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Đề thi này có 02 trang 

Câu 1: (3,0 điểm) 

An dùng một cái xô rỗng có khối lượng 2 kg quăng xuống hồ sâu 8m để lấy 

nước. Trong quá trình rơi xuống hồ, cái xô va vào cọc nhọn và đáy xô bị thủng một lỗ. 

Khi kéo xô lên thì nước theo lỗ thủng ấy chảy ngược xuống hồ. Giả sử xô được kéo đều 

và lưu lượng nước chảy ra khỏi thùng là không đổi. Biết rằng xô này có thể tích 15 lít và 

khi kéo lên hết độ sâu của hồ thì lượng nước chỉ còn lại 3/4 lượng nước ban đầu. Tính 

công cần thiết mà An dùng để thực hiện quá trình lấy nước? Khối lượng riêng của nước 

là 1000 kg/m3. 

Câu 2: (4,0 điểm) 

Hai bình hình trụ A và B có 

đường kính trong bằng nhau được nối 

với nhau bằng một ống cứng, trên ống 

có cái van ban đầu được đóng chặt, bên 

trong bình B có pittông có thể di chuyển 

không ma sát như hình 1. Biết rằng tất 

cả các phần của bình được làm bằng vật liệu cách nhiệt, van chỉ mở khi áp suất bình B 

lớn hơn hoặc bằng áp suất bình A và một khi van được mở thì nó không thể đóng lại 

nữa. Trạng thái đầu, bình (A) và bình (B) có cùng chiều dài 11,2dm , ở cùng nhiệt độ 

C00 và chứa lượng khí Hêli tương ứng là gm 121   và 2 2 .m g  Áp suất bên ngoài 

Pap 5

0 10 . Nhiệt dung riêng của Hêli khi thể tích không đổi là 33,15.10 / .VC J kg độ, 

còn khi áp suất không đổi là 35,25.10 / .pC J kg độ. Pittông được chuyển động chậm 

theo hướng tới vách ngăn, khi van bắt đầu mở thì pittông ngừng dịch chuyển trong thời 

gian ngắn và sau đó tiếp tục dịch chuyển sát tới vách ngăn. Cho diện tích pittông 
2210 mS  , khối lượng mol của khí Hêli là g/mol 4 . Tính công mà pittông đã thực hiện. 

Câu 3: (4,0 điểm) 

Một vòng dây bằng kim loại có khối lượng m, điện trở R và bán kính r quay 

xung quanh một trục thẳng đứng đi qua đường kính trong một từ trường đều B nằm 

ngang. Vận tốc góc quay ban đầu là ω0. Giả sử độ biến thiên tương đối của vận tốc góc 

(



) trong một vòng dây là nhỏ. 

a) Xác định năng lượng mất mát trung bình trong mỗi vòng quay do hiệu ứng Jun? 

b) Sau bao lâu thì vận tốc góc giảm đi e lần so với giá trị ban đầu? 
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Câu 4: (3,0 điểm) 

Từ ngoài không khí, chùm sáng song song tới mặt 

phẳng của bán cầu theo phương vuông góc với mặt này, 

biết bán cầu là khối chất trong suốt có chiết suất 2 và 

bán kính r = 2cm. Phía sau bán cầu người ta bố trí một 

màn E vuông góc với trục đối xứng của bán cầu, tâm 

bán cầu cách màn một đoạn L = 4 2 cm như hình 2. 

Tính bán kính lớn nhất của vùng sáng tạo ra trên màn. 

Câu 5: (3,5 điểm) 

1. Một chất điểm có khối lượng 100g dao động điều hòa trên đoạn thẳng nằm 

ngang. Trên đoạn thẳng này chứa các điểm theo đúng thứ tự A, B, C, D, E, F và G; với 

D là vị trí cân bằng, A và G lần lượt là điểm đầu và điểm cuối của đoạn thẳng. Biết rằng 

thời gian để chất điểm đi qua hai điểm lân cận nhau đều bằng 0,05s; cho biết tốc độ của 

chất điểm khi đi qua F là 10π cm/s, lấy 102  . Tính cơ năng của chất điểm này. 

2. Một con lắc lò xo treo thẳng đứng, đầu dưới lò xo được nối với vật có khối 

lượng m = 1kg, chọn chiều dương hướng từ trên xuống. Kéo vật xuống dưới vị trí cân 

bằng sao cho tổng độ dãn của lò xo bằng 6cm, rồi thả nhẹ cho vật dao động điều hoà. 

Biết rằng năng lượng dao động của vật là 0,05J; Lấy g = 10m/s2. 

a) Tính thời gian ngắn nhất kể từ khi buông vật cho đến khi vật đạt vận tốc cực 

đại lần đầu tiên? 

b) Tính độ lớn lực đàn hồi cực tiểu? 

Câu 6: (2,5 điểm) 

Hãy trình bày cách lắp mạch và các bước thí nghiệm cần thiết để đo hệ số từ 

thẩm μ của lõi sắt từ với các linh kiện và thiết bị sau: 

- 1 lõi sắt từ hình xuyến tiết diện tròn; 

- Cuộn dây đồng (có điện trở suất đã biết) có thể sử dụng để quấn tạo ống dây; 

- 1 điện kế xung kích dùng để đo điện tích chạy qua nó; 

- 1 nguồn điện một chiều; 

- 1 ampe kế một chiều; 

- 1 biến trở; 

- Thước đo chiều dài, panme, thước kẹp; 

- Ngắt điện và dây nối cần thiết. 

Biết rằng mạch chỉ hoạt động khi cho dòng điện qua cuộn dây thứ nhất biến thiên thì 

sinh ra từ thông trên cuộn thứ hai. Hệ số từ thẩm tính theo công thức 
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  , với: 

N1 và N2 là số vòng các cuộn dây; 

q: điện lượng qua cuộn dây thứ 2; 

d: đường kính trung bình lõi hình xuyến; 

R2: điện trở của cuộn dây thứ 2; 

I1: cường độ dòng điện qua cuộn thứ nhất; 

S: tiết diện của mạch từ; 

μ0: hằng số đã biết. 

--- HẾT --- 

Họ tên thí sinh: ...........................................................Số báo danh: ...................... 

Chữ ký của Giám thị 1: .................................Chữ ký của Giám thị 2::................... 
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