấp thụ. D. Một loại quang phổ khác. 

Câu 9. Điều kiện để thu được quang phổ vạch hấp thụ là 

  A. Nhiệt độ của đám khí hay hơi thấp hơn nhiệt độ của nguồn phát quang phổ liên tục. 

  B. Nhiệt độ của đám khí hay hơi phải cao hơn nhiệt độ của nguồn phát quang phổ liên tục. 

  C. Áp suất của khối khí phải rất thấp. 

  D. Không cần điều kiện gì. 

Câu 10. Chọn câu sai. Quang phổ vạch phát xạ 

  A. Là một hệ thống các vạch màu riêng lẻ ngăn cách nhau bằng các khoảng tối.  

  B. Do các chất khí hay hơi bị kích thích bằng (nung nóng hay phóng tia lửa điện) phát ra. 

C. Quang phổ vạch phát xạ của các nguyên tố khác nhau thì rất khác nhau về: số lượng vạch phổ, 

vị trí vạch màu, màu sắc và độ sáng tỉ đối giữa các vạch. 

 D. Ứng dụng để nhận biết được sự có mặt của một nguyên tố trong các hỗn hợp chất, xác định 

thành phần cấu tạo hay nhiệt độ của vật. 

Câu 11. Chọn câu sai khi nhận xét về máy quang phổ 

A. Là dụng cụ để phân tích chùm ánh sáng có nhiều thành phần đơn sắc khác nhau. 

  B. Nguyên tắc hoạt động dựa trên hiện tượng tán sắc ánh sáng. 

C. Dùng để nhận biết các thành phần cấu tạo của một chùm sáng phức tạp. 

  D. Bộ phận của máy có tác dụng tán sắc ánh sáng là thấu kính.  

Câu 12. Phép phân tích quang phổ:  

  A. Là phép phân tích thành phần cấu tạo của các chất nhờ nghiên cứu quang phổ của chúng. 
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  B. Thực hiện đơn giản, cho kết quả nhanh hơn phép phân tích hóa học và có độ nhạy rất cao. 

  C. Có thể phân tích được từ xa. 

  D. Cả A,B, C đều đúng. 

Câu 13. Chiếu một chùm tia sáng hẹp qua một lăng kính. Chùm tia sáng bị tách thành một chùm tia 

ló có màu sắc khác nhau. Hiện tương này gọi là: 

  A. Giao thoa ánh sáng. B. Tán sắc ánh sáng.       

  C. Khúc xạ ánh sáng.  D. Nhiễu xạ ánh sáng. 

Câu 14. Một tia sáng khi đi qua lăng kính ló ra chỉ một màu duy nhất không phải là màu trắng thì đó là: 

  A. Ánh sáng đơn sắc.  B. Ánh sáng đa sắc.               

  C. Ánh sáng bị tán sắc. D. Lăng kính không có khả năng tán sắc. 

Câu 15. Hiện tượng giao thoa ánh sáng chỉ quan sát được khi hai nguồn ánh sáng là hai nguồn: 

  A. Đơn sắc.  B. Kết hợp. 

  C. Cùng màu sắc.  D. Cùng cường độ ánh sáng. 

Câu 16. Chọn câu sai:  

  A. Giao thoa là hiện tượng đặc 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 có cùng tần số và độ lệch pha không đổi theo thời gian gọi là sóng kết hợp. 

Câu 17. Hiện tượng giao thoa chứng tỏ rằng ánh sáng: 

A. Có bản chất sóng.  B. Là sóng ngang.           

C. Là sóng điện từ.  D. Có thể bị tán sắc. 

Câu 18. Trong thí nghiệm về giao thoa ánh sáng, nếu ta làm cho hai nguồn kết hợp lệch pha nhau thì 

vân sáng trung tâm sẽ 

  A. Không thay đổi.           B. Không còn vì không có giao thoa.            

  C. Xê dịch về phía nguồn trễ pha. D. Không quan sát được. 

Câu 19. Hiện tượng quang học nào sau đây được sử dụng trong máy phân tích quang phổ? 

  A. Hiện tượng giao thoa ánh sáng. B. Hiện tượng khúc xạ.          

  C. Hiện tượng phản xạ.          D. Hiện tượng tán sắc. 

Câu 20. Phát biểu nào sau đây là đúng khi nói về phép phân tích quang phổ : 

  A. Phép phân tích quang phổ có thể phân tích ánh sáng trắng. 

B. Phép phân tích quang phổ là phép phân tích thành phần cấu tạo của các chất dựa vào việc nghiên cứu 

quang phổ của chúng. 

C. Phép phân tích quang phổ là nguyên tắc dùng để xác định nhiệt độ của các chất. 

D. Cả A, B , C đều đúng.  

Câu 21. Khi phân tích ánh sáng trắng bằng máy quang phổ, chùm tia ló ra khỏi lăng kính trước khi đi qua thấu 

kính buồng tối là 

  A. một chùm tia song song. 

  B. một chùm tia phân kì màu trắng. 

  C. một chùm tia phân kì có nhiều màu. 

  D. một tập hợp nhiều chùm tia song song mỗi chùm có một màu. 

Câu 22. Quang phổ liên tục của một vật 

  A. Phụ thuộc bản chất của vật. 

  B. Phụ thuộc nhiệt độ của vật. 

  C. Phụ thuộc cả bản chất lẫn nhiệt độ của vật. 

  D. Không phụ thuộc bản chất và nhiệt độ của vật. 

Câu 23. Đặc điểm của quang phổ liên tục là 

  A. Phụ thuộc vào thành phần cấu tạo của nguồn sáng. 

  B. Không phụ thuộc vào thành phần cấu tạo của nguồn sáng. 

  C. Không phụ thuộc vào nhiệt độ của nguồn sáng. 

  D. Có nhiều vạch sáng tối xen kẽ nhau. 

Câu 24. Quang phổ gồm một dải màu từ đỏ đến tím là 
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  A. Quang phổ liên tục. B. Quang phổ vạch hấp thụ.      

  C. Quang phổ đám.  D. Quang phổ vạch phát xạ.  

Câu 25. Quang phổ vạch phát xạ thu được khi chất phát sáng ở trạng thái : 

  A. Rắn.         C. Khí hay hơi nóng sáng dưới áp suất thấp. 

  B. Lỏng.                   D. Khí hay hơi nóng sáng dưới áp suất cao. 

Câu 26. Trong thí nghiệm Y-âng người ta chiếu một chùm ánh sáng đơn sắc song song vào hai khe 

hẹp song song với nhau trên một màn chắn sáng. Khoảng cách giữa hai khe là 0,5 mm. Vân giao thoa 

được hứng trên một màn ảnh E đặt song song và cách mặt phẳng của hai khe một khoảng bằng 2 m. 

Biết rằng khoảng cách giữa 8 vân sáng liên tiếp cạnh nhau là 1,68 cm. Bước sóng ánh sáng là 

 A. 0,4 μm. B. 0,45 μm. C. 0,60 μm. D. 0,55 μm. 

Câu 27. Trong thí nghiệm Y-âng người ta chiếu một chùm ánh sáng đơn sắc song song vào hai khe 

hẹp song song với nhau trên một màn chắn sáng. Khoảng cách giữa hai khe là 0,5 mm. Vân giao thoa 

được hứng trên một màn ảnh E đặt song song và cách mặt phẳng của hai khe một khoảng bằng 2 m. 

Biết bước sóng của ánh sáng là 0,75 μm; khoảng vân i có giá trị là 

 A. 0,2 cm. B. 0,3 cm. C. 0,1 cm. D. 0,4 cm. 

Câu 28. Trong các thí nghiệm giao thoa khe Y-âng, từ một khe sáng hẹp S người ta tạo được hai nguồn 

đồng pha S1 và S2 cách nhau 5 mm. Khoảng cách từ chúng đến màn E là 2 m một nguồn sáng S phát 

ánh sáng đơn sắc  v = 0,580 m (màu vàng). Tìm khoảng vân và vị trí của vân sáng bậc 3 trên màn. 

 A. i = 0,232 mm và xs3 = ± 0,696 mm. B. i = 0,232 mm và xs3 = 0,696 mm. 

 C. i = 0,116 mm và xs3 = ± 0,348 mm. D. i = 0,116 mm và xs3 = - 0,348 mm. 

Câu 29. Trong thí nghiệm giao thoa khe Y-âng: Cho D = 2 m, a = 1 mm, ánh sáng đơn sắc có                       

 = 0,6 m. Khoảng vân có giá trị là 

 A. 0,6 mm. B. 0,9 mm. C. 1,0 mm. D. 1,2 mm. 

Câu 30. Trong thí nghiệm giao thoa khe Y-âng: Cho D = 2 m, a = 1 mm, ánh sáng đơn sắc có                       

 = 0,6 m. Vị trí vân sáng bậc 3 và vân tối thứ 4 trên màn lần lượt là 

 A. +3,6 mm và +4,2 mm. B. -3,6 mm và -4,2 mm. 

 C. ±3,6 mm và ± 4,2 mm. D. -3,6 mm và +4,2 mm. 

Câu 31. Người ta giải thích hiện tượng quang điện dựa vào  

A. Thuyết sóng ánh sáng.  B. Thuyết lượng tử ánh sáng. 

C. Giả thuyết của Mắc xoen. C. Một thuyết khác.  

Câu 32. Quang e bị bứt ra khỏi bề mặt kim loại khi bị chiếu ánh sáng nếu 

A. Cường độ chùm sáng lớn.  

B. Bước sóng của ánh sáng lớn. 

C. Tần số ánh sáng nhỏ.   

D. Bước sóng nhỏ hơn hay bằng một giới hạn xác định.  

Câu 33. Trong hiện tượng quang-phát quang, bước sóng của ánh sáng phát quang   

A. nhỏ hơn bước sóng của ánh sáng kích thích. 

 B. lớn hơn bước sóng của ánh sáng kích thích. 
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C. bằng bước sóng của ánh sáng kích thích. 

 D. có thể lớn hơn hoặc nhỏ hơn bước sóng của ánh sáng kích thích.  

Câu 34.Vận tốc ban đầu cực đại của quang e bị bứt ra khỏi kim loại phụ thuộc  vào: 

A. Kim loại dùng làm Catốt.  B. Số phôtôn chiếu sáng trong một giây.  

C. Bước sóng của bức xạ tới. D. Cả A, C đều đúng.  

Câu 35. Công thoát của e kim loại là 

A. Năng lượng để bứt nguyên tử ra khỏi kim loại. 

B. Năng lượng tối thiểu cần truyền cho e để nó có thể thoát ra khỏi nguyên tử kim loại. 

C. Năng lượng của phô tôn cung cấp cho nguyên tử kim loại. 

D. Năng lượng cần thiết để bứt e tầng K khỏi nguyên tử kim loại.   

Câu 36. Phát biểu nào sau đây là đúng?  

A. Hiện tượng quang điện còn gọi là hiện tượng quang điện ngoài. 

B. Hiện tượng quang  điện còn gọi là hiện tượng quang điện trong. 

C. Hiện tượng quang dẫn  còn gọi là hiện tượng quang điện ngoài. 

D. Cả B , C đều đúng 

Câu 37. Pin quang điện là hệ thống biến đổi trực tiếp 

A. Hóa năng thành điện năng. B. Cơ năng thành nhiệt năng. 

C. Nhiệt năng thành điện năng. D. Năng lượng bức xạ thành điện năng. 

Câu 38. Các vạch phổ nằm trong vùng hồng ngoại của nguyên tử Hiđrô thuộc về dãy nào? 

A . Dãy Laiman.  B. Dãy Banme.   

C. Dãy Pasen.  D. Dãy Banme và Pasen. 

Câu 39. Hiện tượng bứt e ra khỏi bề mặt kim loại khi chiếu sáng ánh sáng kích thích có bước sóng 

thích hợp lên kim loại gọi là 

A. Hiện tượng bức xạ.  B. Hiện tượng phóng xạ.  

C. Hiện tượng quang dẫn.  D. Hiện tượng quang điện. 

Câu 40. Trong trường hợp nào sau đây có thể xảy ra hiện tượng quang điện? 

A. Mặt nước biển.  B. Lá cây.             

C. Mái ngói.          D. Tấm kim loại không có phủ lớp sơn. 

Câu 41. Chiếu ánh sáng vàng vào một tấm vật liệu thì thấy có e 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 42.  Chiếu ánh sáng có bước sóng 0,38 μm vào 4 tế bào quang điện có Catốt lần lượt là Canxi ,  

Natri, Kali và Xêsi . Hiện tượng quang điện sẽ xảy ra ở : 

A. 1 tế bào. B. 2 tế bào. C. 3 tế bào.         D. Cả 4 tế bào. 

Câu 43. Chọn câu sai: Các hiện tượng liên quan đến tính chất lượng tử ánh sáng là 

A. Hiện tượng quang điện. B. Sự phát quang của các chất.  

C. Hiện tượng tán sắc ánh sáng. D. Tính đâm xuyên. 

Câu 44. Khái niệm nào sau đây cần cho việc giải thích hiện tượng quang điện và hiện tượng phát  
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xạ nhiệt e? 

A. Điện trở riêng. B. Công thoát. C. Mật độ dòng điện. D. Lượng tử bức xạ. 

Câu 45. Nguyên tắc hoạt động của quang trở dựa vào hiện tượng nào dưới đây? 

 A. Hiện tượng quang điện. B. Hiện tượng hấp thụ ánh sáng. 

 C. Hiện tượng quang dẫn. D. Hiện tượng phát quang của các chất rắn. 

Câu 46. Có thể giải thích tính quang dẫn bằng thuyết 

A. e cổ điển. B. Sóng ánh sáng. C. Photon. D. Động học phân tử. 

Câu 47. Linh kiện nào dưới đây hoạt động dựa vào hiện tượng quang dẫn? 

A. Tế bào quang điện.  B. Quang trở. 

C. Đèn led.  D. Nhiệt điện trở. 

Câu 48. Các vạch quang phổ trong dãy Banme thuộc vùng nào trong các vùng sau ? 

A. Vùng hồng ngoại.              

B. Vùng ánh sáng nhìn thấy.                

C. Vùng tử ngoại. 

D. Một phần nằm trong vùng ánh sáng nhìn thấy , một phần nằm trong vùng tử ngoại.  

Câu 49. Các vạch quang phổ trong dãy Laiman thuộc vùng nào trong các vùng sau? 

 A. Vùng hồng ngoại.  B. Vùng ánh sáng nhìn thấy.                

 C. Vùng tử ngoại.  D. Vùng sóng vô tuyến. 

Câu 50. Các vạch quang phổ trong dãy Pasen thuộc vùng nào trong các vùng sau ? 

 A. Vùng hồng ngoại.  B. Vùng ánh sáng nhìn thấy. 

 C. Vùng tử ngoại.  D. Vùng sóng vô tuyến. 

Câu 51. Theo quan điểm của thuyết lượng tử ánh sáng, phát biểu nào sau đây là sai? 

  A. Các phôtôn của cùng một ánh sáng đơn sắc đều mang năng lượng như nhau. 

  B. Khi ánh sáng truyền đi xa, năng lượng của phôtôn giảm dần. 

  C. Phôtôn chỉ tồn tại trong trạng thái chuyển động. 

  D. Ánh sáng được tạo thành bởi các hạt gọi là phôtôn. 

Câu 52. Dùng thuyết lượng tử ánh sáng không giải thích được 

  A. hiện tượng quang – phát quang. B. hiện tượng giao thoa ánh sáng. 

  C. nguyên tắc hoạt động của pin quang điện. D. hiện tượng quang điện ngoài. 

Câu 53. Gọi năng lượng của phôtôn ánh sáng đỏ, ánh sáng lục và ánh sáng tím lần lượt là Đ, L và 

T thì 

  A. T > L > eĐ.  B. T > Đ > eL.  C. Đ > L > eT.  D. L > T > eĐ. 

Câu 54. Khi chiếu vào một chất lỏng ánh sáng chàm thì ánh sáng huỳnh quang phát ra không thể là 

  A. ánh sáng tím. B. ánh sáng vàng. C. ánh sáng đỏ. D. ánh sáng lục. 

Câu 55. Khi nói về thuyết lượng tử ánh sáng, phát biểu nào sau đây là đúng? 

  A. Năng lượng phôtôn càng nhỏ khi cường độ chùm ánh sáng càng nhỏ. 

  B. Phôtôn có thể chuyển động hay đứng yên tùy thuộc vào loại nguồn sáng. 
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  C. Năng lượng của phôtôn càng lớn khi tần số của ánh sáng ứng với phôtôn đó càng nhỏ. 

  D. Ánh sáng được tạo bởi các hạt gọi là phôtôn. 

Câu 56. Chiếu một chùm bức xạ đơn sắc vào một tấm kẽm có giới hạn quang điện 0,35 m. Hiện 

tượng quang điện sẽ không xảy ra khi chùm bức xạ có bước sóng 

A. 0,1 m.  B. 0,2 m.  C. 0,3 m.  D. 0,4 m. 

Câu 57. Biết giới hạn quang điện của một kim loại là 0,36 m. Cho biết h = 346,625.10− Js;                                            

c = 83.10 m/s, công thoát electron của kim loại này là 

  A.  195,52.10− J. B.  1955,2.10− J. C.  190,552.10− J. D.  19552.10− J. 

Câu 58. Giới hạn quang điện của một kim loại làm Catốt của tế bào quang điện là λ0 = 0,50 μm. Biết 

vận tốc ánh sáng trong chân không và hằng số Plăng lần lượt là c = 3.108 m/s và  h = 6,625.10-34 J.s. 

Chiếu vào Catốt của tế bào quang điện này bức xạ có bước sóng λ = 0,35 μm thì động năng ban đầu 

cực đại của electron quang điện là  

 A. 1,704.10-19 J. B. 7,007.10-19 J. C. 0,708.10-19 J. D. 17,005.10-19 J.  

Câu 59. Catốt của tế bào quang điện làm bằng vônfram, biết công thoát của electron với vônfram là 

7,2.10-19 J. Chiếu vào Catốt ánh sáng có bước sóng  = 0,18 µm. Vận tốc ban đầu cực đại của electron 

khi bức ra khỏi Catốt là 

  A. 2,88.105 m/s. B. 1,84.105 m/s. C. 9,18.105 m/s. D. 3,68.105 m/s. 

Câu 60. Catốt của tế bào quang điện làm bằng Vônfram, biết công thoát của electron với vônfram là 

7,2.10-19 J. Chiếu vào Catốt ánh sáng có bước sóng  = 0,18 µm. Động năng cực đại của electron khi 

bức ra khỏi Catốt là 

  A. 10,6.10-19J. B. 7,2.10-19J. C. 3.84.10-19J. D. 3,6.10-19J. 

 

……………….HẾT………………. 

 


