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Mã đề thi 234 

                            
                            PHẦN BẮT BUỘC  CHO TẤT CẢ CÁC THÍ SINH( 40 CÂU) 

Câu 1: Nhà thầy THÀNH  ở gần đài phát, việc thu sóng của một đài khác gặp rất nhiều khó khăn đó là do. 
     A. Cả B,C,D            B. Sóng giao thoa với nhau .     C. Sóng triệt tiêu lẫn nhau  D. Sóng chèn nhau. 

Câu 2: Vạch thứ nhất và vạch thứ tư của dãy Banme trong quang phổ của nguyên tử hyđrô có bước sóng lần 

       lượt là 
1 656,3nmλ =  và 2 410,2nmλ = . Bước sóng của vạch thứ ba trong dãy Pasen là 

     A. 182,6 mµ  B. 986nm  C. 1094 mµ                 D. 1094nm  

Câu 3: Khi chiếu một chùm sáng đỏ xuống bể bơi, người lặn sẽ thấy chùm sáng trong nước có màu gì ? 
A. Màu hồng nhạt, vì vận tốc của ánh sáng trong nước nhỏ hơn trong không khí. 
B. Vẫn màu đỏ vì tần số của tia sáng màu đỏ trong nước và trong không khí là như nhau. 
C. Màu thông thường của nước .    D. Màu da cam, vì bước sóng đỏ dưới nước ngắn hơn trong không khí. 

Câu 4: 23
11 Na  là chất phóng xạ β −   và biến thành Magiê có chu kỳ bán rã là 15 giờ. Ban đầu có 1 lượng Na  

     nguyên chất. Sau thời gian bao lâu thì tỉ số giữa số hạt nhân Mg và Na bằng 3 ? 
A. 30 giờ B. 7,5 giờ C. 15 giờ D. 45 giờ 

Câu 5: Hạt nhân Po
210
84  phóng xạ α  và biến thành hạt nhân X. Lúc đầu có 42g  poloni. Sau 3 chu kì khối  

     lượng chất X được tạo thành là. 
A. 36,75 g B. 5,25 g C. Một giá trị khác . D. 36,05 g 

Câu 6: Một vật dao động điều hoà với tần số góc 10 5 rad/s. Tại thời điểm t = 0 vật có li độ 2cm và có vận  

     tốc  v = -20 15 cm/s. Phương trình dao động của vật là: 

A. x = 2cos(10 5 t -π /3) cm. B. x = 4cos(10 5 t + π /3) cm 

C. x = 4cos(10 5 t - 2π /3) cm D. x = 2cos(10 5 t + 2π /3) cm 

Câu 7: Tụ điện của mạch dao động có điện dung C = 1 µ F , ban đầu được tích điện đến hiệu điện thế  100 V , 
sau đó cho mạch điện thực hiện dao động  điện từ tắt dần. Năng lượng mất mát của mạch từ khi bắt đầu thực 
hiện dao động đến khi dao động tắt hẳn là. 

A. ∆ W = 5 mJ B. ∆ W = 10 J C. ∆ W = 5 J D. ∆ W = 10 mJ 

Câu 8: Chọn câu sai về phóng xa. 
A. Phóng xạ là hiện tượng hạt nhân tự động phóng ra các tia phóng xạ và biến đổi thành hạt nhân khác 
B. Không thể thay đổi thành phần tia phóng xạ phát ra từ một chất phóng xạ . 

     C. Phóng xạ là hiện tượng hạt nhân khi bị kích thích phóng ra các tia phóng xạ và biến đổi thành hạt nhân khác 
D. Hiện tượng phóng xạ  tuân theo định luật phóng xạ và các định luật bảo toàn của phản ứng hạt nhân 

Câu 9: Phát biểu nào sau đây khi nói về tính chất của sóng điện từ là không đúng . 
A. Sóng điện từ mang năng lượng .                                            B. Sóng điện từ là sóng ngang . 
C. Sóng điện từ có thể bị phản xạ,khúc xạ , giao thoa .    D. Vận tốc sóng điện từ gần bằng vận tốc ánh sáng 

Câu 10: Chu kì bán rã của C
14
6  là 5510 năm. Một mẩu gỗ cổ có độ phóng xạ là 193 phân rã/phút. Một mẩu gỗ  

khác, cùng loại  cùng khối lượng của cây mới hạ xuống có độ phóng xạ 1550 phân rã/phút.  
 Tuổi của mẩu gỗ cổ là . 
A. 11020  năm B. 38580  năm C. 1652,5 năm. D. 16525 năm . 

Câu 11: Cho một hộp kín X chỉ chứa 1 phần tử là R,L, C, mắc hộp kín  trên vào mạch điện xoay chiều có  

     U = const  khi đó dòng điện trong mạch có một giá trị nào đó. Mắc thêm một phần tử khác vào mạch thì  

     thấy dòng điện trong mạch đạt giá  trị cực đại là vô cùng. Các phần tử trong X và mắc thêm là gì? 
A. R và L B. L và C C. R và R’ D. R và C . 

Câu 12: Cho mạch điện R,L,C cho u = 240 2 cos(100πt) V, R = 40 Ω  ,  ZL = 60 Ω   , ZC = 20 Ω  
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 Viết biểu thức của cường độ dòng điện trong mạch 

A. i = 6cos(100πt) A.                                       B. i = 3 2  cos(100πt)A.   

C. i =  6cos(100πt – π/4) A                                D. i = 3 2  cos(100πt – π/4) A 
Câu 13: Một nguồn O dao động với tần số f =50Hz tạo ra sóng trên mặt nước có biên độ 3cm (coi như  
   không đổi khi sóng truyền đi). Biết khoảng cách giữa 7 gợn lồi liên tiếp là 9 cm. Điểm M nằm trên mặt  
    nước cách nguồn O đoạn bằng 5cm.Chọn t =0 là lúc phần tử nước tại O đi qua vị trí cân bằng theo chiều  
  dương. Tại thời điểm t1 li độ dao động tại M  bằng  2cm.  
  Li độ dao động tại M vào thời điểm t2 = t1+2,01(s) bằng bao nhiêu? 
A. 0 cm B. -2cm C. -1,5 cm D. 2cm 

Câu 14: Phần cảm của máy phát điện xoay chiều một pha là phần : 
A. Tạo ra dòng điện                                              B. Đưa dòng điện ra mạch ngoài  
C. Tạo từ trường                                                   D. Gồm hai vành khuyên và hai chổi quét  

Câu 15: Hàm nào sau đây biểu thị đường biểu diễn thế năng trong dao động điều hòa đơn giản? 
A. U = Ax2 + C B. U = Ax2+ Bx + C C. U = C D. U = x + C 

Câu 16: Trên  mặt  nước có hai nguồn sóng cơ A và B giống hệt nhau  dao động điều hoà với tần số f = 25 Hz  
     Theo phương thẳng đứng. Tại điểm M nằm trên một đường cong gần đường trung trực của AB nhất mặt  
      nước dao động với  biên độ cực đại,  khoảng cách từ M đến A và B là 18 cm và 21 cm.  
     Vận tốc truyền sóng trên mặt nước là : 

A. v = 75 cm/s B. v = 120 cm/s C. v = 50 cm/s D. v = 100 cm/s 

Câu 17: Mạch dao động lý tưởng LC. Có  C = 0.5 µF, hiệu điện thế cực đại trên 2 bản tụ là 6 (v) thì năng 
lượng điện từ  

       của mạch dao động là : 
A. 9.10-3(J). B. 9.10-6(J). C. Kết quả khác. D. 9.10-7(J). 

Câu 18: Cho con lắc đơn.Biết tỷ số giữa lực căng cực đại và lực căng cực tiểu  trong quá trình dao động là 4.  
        Biên độ góc α 0  là : 

A. α 0  = 900 B. α 0  = 450 C. α 0  = 600 D. α 0  = 300 

Câu 19: Mạch dao động chọn sóng của một máy thu gồm một cuộn dây thuần cảm L bằng 0,5mH và tụ điện  

     có điện dung biến  đổi được từ 20pF đến 500pF. Máy thu có thể bắt được tất cả các sóng vô tuyến điện có  

    giải sóng nằm trong khoảng nào ? 
A. 18,85m đến 188m B. 600m đến 1680m C. 100m đến 500m D. 188,4m  đến 942m 

Câu 20: Một TV màn hình tinh thể lỏng (TLC) và màn hình sử dụng ống phóng điện tử  khác nhau căn bản ở 
A. Độ NET khác nhau.                                         B. Tiêu thụ điện khác nhau  
C. Khả năng phát xạ X.  D. Hoạt động cùng một nguyên lý 

Câu 21: Mạch  dao động  điện từ điều hoà LC gồm tụ C = 30 nF và một cuộn cảm  L = 25 mH. Nạp điện cho  

     tụ đến hiệu điện thế 4,8 V rồi cho phóng điện  qua cuộn cảm , cường độ dòng điện hiệu dụng trong mạch là   

     A. I = 3,72 mA B. I = 7,44 mA                           C. I = 4,28 mA                      D. I = 0.372 mA 

Câu 22: Tia cực tím  được ký hiệu như sau . Chọn phương án SAI. 
A. UVC, UVA B. UVA, UVB C. UVB, UVC D. UVD, UVC. 

Câu 23: Ánh sáng vàng trong chân không có bước sóng là 589nm. Vận tốc của ánh sáng vàng trong một loại  

   thủy tinh  là 81,98.10 /m s . Bước sóng của ánh sáng vàng trong thủy tinh đó là: 
A. 0,389 mµ  B. 982nm  C. 458nm  D. 0,589 mµ  

Câu 24: Sóng cơ không đựơc tạo ra trong trường hợp nào sau đây? 
A. Lấy búa gõ vào đường ray xe lửa.     B. Tiếng cá heo gọi bầy.       C. Tiếng vượn hú  D. Tiếng còi tàu. 

Câu 25: Trong thí nghiệm  giao thoa ánh sáng nếu  ta làm cho hai nguồn kết hợp lệch pha thì vân sáng trung 
tâm sẽ: 

A. Không thay đổi.                                                      B. Xê dịch về phía nguồn sớm pha.    
C. Xê dịch về phía nguồn trễ pha. D. Sẽ không còn vì không có giao thoa 

Câu 26: Catốt của tế bào quang điện có công thoát electrôn bằng 3,55eV. Người ta lần lượt chiếu vào catốt 
này các bức xạ có bước sóng λ 1 = 0,390 µm và λ 2 = 0,270 µm.  Để dòng quang điện hoàn toàn triệt tiêu 
cần đặt vào giữa catốt và anốt một hiệu điện thế có giá trị nhỏ nhất bằng bao nhiêu?  
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 Cho h = 6,625.10-34Js; c = 3.108m/s; |qe| = 1,6.10-19C. 
A. 1,05V B. 0,8V C. 2,45V D. 1,62V 

Câu 27: Bộ lọc là một thiết bị có thể làm : 
A. Giảm sự nhấp nháy của dòng điện  chỉnh lưu .      B. Lọc sạch sự nhấp nháy của dòng điện sau chỉnh lưu   
C. Tăng sự nhấp nháy của dòng điện  chỉnh lưu một cách đáng kể . 
D. Triệt tiêu hoàn toàn sự nhấp nháy của dòng điện  chỉnh lưu . 

Câu 28: Một dòng điện xoay chiều có tần số f = 50Hz. Trong mỗi giây dòng điện đổi chiều bao nhiêu lần?  

        Hãy chọn đáp án đúng 
A. 100 lần B. 200 lần C. 50 lần D. 25 lần 

Câu 29: Phát biểu nào sau đây là đúng khi nói về hiện tượng quang điện? 
A. Là hiện tượng electron bứt ra khỏi bề mặt tấm kim loại khi có ánh sáng thích hợp chiếu vào nó. 
B. Là hiện tượng electron bứt ra khỏi bề mặt tấm kim loại khi tấm kim loại bị nung nóng đến nhiệt độ rất cao. 
C. Là hiện tượng electron  bứt ra khỏi bề mặt tấm kim loại khi tấm kim loại bị nhiễm điện do tiếp xúc với  
một vật đã bị nhiễm điện khác. 
D. Là hiện tượng electron  bứt ra khỏi bề mặt tấm kim loại khi tấm kim loại do tác dụng của từ trường. 

Câu 30: Một mẫu chất phóng xạ, sau thời gian t1 còn 20% hạt nhân chưa bị phân rã. Đến thời điểm  
    t2  = t1+100 (s)  số hạt nhân chưa bị phân rã chỉ còn 5%. Chu kỳ bán rã của đồng vị phóng xạ đó là: 

A. 400(s) B. 25(s) C. 300(s) D. 50(s) 

Câu 31: Cho mạch R,L,C, cho u = 30 2  sin(100πt)V, khi R = 9 Ω   thì i1 lệch pha ϕ1 so với u. 
                    Khi R = 16 Ω   thì  i  lệch ϕ2 so với  u. Cho độ lớn của ϕ1 + ϕ2 = π/2.   Xác định L. 

A. 0,32/π H B. 0,08/π H. C. Một Kết quả khác D. 0,24/π H. 

Câu 32: Một con lắc đơn dài  25 cm, hòn bi nặng 10 g và mang điện tích 10-4 C. Lấy g = 10 m/ s2. Treo con  

     lắc đơn giữa 2 bản kim loại song song thẳng đứng cách nhau 20 cm. Đặt 2 bản dưới hiệu điện thế một 
chiều 80 V. Chu kỳ dao động của con lắc với biên độ nhỏ là: 

A. 0,96 s. B. 0,69 s. C. 9,6 s. D. 0,5 s. 

Câu 33: Một bếp điện hoạt động ở lưới điện có tần số f = 50Hz. Người ta mắc nối tiếp một cuôn dây thuần  

  cảm với một bếp điện, kết quả là làm cho công suất của bếp giảm đi và còn lại một nửa công suất ban đầu.  

  Tính độ tự cảm của cuộn dây  nếu điện trở của bếp là R = 20 Ω . 
A. 0,056(H) B. 0,56(H) C. 0,064(H). D. 0,64(H) 

Câu 34: Một con lắc đơn treo vào trần thang máy chuyển động thẳng chậm dần đều lên trên. Thì: 
A. Chu kỳ dao động của con lắc là không đổi.             
B. Vị trí cân bằng của con lắc lệch phương thẳng đứng góc α . 
C. Chu kỳ dao động của con lắc tăng.                           D. Chu kỳ dao động của con lắc giảm. 

Câu 35: Một con lắc lò xo nếu tần số tăng lên 4 lần và biên độ giảm 2 lần thì nănng lượng của nó sẽ: 
A. Giảm 8 lần. B. Tăng 8 lần. C. Giảm 4 lần. D. Tăng 4 lần. 

Câu 36: Một vật dao động điều hoà với biểu thức li độ π
= π −

5
x 4cos(0,5 t )

6
, trong đó x tính bằng cm và t tính  

  bằng (s).Vào thời điểm nào sau đây vật sẽ đi qua vị trí x =2 3 cm theo chiều âm của trục toạ độ? 
A. t = 2/3(s). B. t = 6(s). C. t = 4/3(s). D. t = 3(s). 

Câu 37: Điện áp được đưa vào cuộn sơ cấp của một máy biến áp  là 220 (V). Số vòng của cuộn sơ cấp và thứ 
cấp tương ứng là 1100 vòng và 50 vòng. mạch thứ cấp gồm một điện trở thuàn 8 Ω , một cuộn cảm có điện trở 
2 Ω  và một tụ điện. Khi đó  dòng điện chạy qua cuộn sơ cấp là 0,032A. Độ lệch pha giữa điện áp và cường độ 
dòng điện trong mạch thứ cấp là: 

A. +
6

π
  hoặc  -

6

π
. B. +

4

π
  hoặc  -

4

π
 C. -

4

π
   hoặc  +

6

π
. D. +

4

π
  hoặc  -

6

π
. 

Câu 38: Trong thí nghiệm Iâng về giao thoa ánh sáng, người ta dùng ánh sáng có bước sóng 700nm và nhận  

    được một vân  sáng thứ 3 tại một điểm M nào đó trên màn. Để nhận được vân sáng bậc 5 cũng tại vị trí đó 

    thì phải dùng ánh sáng với bước sóng là 
A. 500nm B. 420nm C. 750nm D. 630nm 

Câu 39: Tia leze không có . 
A. Độ định hướng cao     .B. Độ đơn sắc cao .            C. Màu trắng.                D. Cường độ cao . 
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Câu 40: Xét sóng trên mặt nước, một điểm A trên mặt nước dao động với biên độ là 3 cm, biết lúc  t = 2 s  
     tại A  có li độ x = 1,5 cm và đang chuyển động theo chiều dương với f = 20 Hz. Biết B chuyển động cùng  
     pha vơí  A,  gần A nhất cách A là 0,2 m. Tính vận tốc truyền sóng 

A. v = 3 m/s B. v = 5m/s. C. v = 4 m/s D. v = 6m/s 
  PHẦN TỰ CHỌN    (Thí sinh làm một trong hai phần sau) 
I. BAN NÂNG CAO: 

Câu 1: Một vật rắn quay quanh trục cố định có phương trình tốc độ góc : )/(2100 sradt−=ω . Tại thời điểm 

     t = 0(s) vật có toạ độ góc rad200 =ϕ . Phương trình biểu diễn chuyển động quay của vật là : 

A. )(10020 2
radtt ++=ϕ    B. )(10020 2

radtt −+=ϕ     C. )(2020 2
radtt −−=ϕ     D. )(20100 2

radtt −+=ϕ . 

Câu 2: Một mạch dao động gồm một cuộn dây có độ tự cảm L = 2 µ H và một tụ điện có tần số dao động  

  riêng 15MHz. Hiệu điện thế cực đại trên tụ điện nếu năng lượng lớn nhất của cuộn cảm là W = 4.10-10J là: 
A. 38  (V) B. 34 (V) C. 3,8 (V) D. 3,4 (V) 

Câu 3: Các ngôi sao được sinh ra từ những khối khí lớn quay chậm và co dần thể tích lại do tác dụng của lực  

 hấp dẫn. Vận tốc góc quay của sao 
A. Không đổi. B. Bằng không. C. Tăng lên. D. Giảm đi. 

Câu 4: Hai vật sáng có bản chất khác nhau, khi nung nóng thì cho hai quang phổ liên tục 
A. Hoàn toàn giống nhau.                                           B. Khác nhau hoàn toàn  
C. Giống nhau khi mỗi vật có nhiệt độ thích hợp.     D. Giống nhau khi cùng nhiệt độ 

Câu 5: Tia tử ngoại phát ra mạnh từ. 
A. Màn hình TV B. Hồ quang điện. C. Lò vi sóng . D. lò sưởi điện 

Câu 6: Một xe cứu  thương chạy với tốc 90 km/h, hú còi liên tục với tần số 1500 Hz và vượt qua một người 
chạy xe máy có  tốc độ 36 km/h. Sau khi xe cứu thương vượt qua, người đi xe máy nghe thấy tiếng  còi của  
xe cứu thương có tần số  bằng bao nhiêu ? Lấy tốc độ truyền âm trong không khí là 340 m/s. 

         A. 1735 Hz .         B. 1438 Hz.                           C. 1511 Hz.                  D. 1373 Hz. 

Câu 7: Catốt của tế bào quang điện  có công thoát êlectron  là 3,5 ev. Chiếu vào catốt chùm ánh sáng có bước  

  sóng λ  thì dòng quang điện triệt tiêu khi UAK ≤ - 2,5V.  Bước sóng của ánh sáng kích thích là: 
A. λ  = 0,213 µ m B. λ  =  0,576 µ m C. λ  = 0,675 µ m D. λ  =  0,365 µ m 

Câu 8: Ký hiệu E, L và I lần lượt là động năng quay, momen động lượng và momen quán tính của một vật.  

           Biểu thức nào sau đây đúng? 

A. EIL =  B. EIL 2=  C. 22ELI =  D. 2

2

1
ILE =  

Câu 9:     Điện áp đặt vào hai đầu tụ điện là U = 110 V, tần số f1 = 50Hz. Khi đó dòng điện qua tụ là I1 = 0,2A.  

               Để dòng điện qua tụ là I2 = 0,5 A thì cần tăng hay giảm tần số bao nhiêu lần? 
A.  Tăng 3,5 lần B. Giảm 3,5 lần. C. giảm 2,5 lần D.  Tăng 2,5 lần 

Câu 10: Một bánh xe quay nhanh dần đều trong 4s tốc độ góc tăng từ 120vòng/phút lên 360vòng/phút. 
   Gia tốc góc của  bánh xe là: 

A. 4π rad/s2 B. 2π rad/s2 C. 3π rad/s2 D. 5π rad/s2
---------------------------------------------- 

II. BAN CƠ BẢN  

Câu 1: Một đoạn mạch gồm cuộn dây thuần cảm có độ tự cảm 
1

10
L H

π
= , mắc nối tiếp với một tụ điện có 

điện dung C và một điện trở 40R = Ω . Cường độ dòng điện chạy qua đoạn mạch ( )2sin 100i t Aπ= . Tính điện 

dung C của tụ điện  và công suất trên đoạn mạch, biết tổng trở của đoạn mạch 50Z = Ω . 

A. 1
; 80

4
mF W

π
 B. 4

; 80mF W
π

 C. 
310

; 120
2

F W
π

−

 D. 
310

; 40
4

F W
π

−

 

Câu 2:Một mạch dao động LC có tụ điện với điện dung C = 1 µ F và tần số dao động riêng là 600Hz. Nếu mắc 
thêm 1 tụ C’song song với tụ C thì tần số dao động riêng của mạch là 200Hz. Hãy tìm điện dung của tụ C’ 

 
A. 7 µ F B. 2 µ F. C. 6 µ F D. 8 µ F 

Câu 3: Một người “hú”cúi đầu nói xuống giếng sâu thấy có âm vang vọng lại. Lúc này đang có hiện tượng gì? 
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A. phản xạ sóng. B. Khúc xạ C. Sóng dừng. D. Không xác định. 

Câu 4: Cho mạch R,L,C, u = 150 2  sin(100πt) (V),  L = 2/π (H), C = 10-4/0,8π( F), mạch tiêu thụ với công 
suất  P = 90 W.  Xác định R trong mạch. 

A. 90 Ω                            B. 160 Ω                            C. 160 Ω  hoặc 250 Ω  D. 90 Ω   hoặc 160 Ω  

Câu 5: Các vạch trong dãy Banme thuộc vùng nào trong các vùng sau? 
A. Vùng hồng ngoại,     
B. Một phần nằm trong vùng ánh sáng nhìn thấy, một phần nằm trong vùng tử ngoại. 
C. Vùng tử ngoại        
D. Một phần nằm trong vùng ánh sáng nhìn thấy, một phần nằm trong hồng ngoại. 

Câu 6: Một con lắc đơn có độ dài bằng 1. Trong khoảng thời gian ∆t nó thực hiện 12 dao động. Khi giảm độ  

 dài của nó bớt 16cm, trong cùng khoảng thời gian ∆t như trên, con lắc thực hiện 20 dao động.  

 Cho biết g = 9,8 m/s2 . Tính độ dài ban đầu của con lắc. 
A. 25cm B. 40cm C. 30cm . D. 50cm 

Câu 7: Trong thí nghiệm dao thoa sóng trên mặt nước hai nguồn kết hợp A, B dao động với tần số f = 16Hz 
tại M cách các nguồn những khoảng 30cm, và 25,5cm thì dao động với biên độ cực đại, giữa M và đường 
trung trực của AB  có 2 dãy cực đại khác. Xác định v truyền sóng. 

A. 26 cm/s B. 48 cm/s C. 24 cm/s D. 52 cm/s 
Câu 8: Trong  quang  phổ của  nguyên tử  Hyđrô, vạch có tần số  nhỏ  nhất của  dãy  Laiman  là   f1 = 8,22.1014 Hz, 

vạch có  tần số lớn nhất của dãy Banme là  f2 = 2,46.1015 Hz. Năng lượng ion hoá nguyên tử Hyđrô từ trạng 
thái cơ bản là: 

A. Một giá trị khác . B. 13,5 eV. C. 8.8 eV. D. 135.10-19 J. 

Câu 9: Trong dao động điều hòa, phát biểu nào sau đây là là KHÔNG đúng. 
A. Cứ sau một khoảng thời gian T thì  gia tốc của vật lại trở về giá trị ban đầu. 
B. Cứ sau một khoảng thời gian T thì vận tốc của vật lại trở về giá trị ban đầu. 
C. Cứ sau một khoảng thời gian T thì biên độ của vật lại trở về giá trị ban đầu. 
D. Cứ sau một khoảng thời gian T thì vật lại trở về vị trí ban đầu. 

Câu 10: Một nguồn ban đầu chứa 0N  hạt nhân nguyên tử phóng xạ. Có bao nhiêu hạt nhân này bị phân rã sau 

thời gian bằng 3 chu kỳ bán rã ? 

               A. 0

7

8
N               B. 0

1

16
N               C. 0

2

3
N                     D. 0

1

8
N  


