
TRƯỜNG THPT TX PHƯỚC LONG                              ĐỀ THI HỌC KỲ I – NĂM HỌC 2012-2013
       TỔ VẬT LÝ - CÔNG NGHỆ                                                      MÔN VẬT LÝ 11CB

                                      Thời gian làm bài: 45 phút

MA TRẬN ĐỀ THI
Số tiết thực Trọng sốNội dung Σ tiết LT LT VD LT VD Cấp độ Số câu Điểm

1, 2 1,31 1Chương 1 11 6 4,2 6,8 13 21 3, 4 2,12 2
1, 2 0,91 1Chương 2 10 4 2,8 7,2 9 23 3, 4 2,32 2
1, 2 1,52 2Chương 3 11 7 4,9 6,1 15 19 3, 4 1,92 2

Tổng 32 17 11,9 20,1 37 63 10 10



TRƯỜNG THPT TX PHƯỚC LONG                              ĐỀ THI HỌC KỲ I – NĂM HỌC 2012-2013
       TỔ VẬT LÝ - CÔNG NGHỆ   MÔN VẬT LÝ 11CB

   Thời gian làm bài: 45 phút

Họ và tên:………………………………………………………………..Lớp:……………

Câu 1: Điện trường là gì? Hãy trình bày tính chất cơ bản của điện trường. (1đ)

Câu 2: Thế nào là dòng điện không đổi? (1đ)

Câu 3: Nguyên nhân gây ra điện trở trong kim loại là gì? (1đ)

Câu 4: Nêu bản chất của dòng điện trong chất bán dẫn. (1đ)

Câu 5: Cho một điện tích điểm 6Q C   được đặt tại O trong chân không. Tính độ lớn của vecto
cường độ điện trường tại một điểm M cách O một khoảng r = 10cm. Biết 9 2 29.10 /k Nm C .(1đ)

Câu 6: Một dây dẫn bằng đồng có điện trở suất ở 200C là 1,69.10-8Ωm. Vậy khi ở nhiệt độ 10000C thì
điện trở suất của đồng là bao nhiêu? Biết hệ số nhiệt điện trở của đồng là
4,3.10-3K-1 và coi như không đổi. (1đ)

Câu 7: Cho mạch điện như hình vẽ. Biết E = 12V; r = 0,5Ω; R = 6,5Ω;
trên bóng đèn Đ có ghi chỉ số (9V-16,2W); các dây nối có điện trở không
đáng kể. Đèn Đ sáng như thế nào? Vì sao?  (1đ)

Câu 8: Để mạ đồng lên bề mặt của một tấm sắt, người ta treo tấm sắt đó vào catot của một bình điện
phân đựng dung dịch muối đồng (CuSO4) và anot là một thanh đồng nguyên chất, rồi cho dòng điện có
cường độ 10A chạy qua trong thời gian 2 giờ. Tìm khối lượng đồng bám trên mặt tấm sắt. Cho biết
khối lượng mol nguyên tử của đồng là 64g; hóa trị của đồng là 2; F = 96500C/mol. (1đ)

Câu 9: Một nồi cơm điện có ghi chỉ số 220V-1kW được mắc vào mạng điện có hiệu điện thế là 220V.
Biết rằng trung bình mỗi ngày nấu cơm 2 lần và thời gian mỗi lần nấu cơm là 30 phút. Giá tiền điện
1kWh là 1400VND. Tính số tiền phải trả trong một tháng (30 ngày). (1đ)

Câu 10: Cho một điện trường đều có phương nằm ngang như
hình vẽ. Biết công của lực điện trường dịch chuyển một electron
từ M đến N là 188.10 J ; 191,6.10eq e C    ;   là góc nhọn.

a. Hãy lập luận xác định chiều của đường sức điện. (0,5đ)
b. Biết điện thế tại M là 0V. Tìm điện thế tại N. (0,5đ)
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HƯỚNG DẪN CHẤM
Câu Đáp án Điểm

1 - Điện trường là dạng vật chất tồn tại xung quanh điện tích.
- Tính chất cơ bản của điện trường là tác dụng lực lên điện tích khác đặt trong nó

0,5đ
0,5đ

2 - Dòng điện không đổi là dòng điện có chiều và cường độ dòng điện không đổi
theo thời gian 1đ

3

- Nguyên nhân gây ra điện trở của kim loại là do sự mất trật tự của mạng tinh thể
cản trở chuyển động của electron tự do.

- Sự mất trật tự này thường do những nguyên nhân sau:
+ Chuyển động nhiệt của các ion dương trong mạng tinh thể.

      + Sự méo dạng tinh thể do biến dạng cơ học.
      + Do sự có lẫn các nguyên tử lạ trong kim loại.

1đ

4
- Bản chất của dòng điện trong chất bán dẫn là dòng các electron dẫn theo ngược

chiều điện trường và dòng các lỗ trống chuyển động theo cùng chiều điện
trường.

1đ

5 - Áp dụng công thức: 2

Q
E k

r


- Thế số được kết quả: 5,4.106V/m

0,5đ

0,5đ

6
- Áp dụng công thức:  0 01 t t      
- Thế số được kết quả: xấp xỉ 8,8.10-8Ωm

0,5đ
0,5đ

7

+ Iđm = 1,8A
+ RĐ = 5Ω

+ Cường độ dòng điện thực tế qua bóng đèn: 1
Đ

EI A
R R r
 
 

+ Vì I < Iđm nên đèn Đ sáng yếu hơn bình thường.

0,5đ

0,5đ

8
- Áp dụng công thức: 1 Am It

F n


- Thế số được kết quả: xấp xỉ 23,88g

0,5đ

0,5đ

9
- Điện năng nồi cơm tiêu thụ trong một tháng: 1 .30.2.0,5 30A Pt kW h kWh  
- Số tiền phải trả trong một tháng: T = 30.1400 = 42000VND

0,5đ
0,5đ

10

a. Vì A > 0  F


 cùng chiều với MN


, mà
0

F qE E F
q
   


   
 nên E


 hướng từ

phải sang trái.

b. Áp dụng công thức: MN MN
MN M N N M

A AU V V V V
q q

     

Thế số được kết quả: 50V

0,5đ

0,25đ

0,25đ


