
TRƯỜNG THPT NGÔ GIA TỰ                                   MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ II  
        TỔ : VẬT LÝ – CN                                                              NĂM HỌC 2020 - 2021 

                                    Môn:  VẬT LÝ – Khối  lớp : 12    
                 Thời gian làm bài : 45 phút                                                              

A. Bảng trọng số 

STT Cấp độ Phần trăm (điểm) trong đề Số câu hỏi theo hình thức kiểm tra trắc nghiệm 

1 Nhận biết 30 (3 điểm) 12 

2 Thông hiểu 40 (4 điểm) 16 

3 Vận dụng thấp 20 (2 điểm) 8 

4 Vận dụng cao 10 (1 điểm) 4 

Tổng số câu hỏi 40 

Bảng tính điểm, tính số câu 

Chủ đề  
Số lượng câu hỏi cho từng mức độ nhận thức 

Nhận biết Thông hiểu Vận dụng thấp Vận dụng cao 

Chương IV.  Dao động và sóng điện từ 2 3 2 1 

Chương V. Sóng ánh sáng 3 5 2 1 

Chương VI. Lượng tử ánh sáng 4 4 2 1 

Chương VII. Hạt nhân nguyên tử 3 4 2 1 

Tổng 12 16 8 4 

B. Nội dung chi tiết cho từng mức độ nhận thức : 
Chương IV. Dao động và sóng điện từ 

Chủ đề 

MỨC ĐỘ NHẬN THỨC 

Nhận biết 

(cấp độ 1) 

Thông hiểu  

(Cấp độ 2) 

Vận dụng 

Vận dụng thấp  

(Cấp độ 3) 

Vận dụng cao  

(Cấp độ 4) 

1. Mạch dao 

động. 

Phát biểu được định nghĩa 

về mạch dao động và dao 

động điện từ. 

Sóng điện từ. 

Viết được biểu thức của điện tích, 

cường độ dòng điện, chu kì và tần 

số dao động riêng của mạch dao 

động. 

Hiểu được sóng điện từ là gì ? 

Các đặc điểm của sóng điện từ. 

Áp dụng công thức để giải bài 

tập về tính chu kì, tần số dao 

động, tính năng lượng, bước 

sóng. 

 

Số câu trắc nghiệm 2 3 2 1 



 

 
Chương V. Sóng ánh sáng 

Chủ đề 

MỨC ĐỘ NHẬN THỨC 

Nhận biết 

(cấp độ 1) 

Thông hiểu  

(Cấp độ 2) 

Vận dụng 

Vận dụng thấp  

(Cấp độ 3) 

Vận dụng cao  

(Cấp độ 4) 

2. Tán sắc 

ánh sáng 

 

Mô tả được hiện tượng tán 

sắc ánh sáng qua lăng 

kính. 

Hiểu được thế nào là ánh 

sáng đơn sắc, ánh sáng 

trắng. 

Nắm được thí nghiệm của Newton và 

nêu ra kết luận từ mỗi thí nghiệm. 

Hiểu được bản chất, nguyên nhân 

của sự tán sắc ánh sáng. 

Nắm được chiết suất của môi trường 

trong suốt phụ thuộc vào bước sóng 

của ánh sáng trong chân không. 

  

3. Giao thoa 

ánh sáng 

 

Nắm được điều kiện để 

xảy ra hiện tượng giao 

thoa ánh sáng. 

 

Điều kiện để tại 1 điểm cho trước là 

vân sáng, hoặc vân tối. 

Nắm được cách xác định vị trí 

vân sáng, vị trí vân tối, tính được 

khoảng vân. 

Vận dụng linh hoạt công thức giao 

thoa ánh sáng để giải quyết các bài 

toán về giao thoa như bài toán tìm số 

vân trùng, tìm số bức xạ cho vân 

sáng tối tại một vị trí.... 

4. Tia hồng 

ngoại – tia 

tử ngoại 

Nêu được định nghĩa các 

tia hồng ngoại và tử 

ngoại. 

Nêu được bản chất, tính chất và của 

tia hồng ngoại, tử ngoại. 
Nêu được công dụng của tia 

hồng ngoại, tử ngoại. 
 

 5. Tia X 
Nêu được định nghĩa tia 

X, cách tạo ra tia X. 

Nêu được bản chất, tính chất của tia 

X 

Nêu được công dụng của tia X  

Số câu trắc nghiệm 3 5 2 1 
 

Chương VI. Lượng tử ánh sáng 

Chủ đề 

MỨC ĐỘ NHẬN THỨC 

Nhận biết 

(cấp độ 1) 

Thông hiểu  

(Cấp độ 2) 

Vận dụng 

Vận dụng thấp  

(Cấp độ 3) 

Vận dụng cao  

(Cấp độ 4) 

5. Hiện 

tượng quang 

điện – thuyết 

lượng tử 

Nắm được thí nghiệm của 

Héc về hiện tượng quang 

điện và nêu được định 

Phát biểu được giả thuyết Planck và 

viết được biểu thức về lượng tử 

năng lượng. 

Áp dụng công thức giải các bài 

tập về quang điện: Tính giới hạn 

quang điện; công thoát;.... 

Áp dụng công thức giải các bài tập 

về quang điện: Tính vận tốc ban đầu 

cực đại, tính công thoát, hiệu điện 



ánh sáng  nghĩa về hiện tượng 

quang điện. 

Phát biểu được định luật 

về giới hạn quang điện. 

Phát biểu được thuyết lượng tử ánh 

sáng và nêu được đặc điểm của 

phôtôn. 

Hiểu khái niệm của hiện tượng 

quang điện trong. 

thế hãm, ... 

6. Mẫu 

nguyên tử 

Bohr 

Trình bày được mẫu 

nguyên tử Bohr. 

Phát biểu được 2 tiên đề 

của Bohr về cấu tạo 

nguyên tử. 

Hiểu được 2 tiên đề của Bohr về cấu 

tạo nguyên tử : Viết được biểu thức 

về sự hấp thụ và bức xạ năng lượng 

nguyên tử. Công thức xác định bán 

kính trên các quỹ đạo dừng của 

electron nguyên tử Hiđro. 

Vận dụng kiến thức để giải thích 

sự hình thành quang phổ vạch. 

Tính các bước sóng khi biết các 

bước sóng đã cho 

 

Số câu trắc nghiệm 4 4 2 1 
 

Chương VII. Hạt nhân nguyên tử 

Chủ đề 

MỨC ĐỘ NHẬN THỨC 

Nhận biết 

(cấp độ 1) 

Thông hiểu  

(Cấp độ 2) 

Vận dụng 

Vận dụng thấp  

(Cấp độ 3) 

Vận dụng cao  

(Cấp độ 4) 

7. Tính chất 

và cấu tạo 

hạt nhân 

Nêu được cấu tạo của hạt 

nhân. 

Nêu được các đặc trưng 

cơ bản của prôton và 

nơtron. 

Định nghĩa được thế nào 

là đồng vị. 

Nêu được đặc tính của 

lực hạt nhân. 

Phát biểu các thông số chính của hạt 

nhân nguyên tử về cấu tạo. 

 

Nắm được các định luật bảo toàn số 

khối, điện tích, động lượng và năng 

lượng toàn phần trong phản ứng hạt 

nhân. 

Phát biểu định nghĩa, viết biểu 

thức của độ hụt khối của hạt 

nhân. 

Áp dụng công thức để giải bài tập. 

8. Năng 

lượng liên 

kết hạt 

nhân. Phản 

ứng hạt 

nhân. 

Hiểu được thế nào là năng 

lượng liên kết, nguyên 

nhân hình thành và bản 

chất năng lượng riêng kết 

riêng. 

Viết được biểu thức của hệ thức 

Einstein. 

Tính được năng lượng liên kết 

và năng lượng liên kết riêng của 

hạt nhân. 

Tính được năng lượng liên kết và 

năng lượng liên kết riêng của hạt 

nhân. 

Viết được phản ứng hạt nhân, tính 

năng lượng trong phản ứng hạt nhân. 

9. Phóng xạ 

 

Nêu được hiện tượng 

phóng xạ là gì. 

Nêu thành phần và bản 

chất các tia phóng xạ. 

Viết được hệ thức của định luật 

phóng xạ. 

Nêu được 1 số ứng dụng của đồng vị 

phóng xạ. 

Áp dụng công thức định luật 

phóng xạ để giải một số bài toán  

Áp dụng công thức định luật phóng 

xạ để giải bài toán về khối lượng 

chất phóng xạ còn lại, số hạt còn lại, 

số hạt phân rã, thời gian phóng xạ... 
Số câu trắc nghiệm 3 4 2 1 



 

 


