
 

 

 

 

 

Họ và Tên:……………………………..Lớp:…………..               ĐỀ SỐ 1 

A, TRẮC NGHIỆM (5 ĐIỂM) Phần ghi đáp án trắc nghiệm 

Câu 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Đáp án           

Câu 1. Mọi từ trường đều phát sinh từ 

 A. Các nguyên tử sắt.  B. Các nam châm vĩnh cửu. 

 C. Các mômen từ.  D. Các điện tích chuyển động. 

Câu 2. Giữa điện tích đứng yên và điện tích chuyển động  

 A. không tương tác.          B. có tương tác điện. 

 C. tương tác từ.                   D. vừa tương tác điện vừa tương tác từ. 

Câu 3. Một đoạn dây dẫn mang dòng điện đặt trong từ trường đều. Lực từ tác dụng lên đoạn dây dẫn có giá trị lớn 

nhất khi:  

A. Đoạn dây dẫn đặt song song với các đường sức từ.   B. Đoạn dây dẫn đặt vuông góc với các đường sức từ. 

C. Đoạn dây dẫn đặt hợp với các đường sức từ góc 450. D. Đoạn dây dẫn đặt hợp với các đường sức từ góc 600. 

Câu 4. Một hạt mang điện tích q = 3,2.10-19 C bay vào trong từ trường đều, cảm ứng từ B = 0,5 T, với vận tốc v = 106 

m/s theo phương vuông góc với các đường sức từ.  Lực Lorenxơ tác dụng lên hạt có độ lớn: 

 A. 1,6.10-13 N. B. 0. C. 3,2.10-13 N.  D. 6,4.10-13 N. 

Câu 5. Một dòng điện 20 A chạy trong một dây dẫn thẳng, dài đặt trong không khí. Cảm ứng từ tại điểm cách dây dẫn 

20 cm có độ lớn: A. 10-5 T. B. 8.10-5 T.  C. 4.10-5 T. D. 2.10-5 T.  

Câu 6. Phát biểu nào dưới đây là sai ? Suất điện động tự cảm trong một mạch điện kín có giá trị lớn khi dòng điện 

trong mạch 

 A. tăng nhanh. B. giảm nhanh.  C. có giá trị lớn.  D. biến thiên nhanh. 

Câu 7. Ống dây điện hình trụ có số vòng dây tăng bốn lần và chiều dài tăng hai lần thì độ tự cảm 

 A. tăng tám lần.           B. tăng bốn lần. C. giảm hai lần.  D. giảm bấn lần. 

Câu 8. Hiện tượng tự cảm thực chất là 

 A. hiện tượng dòng điện cảm ứng bị biến đổi khi từ thông qua một mạch kín đột nhiên bị triệt tiêu. 

 B. hiện tượng cảm ứng điện từ xảy ra khi một khung dây đặt trong từ trường biến thiên. 

 C. hiện tượng xuất hiện suất điện động cảm ứng khi một dây dẫn chuyển động trong từ trường. 

 D. hiện tượng cảm ứng điện từ trong một mạch kín do chính sự biến đổi dòng điện trong mạch đó gây ra. 

Câu 9. Theo định luật khúc xạ ánh sáng thì 

 A. tia khúc xạ và tia tới nằm trong cùng một mặt phẳng. B. góc khúc xạ bao giờ cũng khác 0. 

 C. góc tới tăng bao nhiêu lần thì góc khúc xạ tăng bấy nhiêu lần. 

 D. góc tới luôn luôn lớn hơn góc khúc xạ. 

Câu 10. Mắt cận thị khi không điều tiết thì  có tiêu điểm 

 A. nằm sau màng lưới.           B. cách mắt một khoảng nhỏ hơn 20cm.      

 C. nằm trên màng lưới.  D. nằm trước màng lưới.    

TRƯỜNG THPT NGUYỄN TRÃI-BA ĐÌNH 

BỘ MÔN: VẬT LÝ 

ĐỀ THI HỌC KÌ 2 NĂM HỌC 2017-2018 

MÔN: VẬT LÝ 11 

Thời gian làm bài: 45 phút 



 

ĐỀ SỐ 1 

B, TỰ LUẬN (5 ĐIỂM) 

Bài 1 (1,5 điểm): Một ống dây dài l = 30 cm gồm N = 1000 vòng dây quấn sát nhau, đường kính mỗi vòng dây d = 8 

cm có dòng điện với cường độ I = 2,5 A đi qua, có lõi không khí. 

 a) Tính độ tự cảm của ống dây. 

 b) Thời gian ngắt dòng điện là t = 0,05 giây, tính suất điện động tự cảm xuất hiện trong ống dây trong thời gian 

đó. 

..............................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................ 

..............................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................ 

Bài 2 (1,5 điểm): Một cái thước được cắm thẳng đứng xuống một bể nước có đáy phẳng, ngang. Phần thước nhô 

khỏi mặt nước là 30 cm, chếch ở trên có một ngọn đèn. Bóng của thước trên mặt nước dài  40 cm và dưới đáy bể 

nước dài 140 cm. Tính chiều sâu của nước trong bể. Biết chiết suất của nước n = 4/3. Vẽ hình ? 

..............................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................ 

..............................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................ 

............................................................................................................................................................................ 

Bài 3 (2 điểm): Một người cận thị có thể nhìn rõ các vật cách mắt từ 17cm đến 100cm. Cho biết khi mang kính, mắt 

nhìn rõ vật ở vô cực mà không phải điều tiết.  

 a, Kính đeo sát mắt. Người này phải đeo kính có độ tụ bao nhiêu? Khi mang kính này, mắt có thể nhìn rõ vật ở 

gần nhất cách mắt bao nhiêu? 

 b, Nếu kính đeo cách mắt 2cm thì người này phải đeo kính có độ tụ bao nhiêu? Khi đó vật gần nhất mắt nhìn rõ 

cách mắt bao nhiêu? 

..............................................................................................................................................................................
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Họ và Tên:……………………………..Lớp:…………..               ĐỀ SỐ 3 

A, TRẮC NGHIỆM (5 ĐIỂM) Phần ghi đáp án trắc nghiệm 

Câu 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Đáp án           

Câu 1. Một dòng điện 20 A chạy trong một dây dẫn thẳng, dài đặt trong không khí. Cảm ứng từ tại điểm cách dây dẫn 

20 cm có độ lớn: A. 10-5 T. B. 2.10-5 T.  C. 4.10-5 T.  D. 8.10-5 T. 

Câu 2. Phát biểu nào dưới đây là sai ? Suất điện động tự cảm trong một mạch điện kín có giá trị lớn khi dòng điện 

trong mạch 

 A. tăng nhanh. B. giảm nhanh.  C. biến thiên nhanh.   D. có giá trị lớn. 

Câu 3. Ống dây điện hình trụ có số vòng dây tăng bốn lần và chiều dài tăng hai lần thì độ tự cảm 

 A. tăng tám lần.           B. tăng bốn lần. C. giảm hai lần.  D. giảm bấn lần. 

Câu 4. Theo định luật khúc xạ ánh sáng thì 

 A. góc tới luôn luôn lớn hơn góc khúc xạ.   B. góc khúc xạ bao giờ cũng khác 0. 

 C. góc tới tăng bao nhiêu lần thì góc khúc xạ tăng bấy nhiêu lần. 

 D. tia khúc xạ và tia tới nằm trong cùng một mặt phẳng.  

Câu 5. Hiện tượng tự cảm thực chất là 

 A. hiện tượng dòng điện cảm ứng bị biến đổi khi từ thông qua một mạch kín đột nhiên bị triệt tiêu. 

 B. hiện tượng cảm ứng điện từ xảy ra khi một khung dây đặt trong từ trường biến thiên. 

 C. hiện tượng xuất hiện suất điện động cảm ứng khi một dây dẫn chuyển động trong từ trường. 

 D. hiện tượng cảm ứng điện từ trong một mạch kín do chính sự biến đổi dòng điện trong mạch đó gây ra. 

Câu 6. Mọi từ trường đều phát sinh từ 

 A. Các nguyên tử sắt.  B. Các điện tích chuyển động. 

 C. Các mômen từ.  D. Các nam châm vĩnh cửu.  

Câu 7. Giữa điện tích đứng yên và điện tích chuyển động  

 A. không tương tác.          B. tương tác từ.                  

 C. có tương tác điện.  D. vừa tương tác điện vừa tương tác từ. 

Câu 8. Một đoạn dây dẫn mang dòng điện đặt trong từ trường đều. Lực từ tác dụng lên đoạn dây dẫn có giá trị lớn 

nhất khi:  

A. Đoạn dây dẫn đặt song song với các đường sức từ.   B. Đoạn dây dẫn đặt hợp với các đường sức từ góc 450. 

C. Đoạn dây dẫn đặt vuông góc với các đường sức từ. D. Đoạn dây dẫn đặt hợp với các đường sức từ góc 600. 

Câu 9. Một hạt mang điện tích q = 3,2.10-19 C bay vào trong từ trường đều, cảm ứng từ B = 0,5 T, với vận tốc v = 106 

m/s theo phương vuông góc với các đường sức từ.  Lực Lorenxơ tác dụng lên hạt có độ lớn: 

 A. 0. B. 1,6.10-13 N. C. 3,2.10-13 N.  D. 6,4.10-13 N. 

Câu 10. Mắt cận thị khi không điều tiết thì  có tiêu điểm 

 A. nằm sau màng lưới.           B. nằm trước màng lưới.        

 C. nằm trên màng lưới.  D. cách mắt một khoảng nhỏ hơn 20cm. 

 

ĐỀ SỐ 3 



 

B, TỰ LUẬN (5 ĐIỂM) 

Bài 1 (1,5 điểm): Một ống dây dài l = 30 cm gồm N = 1000 vòng dây quấn sát nhau, đường kính mỗi vòng dây d = 8 

cm có dòng điện với cường độ I = 2,5 A đi qua, có lõi không khí. 

 a) Tính độ tự cảm của ống dây. 

 b) Thời gian ngắt dòng điện là t = 0,05 giây, tính suất điện động tự cảm xuất hiện trong ống dây trong thời gian 

đó. 

..............................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................ 

..............................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................ 

Bài 2 (1,5 điểm): Một cái thước được cắm thẳng đứng xuống một bể nước có đáy phẳng, ngang. Phần thước nhô 

khỏi mặt nước là 30 cm, chếch ở trên có một ngọn đèn. Bóng của thước trên mặt nước dài  40 cm và dưới đáy bể 

nước dài 140 cm. Tính chiều sâu của nước trong bể. Biết chiết suất của nước n = 4/3. Vẽ hình ? 

..............................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................ 

..............................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................ 

............................................................................................................................................................................ 

Bài 3 (2 điểm): Một người cận thị có thể nhìn rõ các vật cách mắt từ 17cm đến 100cm. Cho biết khi mang kính, mắt 

nhìn rõ vật ở vô cực mà không phải điều tiết.  

 a, Kính đeo sát mắt. Người này phải đeo kính có độ tụ bao nhiêu? Khi mang kính này, mắt có thể nhìn rõ vật ở 

gần nhất cách mắt bao nhiêu? 

 b, Nếu kính đeo cách mắt 2cm thì người này phải đeo kính có độ tụ bao nhiêu? Khi đó vật gần nhất mắt nhìn rõ 

cách mắt bao nhiêu? 

..............................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................ 

..............................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................ 

..............................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................. 
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Họ và Tên:……………………………..Lớp:…………..   ĐỀ SỐ 2 

A, TRẮC NGHIỆM (5 ĐIỂM) Phần ghi đáp án trắc nghiệm 

Câu 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Đáp án           

Câu 1. Khi hai dây dẫn thẳng, đặt gần nhau, song song với nhau và có hai dòng điện cùng chiều chạy qua thì 

 A. Chúng hút nhau.  B. Chúng đẩy nhau. 

 C. Lực tương tác không đáng kể.  D. Có lúc hút, có lúc đẩy. 

Câu 2. Kim nam châm của la bàn đặt trên mặt đất chỉ hướng Bắc - Nam địa lí vì 

 A. Lực hấp dẫn Trái Đất tác dụng lên kim nam châm, định hướng cho nó. 

 B. Lực điện của Trái Đất tác dụng lên kim nam châm, định hướng cho nó. 

 C. Từ trường của Trái Đất tác dụng lên kim nam châm, định hướng cho nó.    D. Vì một lí do khác chưa biết. 

Câu 3. Hai dây dẫn thẳng, dài  song song mang dòng điện cùng chiều là I1, I2. Cảm ứng từ tại điểm cách đều hai dây 

dẫn và nằm trong mặt phẳng chứa hai dây dẫn có độ lớn:  

 A. B = B1 + B2.    B. B = |B1 - B2|.     C. B = 0.            D. B = 2B1 - B2. 

Câu 4. Một vòng dây tròn bán kính 30 cm có dòng điện chạy qua. Cảm ứng từ tại tâm vòng dây là 3,14.10-5 T. 

Cường độ dòng điện chạy trong vòng dây là:  A. 5 A.  B. 10 A. C. 15 A. D. 20 A. 

Câu 5. Đoạn dây dẫn dài 10cm mang dòng điện 5 A đặt trong từ trường đều có cảm ứng từ 0,08 T. Đoạn dây đặt 

hợp với các đường sức từ góc 300. Lực từ tác dụng lên đoạn dây có độ lớn: 

 A. 0,01 N.  B. 0,02 N.  C. 0,04 N.  D. 0,05 N. 

Câu 6. Trong một mạch kín dòng điện cảm ứng xuất hiện khi 

A. trong mạch có một nguồn điện.                 B. mạch điện được đặt trong một từ trường đều. 

C. mạch điện được đặt trong một từ trường không đều.    D. từ thông qua mạch điện biến thiên theo thời gian. 

Câu 7. Suất điện động tự cảm trong một mạch kín có giá trị lớn khi dòng điện trong mạch 

 A. tăng nhanh.      B. có giá trị nhỏ.    C. có giá trị lớn. D. không đổi. 

Câu 8. Ống dây điện hình trụ có số vòng dây tăng hai lần thì độ tự cảm của ống dây: 

 A. tăng hai lần.  B. tăng bốn lần.  C. giảm hai lần.  D. giảm 4 lần. 

Câu 9. Khi ánh sáng truyền từ môi trường chiết suất lớn sang môi trường có chiết suất nhỏ hơn thì 

 A. không thể có hiện tượng phản xạ toàn phần.  

 B. luôn luôn xảy ra hiện tượng phản xạ toàn phần. 

 C. hiện tượng phản xạ toàn phần xảy ra khi góc tới lớn nhất. 

 D. có hiện tượng phản xạ toàn phần xảy ra nếu góc tới lớn hơn góc giới hạn phản xạ toàn phần. 

Câu 10. Mắt bị tật viễn thị 

A. có tiêu điểm ảnh F’ ở trước màng lưới.                     C. điểm cực cận gần mắt hơn người bình thường. 

B. phải đeo thấu kính phân kì thích hợp để nhìn các vật ở xa.             D. nhìn vật ở xa phải điều tiết mắt. 

           ĐỀ SỐ 2 



 

B, TỰ LUẬN (5 ĐIỂM) 

Bài 1 (1,5 điểm): Một khung dây dẫn kín hình chữ nhật gồm N = 15 vòng dây, diện tích mỗi vòng S = 20 cm2 đặt 

trong một từ trường đều có véc tơ cảm ứng từ  hợp với pháp tuyến của mặt phẳng khung dây góc  = 600, độ 

lớn cảm ứng từ B = 0,04 T, điện trở mỗi vòng dây của khung dây là R = 0,2 . Tính suất điện động cảm ứng và 

cường độ dòng điện xuất hiện trong khung dây, biết trong thời gian t = 0,01(s), cảm ứng từ giảm đều từ B đến 0.  

..............................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................ 

..............................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................ 

Bài 2 (1,5 điểm): Tia sáng truyền trong không khí tới gặp mặt thoáng của chất lỏng có chiết suất n = 1,5 với góc 

tới i. Ta được hai tia phản xạ và khúc xạ tạo với nhau góc 1100. Tính góc tới i. Vẽ hình? 

..............................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................ 

..............................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................ 

............................................................................................................................................................................

Bài 3 (2 điểm). Một người cận thị lúc về già chỉ nhìn rõ được các vật đặt cách mắt từ 30 cm đến 50 cm. Tính độ tụ 

của thấu kính cần đeo sát mắt để: 

 a) Nhìn rõ các vật ở xa mà không phải điều tiết mắt. 

 b) Đọc được trang sách đặt gần nhất cách mắt 25 cm.  

 c, Đeo kính ở câu b, cách mắt 2cm thì vật gần nhất mắt nhìn rõ cách mắt bao nhiêu? 

..............................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................
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Họ và Tên:……………………………..Lớp:…………..   ĐỀ SỐ 4 

A, TRẮC NGHIỆM (5 ĐIỂM) Phần ghi đáp án trắc nghiệm 

Câu 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Đáp án           

Câu 1. Đoạn dây dẫn dài 10cm mang dòng điện 5 A đặt trong từ trường đều có cảm ứng từ 0,08 T. Đoạn dây đặt 

hợp với các đường sức từ góc 300. Lực từ tác dụng lên đoạn dây có độ lớn: 

 A. 0,01 N.  B. 0,05 N.  C. 0,04 N.  D. 0,02 N. 

Câu 2. Trong một mạch kín dòng điện cảm ứng xuất hiện khi 

A. trong mạch có một nguồn điện.                 B. mạch điện được đặt trong một từ trường đều. 

C. mạch điện được đặt trong một từ trường không đều.    D. từ thông qua mạch điện biến thiên theo thời gian. 

Câu 3. Suất điện động tự cảm trong một mạch kín có giá trị lớn khi dòng điện trong mạch 

 A. có giá trị lớn  B. có giá trị nhỏ.    C. tăng nhanh.     D. không đổi. 

Câu 4. Kim nam châm của la bàn đặt trên mặt đất chỉ hướng Bắc - Nam địa lí vì 

 A. Lực hấp dẫn Trái Đất tác dụng lên kim nam châm, định hướng cho nó. 

 B. Lực điện của Trái Đất tác dụng lên kim nam châm, định hướng cho nó. 

 C. Vì một lí do khác chưa biết.  D. Từ trường của Trái Đất tác dụng lên kim nam châm, định hướng cho nó.    

  Câu 5. Khi hai dây dẫn thẳng, đặt gần nhau, song song với nhau và có hai dòng điện cùng chiều chạy qua thì 

 A. Chúng đẩy nhau.  B. Chúng hút nhau. 

 C. Lực tương tác không đáng kể.  D. Có lúc hút, có lúc đẩy. 

Câu 6. Hai dây dẫn thẳng, dài  song song mang dòng điện cùng chiều là I1, I2. Cảm ứng từ tại điểm cách đều hai dây 

dẫn và nằm trong mặt phẳng chứa hai dây dẫn có độ lớn:  

 A. B = |B1 - B2|.    B. B = B1 + B2.     C. B = 0.            D. B = 2B1 - B2. 

Câu 7. Một vòng dây tròn bán kính 30 cm có dòng điện chạy qua. Cảm ứng từ tại tâm vòng dây là 3,14.10-5 T. 

Cường độ dòng điện chạy trong vòng dây là:  A. 5 A.  B. 10 A. C. 15 A. D. 20 A. 

Câu 8. Ống dây điện hình trụ có số vòng dây tăng hai lần thì độ tự cảm của ống dây: 

 A. tăng bốn lần.  B. tăng hai lần.   C. giảm hai lần.  D. giảm 4 lần. 

Câu 9. Mắt bị tật viễn thị 

A. có tiêu điểm ảnh F’ ở trước màng lưới.                     C. điểm cực cận gần mắt hơn người bình thường. 

B. phải đeo thấu kính phân kì thích hợp để nhìn các vật ở xa.             D. nhìn vật ở xa phải điều tiết mắt. 

Câu 10. Khi ánh sáng truyền từ môi trường chiết suất lớn sang môi trường có chiết suất nhỏ hơn thì 

A. không thể có hiện tượng phản xạ toàn phần.  

B. có hiện tượng phản xạ toàn phần xảy ra nếu góc tới lớn hơn góc giới hạn phản xạ toàn phần.  

C. hiện tượng phản xạ toàn phần xảy ra khi góc tới lớn nhất. 

D. luôn luôn xảy ra hiện tượng phản xạ toàn phần. 

           ĐỀ SỐ 4 



 

B, TỰ LUẬN (5 ĐIỂM) 

Bài 1 (1,5 điểm): Một khung dây dẫn kín hình chữ nhật gồm N = 15 vòng dây, diện tích mỗi vòng S = 20 cm2 đặt 

trong một từ trường đều có véc tơ cảm ứng từ  hợp với pháp tuyến của mặt phẳng khung dây góc  = 600, độ 

lớn cảm ứng từ B = 0,04 T, điện trở mỗi vòng dây của khung dây là R = 0,2 . Tính suất điện động cảm ứng và 

cường độ dòng điện xuất hiện trong khung dây, biết trong thời gian t = 0,01(s), cảm ứng từ giảm đều từ B đến 0.  

..............................................................................................................................................................................
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............................................................................................................................................................................ 

Bài 2 (1,5 điểm): Tia sáng truyền trong không khí tới gặp mặt thoáng của chất lỏng có chiết suất n = 1,5 với góc 

tới i. Ta được hai tia phản xạ và khúc xạ tạo với nhau góc 1100. Tính góc tới i. Vẽ hình? 

..............................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................
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............................................................................................................................................................................

Bài 3 (2 điểm). Một người cận thị lúc về già chỉ nhìn rõ được các vật đặt cách mắt từ 30 cm đến 50 cm. Tính độ tụ 

của thấu kính cần đeo sát mắt để: 

 a) Nhìn rõ các vật ở xa mà không phải điều tiết mắt. 

 b) Đọc được trang sách đặt gần nhất cách mắt 25 cm.  

 c, Đeo kính ở câu b, cách mắt 2cm thì vật gần nhất mắt nhìn rõ cách mắt bao nhiêu? 
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