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Chiêu thứ 1. Khi trong 4 phương án trả lời, có 2 phương án là phủ định của nhau, thì 

câu trả lời đúng chắc chắn phải là một trong hai phương án này. 

 Ví dụ: Khi vaät dao ñoäng ñieàu hoaø ñi töø vò trí bieân veà vò trí caân baèng: 

A. Vaän toác cuûa vaät taêng. B. Löïc hoài phuïc giaûm. 

C. Gia toác cuûa vaät giaûm. D. Gia toác cuûa vaät khoâng ñoåi. 

Chọn đáp án SAI. 

 Rõ ràng với trường hợp câu hỏi này, ta không cần quan tâm đến hai phương án A 

và B, vì C và D không thể cùng đúng hoặc cùng sai được. Nếu vào thi mà gặp câu hỏi 

như thế này thì coi như bạn may mắn, vì bạn đã được trợ giúp 50 - 50 rồi ! 

 Chiêu thứ 2. Khi 4 đáp số nêu ra của đại lượng cần tìm có tới 3, 4 đơn vị khác nhau 

thì hãy khoan tính toán đã, có thể người ta muốn kiểm tra kiến thức về thứ nguyên 

(đơn vị của đại lượng vật lí) đấy. 

  Ví dụ: Moät con laéc loø xo goàm vaät naëng coù khoái löôïng 100g dao ñoäng vôùi taàn soá 

5Hz vaø vôùi bieân ñoä 5cm thì seõ coù cô naêng laø: 

A. 25W. B. 0,025J. C. 0,25kg.m/s. D. 2,5J.s. 

  Với bài toán này, sau một loạt tính toán, bạn sẽ thu được đáp số là 0,025J. Tuy 

nhiên, chỉ cần nhanh trí một chút thì việc chọn đáp số 0,025J  phải là hiển nhiên, 

không cần làm toán. 

 Chiêu thứ 3. Đừng vội vàng “tô vòng tròn” khi con số bạn tính được trùng khớp với 

con số của một phương án trả lời nào đấy. Mỗi đại lượng vật lí còn cần có đơn vị đo 

phù hợp nữa. 

Ví dụ: Ñaët vaøo hai ñaàu ñoaïn maïch RLC vôùi R = 100Ω moät hieäu ñieän theá xoay chieàu 

coù giaù trò hieäu duïng 200V. Ñieän naêng cöïc ñaïi maø ñoaïn maïch tieâu thuï trong 2,5 giaây 

laø: 
 A. 400 J;   B. 400 W;   C. 1000 W; D. 1 kJ. 

Giải bài toán này, bạn thu được con số 1000. Nhưng đáp án đúng lại là 1 cơ. Hãy caån 

thận với những bài toán dạng này, “giang hồ hiểm ác” bạn nhé. 

 Chiêu thứ 4. Phải cân nhắc các con số thu được từ bài toán có phù hợp với những 

kiến thức đã biết không. Chẳng hạn tìm bước sóng của ánh sáng khả kiến thì giá trị 

phải trong khoảng 0,400 đến 0,760 µm. Hay tính giá trị lực ma sát trượt thì hãy nhớ là 



lực ma sát trượt luôn vào khoảng trên dưới chục phần trăm của áp lực. Trong ví dụ 

sau, hai con số 0,5 N và 6,48 N rõ ràng là không thể chấp nhận được. 

  Một ô tô có khối lượng 2 tấn đang chuyển động với vận tốc 36 km/h thì tắt máy, sau 

khi đi được đoạn đường 200m thì dừng hẳn. Lực ma sát trung bình tác dụng lên ô tô 

trong quá trình này có độ lớn  

A. 500 N;  B. 0,5 N; C. 6,48 N;       D. 6480 N. 

  Bao giờ cũng vậy, trong 4 phương án trả lời, với một chút tinh ý và óc phán đoán 

nhanh, trên cơ sở kiến thức đã học, bạn luôn luôn có thể loại trừ ngay 2 phương án 

không hợp lí. 

 Chiêu thứ 5. Luôn luôn cẩn thận với những từ phủ định trong câu hỏi, cả trong phần 

đề dẫn lẫn trong các phương án trả lời. Không phải người ra đề thi nào cũng “nhân từ” 

mà in đậm, in nghiêng, viết hoa các từ phủ định cho bạn đâu. Hãy đánh dấu các từ phủ 

định để nhắc nhở bản thân không phạm sai lầm.  

Ví dụ: Taàn soá dao ñoäng cuûa con laéc loø xo không phụ thuộc vào 

A. Ñoä cöùng cuûa loø xo.  B. Khoái löôïng cuûa vaät naëng. 

C. Caùch kích thích ban ñaàu. D. Caùc caâu treân ñeàu ñuùng. 

  Hãy nhớ là mỗi kì thi có không ít sĩ tử “trận vong” chỉ vì những chữ “không” chết 

người như trên đây ! 

 Chiêu thứ 6. Tương tự, bạn phải cảnh giác với những câu hỏi yêu cầu nhận định phát 

bieåu là đúng hay sai. Làm ơn đọc cho hết câu hỏi. Thực tế có bạn chaúng đọc hết câu 

đã vội trả lời rồi. 

 Ví dụ: Chọn câu phát biểu ĐÚNG.  

A. Khi ñöa ñoàng hoà quaû laéc leân cao thì ñoàng hoà chaïy nhanh hôn. 

B. Khi nhieät ñoä giaûm thì ñoàng hoà quaû laéc chaïy chaäm hôn. 

C. Chu kì dao ñoäng cuûa con laéc loø xo phuï thuoäc gia toác troïng tröôøng. 

D. Chu kì dao ñoäng cuûa con laéc loø xo khoâng phuï thuoäc nhieät ñoä. 
 Cho như câu này là nhân đạo lắm ! Sĩ tử có thể chết “bất đắc kì tử” vì những câu 

“thòng” phía sau như câu sau đây, mà không hiểu sao, có nhiều bạn không thèm đọc 

đến khi làm bài ! 

  Khi moät vaät dao ñoäng ñieàu hoaø thì:  
A. động lượng của vật biến thiên; 

B. thế năng của vật biến thiên; 

C. động năng của vật biến thiên; 
D. cơ năng của vật biến thiên. 
Chọn đáp án SAI. 



 Chiêu thứ 7. Đặc ñieåm của bài kiểm tra trắc nghiệm là phạm vi bao quát kiến thức 

rộng, có khi chỉ những “chú ý”, “lưu ý”, “nhận xét” nhỏ lại giúp ích cho bạn rất nhiều 

khi lựa chọn phương án trả lời. Nắm chắc kiến thức và tự tin với kiến thức mà mình 

có, không để bị nhiễu vì những dữ kiện cho không cần thiết. 

Ví duï: Cho ñoaïn maïch xoay chieàu RLC trong ñoù R = 80Ω, cuoän daây coù ñieän trôû 

thuaàn r = 30Ω, coù ñoä töï caûm L = 
π

2 H vaø tuï ñieän coù ñieän dung C thay ñoåi ñöôïc. Ñaët 

vaøo hai ñaàu ñoaïn maïch moät hieäu ñieän theá xoay chieàu u = 220 2 sin(100πt - 
6

π ) 

(V). Ñieàu chænh ñieän dung cuûa tuï ñieän ñeå cöôøng ñoä doøng ñieän trong maïch ñaït giaù trò 

cöïc ñaïi khi ñoù coâng suaát tieâu thuï traân maïch laø: 

A. 440W. B. 484W. C. 220W. D. 242W. 

 ÔÛ ñaây ta khoâng caàn quan taâm ñeán giaù trò cuûa ñoä töï caûm L, ñieän dung C cuûa tuï 

ñieän, taàn soá goùc ω hay pha ban ñaàu ϕ cuûa hieäu ñieän theá, nhöõng giaù trò naøy ñöa vaøo 

chæ ñeå gaây nhieãu, ñieàu quan troïng laø ta phaûi bieát tính giaù trò cuûa cöôøng ñoä doøng ñieän 

cöïc ñaïi vaø coâng suaát tieâu thuï treân maïch khi ñoù. 

  Trên đây là một số thủ thuật làm bài kiểm tra trắc nghiệm vật lí. Hi vọng là mấy 

“chiêu thức” đơn sơ này có thể giúp ích cho các em phần nào khi bước vào phòng thi. 

Tuy nhiên, có một điều tôi muốn nhấn mạnh với bạn rằng: Cho dù hình thức kiểm tra, 

đánh giá có thay đổi như thế nào đi nữa thì học cho chắc và bình tĩnh, tự tin khi làm 

bài vẫn là hai yếu tố then chốt quyết định cho sự thành công của các em.  


