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PHẦN I: KIẾN THỨC CHUNG. 

1. CÁC HẠT SƠ CẤP 
* Hạt sơ cấp 
 Các hạt sơ cấp là các hạt vi mô có kích thước cở hạt nhân trở xuống và khi khảo sát quá trình 
biến đổi của chúng, ta tạm thời không xét đến cấu tạo bên trong của chúng. 
* Tạo ra các hạt sơ cấp mới 
 Để tạo ra các hạt sơ cấp mới, người ta làm tăng vận tốc của một số hạt bằng cách dùng máy 
gia tốc và cho chúng bắn vào các hạt khác.  
* Phân loại các hạt sơ cấp 
 Dựa vào độ lớn của khối lượng và đặc tính tương tác, người ta phân hạt sơ cấp thành các loại 
sau: 
+ Phôtôn: hạt có khối lượng tĩnh bằng 0. 
+ Leptôn (các hạt nhẹ): có khối lượng từ 0 đến 200me: nơtrinô, electron, pôzitron, mêzôn µ. 
+ Hađrôn: gồm hai loại mêzơn và barion 
 - Mêzôn: có khối lượng trên 200me nhưng nhỏ hơn khối lượng nuclôn gồm hai nhĩm mêzơn 
π (π0,π+,π-) và mêzơn K (K0, K+). 
 - Barion: các hạt có khối lượng bằng hoặc lớn hơn khối lượng nuclôn, gồm hai nhóm: nuclôn 
p, n và hipêrôn (^0, Σ0, Σ+, Σ-: khối lượng lớn hơn khối lượng nuclôn) và các phản hạt cả 
chúng. 
* Tính chất của các hạt sơ cấp 
+ Một số ít các hạt sơ cấp là bền, còn đa số là không bền: chúng tự phân hủy và biến thành 
hạt sơ cấp khác. 
+ Mỗi hạt sơ cấp đều có một phản hạt tương ứng. Phản hạt của một hạt sơ cấp có cùng khối 
lượng nhưng điện tích trái dấu và cùng giá trị tuyệt đối. Trường hợp hạt sơ cấp không mang 
điện thì phản hạt của nó có mômen từ cùng độ lớn nhưng ngược hướng. 
*  Tương tác của các hạt sơ cấp 
 Các hạt sơ cấp luôn biến đổi và tương tác với nhau. Có bốn loại tương tác cơ bản: Tương tác 
điện từ; tương tác mạnh (tương tác giữa các hađrôn); tương tác yếu (tương tác giữa các 
leptôn); tương tác hấp dẫn (tương tác giữa các hạt có khối lượng khác 0). 
2. CẤU TẠO VŨ TRỤ 
* Hệ Mặt Trời 
 Hệ Mặt Trời gồm Mặt Trời, các hành tinh và các vệ tinh. 
+ Mặt Trời: 
 - Là một ngôi sao màu vàng có nhiệt độ bề mặt 60000K, nhiệt độ trong lòng Mặt Trời lên đến 
hàng chục triệu độ. 
 - Có bán kính lớn hơn 109 lần bán kính Trái Đất, có khối lượng gấp 333.103 khối lượng Trái 
Đất. Thành phần chủ yếu là hiđrô (75%) và hêli (23%).  
 - Năng lượng Mặt Trời có được là do các phản ứng nhiệt hạch: phản ứng tổng hợp các hạt 
nhân hiđrô thành hêli. 
+ Các hành tinh 
 - Có 8 hành tinh, theo thứ tự từ trong ra ngoài: Thủy tinh, Kim tinh, Trái Đất, Hỏa tinh, Mộc 
tinh, Thổ tinh, Thiên vương tinh và Hải vương tinh. Chúng chuyển động quanh Mặt Trời theo 
cùng chiều quay của bản thân Mặt Trời quanh mình nó. Xung quanh mỗi hành tinh có các vệ 
tinh.  
 - Được chia thành hai nhóm: nhóm Trái Đất gồm Thủy tinh, Kim tinh, Trái Đất, Hỏa tinh và 
nhóm Mộc tinh gồm Mộc tinh, Thổ tinh, Thiên vương tinh và Hải vương tinh. 
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+ Các tiểu hành tinh: là các hành tinh có bán kính từ vài km đến vài trăm km, chuyển động 
trên các quỹ đạo có bán kính từ 2,2 đến 3,6 đvtv (1 đvtv = 150.106km: là khoảng cách trung 
bình từ Trái Đất đến Mặt Trời). 
+ Sao chổi: là những khối khí đóng băng lẫn với đá, đường kính vài km, chuyển động quanh 
Mặt Trời theo những quỹ đạo elip rất dẹt. 
+ Thiên thạch: là những tảng đá chuyển động quanh Mặt Trời. 
* Các sao và thiên hà 
+ Mỗi ngôi sao ta nhìn thấy trên bầu trời về ban đêm là một khối khí nóng sáng như Mặt 
Trời. Nhiệt độ trong lòng các sao lên đến hàng chục triệu độ, trong đó xảy ra các phản ứng 
nhiệt hạch. Khối lượng các sao trong khoảng từ 0,1 đến vài chục lần khối lượng Mặt Trời.  
 Các cặp sao là các sao có khối lượng tương đương nhau, quay xung quanh một khối tâm 
chung, gọi là sao đôi. 
 Ngoài các sao đang ở trong trạng thái ổn định còn có các sao đang ở trong trạng thái biến đổi 
rất mạnh đó là các sao mới và siêu mới có độ sáng đột nhiên tăng rất nhanh do kết quả của 
các vụ nổ xảy ra trong lòng chúng, kèm theo sự phóng ra các dòng vật chất rất mạnh. 
 Có các sao không phát sáng, đó là các punxa và các lỗ đen. Punxa được cấu tạo toàn bằng 
nơtron. Chúng có từ trường rất mạnh và quay rất nhanh quanh một trục. Lỗ đen cũng được 
cấu tạo từ các nơtron, nhưng được xếp khít với nhau tạo ra một loại chất có khối lượng riêng 
rất lớn, nên có thể hút bất kì khối chất nào lại gần nó. 
 Ngoài ra còn có những “đám mây” sáng. Đó là những tinh vân. Tinh vân là các đám bụi 
khổng lồ được rọi sáng bởi các ngôi sao gần đó hoặc những đám khí bị ion hóa phóng ra từ 
sao mới hay siêu mới. 
+ Thiên hà là một hệ thống sao gồm nhiều loại sao và tinh vân. Đa số các thiên hà có dạng 
hình xoắn ốc. Đường kính của thiên hà khoảng 100.000 năm ánh sáng. 
+ Ngân Hà: là thiên hà có chứa hệ Mặt Trời của chúng ta. Thiên Hà có cấu trúc hình xoắn ốc, 
đường kính khoảng 100.000 năm ánh sáng. 
+ Các đám thiên hà: là tập hợp các thiên hà. 
+ Các quaza: là một loại cấu trúc mới, nằm ngoài thiên hà, phát xạ mạnh một cách bất thường 
các sóng vô tuyến và tia X. Công suất phát xạ của quaza lớn đến mức phản ứng nhiệt hạch 
cũng không đủ cung cấp năng lượng cho quá trình phát xạ này. 
* Vũ trụ 
 Vũ trụ gồm các thiên hà và đám thiện hà. 
+ Sự chuyển động quanh các tâm: Các thành viên trong một hệ thống sẽ chuyển động quanh 
một thiên thể hay một khối trung tâm. Chuyển động này tuân theo định luật vạn vật hấp dẫn 
và các định luật Keple. 
+ Sự nở của vũ trụ: Vũ trụ đang nở ra. Các thiên hà càng ở xa chúng ta càng chuyển động 
nhanh ra xa chúng ta. 
+ Sự tiến hóa của các sao: Các sao đều được hình thành từ một đám tinh vân khí hiđrô. Các 
sao có khối lượng cỡ khối lượng Mặt Trời trở xuống sẽ tiến hóa để thành một sao chắt trắng. 
Các sao có khối lượng lớn hơn khối lượng Mặt Trời rất nhiều sẽ tiến hóa để trở thành một 
punxa hoặc một lỗ đen. 

 

PHẦN II: VÍ DỤ MINH HỌA 
 
VD 1: Một pion trung hòa phân rã thành 2 tia  gamma:  π0→ γ + γ. Bước sóng của các tia 
gamma được phát ra trong phân  rã của pion đứng yên là 
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     A. 2h/(mc).                     B. h/(mc).                    C. 2h/(mc2).                    D. h/(mc2) 
 
giải: mc2=2hc/ γ suy ra γ=2h/(mc).      
                 
VD 2: Giả sử một hành tinh có khối lượng cỡ Trái Đất của chúng ta (m=6.1024 kg) va chạm 
và bị hủy với một phản hành tinh, thì sẽ tạo ra một năng lượng 
     A. 0J.                             B. 1,08.1042J.              C. 0,54.1042J.                   D. 2,16.1042J. 
giải: Hành tinh+ phản hành tinh suy ra  W = 2m(+)c

2=1,08.1042J. 
 
VD3: Hạt ∑- chuyển động với động năng 220MeV phân rã theo sơ đồ: ∑- → π- + n. Cho biết 
khối lượng của các hạt là m∑-=1189MeV/c2; mπ-=139,6MeV/c2; mn=939,6MeV/c2. Động 
năng toàn phần của các sản phẩm phân rã là 
     A. 659,6MeV.               B. 0.                             C. 329,8 MeV.                 D. 109,8 MeV.            
giải:              ∑- → π- + n   
ÁP dụng đl bảo toàn năng lượng toàn phần:   (m∑-)c

2+K∑-=mπc
2+mnc

2+∑Ksau 

     Suy ra ∑(Ksau)= 329,8MeV/c2.  
VD4: Sao ξ trong chòm sao Đại Hùng là một sao đôi. Vạch chàm Hγ(0,4340µm) bị dịch lúc 

về phía đỏ, lúc về phía tím. Độ dịch cực đại là 
0

0,5 A . Vận tốc cực đại theo phương nhìn của 
các sao đôi này là 
     A. 3,45.104m/s.                  B. 34,5m/s.                       C.6,90.104m/s.                D. 69,0m/s. 
 

giải: Ta có v= c
λ

λ

∆ =3,45.104m/s. 

VD5: Độ dịch chuyển về phía đỏ của vạch quang phổ λ của một quaza là 0,16 λ. Vận tốc rời 
xa của quaza này là 
     A. 48000km/s.              B.12000km/s.                   C. 24000km/s.                   D.36000km/s. 

giải: Ta có v= c
λ

λ

∆ =0,48.108m/s=48000km/s. 

 
VD6: Nếu định luật Hubble được ngoại suy cho những khoảng cách rất lớn thì vận tốc lùi ra 
xa trở nên bằng vận tốc ánh sáng ở khoảng cách 
     A. 1,765.1010năm ánh sáng.                              B. 1,765.107 năm ánh sáng. 
     C. 5,295.1018 năm ánh sáng.                             D. 5,295.1015 năm ánh sáng. 
giải:   Áp dụng định luật Hubble: v=Hd suy ra d=v/H=c/H=1,765.1010năm ánh sáng.     
 

 
 

PHẦN III. ĐỀ TRẮC NGHIỆM TỔNG HƠP 

 

 
 
 
 
Câu 1: Trong các hạt sơ cấp sau đây hạt nào thuộc nhóm Lepton: 

 41 CÁC HẠT SƠ CẤP 
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 A. photon.  B. mêzon π .  C. muyôn.  D. nuclon. 
Câu 2: Trong các hạt sơ cấp sau đây hạt nào thuộc nhóm Mêzôn: 
 A photon.  B. mêzon π .  C. electron.  D. muyôn. 
Câu 3: Hạt sơ cấp nào sau đây có khối lượng nghỉ bằng không ? 
 A. Photon.  B. Nơtron.  C. Proton.  D. electron. 
Câu 4: Trong các hạt sau, hạt có khối lượng nhỏ nhất là 
 A. nơtrino.  B. nơtron.  C. proton.  D. electron. 
Câu 5: Số lượng tử điện tích biểu thị: 
 A. khả năng tích điện của hạt sơ cấp. 
 B. tính gián đoạn của độ lớn điện tích các hạt. 
 C. điện tích hạt sơ cấp liên tục. 
 D. thời gian điện tích tồn tại trong hạt. 
Câu 6: Đặc trưng nào sau đây không phải là đặc trưng của hạt sơ cấp: 
 A. Khối lượng nghỉ.   B. Spin. 
 C. Thời gian sống trung bình.  D. Thời gian tương tác. 
Câu 7: Chọn câu sai. Điện tích của các hạt sơ cấp là 
 A. + e.  B. –e.   C. lớn hơn e.  D. bằng không. 
Câu 8: Sắp xếp các loại hạt sơ cấp theo thứ tự tăng dần về khối lượng : 
 A. Photon – Mêzôn – Lepton – Barion. 
 B. Photon – Lepton – Mezon – Barion. 
 C. Barion – Mêzôn – Lepton – Photon. 
 D. Barion – Lepton – Mêzôn – Photon. 
Câu 9: Hạt proton được tạo nên từ 3 hạt quark  sau: 
 A. u, d, d.  B. u, u, d.  C. u, s, d.  D. u, s, s. 
Câu10: Nơtron được tạo nên từ 3 hạt quark sau: 
 A. u, d, d.  B. u, u, d.  C. u, s, d.  D. u, s, s. 
Câu11: Điện tích của các hạt quark và phản quark bằng 

 A. 
3
e

± .  B. 
3
e2

± .  C. 
2
e3

± .  D. 
3
e2

3
e
±± ; . 

Câu12: Hạt nào trong các tia phóng xạ không phải là hạt sơ cấp ? 
 A. Hạt α .  B. Hạt −β .  C. Hạt +β .  D. Hạt γ . 
Câu13: Hađrôn là tên gọi của các hạt sơ cấp nào ? 
 A. Photon và leptôn.   B. Leptôn và mêzôn. 
 C. Mêzôn và barion.   D. Nuclôn và hiperôn. 
Câu14: Chọn phát biểu không đúng khi nói về quar : 
 A. Quark là thành phần cấu tạo của các hađrôn. 
 B. Quark chỉ tồn tại trong các hađrôn. 
 C. Các quark đều có điện tích bằng số phân số của e. 
 D. Các quark không  có phản hạt. 
Câu15: Chỉ ra nhận định sai khi nói về tương tác của các hạt sơ cấp : 
 A. Lực tương tác giữa các hạt mang điện giống lực hút phân tử. 

 B. Bản chất của lực tương tác giữa các nuclôn khác bản chất lực tương tác giữa hạt nhân và 
electron trong nguyên tử. 

 C. Lực tương tác giữa các nuclôn trong hạt nhân và lực tương tác giữa các quark trong 
hađrôn khác nhau về bản chất. 
 D. Bán kính tác dụng của tương tác yếu là nhỏ nhất. 
Câu16: Hạt nào sau đây có spin bằng 1 ? 
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 A. Prôtôn.  B. Nơton.  C. Phôtôn.  D. Piôn. 
Câu17: Bốn hạt nào sau đây là các hạt bền, không phân rã thành các hạt khác ? 
 A. Phôtôn, prôtôn, êlectron và nơtrinô. 
 B. Phôtôn, prôtôn, êlectron và pôzitrôn. 
 C. Nuclôn, prôtôn, êlectron và nơtrinô. 
 D. Mêzôn, prôtôn, êlectron và nơtrinô. 
Câu18: Hầu hết các hạt cơ bản loại không bền(trừ nơtron) có thời gian sống vào khoảng 
 A. từ 10-31s đến 10-24s.   B. từ 10-24s đến 10-6s. 
 C. từ 10-12s đến 10-8s.   D. từ 10-8s đến 10-6s. 
Câu19: Êlectron, muyôn ( −+ µµ , ) và các hạt tau( −+ ττ , ) là các hạt thuộc nhóm hạt: 
 A. phôtôn.  B. leptôn.      C. mêzôn.   D. bariôn. 
Câu20: Tương tác hấp dẫn xảy ra  
 A. với các hạt có khối lượng.  B. chỉ với các hạt có khối lượng rất lớn. 
 C. chỉ với các hạt có mang điện tích. D. với mọi hạt cơ bản. 
Câu21: Tương tác hấp dẫn có bán kính tác dụng 
 A. khoảng một vài mét.   B. dưới 10-18m. 
 C. dưới 10-15m.    D. lớn vô cùng. 
Câu22: Cơ chế của tương tác điện từ là: 
 A. sự va chạm giữa các electron trong các hạt mang điện. 
 B. sự trao đổi phôtôn giữa các hạt mang điện. 
 C. sự trao đổi prôtôn giữa các hạt mang điện. 
 D. sự biến đổi prôtôn thành êlectron trong các hạt mang điện. 
Câu23: Nhưng tương tác nào sau đây có bán kính tác dụng lớn vô cùng ? 
 A. Tương tác hấp dẫn và tương tác yếu. 
 B. Tương tác mạnh và tương tác điện từ. 
 C. Tương tác hấp dẫn và tương tác điện từ. 
 D. Tương tác hấp dẫn và tương tác mạnh. 
Câu24: Chọn câu không đúng. Trong bốn loại tương tác cơ bản đối với các hạt sơ cấp thì 
 A. tương tác hấp dẫn có bán kính tác dụng và cường độ nhỏ nhất. 
 B. tương tác mạnh có bán kính tác dụng nhỏ nhất. 
 C. tương tác điện từ chỉ xảy ra với các hạt mang điện. 
 D. tương tác yếu chịu trách nhiệm trong phân rã β . 
Câu25: Bôsôn là hạt truyền tương tác trong 
 A. tương tác hấp dẫn.   B. tương tác điện từ. 
 C. tương tác mạnh.    D. tương tác yếu. 
Câu26: Trong tương tác mạnh hạt truyền tương tác là 
 A. phôtôn.  B. mêzôn.  C. bôsôn.  D. gravitôn. 
Câu27: Trong bốn loại tương tác cơ bản, loại tương tác có bán kính tác dụng vào cỡ kích 
thước hạt nhân là 
 A. tương tác hấp dẫn.   B. tương tác điện từ. 
 C. tương tác manh.    D. tương tác yếu.  
Câu28: Thông tin nào sau đây là đúng khi nói về hạt quark ? 
 A. Là các hạt cấu tạo nên các hađrôn. 
 B. Có điện tích bằng điện tích nguyên tố. 
 C. Chỉ là các hạt truyền tương tác trong tương tác mạnh. 
 D. Luôn tông tại ở trạng thái tự do. 
Câu 29: Trong phản ứng do tương tác mạnh: p p n x+ → +%  thì x là hạt 
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    A. p.                               B. p% .                           C. n.                                D. n% . 
Câu 30 (CĐ 2007): Pôzitron là phản hạt của  

A. nơtrinô.    B. nơtron.    C. êlectron.    D. prôtôn.  
 

 

 
 
 
 
Câu 1: Theo thuyết Big Bang, hạt nhân nguyên tử đầu tiên xuất hiện sau vụ nổ lớn là 
 A. 3 giờ.  B. 30 phút.  C. 3 phút.  D. 1 phút. 
Câu 2: Trái Đất chuyển động quanh Mặt Trời theo quỹ đạo gần tròn có bán kính vào khoảng 
 A. 15.105km. B. 15.107km. C. 15.108km. D. 15.109km. 
Câu 3: Các sao có khối lượng nhỏ hơn khối lượng Mặt Trời sẽ tiến hoá thành  
 A. sao kềnh đỏ. B. sao chắt trắng. C. pun xa.  D. lỗ đen. 
Câu 4: Hệ Mặt Trời của chúng ta 
 A. nằm ở trung tâm Thiên Hà. 
 B. nằm cách trung tâm Thiên Hà 10 nghìn năm ánh sáng. 
 C. nằm cách trung tâm Thiên Hà 30 nghìn năm ánh sáng. 
 D. nằm cách trung tâm Thiên Hà 40 nghìn năm ánh sáng. 
Câu 5: Mặt Trời thuộc loại sao nào dưới đây ? 
 A. Sao chắt trắng. 
 B. Sao nơtron. 
 C. Sao khổng lồ(hay sao kềnh đỏ). 
 D. Sao trung bình giữa sao chắt trắng và sao khổng lồ. 
Câu 6: Đường kính của một Thiên Hà vào cỡ 
 A. 10 000 năm ánh sáng.   B. 100 000 năm ánh sáng. 
 C. 1 000 000 năm ánh sáng.  D. 10 000 000 năm ánh sáng. 
Câu 7: Theo thuyết Big Bang, các nguyên tử đầu tiên xuất hiện vào thời điểm nào sau đây ? 
 A. t = 3 000 năm.    B. t = 300 000 năm. 
 C. t = 30 000 năm.    D. t = 3 000 000 năm. 
Câu 8: Các vạch quang phổ của Thiên Hà 
 A. đều bị lệch về phía có bước sóng ngắn. 
 B. đều bị lệch về phía bước sóng dài. 
 C. hoàn toàn không bị lệch về phía nào cả. 
 D. có trường hợp lệch về phía bước sóng ngắn, có trường hợp lệch về phía bước sóng 
dài. 
Câu 9: Một Thiên Hà cách xa chúng ta 200 000 năm ánh sáng có tốc độ chạy ra xa chúng ta là 
 A. 2,5 km/s.  B. 3 km/s.  C. 3,4 km/s.  D. 5 km/s. 
Câu10: Trong hệ Mặt Trời, thiên thể duy nhất nóng sáng là 
 A. Mặt Trời.  B. Hoả tinh.  C. Mộc tinh.  D. Thiên vương tinh. 
Câu11: Trong hệ Mặt Trời, hành tinh ở gần Mặt Trời nhất là 
 A. Mộc tinh.  B. Trái Đất.  C. Thuỷ tinh. D. Kim tinh. 
Câu12: Trong các hình tinh quay quanh Mặt Trời hành tinh có bán kính bé nhất là 
 A. Trái Đất.  B. Thuỷ tinh. C. Kim tinh.  D. Hoả tinh. 
Câu13: Trong hệ Mặt Trời, hành tinh có chu kì chuyển động quanh Mặt Trời lớn nhất là 

HỆ MẶT TRỜI. CÁC SAO. THIÊN HÀ  42 
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 A. Thổ tinh.  B. Mộc tinh.  C. Hải tinh.  D. Thiên tinh. 
Câu14: Trong hệ Mặt Trời, hành tinh có chu kì chuyển động quanh Mặt Trời nhỏ nhất là 
 A. Thuỷ tinh. B. Kim tinh.  C. Trái Đất.  D. Hoả tinh. 
Câu15: Trong hệ Mặt Trời, hành tinh có số vệ tinh bay xung quanh nhiều nhất mà ta đã biết là 
 A. Thổ tinh.  B. Hải tinh.  C. Mộc tinh.  D. Thiên tinh. 
Câu16: Thông tin nào sau đây là không đúng khi nói về cấu trúc của Mặt Trời : 
 A. Mặt Trời có cấu tạo như Trái Đất, chỉ khác là nó luôn nóng đỏ. 
 B. Quang cầu của Mặt Trời có bán kính khoảng 7.105 km và có nhiệt độ hiệu dụng vào 

cỡ 6 000K. 
 C. Khí quyển của quang cầu Mặt Trời chủ yếu là hiđrô, hêli,.. 
 D. Khí quyển của Mặt Trời có hai lớp là sắc cầu và nhật hoa. 
Câu17: Sự hoạt động của Mặt Trời diễn ra theo chu kì vào khoảng 
 A. 100 năm.  B. 1 năm.  C. 36 năm.  D. 11 năm. 
Câu18: Hệ số Mặt Trời (H) được tính bằng 
 A. lượng năng lượng bức xạ của Mặt Trời truyền đi theo một phương nào đó trong một 

đơn vị thời gian. 
 B. lượng năng lượng bức xạ của Mặt Trời phát ra trong một đơn vị thời gian. 
 C. lượng năng lượng bức xạ của Mặt Trời truyền  vuông góc tới một đơn vị diện tích 

cách nó một đơn vị thiên văn trong một đơn vị thời gian. 
 D. lượng năng lượng bức xạ của Mặt Trời mà Trái Đất nhận được trong một đơn vị thời 

gian. 
Câu19: Thông tin nào sau đây không đúng khi nói về Mặt Trăng ? 
 A. Mặt Trăng chuyển động tròn quanh Trái Đất với bán kính quỹ đạo là 384 000 km. 
 B. Khối lượng Mặt Trăng vào khoảng 7,35.1022kg. 
 C. Gia tốc trọng trường trên Mặt Trăng là 1,63 m/s2. 
 D. Chu kì chuyển động của Mặt Trăng quanh Trái Đất là 365,25 ngày. 
Câu20: Khi Mặt Trăng quay quanh Trái Đất thì Mặt Trăng luôn hướng một nửa nhất định của 
nó về phía Trái Đất. Nguyên nhân là do 
 A. chuyển động tự quay của Mặt Trăng và chuyển động quay quanh Trái Đất của nó có 

chiều ngược nhau. 
 B. Mặt Trăng luôn chuyển động tịnh tiến quanh Trái Đất. 
 C. chuyển động tự quay và chuyển động quay quanh Trái Đất của Mặt Trăng có cùng 

chu kì và cùng nhiều. 
 D. Mặt Trăng luôn chuyển động quay quanh Trái Đất. 

Câu 21: Tất cả các hành tinh đều quay xung quanh Mặt Trời theo cùng một chiều. Trong quá 
trình hình thành hệ Mặt Trời, đây chắc chắn là hệ quả của 
     A.sự bảo toàn vận tốc (định luật I Niu Tơn).        B. sự bảo toàn động lượng. 
     C. Sự bảo toàn mô men động lượng.       D. sự bảo toàn năng lượng.             
Câu 22: Hệ Mặt Trời quay quanh Mặt Trời 
     A. cùng chiều tự quay của Mặt Trời, như một vật rắn. 
     B. ngược chiều tự quay của Mặt Trời, như một vật rắn. 
     C. cùng chiều tự quay của Mặt Trời, không như một vật rắn. 
     D. cùng chiều tự quay của Mặt Trời, không như một vật rắn. 
Câu 23:  Vạch quang phổ của các sao trong Ngân hà 
     A. đều bị lệch về phía bước sóng dài.       B. đều bị lệch về phía bước sóng ngắn. 
     C. hoàn toàn không bị lệch về phía nào cả. 
     D. có trường hợp lệch về phía bước sóng dài, có trường hợp lệch về phía bước sóng ngắn. 
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Câu 24: Các vạch quang phổ của các Thiên hà 
     A. đều bị lệch về phía bước sóng dài.       B. đều bị lệch về phía bước sóng ngắn. 
     C. hoàn toàn không bị lệch về phía nào cả. 
     D. có trường hợp lệch về phía bước sóng dài, có trường hợp lệch về phía bước sóng ngắn. 
Câu 25: Sao không phát sáng, cấu tạo bởi một loại chất có khối lượng riêng cực kỳ lớn, đến 
nỗi nó hút cả phô tôn ánh sáng, không cho thoát ra ngoài, đó là một 
     A. Thiên hà.                  B. punxa.                        C. quaza.                         D. hốc đen. 
Câu 26: Hệ thống gồm các sao và các đám tinh vân, đó là 
     A. Thiên hà.                  B. punxa.                        C. quaza.                         D. hốc đen. 
Câu 27: Sao phát sóng vô tuyến rất mạnh, cấu tạo bằn nơtron, nó có từ trường mạnh và quay 
nhanh quanh một trục, đó là một  
     A. Thiên hà.                  B. punxa.                        C. quaza.                         D. hốc đen. 
Câu 28: Một loại Thiên hà phát xạ mạnh một cách bất thường các sóng vô tuyến và tia X. Nó 
có thể là một Thiên hà mới được hình thành, đó là một  
     A. Thiên hà.                  B. punxa.                        C. quaza.                         D. hốc đen. 
 

 

 

 
 
 
Câu 1: Thông tin nào sau đây là đúng khi nói về hạt quark ? 
A.Chỉ là các hạt truyền tương tác trong tương tác mạnh. B.Là các hạt cấu 
tạo nên các hađrôn. 
C.Có điện tích bằng điện tích nguyên tố. D.Luôn tông tại ở trạng thái tự do. 
Câu 2: Trong hệ Mặt Trời, hành tinh có chu kì chuyển động quanh Mặt Trời nhỏ nhất là 
A.Hoả tinh. B.Kim tinh. C.Thuỷ tinh. D.Trái Đất. 
Câu 3: Sự tiến hoá của các sao phụ thuộc vào điều gì? 
A.Khối lượng ban đầu B.Nhiệt độ C.Cấu tạo D.Bán kính 
Câu 4: Hành tinh nào sau đây không có vệ tinh tự nhiên 
A.Kim tinh   B.Mộc tinh C.Trái Đất D.Thổ tinh   
Câu 5: Hệ Mặt Trời của chúng ta 
A.nằm ở trung tâm Thiên Hà.B.nằm cách trung tâm Thiên Hà 40 nghìn năm ánh sáng. 
C.nằm cách trung tâm Thiên Hà 30 nghìn năm ánh sáng. D.nằm cách trung tâm Thiên Hà 10 
nghìn năm ánh sáng. 
Câu 6: Hạt nào trong các tia phóng xạ không phải là hạt sơ cấp ? 

A.Hạt γ . B.Hạt β − . C.Hạt β + . D.Hạt α .  
Câu 7: Quĩ đạo chuyển động của các hành tinh quanh mặt trời là đường gì? 
A.Thẳng B.Tròn C.Elip D.Parapol 
Câu 8: Chọn phát biểu không đúng khi nói về quar : 
A.Các quark đều có điện tích bằng số phân số của e.  B.Quark chỉ tồn tại 
trong các hađrôn. 
C.Các quark không  có phản hạt. D.Quark là thành phần cấu tạo của các 
hađrôn.  
Câu 9: Spin đặc trưng cho: 

 

TỔNG HỢP VI MÔ ĐẾN VĨ MÔ 
 

 43 
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A.chuyển động nội tại và bản chất của hạt sơ cấp B.chuyển động 
quay của hạt sơ cấp 
C.mức bền vững của hạt sơ cấp D.thời gian sống trung bình của hạt sơ cấp  
Câu 10: Trong hệ Mặt Trời, thiên thể duy nhất nóng sáng là 
A.Thiên vương tinh. B.Mặt Trời. C.Mộc tinh. D.Hoả tinh. 
Câu 11: Chỉ ra câu sai: Bức xạ “nền” vũ trụ là bức xạ  

  A.tương ứng với bức xạ phát ra từ vật có nhiệt độ khoảng 3 K. 
B.ban đầu có nhiệt độ hàng triệu tỉ độ, sau đó nguội dần vì vũ trụ dãn nở. 

 C.được phát ra từ một vụ nổ của một sao hay một thiên hà.   
 D.được phát ra từ mọi phía trong vũ trụ. 
Câu 12: Tìm câu sai: Tương tác mạnh 
A.dẫn đến sự hình thành các hađrôn trong quá trình va chạm của các hađrôn. 
B.tạo nên lực hạt nhân liên kết các nucleon với nhau. 
C.là tương tác giữa các hađrôn, giữa các quark. 
D.có bán kính tác dụng cỡ 1010 m. 
Câu 13: Trong các hạt sơ cấp sau đây hạt nào thuộc nhóm Lepton: 
A.photon. B.nuclon. C.mêzon π . D.muyôn. 
Câu 14: Sắp xếp các loại hạt sơ cấp theo thứ tự tăng dần về khối lượng : 
A.Photon  Barion  Lepton  Mêzôn B.Photon  Lepton  Mezon  Barion. 
C.Photon  Mêzôn  Lepton  Barion.  D.Photon  Barion  Mêzôn  Lepton   
Câu 15: Bằng chứng nào sau đây chứng tỏ ban đầu các thiên hà được tách ra từ một điểm: 
A.Sự tồn tại của lỗ đen. B.Tồn tại bức xạ “nền” vũ trụ.  
C.Vũ trụ dãn nở.   D.Chuyển động quay quanh tâm thiên hà của các sao trong một thiên 
hà. 
Câu 16: Các vạch quang phổ do các thiên hà phát ra   
A.hoàn toàn không bị lệch về phía nào cả. 
B.đều bị lệch về phía bước sóng ngán.   
C.đều bị lệch về phía bước sóng dài.   
D.có trường hợp lệch về phía bước sóng ngắn, có trường hợp lệch về phía bước sóng dài. 
Câu 17: Mặt trời là một ngôi sao: 
A.có màu xanh lam  B.có màu vàngC.ở trung tâm của vũ trụD.tồn tại trong trạng thái ổn 
định   
Câu 18: Trong tương tác mạnh hạt truyền tương tác là  
A.gravitôn. B.phôtôn. C.mêzôn. D.bôsôn. 
Câu 19: Trong hệ Mặt Trời, hành tinh ở gần Mặt Trời nhất là 
A.Kim tinh. B.Trái Đất.   C.Mộc tinh. D.Thuỷ tinh. 
Câu 20: Cơ chế của tương tác điện từ là:  
A.sự va chạm giữa các electron trong các hạt mang điện.B.sự biến đổi prôtôn thành êlectron 
trong các hạt mang điện. 
C.sự trao đổi prôtôn giữa các hạt mang điện. D.sự trao đổi phôtôn giữa các hạt mang điện. 
Câu 21: Chỉ ra nhận định sai khi nói về tương tác của các hạt sơ cấp : 
A.Bán kính tác dụng của tương tác yếu là nhỏ nhất. 
B.Lực tương tác giữa các hạt mang điện giống lực hút phân tử. 
C.Bản chất của lực tương tác giữa các nuclôn khác bản chất lực tương tác giữa hạt nhân và 
electron trong nguyên tử. 
D.Lực tương tác giữa các nuclôn trong hạt nhân và lực tương tác giữa các quark trong hađrôn 
khác nhau về bản chất.  
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Câu 22: Chọn câu sai. Điện tích của các hạt sơ cấp là 
A.lớn hơn e.   B.bằng không. C.+ e. D. e. 
Câu 23: Thông tin nào sau đây không đúng khi nói về Mặt Trăng ? 
A.Chu kì chuyển động của Mặt Trăng quanh Trái Đất là 365,25 ngày. 
B.Khối lượng Mặt Trăng vào khoảng 7,35.1022kg. 
C.Gia tốc trọng trường trên Mặt Trăng là 1,63 m/s2. 
D.Mặt Trăng chuyển động tròn quanh Trái Đất với bán kính quỹ đạo là 384 000 km. 
Câu 24: Đường kính của Trái Đất ở xích đạo có giá trị   
A.3200 km. B.12756 km.  C.6357 km.   D.6378 km 
Câu 25: Sao màu đỏ có  nhiệt độ bề mặt khoảng  
A.50000 K B.3000 K C.20000 K  D.6000 K 
Câu 26: Hađrôn là tên gọi của các hạt sơ cấp nào ? 
A.Nuclôn và hiperôn. B.Mêzôn và barion.  C.Leptôn và mêzôn.  D.Photon và leptôn. 
Câu 27: Tương tác hấp dẫn có bán kính tác dụng 
A.dưới 1015m. B.khoảng một vài mét.   C.lớn vô cùng. D.dưới 1018m.   
Câu 28: Nhiệt độ bề mặt của mặt trời là   
A.7000 K B.5000 K C.6000 K D.8000 K 
Câu 29: Hạt sơ cấp không có đặc trưng nào dưới đây: 
A.điện tích hay số lượng tử điện tích Q. B.vận tốc hoặc động lượng. 
C.khối lượng nghỉ hay năng lượng nghỉ.  D.mômen động lượng riêng (spin) và momen 
từ riêng.   
Câu 30: Hãy chỉ ra cấu trúc không là thành viên của một thiên hà:   
A.Punxa B.Sao siêu mới  C.Quaza  D.Lỗ đen   
Câu 31: Các sao có khối lượng nhỏ hơn khối lượng Mặt Trời sẽ tiến hoá thành  
A.sao chắt trắng. B.sao kềnh đỏ.   C.lỗ đen. D.pun xa. 
Câu 32: Số lượng tử điện tích biểu thị: 
A.khả năng tích điện của hạt sơ cấp.  B.tính gián đoạn của độ lớn điện tích các hạt. 
C.điện tích hạt sơ cấp liên tục. D.thời gian điện tích tồn tại trong hạt. 
Câu 33: Người ta dựa vào những đặc điểm nào dưới đây để phân các hành tinh trong hệ mặt 
trời thành hai nhóm: 
A.Nhiệt độ bề mặt hành tinh B.Khối lượng và kích thước 
C.Khoảng cách đến mặt trời  D.Số vệ tinh nhiều hay ít 
Câu 34: Theo nghiên cứu của nhà thiên văn học người Mĩ Hớpbơn, mọi thiên hà đều chạy ra 
xa hệ Mặt Trời với tốc độ tỉ lệ với  khoảng cách d giữa thiên hà với chúng ta: v = H.d, trong 
đó H là hằng số Hớpbơn, có giá trị bằng 
A.1,7.102 m/(s.năm ánh sáng). B.1,7.102 s1. C.1,8.1015 s1. D.1,7.102 
m/(s.đvtv). 
Câu 35: Không ai có thể sống một năm trên sao ....... vì hành tinh này phải mất 164 năm Trái 
Đất để quay một vòng quanh Mặt  Trời. A.Hải Vương B.Mộc  C.Thiên 
Vương   D.Thổ 
Câu 36: Các hạt nào dưới đây không phải là Leptôn 
A.Các hạt Piôn, Kaôn,…B.Các phản hạt của nơtrinô, electron, muyôn, tauon,… 
C.Các hạt có khối lượng trung bình khoảng 200  900 lần khối lượng electron. 
D.Hạt nhẹ gồm có nơtrinô, electron, muyôn, tauon,… 
Câu 37: Bôsôn là hạt truyền tương tác trong 
A.tương tác điện từ.   B.tương tác mạnh. C.tương tác yếu. D.tương tác hấp 
dẫn. 
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Câu 38: Điều nào dưới đây là SAI khi nói về các loại Thiên Hà: 
A.Thiên Hà elip chứa ít khí và có khối lượng trải ra trên một dải rộng hình elip. 
B.Thiên Hà không định hình là Thiên Hà không có hình dạng xác định, giống như những 
đám mây. 
C.Thiên Hà không đều là Thiên Hà có khối lượng phân bố không đồng đều. 
D.Thiên Hà xoắn ốc là Thiên Hà chứa nhiều khí, có dạng dẹt và có những cánh tay xoắn ốc. 
Câu 39: Êlectron, muyôn ( ,µ µ

+ − ) và các hạt tau( ,τ τ
+ − ) là các hạt thuộc nhóm hạt: 

A.bariôn. B.leptôn. C.mêzôn. D.phôtôn.  
Câu 40: Các hành tinh đều tự quay quanh mình nó theo chiều thuận trừ: 
A.Thuỷ tinh  B.Thổ tinh   C.Mộc tinh D.Kim tinh 
Câu 41: Trong các hạt sơ cấp sau đây hạt nào thuộc nhóm Mêzôn:   
A.electron. B.muyôn. C.mêzon π . D.photon.  
Câu 42: Bán kính Trái Đất bằng 
A.6.378 km B.68.780.000 km   C.6.378.000 km D.63.780 km  
Câu 43: Theo thuyết Big Bang, các nguyên tử đầu tiên xuất hiện ở thời điểm 
A.3 triệu năm. B.300 năm. C.3 phút. D.300 000 năm. 
Câu 44: Thông tin nào sau đây là không đúng khi nói về cấu trúc của Mặt Trời : 
A.Mặt Trời có cấu tạo như Trái Đất, chỉ khác là nó luôn nóng đỏ. 
B.Khí quyển của quang cầu Mặt Trời chủ yếu là hiđrô, hêli,..   
C.Khí quyển của Mặt Trời có hai lớp là sắc cầu và nhật hoa. 
D.Quang cầu của Mặt Trời có bán kính khoảng 7.105 km và có nhiệt độ hiệu dụng vào cỡ 6 
000K. 
Câu 45: Sao bức xạ năng lượng dưới dạng xung sóng điện từ là:   
A.Sao nơtron B.Lỗ đen C.Sao biến quang D.Sao mới  
Câu 46: Hạt nào sau đây có spin bằng 1 ? 
A.Piôn. B.Nơton.  C.Prôtôn D.Phôtôn.   
Câu 47: Chỉ ra đặc điểm SAI khi nói về Ngân Hà: 
A.Hệ Mặt Trời nằm gần trung tâm của Ngân Hà, quay quanh tâm Ngân Hà với tốc độ khoảng 
250 km/s. 
B.Các sao trong Ngân Hà đều đứng yên, không quay xung quanh tâm Ngân Hà. 
C.Vùng lồi trung tâm của Ngân Hà có dạng hình cầu dẹt, được tạo bởi các sao già, khí và bụi. 
D.Khối lượng của Ngân Hà bằng khoảng 150 tỉ lần khối lượng Mặt Trời. 
Câu 48: Tương tác yếu 
A.là tương tác giữa các hạt mang điện, có bán kính tác dụng vô cùng lớn, có cường độ nhỏ 
hơn tương tác mạnh khoảng 100 lần. 
B.Là tương tác giữa các hạt nặng, bán kính tác dụng khoảng 1015 m, có cường độ lớn hơn 
tương tác hấp dẫn khoảng 1039 lần. 
C.là tương tác giữa các hạt trong phân rã , bán kính tác dụng cỡ 1018 m, cường độ lớn hơn 
tương tác hấp dẫn khoảng 1025 lần. 
D.là tương tác giữa các hạt vật chất có khối lượng, bán kính tác dụng vô cùng lớn và cướng 
độ rất nhỏ. 
Câu 49: Mặt Trời sẽ tiếp tục tiến hoá thành sao gì ? 
A.Punxa B.Sao kềnh đỏ C.Sao siêu mới D.Sao chắt trắng 
Câu 50: Hạt proton được tạo nên từ 3 hạt quark  sau:  
A.u, s, s. B.u, d, d. C.u, s, d. D.u, u, d. 
Câu 51: Theo thuyết Big Bang, vũ trụ hình thành cách đây khoảng 
A.16,7 tỉ năm B.11,7 tỉ năm C.14,0 tỉ năm D.10,7 tỉ năm 
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Câu 52: Trong các hạt sau, hạt có khối lượng nhỏ nhất là  
A.proton. B.nơtrino. C.nơtron. D.electron.  
Câu 53: Khi Mặt Trăng quay quanh Trái Đất thì Mặt Trăng luôn hướng một nửa nhất định 
của nó về phía Trái Đất. Nguyên nhân là  do 
A.Mặt Trăng luôn chuyển động tịnh tiến quanh Trái Đất. 
B.chuyển động tự quay của Mặt Trăng và chuyển động quay quanh Trái Đất của nó có chiều 
ngược nhau. 
C.Mặt Trăng luôn chuyển động quay quanh Trái Đất. 
D.chuyển động tự quay và chuyển động quay quanh Trái Đất của Mặt Trăng có cùng chu kì 
và cùng nhiều. 
Câu 54: Trái Đất chuyển động quanh Mặt Trời theo quỹ đạo gần tròn có bán kính vào 
khoảng 
A.15.109km. B.15.108km. C.15.107km.  D.15.105km. 
Câu 55: Sự hoạt động của Mặt Trời diễn ra theo chu kì vào khoảng   
A.36 năm. B.1 năm.   C.11 năm. D.100 năm. 
Câu 56: Bốn hạt nào sau đây là các hạt bền, không phân rã thành các hạt khác ? 
A.Phôtôn, prôtôn, êlectron và nơtrinô.   B.Phôtôn, prôtôn, êlectron và pôzitrôn. 
C.Mêzôn, prôtôn, êlectron và nơtrinô. D.Nuclôn, prôtôn, êlectron và nơtrinô.   
Câu 57: Theo thuyết Big Bang, hạt nhân nguyên tử đầu tiên xuất hiện sau vụ nổ lớn là 
A.30 phút. B.3 giờ. C.3 phút. D.1 phút. 
Câu 58: Người ta thường dùng từ "Sao Mai" để nói về hành tinh này khi họ nhìn thấy nó vào 
sáng sớm ở phía Đông;  
và dùng từ  "Sao Hôm" để nói về nó khi học nhìn thấy nó vào lúc mặt trời lặn..Đó là hành 
tinh nào? 
A.Kim tinh B.Hỏa tinh C.Thủy tinh D.Mộc tinh 
Câu 59: Chọn từ điền vào dấu 3 chấm sau:  ..... là hành tinh lớn nhất trong hệ Mặt Trời 
A.Thổ tinh B.Hải Vương tinh C.Thiên Vương tinh D.Mộc tinh 
Câu 60: Mặt Trời thuộc loại sao nào sau đây? 
A.Sao nơtron B.Sao chắt trắng 
C.Sao trung bình giữa sao chắt sáng và sao khổng lồ D.Sao khổng lồ ( 
sao kềnh đỏ) 
Câu 61: Hành tinh có thời gian quay một vòng quanh nó lâu nhất là  
A.Kim tinh B.Mộc tinh C.Trái Đất D.Hải vương tinh 
Câu 62: Hađrôn không phải là các hạt 
A.sơ cấp, có khối lượng từ vài trăm đến vài nghìn lần me. B.gồm các mêzôn 
và barion. 
C.gồm các mêzôn , mêzôn K, các nucleon và hipêron. D.nhẹ như nơtrinô, 
electron, muyôn, tauon,… 
Câu 63: Chỉ ra câu sai: 
A.Sao nơtron và punxa là sao bức xạ năng lượng dưới dạng những xung sóng điện từ rất 
mạnh. 
B.Sao mới hoặc sao siêu mới là sao mới hình thành từ một tinh vân. 
C.Đa số các sao tồn tại trong trạng thái ổn định, có kích thước, nhiệt độ,.. không đổi trong 
một thời gian dài. 
D.Các sao biến quang nguyên nhân là do che khuất (sao đôi) hoặc do nén, dãn có chu kì xác 
định. 
Câu 64: Các vạch quang phổ của Thiên Hà 
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A.có trường hợp lệch về phía bước sóng ngắn, có trường hợp lệch về phía bước sóng dài. 
B.đều bị lệch về phía bước sóng dài. C.đều bị lệch về phía có bước sóng ngắn. 

D.hoàn toàn không bị lệch về phía nào cả.  
Câu 65: Đường kính của Ngân Hà vào khoảng 
A.97 000 năm ánh sáng. B.84 000 năm ánh sáng. C.76 000 năm ánh 
sáng. D.100 000 năm ánh sáng. 
Câu 66: Đường kính của một Thiên Hà vào cỡ  
A.100 000 năm ánh sáng. B.10 000 000 năm ánh sáng. C.1 000 
000 năm ánh sáng. D.10 000 năm ánh sáng. 
Câu 67: Sao có nhiệt độ cao nhất là sao màu   
A.Đỏ   B.Xanh lam C.Trắng   D.Vàng 
Câu 68: Thiên hà của chúng ta là thiên hà: 
A.không định hình B.xoắn ốc C.không đều D.hình elíp   
Câu 69: Chọn phát biểu sai: Hạt và phản hạt: 
A.Cùng khối lượng nghỉ B.Có thể sinh ra nhau. C.Cùng độ lớn điện 
tích D.Cùng spin 
Câu 70: Mặt Trời thuộc loại sao nào dưới đây ? 
A.Sao trung bình giữa sao chắt trắng và sao khổng lồ. B.Sao chắt trắng.   
C.Sao khổng lồ(hay sao kềnh đỏ). D.Sao nơtron. 
Câu 71: Một Thiên Hà cách xa chúng ta 200 000 năm ánh sáng có tốc độ chạy ra xa chúng ta 
là 
A.2,5 km/s. B.3,4 km/s. C.5 km/s. D.3 km/s. 
Câu 72: Theo thuyết Big Bang, hiện nay vũ trụ:   
A.Đang nở và loãng dần  B.không thay đổi và vật chất được tạo ra liên 
tục  
C.Đang nở và đông đặc dần D.đang ở trạng thái ổn định 
Câu 73: Ngân Hà của chúng ta thuộc kiểu Thiên Hà nào 
A.Thiên Hà elip B.Thiên Hà xoắn ốc C.Thiên Hà không đều D.Thiên Hà hỗn 
hợp. 
Câu 74: Các hạt sơ cấp là:  
A.Vi hạt có khối lượng tĩnh coi như bằng không.   
B.Thực thể vi mô không thể tách thành các phần nhỏ hơn. 
C.Các hạt không bền, chúng có thể phân rã thành các hạt khác. 
D.Các hạt có thời gian sống rất lớn có thể coi như vô cùng.  
Câu 75: Hầu hết các hạt cơ bản loại không bền (trừ nơtron) có thời gian sống vào khoảng 
A.từ 1024s đến 106s.  B.từ 1012s đến 108s. C.từ 1031s đến 1024s.  D.từ 108s đến 106s. 
Câu 76: Hệ thống gồm nhiều sao và tinh vân gọi là: 
A.Các quaza B.Thiên hà C.Ngân hà D.Hệ mặt trời  
Câu 77: Trong bốn loại tương tác cơ bản, loại tương tác có bán kính tác dụng vào cỡ kích 
thước hạt nhân là 
A.tương tác yếu. B.tương tác manh. C.tương tác hấp dẫn. D.tương tác điện từ.   
Câu 78: Hệ số Mặt Trời (H) được tính bằng 
A.lượng năng lượng bức xạ của Mặt Trời mà Trái Đất nhận được trong một đơn vị thời gian. 
B.lượng năng lượng bức xạ của Mặt Trời phát ra trong một đơn vị thời gian. 
C.lượng năng lượng bức xạ của Mặt Trời truyền đi theo một phương nào đó trong một đơn vị 
thời gian. 
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D.lượng năng lượng bức xạ của Mặt Trời truyền  vuông góc tới một đơn vị diện tích cách nó 
một đơn vị thiên văn trong một đơn vị thời gian.  
Câu 79: Khoảng cách từ Mặt Trăng tới Trái Đất bằng:   
A.384 000 km B.374 000 km C.394 000 km  D.834 000 km 
Câu 80: Theo thuyết Big Bang, các nguyên tử đầu tiên xuất hiện vào thời điểm nào sau đây ? 
A.t = 3 000 000 năm. B.t = 30 000 năm. C.t = 300 000 năm.   D.t = 3 000 năm. 
Câu 81: Chọn câu không đúng. Trong bốn loại tương tác cơ bản đối với các hạt sơ cấp thì 
A.tương tác điện từ chỉ xảy ra với các hạt mang điện. 
B.tương tác hấp dẫn có bán kính tác dụng và cường độ nhỏ nhất. 
C.tương tác yếu có bán kính tác dụng nhỏ nhất. 
D.tương tác yếu chịu trách nhiệm trong phân rã β . 
Câu 82: Một năm ánh sáng là quãng đường ánh sáng đi được trong 1 năm, có giá trị là 
A.63028 đvtv. B.9,45.1012 m. C.63 triệu đvtv. D.9,45.1012 triệu 
km. 
Câu 83: Đặc trưng nào sau đây không phải là đặc trưng của hạt sơ cấp: 
A.Thời gian sống trung bình.B.Khối lượng nghỉ. C.Spin. D.Thời 
gian tương tác. 
Câu 84: Hạt sơ cấp nào sau đây là phản hạt của chính nó: 
A.Pôzitron B.Photon C.Proton   D.Nơtron   
Câu 85: Các quark là   
A.các hạt có điện tích bằng 1/3 hoặc 2/3 lần điện tích nguyên tố. 
B.các hạt có khối lượng gấp 17 lần khối lượng hạt muyôn  

C.các phôtôn ánh sáng. 
D.các hạt nhỏ hơn hạt cơ bản, cấu tạo nên hạt cơ bản.  
Câu 86: Tốc độ chạy ra xa của một thiên hà cách chúng ta 50 triệu năm ánh sáng bằng 
A.850 m/s. B.300 000 km/s. C.300 m/s. D.850 km/s. 
Câu 87: Hành tinh nào không thuộc nhóm "Mộc tinh": 
A.Sao Thiên Vương B.Sao Hải Vương C.Sao Hoả D.Sao Thổ 
Câu 88: Trong các hình tinh quay quanh Mặt Trời hành tinh có bán kính bé nhất là 
A.Thuỷ tinh.  B.Hoả tinh. C.Trái Đất. D.Kim tinh. 
Câu 89: Nơtron được tạo nên từ 3 hạt quark sau: 
A.u, d, d. B.u, s, d. C.u, s, s. D.u, u, d. 
Câu 90: Hạt sơ cấp nào sau đây có khối lượng nghỉ bằng không ?   
A.Nơtron. B.Photon. C.electron. D.Proton. 
Câu 91: Tương tác hấp dẫn xảy ra  

A.với các hạt có khối lượng.  B.chỉ với các hạt có khối lượng rất lớn. 
C.với mọi hạt cơ bản. D.chỉ với các hạt có mang điện tích.   
Câu 92: Nhưng tương tác nào sau đây có bán kính tác dụng lớn vô cùng ? 
A.Tương tác mạnh và tương tác điện từ. B.Tương tác hấp dẫn và tương tác yếu. 
C.Tương tác hấp dẫn và tương tác mạnh. D.Tương tác hấp dẫn và tương tác điện từ. 
Câu 93: Các hạt sơ cấp được sắp xếp theo thứ tự có: 
A.khối lượng nghỉ tăng dần   B.thời gian sống trung bình tăng dần 
 C.điện tích tăng dần   D.tốc độ tăng dần 
Câu 94: Theo thuyết Big Bang, tại thời điểm Plăng 
A.bắt đầu có sự hình thành các nucleon (sau vụ nổ lớn 1 s). 
B.xuất hiện các sao và thiên hà (3 triệu năm sau vụ nổ lớn). 
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C.vũ tru tràn ngập bởi các hạt có năng lượng cao như electron, nơtrinô và quac (1043 s sau vụ 
nổ lớn). 
D.xuất hiện các hạt nhân nguyên tử đầu tiên (3 phút sau vụ nổ lớn). 
Câu 95: Trong hệ Mặt Trời, hành tinh có chu kì chuyển động quanh Mặt Trời lớn nhất là 
A.Thổ tinh. B.Thiên tinh. C.Hải tinh. D.Mộc tinh. 
Câu 96: Trong hệ Mặt Trời, hành tinh có số vệ tinh bay xung quanh nhiều nhất mà ta đã biết 
là 
A.Thổ tinh. B.Thiên tinh. C.Hải tinh. D.Mộc tinh. 
Câu 97: Điện tích của các hạt quark và phản quark bằng 

A. 2
;

3 3

e e
± ± . B. 3

2

e
± .  C.

3

e
± . D. 2

3

e
± .  

Câu 98: Mêzôn là các hạt 
A.lượng tử ánh sáng với khối lượng nghỉ bằng 0.  B.Có khối lượng trung bình vài trăm lần 
khối lượng electron. 
C.Các hạt nơtrinô, electron, muyôn,… D.Các hạt p, n và phản hạt của chúng. 
Câu 99: Thiên Hà gần chúng ta nhất là thiên hà 
A.Thiên Hà Mắt đen B.Thiên Hà Nhân mã C.Thiên Hà địa phương D.Thiên Hà Tiên 
nữ 
Câu 100: Sao là một 
A.Tinh vân phát sáng rất mạnh và ở xa mặt trời B.Hành tinh ở rất xa trái đất   
C.Thiên thể phát sáng mạnh và ở rất xa      D.Khối khí nóng sáng như mặt trời  
 

ĐÁP ÁN ĐỀ 43: TỔNG HỢP VI MÔ-VĨ MÔ 

1B 2C 3A 4A 5C 6D 7C 8C 9A 10B 
11 C 12D 13D 14B 15C 16C 17D 18C 19D 20D 
21 D 22A 23A 24B 25B 26B 27C 28C 29B 30C 
31A 32B 33B 34A 35A 36C 37C 38C 39B 40D 
41C 42 A 43D 44A 45A 46D 47A 48C 49D 50D 
51C 52 B 53D 54C 55C 56A 57C 58D 59D 60C 
61A 62D 63B 64B 65D 66A 67B 68C 69B 70A 
71B 72A 73B 74B 75A 76B 77B 78D 79A 80C 
81B 82A 83D 84B 85A 86D 87C 88A 89A 90B 
91A 92D 93A 94C 95C 96D 97C 98B 99D 100D 

 
Ai đi sẽ đến, ai tin sẽ được, ai tìm người sẽ thấy.! 

 
 
 

VI MÔ, VĨ MÔ  + PHẦN RIÊNG – ĐỀ THI ĐAI HỌC, CAO ĐẲNG CÁC NĂM 
 

Câu 1(CĐ 2007): Trong các hành tinh sau đây thuộc hệ Mặt Trời, hành tinh nào gần Mặt Trời 
nhất?  

A. Kim tinh (Sao kim).    B. Thổ tinh (Sao thổ).  
C. Mộc tinh (Sao mộc).    D. Trái đất.  
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Câu 2(CĐ 2007): Một vật rắn có momen quán tính đối với một trục quay ∆ cố định xuyên qua 
vật là 5.10-3 kg.m2. Vật quay đều quanh trục quay ∆ với vận tốc góc 600 vòng/phút. Lấy π2 
=10, động năng quay của vật là  

A. 20 J.    B. 10 J.    C. 0,5 J.    D. 2,5 J.  
Câu 3(CĐ 2007): Thanh AB mảnh, đồng chất, tiết diện đều có chiều dài 60 cm, khối lượng m. 
Vật nhỏ có khối lượng 2m được gắn ở đầu A của thanh. Trọng tâm của hệ cách đầu B của 
thanh một khoảng là  

A. 50 cm.    B. 20 cm.    C. 10 cm.    D. 15 cm.  
Câu 4(CĐ 2007): Hệ cơ học gồm một thanh AB có chiều dài  l , khối lượng không đáng kể, 
đầu A của thanh được gắn chất điểm có khối lượng m và đầu B của thanh được gắn chất điểm 
có khối lượng 3m. Momen quán tính của hệ đối với trục vuông góc với AB và đi qua trung 
điểm của thanh là  

A. m l
2 .   B. 3 m l

2 .    C. 4 m l
2 .    D. 2 m l

2 .  
Câu 5(CĐ 2007): Pôzitron là phản hạt của  

A. nơtrinô.    B. nơtron.    C. êlectron.    D. prôtôn.  
Câu 6(CĐ 2007): Một thanh OA đồng chất, tiết diện đều, có khối lượng 1 kg. Thanh có thể 
quay quanh một trục cố định theo phương ngang đi qua đầu O và vuông góc với thanh. Đầu A 
của thanh được treo bằng sợi dây có khối lượng không đáng kể. Bỏ qua ma sát ở trục quay, lấy 
g = 10 m/s2. Khi thanh ở trạng thái cân bằng theo phương ngang thì dây treo thẳng đứng, vậy 
lực căng của dây là  

A. 1 N.    B. 10 N.    C. 20 N.    D. 5 N.  
Câu 7(CĐ 2007): Tại thời điểm t = 0, một vật rắn bắt đầu quay quanh một trục cố định xuyên 
qua vật với gia tốc góc  
không đổi. Sau 5 s nó quay được một góc 25 rad. Vận tốc góc tức thời của vật tại thời điểm t = 
5 s là  

A. 5 rad/s.    B. 15 rad/s.    C. 10 rad/s.    D. 25 rad/s.  
Câu 8(CĐ 2007): Ban đầu một vận động viên trượt băng nghệ thuật hai tay dang rộng đang 
thực hiện động tác quay quanh trục thẳng đứng đi qua trọng tâm của người đó. Bỏ qua mọi ma 
sát ảnh hướng đến sự quay. Sau đó vận động viên khép tay lại thì chuyển động quay sẽ  

A. quay chậm lại.   B. quay nhanh hơn.   C. dừng lại ngay.   D. không thay đổi.  
Câu 9(CĐ 2007): Tác dụng một ngẫu lực lên thanh MN đặt trên sàn nằm ngang. Thanh MN 
không có trục quay cố định. Bỏ qua ma sát giữa thanh và sàn. Nếu mặt phẳng chứa ngẫu lực 
(mặt phẳng ngẫu lực) song song với sàn thì thanh sẽ quay quanh trục đi qua  

A. đầu M và vuông góc với mặt phẳng ngẫu lực.  
B. đầu N và vuông góc với mặt phẳng ngẫu lực.  
C. trọng tâm của thanh và vuông góc với mặt phẳng ngẫu lực.  
D. điểm bất kì trên thanh và vuông góc với mặt phẳng ngẫu lực.  

Câu 10(CĐ 2007): Phát biểu nào sau đây là sai?  
A. Mỗi hạt sơ cấp có một phản hạt; hạt và phản hạt có khối lượng bằng nhau.  
B. Êlectron là hạt sơ cấp có điện tích âm.  
C. Phôtôn là một hạt sơ cấp không mang điện.  
D. Êlectron là một nuclôn có điện tích âm.  

Câu 11(ĐH – 2007): Cường độ của chùm ánh sáng đơn sắc truyền trong một môi trường hấp 
thụ ánh sáng 

A. giảm tỉ lệ nghịch với độ dài đường đi.  
B. giảm theo hàm số mũ của độ dài đường đi.  
C. không phụ thuộc độ dài đường đi.  



  -  ĐT: 01689.996.187                  Diễn đàn: http://lophocthem.com    -   vuhoangbg@gmail.com                     

BỒI DƯỠNG KIẾN THỨC –  LUYỆN THI ĐẠI HỌC VẬT LÝ                                                     Từ vi mô đến vĩ mô 19

D. giảm tỉ lệ nghịch với bình phương độ dài đường đi.  
Câu 12(ĐH – 2007): Một con lắc vật lí là một thanh mảnh, hình trụ, đồng chất, khối lượng m, 
chiều dài ℓ, dao động điều hòa (trong một mặt phẳng thẳng đứng) quanh một trục cố định nằm 
ngang đi qua một đầu thanh. Biết momen quán tính của thanh đối với trục quay đã cho là I = 
ml

2/3 . Tại nơi có gia tốc trọng trường g, dao động của con lắc này có tần số góc là  
A. ω =√(3g/(2l)).    B. ω =√(g/l).    C. ω =√(g/(3l)).     D. ω =  

√(2g/(3l)).  .  
Câu 13(ĐH – 2007): Một vật rắn đang quay quanh một trục cố định xuyên qua vật. Các điểm 
trên vật rắn (không thuộc trục quay)  

A. quay được những góc không bằng nhau trong cùng một khoảng thời gian.  
B. ở cùng một thời điểm, có cùng vận tốc góc.  
C. ở cùng một thời điểm, không cùng gia tốc góc.  
D. ở cùng một thời điểm, có cùng vận tốc dài.  

Câu 14(ĐH – 2007): Một vật rắn đang quay chậm dần đều quanh một trục cố định xuyên qua 
vật thì  

A. tích vận tốc góc và gia tốc góc là số âm.   B. vận tốc góc luôn có giá trị âm.  
C. gia tốc góc luôn có giá trị âm.    D. tích vận tốc góc và gia tốc góc là số 
dương.  

Câu 15(ĐH – 2007): Trên một đường ray thẳng nối giữa thiết bị phát âm P và thiết bị thu âm 
T, người ta cho thiết bị P chuyển động với vận tốc 20 m/s lại gần thiết bị T đứng yên. Biết âm 
do thiết bị P phát ra có tần số 1136 Hz, vận tốc âm trong không khí là 340 m/s. Tần số âm mà 
thiết bị T thu được là  

A. 1073 Hz.    B. 1207 Hz.    C. 1225 Hz.    D. 1215 Hz.  
Câu 16(ĐH – 2007): Có ba quả cầu nhỏ đồng chất khối lượng m1, m2 và m3 được gắn theo thứ 
tự tại các điểm A, B và C trên một  thanh AC hình trụ mảnh, cứng, có khối lượng không đáng 
kể, sao cho thanh xuyên qua tâm của các quả cầu. Biết m1 = 2m2 = 2M và AB = BC. Để khối 
tâm của hệ nằm tại trung điểm của AB thì khối lượng m3 bằng  

A. M.     B. 2M/3.    C. M/3 .    D. 2M.  
Câu 17(ĐH – 2007): Một người đang đứng ở mép của một sàn hình tròn, nằm ngang. Sàn có 
thể quay trong mặt phẳng nằm ngang quanh một trục cố định, thẳng đứng, đi qua tâm sàn. Bỏ 
qua các lực cản. Lúc đầu sàn và người đứng yên. Nếu người ấy chạy quanh mép sàn theo một 
chiều thì sàn  

A. quay ngược chiều chuyển động của người.  
B. vẫn đứng yên vì khối lượng của sàn lớn hơn khối lượng của người.  
C. quay cùng chiều chuyển động của người rồi sau đó quay ngược lại.  
D. quay cùng chiều chuyển động của người.  

Câu 18(ĐH – 2007): Do sự phát bức xạ nên mỗi ngày (86400 s) khối lượng Mặt Trời giảm 
một lượng 3,744.1014 kg. Biết vận tốc ánh sáng trong chân không là 3.108 m/s. Công suất bức 
xạ (phát xạ) trung bình của Mặt Trời bằng  

A. 6,9.1015 MW.   B. 5,9.1010 MW.   C. 3,9.1020 MW.   D. 4,9.1040 MW.  
Câu 19(ĐH – 2007): Một bánh xe có momen quán tính đối với trục quay ∆ cố định là 6 kg.m2 
đang đứng yên thì chịu tác dụng của một momen lực 30 N.m đối với trục quay ∆. Bỏ qua mọi 
lực cản. Sau bao lâu, kể từ khi bắt đầu quay, bánh xe đạt tới vận tốc góc có độ lớn 100 rad/s?  

A. 12 s.    B. 15 s.    C. 20 s.    D. 30 s.  
Câu 20(ĐH – 2007): Phát biểu nào sai khi nói về momen quán tính của một vật rắn đối với 
một trục quay xác định?  

A. Momen quán tính của một vật rắn luôn luôn dương.  
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B. Momen quán tính của một vật rắn có thể dương, có thể âm tùy thuộc vào chiều quay 
của vật.  
C. Momen quán tính của một vật rắn đặc trưng cho mức quán tính của vật trong chuyển 
động quay.  
D. Momen quán tính của một vật rắn phụ thuộc vào vị trí trục quay.  

Câu 21(CĐ 2008): Cho ba quả cầu nhỏ khối lượng tương ứng là m1, m2 và m3 được gắn lần 
lượt tại các điểm A, B và C (B nằm trong khoảng AC) trên một thanh cứng có khối lượng 
không đáng kể. Biết m1 = 1 kg, m3 = 4 kg và BC = 2AB. Để hệ (thanh và ba quả cầu) có khối 
tâm nằm tại trung điểm của BC thì  

A. m2 = 2,5 kg.   B. m2 = 3 kg.    C. m2 = 1,5 kg.   D. m2 = 2 kg.  
Câu 22(CĐ 2008): Một bánh xe đang quay với tốc độ góc 24 rad/s thì bị hãm. Bánh xe quay 
chậm dần đều với gia tốc góc có độ lớn 2 rad/s2. Thời gian từ lúc hãm đến lúc bánh xe dừng 
bằng  

A. 24 s.    B. 8 s.     C. 12 s.    D. 16 s.  
Câu 23(CĐ 2008): Vật rắn thứ nhất quay quanh trục cố định ∆1  có momen động lượng là L1, 
momen quán tính đối với trục ∆1  là I1 = 9 kg.m2. Vật rắn thứ hai quay quanh trục cố định ∆2  
có momen động lượng là L2, momen quán tính đối với trục ∆2  là I2 = 4 kg.m2. Biết động năng 
quay của hai vật rắn trên là bằng nhau. Tỉ số L1/ L2 bằng  

A. 4/9.     B. 2/3.     C. 9/4.     D. 3/2.   
Câu 24(CĐ 2008): Một vật rắn quay nhanh dần đều từ trạng thái nghỉ quanh một trục cố định. 
Góc mà vật quay được sau khoảng thời gian t, kể từ lúc vật bắt đầu quay tỉ lệ với  

A. t2.     B. t.     C.  √t.     D. 1/t.  
Câu 25(CĐ 2008): Biết tốc độ ánh sáng trong chân không là c và khối lượng nghỉ của một hạt 
là m. Theo thuyết tương đối hẹp của Anh-xtanh, khi hạt này chuyển động với tốc độ v thì khối 
lượng của nó là  

A. m/√(1-(c2/v2))   B. . m.√(1-(v2/c2))     C. m/√(1+(v2/c2))      D. m/√(1-(v2/c2))   
Câu 26(CĐ 2008): Một vật rắn quay quanh trục cố định  ∆ dưới tác dụng của momen lực 3 
N.m. Biết gia tốc góc của vật có độ lớn bằng 2 rad/s2. Momen quán tính của vật đối với trục 
quay ∆ là  

A. 0,7 kg.m2.    B. 1,2 kg.m2.    C. 1,5 kg.m2.    D. 2,0 
kg.m2.  
Câu 27(CĐ 2008): Một thanh AB đồng chất, tiết diện đều, chiều dài L được đỡ nằm ngang 
nhờ một giá đỡ ở đầu A và một giá đỡ ở điểm C trên thanh. Nếu giá đỡ ở đầu A chịu 1/4 trọng 
lượng của thanh thì giá đỡ ở điểm C phải cách đầu B của thanh một đoạn  

A. 2L/3.    B. 3L/4.    C. L/3.    D. L/2.  
Câu 28(CĐ 2008): Dao động cơ học của con lắc vật lí trong đồng hồ quả lắc khi đồng hồ chạy 
đúng là dao động  

A. duy trì.    B. tắt dần.    C. cưỡng bức.    D. tự do.  
Câu 29(CĐ 2008): Khi nói về phôtôn, phát biểu nào dưới đây là sai ?  

A. Phôtôn luôn chuyển động với tốc độ rất lớn trong không khí.  
B. Động lượng của phôtôn luôn bằng không.  
C. Mỗi phôtôn có một năng lượng xác định.  
D. Tốc độ của các phôtôn trong chân không là không đổi.  

Câu 30(CĐ 2008): Một thanh cứng có chiều dài 1,0 m, khối lượng không đáng kể. Hai đầu 
của thanh được gắn hai chất điểm có khối lượng lần lượt là 2 kg và 3 kg. Thanh quay đều trong 
mặt phẳng ngang quanh trục cố định thẳng đứng đi qua trung điểm của thanh với tốc độ góc 10 
rad/s. Momen động lượng của thanh bằng  
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A. 12,5 kg.m2/s.   B. 7,5 kg.m2/s.    C. 10,0 kg.m2/s.   D. 15,0 kg.m2/s.  
 Câu 31(ÐỀ ĐẠI HỌC – 2008) : Người ta xác định tốc độ của một nguồn âm bằng cách sử 
dụng thiết bị đo tần số âm. Khi nguồn âm chuyển động thẳng đều lại gần thiết bị đang đứng 
yên thì thiết bị đo được tần số âm là 724 Hz, còn khi nguồn âm chuyển động thẳng đều với 
cùng tốc độ đó ra xa thiết bị thì thiết bị đo được tần số âm là 606 Hz. Biết nguồn âm và thiết bị 
luôn cùng nằm trên một đường thẳng, tần số của nguồn âm phát ra không đổi và tốc độ truyền 
âm trong môi trường bằng 338 m/s. Tốc độ của nguồn âm này là 
 A. v ≈ 30 m/s  B. v ≈ 25 m/s  C. v ≈ 40 m/s D. v ≈ 35 m/s 
Câu 32(ÐỀ ĐẠI HỌC – 2008)  : Momen lực tác dụng lên vật rắn có trục quay cố định có giá 
trị 
 A. bằng không thì vật đứng yên hoặc quay đều B. không đổi và khác không thì luôn 
làm vật quay đều 
 C. dương thì luôn làm vật quay nhanh dần D. âm thì luôn làm vật quay chậm dần 
Câu 33(ÐỀ ĐẠI HỌC – 2008)  : Một bàn tròn phẳng nằm ngang bán kính 0,5 m có trục quay 
cố định thẳng đứng đi qua tâm bàn. Momen quán tính của bàn đối với trục quay này là 2 kg.m2. 
Bàn đang quay đều với tốc độ góc 2,05 rad/s thì người ta đặt nhẹ một vật nhỏ khối lượng 0,2 
kg vào mép bàn và vật dính chặt vào đó. Bỏ qua ma sát ở trục quay và sức cản của môi trường. 
Tốc độ góc của hệ (bàn và vật) bằng 
 A. 0,25 rad/s  B. 1 rad/s  C. 2,05 rad/s  D. 2 rad/s 
Câu 34(ÐỀ ĐẠI HỌC – 2008): Một thanh mảnh AB đồng chất tiết diện đều, chiều dài l , khối 

lượng m. Tại đầu B của thanh người ta gắn một chất điểm có khối lượng m

2
 . Khối tâm của hệ 

(thanh và chất điểm) cách đầu A một đoạn  

 A. 
3

l   B. 2

3

l   C. 
2

l   D. 
6

l  

Câu 35 (ÐỀ ĐẠI HỌC – 2008): Một ròng rọc có trục quay nằm ngang cố định, bán kính R, 
khối lượng m. Một sợi dây không dãn có khối lượng không đáng kể, một đầu quấn quanh ròng 
rọc, đầu còn lại treo một vật khối lượng cũng bằng m. Biết dây không trượt trên ròng rọc. Bỏ 
qua ma sát của ròng rọc với trục quay và sức cản của môi trường. Cho momen quán tính của 

ròng rọc đối với trục quay là 
2mR

2
 và gia tốc rơi tự do g. 

 A. g

3
  B. g

2
  C. g  D. 2g

3
 

Câu 36(ÐỀ ĐẠI HỌC – 2008)  : Một thanh mảnh đồng chất tiết diện đều, khối lượng m, 
chiều dài l , có thể quay xung quanh trục nằm ngang đi qua một đầu thanh và vuông góc với 
thanh. Bỏ qua ma sát ở trục quay và sức cản của môi trường. Mômen quán tính của thanh đối 

với trục quay là I = 21
m

3
l  và gia tốc rơi tự do là g. Nếu thanh được thả không vận tốc đầu từ vị 

trí nằm ngang thì khi tới vị trí thẳng đứng thanh có tốc độ góc ω bằng  

 A. 2g

3l
  B. 3g

l
 C. 3g

2l
 D. g

3l
 

Câu 37 (ÐỀ ĐẠI HỌC – 2008): Phát biểu nào sau đây là đúng khi nói về ngẫu lực ? 
 A. Momen của ngẫu lực không có tác dụng làm biến đổi vận tốc góc của vật 
 B. Hai lực của một ngẫu lực không cân bằng nhau 
 C. Đới với vật rắn không có trục quay cố định, ngẫu lực không làm quay vật 
 D. Hợp lực cửa một ngẫu lực có giá (đường tác dụng) khi qua khối tâm của vật 
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Câu 38(ÐỀ ĐẠI HỌC – 2008)  : Một vật rắn quay quanh một trục cố định đi qua vật có 
phương trình chuyển động 210 tϕ = +  (ϕ  tính bằng rad t tính bằng giây). Tốc độ góc và góc mà 
vật quay được sau thời gian 5 s kể từ thời điểm t = 0 lần lượt là  
 A. 10 rad/s và 25 rad B. 5 rad/s và 25 rad C. 10 rad/s và 35 rad D. 5 rad/s 
và 35 rad 
Câu 39(ÐỀ ĐẠI HỌC – 2008)  : Một đĩa phẳng đang quay quanh trục cố định đi qua tâm và 
vuông góc với mặt phẳng đĩa với tốc độ góc không đổi. Một điểm bất kỳ nằm ở mép đĩa 
 A. không có cả gia tốc hướng tâm và gia tốc tiếp tuyến 
 B. chỉ có gia tốc hướng tâm mà không có gia tốc tiếp tuyến 
 C. chỉ có gia tốc tiếp tuyến mà không có gia tốc hướng tâm 
 D. có cả gia tốc hướng tâm và gia tốc tiếp tuyến. 
Câu 40(Đề thi cao đẳng năm 2009): Thiên Hà của chúng ta (Ngân Hà) có cấu trúc dạng 
 A. hình trụ. B. elipxôit. C. xoắn ốc. D. hình cầu. 
Câu 41(Đề thi cao đẳng năm 2009): Một cái thước khi nằm yên dọc theo một trục tọa độ của 
hệ quy chiếu quán tính K thì có chiều dài riêng là 0l . Với c là tốc độ ánh sáng trong chân 
không. Khi thước chuyển động dọc theo trục tọa độ này với tốc độ v thì chiều dài của thước đo 
được trong hệ K là 

 A. 
2

0 2

v
1

c
+l . B. 

2

0 2

v
1

c
−l  C. 0

v
1

c
−l  D. 0

v
1

c
+l . 

Câu 42(Đề thi cao đẳng năm 2009) : Một thanh cứng đồng chất có chiều dài l, khối lượng m, 
quay quanh một trục ∆ qua trung điểm và vuông góc với thanh. Cho momen quán tính của 

thanh đối với trục ∆ là 21
m

12
l . Gắn chất điểm có khối lượng m

3
 vào một đầu thanh. Momen 

quán tính của hệ đối với trục ∆ là  

 A. 21
m
6

l  B. 213
m

12
l  C. 24

m
3

l  D. 21
m
3

l  

Câu 43(Đề thi cao đẳng năm 2009) : Coi Trái Đất là một quả cầu đồng chất có khối lượng m 

= 6,0.1024 kg, bán kính R = 6400 km và momen quán tính đối với trục ∆ qua tâm là 22
mR
5

. Lấy 

π = 3,14. Momen động lượng của Trái Đất trong chuyển động quay xung quanh trục ∆ với chu 
kì 24 giờ, có giá trị bằng 
 A. 2,9.1032 kg.m2/s. B. 8,9.1033 kg.m2/s. C. 1,7.1033 kg.m2/s. D. 7,1.1033 kg.m2/s. 
Câu 44(Đề thi cao đẳng năm 2009): Một vật rắn quay biến đổi đều quanh một trục cố định đi 
qua vật. Một điểm xác định trên vật rắn và không nằm trên trục quay có 
 A. độ lớn của gia tốc tiếp tuyến thay đổi 
 B. gia tốc hướng tâm luôn hướng vào tâm quỹ đạo tròn của điểm đó. 
 C. gia tốc góc luôn biến thiên theo thời gian. 
 D. tốc độ dài biến thiên theo hàm số bậc hai của thời gian. 
Câu 45(Đề thi cao đẳng năm 2009): Một đĩa tròn phẳng, đồng chất có khối lượng m = 2kg và 
bán kính R = 0,5 m. Biết momen quán tính đối với trục ∆ qua tâm đối xứng và vuông góc với 

mặt phẳng đĩa là 1
2

mR2. Từ trạng thái nghỉ, đĩa bắt đầu quay xung quanh trục ∆ cố định, dưới 

tác dụng của một lực tiếp tuyến với mép ngoài và đồng phẳng với đĩa. Bỏ qua các lực cản. Sau 
3 s đĩa quay được 36 rad. Độ lớn của lực này là 
 A. 4N. B. 3N. C. 6N. D. 2N. 
Câu 46(ÐỀ ĐẠI HỌC – 2009): Hạt nào sau đây không phải là hạt sơ cấp? 
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 A. êlectron (e-). B. prôtôn (p). C. pôzitron (e+) D. anpha (α). 
Câu 47(ÐỀ ĐẠI HỌC – 2009): Với các hành tinh sau của hệ Mặt Trời: Hỏa tinh, Kim tinh, 
Mộc tinh, Thổ tinh, Thủy tinh; tính từ Mặt Trời, thứ tự từ trong ra là: 
 A. Hỏa tinh, Mộc tinh, Kim tinh, Thủy tinh, Thổ tinh.B. Kim tinh, Mộc tinh, Thủy tinh, Hỏa 
tinh, Thổ tinh. 
 C. Thủy tinh, Kim tinh, Hỏa tinh, Mộc tinh, Thổ tinh.D. Thủy tinh, Hỏa tinh, Thổ tinh, Kim 
tinh, Mộc tinh. 
Câu 48(ÐỀ ĐẠI HỌC – 2009): Một vật có khối lượng nghỉ 60 kg chuyển động với tốc độ 
0,6c (c là tốc độ ánh sáng trong chân không) thì khối lượng tương đối tính của nó là 
 A. 75 kg B. 80 kg C. 60 kg D. 100 kg. 
Câu 49(ĐỀ ĐH 2009): Một vật rắn quay quanh một trục cố định dưới tác dụng của momen lực 
không đổi và khác không. Trong trường hợp này, đại lượng thay đổi là 
 A. Momen quán tính của vật đối với trục đó. B. Khối lượng của vật 
 C. Momen động lượng của vật đối với trục đó. D. Gia tốc góc của vật. 
Câu 50(ĐỀ ĐH 2009): Từ trạng thái nghỉ, một đĩa bắt đầu quay quanh trục cố định của nó với 
gia tốc không đổi. Sau 10 s, đĩa quay được một góc 50 rad. Góc mà đĩa quay được trong 10 s 
tiếp theo là 
 A. 50 rad. B. 150 rad. C. 100 rad. D. 200 rad. 
Câu 51(ĐỀ ĐH 2009): Một vật rắn quay nhanh dần đều quanh một trục cố định, trong 3,14 s 
tốc độ góc của nó tăng từ 120 vòng/phút đến 300 vòng/phút. Lấy 3,14π = . Gia tốc góc của vật 
rắn có độ lớn là 
 A. 3 rad/s2 B. 12 rad/s2 C. 8 rad/s2 D. 6 rad/s2 
Câu 52(ĐỀ ĐH 2009): Momen quán tính của một vật rắn đối với một trục quay cố định 
 A. Có giá trị dương hoặc âm tùy thuộc vào chiều quay của vật rắn. 
 B. Phụ thuộc vào momen của ngoại lực gây ra chuyển động quay của vật rắn. 
 C. Đặc trưng cho mức quán tính của vật rắn trong chuyển động quay quanh trục ấy.  
 D. Không phụ thuộc vào sự phân bố khối lượng của vật rắn đối với trục quay. 
Câu 53. (Đề thi ĐH – CĐ năm 2010)Êlectron là hạt sơ cấp thuộc loại 
 A. leptôn.  B. hipêron. C. mêzôn. D. nuclôn. 
Câu 54. (Đề thi ĐH – CĐ năm 2010)Trong số các hành tinh sau đây của hệ Mặt Trời: Thủy 
tinh, Trái Đất, Thổ tinh, Mộc tinh, hành tinh xa Mặt trời nhất là 
 A. Trái Đất.  B. Thủy tinh. C. Thổ tinh. D. Mộc tinh. 
Câu 55. (Đề thi ĐH – CĐ năm 2010)Trong các hạt sơ cấp: pôzitron, prôtôn, nơtron; hạt có 
khối lượng nghỉ bằng 0 là 
 A. prôzitron.  B. prôtôn C. phôtôn. D. nơtron. 
Câu 56 (Đề thi ĐH – CĐ năm 2011) : Khi nói về hệ Mặt Trời, phát biểu nào sau đây sai? 
 A. Sao chổi là thành viên của hệ Mặt Trời. 
 B. Các hành tinh chuyển động quanh Mặt Trời theo cùng một chiều. 
 C. Hành tinh xa Mặt Trời  nhất là Thiên Vương tinh. 
 D. Hành tinh gần Mặt Trời nhất là Thủy tinh. 
Câu 57 (Đề thi ĐH – CĐ năm 2011) : Một thiên thạch bay vào bầu khí quyển của Trái Đất, bị ma 
sát mạnh , nóng sáng và bốc cháy, để lại một vết sáng dài. Vết sáng dài này được gọi là 
 A. sao đôi B. sao siêu mới C. sao băng D. sao chổi 
Câu 58(Đề thi ĐH – CĐ năm 2011): Xét 4 hạt: nơtrinô, nơtron, prôtôn, êlectron. Các hạt này được 
sắp xếp theo thứ tự giảm dần của khối lượng nghỉ: 
 A. prôtôn, nơtron, êlectron, nơtrinô B. nơtron, prôtôn, nơtrinô, êlectron 
 C. nơtrinô, nơtron, prôtôn, êlectron D. nơtron, prôtôn, êlectron, nơtrinô 
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Câu 59(Đề thi ĐH – CĐ năm 2011): Con lắc vật lí là một vật rắn quay được quanh một trục nằm 
ngang cố định. Dưới tác dụng của trọng lực, khi ma sát không đáng kể thì chu kì dao động nhỏ của 
con lắc 
 A. không phụ thuộc vào gia tốc trọng tường tại vị trí con lắc dao động 
 B. phụ thuộc vào biên độ dao động của con lắc 
 C. phụ thuộc vào khoảng cách từ trọng tâm của vật rắn đến trục quay của nó 
 D. không phụ thuộc vào momen quán tính của vật rắn đối với trục quay của nó 
Câu 60(Đề thi ĐH – CĐ năm 2011): Một bánh đà đang quay đều quanh trục cố định của nó. Tác 
dụng vào bánh đà một momen hãm, thì momen động lượng của bánh đà có độ lớn giảm đều từ 3,0 
kg.m2/s xuống còn 0,9 kg.m2/s trong thời gian 1,5 s. Momen hãm tác dụng lên bánh đà trong khoảng 
thời gian đó có độ lớn là 
 A. 3,3 N.m B. 14 N.m C. 1,4 N.m D. 33 N.m 
Câu 61(Đề thi ĐH – CĐ năm 2011): Một vật rắn quay nhanh dần đều quanh một trục cố định. Tại t 
= 0, tốc độ góc của vật là ω0. Kể từ t = 0 , trong 10 s đầu, vật quay được một góc 150 rad và trong giây 
thứ 10 vật quay được một góc 24 rad. Giá trị của ω0 là 
 A. 2,5 rad/s B. 5 rad/s C. 7,5 rad/s D. 10 rad/s 
Câu 62(Đề thi ĐH – CĐ năm 2011): Một cái thước khi nằm yên dọc theo một trục tọa độ của hệ 
quy chiếu quán tính K thì có chiều dài là 0l  . Khi thước chuyển động dọc theo trục tọa độ này với tốc 
độ bằng 0,8 lần tốc độ ánh sáng trong chân không thì chiều dài của thước đo được trong hệ K là 

 A. 00,8l  B. 00,6l  C. 00,36l  D. 00,64l  

Câu 63(Đề thi ĐH – CĐ năm 2011): Một vật rắn quay quanh một trục cố định, có momen quán 
tính không đổi đối với trục này. Nếu momen lực tác dụng lên vật khác không và không đổi thì vật sẽ 
quay 
 A. với gia tốc góc không đổi. B. với tốc độ góc không đổi. 
 C. chậm dần đều rồi dừng hẳn. D. nhanh dần đều rồi chậm dần đều. 
Câu 64(Đề thi ĐH – CĐ năm 2011): Một đĩa tròn mỏng đồng chất có đường kính 30 cm, khối 
lượng 500 g quay đều quanh trục cố định đi qua tâm đĩa và vuông góc với mặt phẳng đĩa. Biết chu kỳ 
quay của đĩa là 0,03 s. Công cần thực hiện để làm cho đĩa dừng lại có độ lớn là 
 A. 820 J. B. 123 J. C. 493 J. D. 246 J. 
Câu 65 (DH 2012) . Một đĩa bắt đầu xoay quay quanh trục cố định của nó với gia tốc góc không đổi, sau 10s 
quay được góc 50 rad. Sau 20s kể từ lúc bắt đầu quay, góc mà đĩa quay được là 
 A. 400 rad B. 100 rad C. 300 rad D. 200 rad 
Câu 66(DH 2012). Tại thời điểm t = 0, một vật rắn bắt đầu quay nhanh dần đều từ trạng thái nghỉ quanh một 
trục cố định ∆ . Ở các thời điểm t1 và t2 = 4t1, momen động lượng của vật đối với trục ∆  lần lượt là L1 và L2. 
Hệ thức liên hệ giữa L1 và L2 là 
 A. L2 = 4L1 B. L2 = 2L1 C. L1 = 2L2 D. L1 = 4L2 

Câu 67(DH 2012). Khi đặt vào  hai đầu một cuộn dây có độ tự cảm 
0,4
π

H một hiệu điện thế một chiều 12 V 

thì cường độ dòng điện qua cuộn dây là 0,4 A. Sau đó, thay hiệu điện thế này bằng một điện áp xoay chiều có 
tần số 50 Hz và giá trị hiệu dụng 12 V thì cường độ dòng điện hiệu dụng qua cuộn dây bằng 
 A. 0,30 A B. 0,40 A C. 0,24 A D. 0,17 A 
Câu 68(DH 2012). Một thanh có chiều dài riêng là ℓ . Cho thanh chuyển động dọc theo phương chiều dài của 
nó trong hệ quy chiếu quán tính có tốc độ bằng 0,8 c (c là tốc độ ánh sáng trong chân không). Trong hệ quy 
chiếu đó, chiều dài của thanh bị co bớt 0,4 m. Giá trị của ℓ  là 
 A. 2 m B. 1 m C. 4 m  D. 3 m 
Câu 69(DH 2012). Một bánh xe đang quay quanh một trục cố định (∆ ) với động năng 1000 J. Biết momen 
quán tính của bánh xe đối với trục ∆  là 0,2 kg.m2. Tốc độ góc của bánh xe là 
 A. 50 rad/s B. 10 rad/s C. 200 rad/s D. 100 rad/s 
Câu 70(DH 2012). Một đĩa tròn bắt đầu quay nhanh dần đều từ trạng thái nghỉ quanh trục qua tâm và vuông 
góc với mặt đĩa, với gia tốc 0,25 rad/s2. Sau bao lâu, kể từ lúc bắt đầu quay, góc giữa vectơ gia tốc tiếp tuyến 
và vectơ gia tốc của một điểm nằm trên mép đĩa bằng 450? 
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 A. 4 s B. 2 s C. 1 s D. 3 s 
Câu 71 (DH 2012). Xét các hành tinh sau đây của Hệ Mặt Trời: Thủy Tinh, Trái Đất, Thổ Tinh, Mộc Tinh. 
Hành tinh xa Mặt trời nhất là  
 A. Mộc Tinh B. Trái Đất C. Thủy Tinh D. Thổ Tinh 
Câu 72(CAO ĐẲNG NĂM 2012): Biết động năng tương đối tính của một hạt bằng năng lượng nghỉ của nó. 
Tốc độ của hạt này (tính theo tốc độ ánh sáng trong chân không c) bằng 

A. 
1
2

c.  B. 
2

2
c.  C. 

3
2

c.  D. 
3

4
c. 

 
Câu 73(CAO ĐẲNG NĂM 2012): Trong số các hạt:  prôtôn, anpha, trini và đơteri, hạt sơ cấp là 

A. trini.   B. đơteri.  C. anpha.  D. prôtôn. 
Câu 74(CAO ĐẲNG NĂM 2012): Một vật rắn đang quay quanh một trục cố định xuyên qua vật. Các điểm 
trên vật rắn (không thuộc trục quay) 

A. có cùng gia tốc góc tại cùng một thời điểm. 
B. có cùng tốc độ dài tại cùng một thời điểm. 
C. quay được những góc khác nhau trong cùng một khoảng thời gian. 
D. có tốc độ góc khác nhau tại cùng một thời điểm. 

Câu 75(CAO ĐẲNG NĂM 2012): Một thanh cứng, nhẹ, chiều dài 2a. Tại mỗi đầu của thanh có gắn một viên 
bi nhỏ, khối lượng của mỗi viên bi là m. Momen quán tính của hệ (thanh và các viên bi) đối với trục quay đi 
qua trung điểm của thanh và vuông góc với thanh là 

A. 2ma2.  B. 
1

4
ma2.  C. ma2.  D. 

1

4
ma2. 

Câu 76(CAO ĐẲNG NĂM 2012): Một vật rắn đang quay nhanh dần đều quanh một trục cố định xuyên qua 
vật. Một điểm trên vật rắn (không thuộc trục quay) có 
 A. vectơ gia tốc tiếp tuyến hướng vào tâm quĩ đạo của nó. 
 B. độ lớn gia tốc tiếp tuyến không đổi. 
 C. vectơ gia tốc tiếp tuyến ngược chiều với chiều quay của nó ở mỗi thời điểm. 
 D. độ lớn gia tốc tiếp tuyến thay đổi. 
Câu 77(CAO ĐẲNG NĂM 2012): Một vật rắn quay quanh nhanh dần đều từ trạng thái nghỉ quanh một trục 
cố định xuyên qua vật. Sau 4s đầu tiên, vật rắn này đạt tốc độ góc là 20 rad/s. Trong thời gian đó, một điểm 
thuộc vật rắn (không nằm trên trục quay) quay được một góc có độ lớn bằng 
A. 40 rad.                B. 10 rad.                        C. 20 rad.                             D. 120 rad 
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