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SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO KỲ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI CẤP TỈNH 

 SÓC TRĂNG Năm học 2016-2017 

 ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 

 ĐỀ CHÍNH THỨC 

Môn: VẬT LÝ - Lớp 12 

(Thời gian làm bài 180 phút, không kể phát đề) 

Ngày thi: 18/9/2016 

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 

Đề thi này có 02 trang 

Câu 1: (4 điểm) 

1. Các chất điểm A, B và M dao động điều hòa với biên độ giống nhau A, 

tần số góc của 3 chất điểm này lần lượt là ωA, ωB, ωM. Giả sử tại thời điểm t, li 

độ và vận tốc của các chất điểm này liên hệ với nhau theo hệ thức 
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 , trong đó Ax  và Bx  đã biết. 

a) Lập biểu thức tính Mx  theo A, Ax , Bx ? 

b) Áp dụng bằng số để tính Mx . Cho biết cm72A  , cm10xA 
 
và 

2cmxB  . 

2. Hai chất điểm thực hiện đồng thời dao động trên hai đường thẳng song 

song, nằm ngang, chúng có gốc tọa độ nằm trên cùng đường thẳng có phương 

thẳng đứng. Phương trình dao động mỗi vật tương ứng là cm
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 , chọn gốc thời gian là lúc hai vật bắt đầu chuyển động. 

Trong quá trình dao động, khoảng cách theo phương ngang giữa hai vật được 

biểu diễn bằng phương trình  cmπtAcosd  . Thay đổi 1A  cho đến khi A  

đạt giá trị cực tiểu. Tìm giá tri cực tiểu của A?  

Câu 2: (4,5 điểm) 

Một bình kín được chia làm hai ngăn có thể tích bằng nhau bởi một vách xốp. 

Ban đầu, ở ngăn bên trái chứa hỗn hợp hai chất khí Argon và Hidro không tương tác 

hóa học với nhau và áp suất toàn phần là p, ở ngăn bên phải là chân không. Chỉ có 

khí Hidro mới khuyếch tán được qua vách xốp và coi quá trình này là đẳng nhiệt. 

Sau khi quá trình khuyếch tán kết thúc, áp suất ngăn bên trái là p
3

2
p' . Cho khối 

lượng mol của Argon và Hidro lần lượt là g/mol 40μAr  , g/mol 2μ
2H  . 

a) Tìm tỉ lệ các khối lượng của Argon và Hidro trong bình. 

b) Tìm áp suất riêng phần lúc chưa khuyếch tán của mỗi chất khí. 
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Câu 3: (5,0 điểm)  

Cho mạch điện như hình vẽ. Các 

nguồn cùng loại với cùng suất điện động ξ  
và điện trở trong 4Ωr  , các điện trở 

40ΩR1  , 40ΩR3  , 30ΩR 4   và 2R  là 

biến trở. Ampe kế có điện trở không đáng kể. 

a) Điều chỉnh để 40ΩR 2   thì ampe 

kế chỉ 0,5A. Tính suất điện động ξ . 

b) Nếu thay ampe kế bằng tụ điện có điện dung μF 70C   và điều chỉnh 

để 2

35

3
R   . Tính điện tích của tụ điện? 

Câu 4: (4 điểm) 

Trong một thí nghiệm Y-âng, khoảng cách giữa hai khe 1F , 2F  là 

a 0,8 mm,  khoảng cách từ 1F , 2F đến màn quan sát là D 1,2 m.  

a) Chiếu ánh sáng đơn sắc có bước sóng μm 0,42λ1   vào hai khe. Tìm 

khoảng vân và xác định điểm M cách vân trung tâm 2,52 mm là vân sáng hay 

vân tối. 

b) Chiếu đồng thời ba bức xạ đơn sắc μm 0,42λ1  , μm 0,56λ2   và 

μm 0,63λ3   vào hai khe. Trong khoảng giữa hai vân sáng gần nhau nhất và 

cùng màu với vân trung tâm, hãy tìm số vị trí mà tại đó chỉ có vân sáng đơn sắc. 

Câu 5: (2,5 điểm) 

Cho các dây nối, một bóng đèn dây tóc có hiệu điện thế định mức 12V, 

một bình acquy có suất điện động 12V và điện trở trong rất bé, một ôm kế, một 

vôn kế, một ampe kế và một nhiệt kế. Hãy đề xuất phương án thí nghiệm để xác 

định nhiệt độ của dây tóc bóng đèn khi sáng bình thường. Hệ số nhiệt độ điện 

trở của vônfam làm dây tóc đã biết. 

 

--- HẾT --- 
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