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物理シラバス EJU syllabus for Physics Giới hạn môn Lý  
Tiếng Nhật Tiếng Anh Tiếng Việt Tham khảo 

I. 力学  
1.  運動と力  

I. Mechanics 
1. Motion and force  

I. Cơ học 
1.  Lực và chuyển động 

 

(1) 運動の表し方: 位置，

変位，速度，加速度，相

対運動，落体の運動，水

平投射，斜方投射 

(1) Description of motion 
Position, displacement, 
velocity, acceleration, relative 
motion, free fall, projectile 
motion 

(1) Cách biểu diễn chuyển động 
Vị trí, độ dời, tốc độ, gia tốc, 
chuyển động tương đối, chuyển 
động của vật rơi, ném ngang, 
ném xiên 

Vật lí 10  
Chương I. Động học 
chất điểm 
Chương II. Động lực 
học chất điểm 

(2)さまざまな力: 力，重

力，摩擦力，抗力，張

力，弾性力，液体や気体

から受ける力 
 

(2) Various forces 
Force, gravity, frictional force, 
normal force, tension, elastic 
force, force exerted by liquid or 
gas 

(2) Các loại lực 
Lực, trọng lực, lực ma sát, phản 
lực, lực căng, lực đàn hồi, cơ học 
chất lưu 
 

Vật lí 10 
Chương II. Động lực 
học chất điểm 

(3) 力のつり合い: 力の合

成・分解，力のつり合い  
 

(3) Equilibrium of forces 
Resultant and resolution of 
forces, equilibrium of forces 

(3) Cân bằng lực 
Hợp thành, phân tích, cân bằng 
lực 
 

Vật lí 10 
Chương II. Động lực 
học chất điểm 
Chương III. Tĩnh học 
vật rắn 

(4) 剛体にはたらく力の

つり合い:  力のモーメン

ト，合力，偶力，剛体の

つり合い，重心 
 

(4) Equilibrium of forces acting 
on rigid bodies 
Torque, resultant force, couple 
of forces, equilibrium of rigid 
bodies, center of mass 
 

(4) Cân bằng lực ở vật rắn 
Momen lực, hợp lực, ngẫu lực, 
cân bằng của vật rắn, trọng tâm 

Vật lí 10 
Chương III. Tĩnh học 
vật rắn 
Vật lí 12 
Chương I. Động lực 
học vật rắn 
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(5) 運 動 の 法 則 :   
ニュートンの運動の 3 法

則，力の単位と運動方程

式，単位系と次元 

(5) Laws of motion 
Newton’s laws of motion, unit 
of force and equation of 
motion, system of units and 
dimension 
 

(5) Các định luật về chuyển động 
3 định luật của Newton, phương 
trình và đơn vị của lực, hệ đơn vị 
và thứ nguyên 
 
 

Vật lí 10  
Chương II. Động lực 
học chất điểm 

6）摩擦や空気の抵抗を

受ける運動 : 静止摩擦

力，動摩擦力，空気の抵

抗と終端速度 

(6) Motion in the presence of 
friction and/or air resistance 
Static friction force, kinetic 
friction force, air resistance and 
terminal velocity 

(6) Chuyển động có ma sát và lực 
cản từ không khí 
Lực ma sát nghỉ, ma sát động, lực 
cản không khí và vận tốc cuối. 

Vật lí 10 
Chương II. Động lực 
học chất điểm 

2．エネルギーと運動量 
 

2. Energy and momentum  2. Năng lượng và động lượng  

（1）仕事と運動エネル

ギー 
仕事の原理，仕事率，運

動エネルギー 

(1) Work and kinetic energy 
Principle of work, power, 
kinetic energy 
 
 

(1) Công và năng lượng chuyển 
động 
Nguyên lí của công, công suất và 
năng lượng chuyển động 
 
 

Vật lí 10  
Chương IV. Các định 
luật bảo toàn 

（2）位置エネルギー: 重
力による位置エネルギ

ー，弾性力による位置エ

ネルギー 
 

(2) Potential energy 
Potential energy due to gravity, 
potential energy due to elastic 
force 
 

(2) Thế năng 
Thế năng trọng trường, thế năng 
đàn hồi 
 

Vật lí 10 
Chương IV. Các định 
luật bảo toàn 

（3）力学的エネルギー

の保存  
(3) Conservation of 
mechanical energy 

(3) Bảo toàn cơ năng Vật lí 10 Chương IV. 
Các định luật bảo toàn  
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（4）運動量と力積: 運動

量と力積，運動量保存，

分裂と合体  

(4) Momentum and impulse 
Momentum and impulse, law 
of conservation of momentum, 
fission and coalescence 

(4) Động lượng và xung lượng 
Động lượng và xung lượng, định 
luật bảo toàn động lượng,  

Vật lí 10 
Chương IV. Các định 
luật bảo toàn 
  

（5）衝突: 反発係数（は

ねかえり係数），弾性衝

突，非弾性衝突  

(5) Collision 
Coefficient of restitution, 
elastic collision, inelastic 
collision 

(5) Va chạm 
Hệ số va chạm, va chạm đàn hồi, 
va chạm không đàn hồi 

Vật lí 10 
Chương IV. Các định 
luật bảo toàn 

3．さまざまな力と運動  3. Various forces and motion  3. Các loại lực và chuyển động  
（1）等速円運動  
速度と角速度，周期と回

転数，加速度と向心力，

等速でない円運動の向心

力  

(1) Uniform circular motion 
Velocity and angular velocity, 
period and rotational 
frequency, acceleration and 
centripetal force, centripetal 
force in non-uniform circular 
motion 

(1) Chuyển động tròn đều 
Tốc độ dài và tốc độ góc, chu kì 
và tần số, gia tốc và lực hướng 
tâm, lực hướng tâm của chuyển 
động tròn không đều 

Vật lí 10.  
Chương I. Động học 
chất điểm 
  

（2）慣性力  
慣性力，遠心力  

(2) Inertial force 
Inertial force, centrifugal force 

(2) Lực quán tính 
Lực quán tính, lực li tâm 

Vật lí 10. Chương II. 
Động lực học chất điểm 

（3）単振動  
変位，速度，加速度，復

元力，振幅，周期，振動

数，位相，角振動数，ば

ね振り子，単振り子，単

振動のエネルギー  
 

(3) Simple harmonic motion 
Displacement, velocity, 
acceleration, restoring force, 
amplitude, period, frequency, 
phase, angular frequency, 
spring pendulum, simple 
pendulum, energy of simple 
harmonic motion 

(3) Dao động nhỏ 
Độ dời, tốc độ, gia tốc, lực phục 
hồi, biên độ, chu kì, tần số, pha, 
tần số góc, lò xo, con lắc đơn, 
năng lượng của dao động nhỏ 

Vật lí 12.  
Chương II. Dao động 
cơ 
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（4）万有引力  
惑星の運動（ケプラーの

法則），万有引力，重

力，万有引力の位置エネ

ルギー，力学的エネルギ

ーの保存  

(4) Universal gravitation 
Planetary motion (Kepler’s 
laws), universal gravitation, 
gravity, potential energy of 
universal gravitation, 
conservation of mechanical 
energy 

(4) Lực hấp dẫn 
Chuyền động của các hành tinh 
(định luật của Kepler), Lực hấp 
dẫn, trọng lực, thế năng hấp dẫn, 
bảo toàn cơ năng  

Vật lí 10  
Chương II. Động lực 
học chất điểm 
Chương IV. Các định 
luật bảo toàn. 
 

II. 熱  
1．熱と温度  

II. Thermodynamics 
1. Heat and temperature  

II. Nhiệt học 
1. Nhiệt và nhiệt độ 

 

（1）熱と温度  
熱運動，熱平衡，温度，

絶対温度，熱量，熱容

量，比熱，熱量の保存  

(1) Heat and temperature 
Thermal motion, thermal 
equilibrium, temperature, 
absolute temperature, heat 
quantity, heat capacity, specific 
heat, conservation of heat 
quantity 
 

(1) Nhiệt và nhiệt độ 
Chuyển động nhiệt, cân bằng 
nhiệt, nhiệt độ, nhiệt độ tuyệt đối, 
nhiệt lượng, nhiệt dung, nhiệt 
dung riêng, bảo toàn nhiệt năng 

Vật lí 8  
Chương II. Nhiệt học 
 

（2）物質の状態  
物質の三態，融点，沸

点，融解熱，蒸発熱，潜

熱，熱膨張  

(2) Status of matter 
Three states of matter (gas, 
liquid, solid), melting point, 
boiling point, heat of fusion, 
heat of evaporation, latent heat, 
heat expansion 
 

(2) Trạng thái của vật chất 
 Ba trạng thái của vật chất, điểm 
nóng chảy, điểm sôi, nhiệt nóng 
chảy, nhiệt bay hơi, nhiệt ẩn, sự 
nở vì nhiệt 
 
 

Vật lí 10 
Chương VI. Chất khí 
Chương VII. Chất 
rắn và chất lỏng. Sự 
chuyển thể. 
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（3）熱と仕事 

熱と仕事，内部エネルギ

ー，熱力学第 1 法則，不

可逆変化，熱機関，熱効

率，熱力学第 2 法則  

(3) Heat and work 
Heat and work, internal energy, 
the first law of 
thermodynamics, irreversible 
change, heat engine, thermal 
efficiency, the second law of 
thermodynamics 

(3) Nhiệt và công 
Nhiệt và công, nội năng, định 
luật 1 về nhiệt động lực học, biến 
đổi một chiều, máy nhiệt, công 
suất nhiệt, định luật 2 về nhiệt 
động lực học 

Vật lí 10 
Chương VIII. Cơ sở 
của nhiệt động lực 
học. 

2．気体の性質  
（1）理想気体の状態方

程式  
ボイルの法則，シャルル

の法則，ボイル・シャル

ルの法則，理想気体の状

態方程式  

2. Properties of gas  
(1) Equation of state of ideal 
gas 
Boyle’s law, Charles’ law, 
Boyle-Charles' law, equation of 
state of ideal gas 
 

2. Tính chất của khí 
(1) Phương trình trạng thái của 
khí lí tưởng 
Định luật Boyle, định luật 
Charles, định luật Boyle-Charles, 
phương trình trạng thái của khí lí 
tưởng 

Vật lí 10 
Chương VI. Chất khí 

（ 2）気体分子の運動  
気体分子の運動と圧力・

絶対温度，気体の内部エ

ネルギー，単原子分子，

二原子分子  

(2) Motion of gas molecules 
Motion of gas molecules and 
pressure/absolute temperature, 
internal energy of gas, 
monatomic molecule, diatomic 
molecule 
 

(2) Chuyển động của phân tử khí 
Áp lực và chuyển động của phân 
tử khí-nhiệt độ tuyệt đối, nội 
năng khí, phân tử đơn nguyên tử, 
phân tử lưỡng nguyên tử 

 

（ 3）気体の状態変化  
定積変化，定圧変化，等

温変化，断熱変化，モル

比熱  

(3) Change of state of gases 
Isochoric change, isobaric 
change, isothermal change, 
adiabatic change, molar 
specific heat 

(3) Biến đổi trạng thái của khí 
Biến đổi đẳng tích, đẳng áp, đẳng 
nhiệt, đoạn nhiệt; nhiệt dung mol 

Vật lí 10 
Chương VI. Chất khí 
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III. 波 Sóng 
1．波 Sóng 
（1）波の性質  
波動，媒質，波源，横波

と縦波  
 

III. Waves 
1. Waves 
(1) Properties of waves 
Wave motion, medium, wave 
source, transverse and 
longitudinal waves 

III. Sóng  
1. Sóng 
(1) Tính chất của sóng 
Chuyển động của sóng, nguồn 
sóng, sóng ngang và sóng dọc 

Vật lí 12 
Chương III. Sóng cơ 

（2）波の伝わり方とそ

の表し方  
波形，振幅，周期，振動

数，波長，波の速さ，正

弦波，位相，波のエネル

ギー  

(2) Propagation of waves and 
how to express it 
Wave form, amplitude, period, 
frequency, wave length, wave 
velocity, sinusoidal wave, 
phase, energy of wave 
 

(2) Phương thức truyền sóng và 
cách biểu diễn 
Hình dạng, biên độ, chu kì, tần 
số, bước sóng, tốc độ của sóng, 
sóng hình sin, pha, năng lượng 
của sóng 

Vật lí 12. 
Chương III. Sóng cơ 

（3）重ね合わせの原理

とホイヘンスの原理  
重ね合わせの原理，干

渉，定常波(定在波)，ホ

イヘンスの原理，反射の

法則，屈折の法則，回折  

(3) Superposition principle and 
Huygens’ principle 
Superposition principle, 
interference, standing wave, 
Huygens’ principle, law of 
reflection, law of refraction, 
diffraction 

(3) Nguyên lí chồng chất và 
nguyên lí Huygens-Fresnel 
Nguyên lí chồng chất, giao thoa, 
sóng dừng, nguyên lí Huygens-
Fresnel, quy tắc phản xạ, khúc xạ 

Vật lí 11 
Chương VI. Khúc xạ 
ánh sáng 
Vật lí 12  
Chương VI. Sóng 
ánh sáng 
 

2．音 
（1）音の性質と伝わり

方  音の速さ，音の反

射・屈折・回折・干渉，

うなり  

2. Sound  
(1) Properties and propagation 
of sound 
Velocity of sound, reflection, 
refraction, diffraction and 
interference of sound, beat 

2. Âm 
(1) Tính chất của âm và phương 
thức truyền âm 
Tốc độ của âm, phản xạ, khúc xạ, 
nhiễu xạ, giao thoa, hiện tượng 
Phách 

Vật lí 12 
Chương III. Sóng cơ 
học 
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（2）発音体の振動と共

振・共鳴  
弦の振動，気柱の振動，

共振・共鳴  

(2) Vibrations of sounding 
body and resonance 
Vibration of string, vibration of 
air column, resonance 

(2) Dao động của nguồn âm và 
cộng hưởng 
Dao động và cộng hưởng của dây 
đàn, cột khí 

Vật lí 12 
Chương III. Sóng cơ 

（3）ドップラー効果  
ドップラー効果，音源が

動く場合，観測者が動く

場合，音源と観測者が動

く場合 

(3) Doppler effect 
Doppler effect, case of moving 
sound source, case of moving 
observer, case of moving sound 
source and moving observer 

(3) Hiệu ứng Đốp-le 
Hiệu ứng Đốp-le, trường hợp 
nguồn âm chuyển động, trường 
hợp người quan sát chuyển 
động, trường hợp cả nguồn âm 
lẫn người quan sát chuyển động 

Vật lí 12 
Chương III. Sóng cơ 

3．光  
（1）光の性質  
可視光，白色光，単色

光，光と色，スペクト

ル，分散，偏光  

3. Light  
(1) Properties of light 
Visible light, white light, 
monochromatic light, light and 
color, spectrum, dispersion, 
polarization 

3. Ánh sáng 
(1) Tính chất của ánh sáng 
Ánh sáng khả kiến, ánh sáng 
trắng, ánh sáng đơn sắc, ánh sáng 
và màu, phân tán, phân cực 

Vật lí 12 
Chương VI. Sóng 
ánh sáng 

（ 2 ） 光 の 伝 わ り 方  
光の速さ，光の反射・屈

折，全反射，光の散乱，

レンズ，球面鏡  

(2) Propagation of light 
Velocity of light, reflection and 
refraction of light, total 
reflection, scattering of light, 
lenses, spherical mirror 

(2) Phương thức truyền sóng ánh 
sáng 
Tốc độ ánh sáng, phản xạ ánh sáng, 
khúc xạ, phản xạ toàn phần, tán xạ ánh 
sáng, thấu kính, gương cầu 

Vật lí 12  
Chương VI. Sóng 
ánh sáng 

（3）光の回折と干渉  
回折，干渉，ヤングの実

験，回折格子，薄膜によ

る干渉，空気層による干

渉 

(3) Diffraction and interference 
of light 
Diffraction, interference, 
Young’s experiment, diffraction 
grating, thin-film interference, air 
wedge interference 

(3) Nhiễu xạ và giao thoa ánh 
sáng 
Nhiễu xạ, giao thoa, thí nghiệm 
Young, cách tử nhiễu xạ, giao 
thoa bởi mô mỏng, giao thoa tầng 
không khí 

Vật lí 12 
Chương VI. Sóng 
ánh sáng 
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IV 電気と磁気 
1．電場 
（1）静電気力 
物体の帯電，電荷，電気

量，電気量保存の法則，

クーロンの法則  

IV. Electricity and Magnetism 
1. Electric field 
(1) Electrostatic force 
Charged object, electric charge, 
electric quantity, principle of 
conservation of charge, 
Coulomb’s law 

IV. Tĩnh điện và điện từ 
1. Điện trường 
(1) Lực tĩnh điện 
Sự nhiễm điện của vật thể, điện 
tích, điện lượng, định luật bảo 
toàn điện tích, định luật Coulomb 

Vật lí 11 
Chương I. Điện tích, 
điện trường 

（2）電場 
電場，点電荷のまわりの

電場，電場の重ね合わ

せ，電気力線  

(2) Electric field 
Electric field, electric field of a 
point charge, principle of 
superposition of electric field, 
lines of electric force 

(2) Điện trường 
Điện trường, điện trường xung 
quanh điện tích điểm, chồng 
chập điện trường, đường sức điện 

Vật lí 11 
Chương I. Điện tích, 
điện trường 

（3）電位  
静電気力による位置エネ

ルギー，電位と電位差，

点電荷のまわりの電位，

等電位面   

(3) Electric potential 
Potential energy by 
electrostatic force, electric 
potential and potential 
difference, electric potential of 
a point charge, equipotential 
surfaces 

(3) Điện thế 
Thế năng tĩnh điện, điện thế và 
hiệu điện thế, điện thể quanh điện 
tích điểm, mặt đẳng thế 

Vật lí 11  
Chương I. Điện tích, 
điện trường 

（ 4）電場の中の物体  
電場中の導体，静電誘

導，静電遮蔽，接地，電

場中の不導体，誘電分極  

(4) Matter in electric fields 
Conductor in an electric field, 
electrostatic induction, 
electrostatic shielding, ground, 
insulator in an electric field, 
dielectric polarization 

(4) Vật thể trong điện trường 
Vật dẫn trong điện trường, cảm 
ứng điện, màn chắn tĩnh điện, nối 
đất, môi chất trong điện trường, 
phân cực tĩnh điện 
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（ 5 ） コ ン デ ン サ ー  
コンデンサー，電気容量，

誘電体，コンデンサーに蓄

えられる静電エネルギー，

コンデンサーの接続  

(5) Capacitor 
Capacitor, electric capacitance, 
dielectrics, electrostatic energy 
stored in a capacitor, 
connection of capacitors 
 

(5) Tụ điện 
Tụ điện, điện dung, vật dẫn điện, 
năng lượng của tụ điện, mắc nối 
tụ điện 

Vật lí 11 
Chương I. Điện tích, 
điện trường 

2．電流 
（1）電流 
電流，電圧，オームの法

則，抵抗と抵抗率，ジュ

ール熱，電力，電力量  

2. Electric current  
(1) Electric current 
Electric current, voltage, 
Ohm’s law, resistance and 
resistivity, Joule’s heat, electric 
power, electric energy 

2. Dòng điện 
(1) Dòng điện 
Dòng điện, điện áp, định luật 
Ohm, điện trở và trở suất, nhiệt 
lượng Joule, điện năng, công suất 
điện 

Vật lí 11  
Chương II. Dòng 
điện không đổi 

（2）直流回路 
抵抗の直列接続と並列接

続，電流計，電圧計，キ

ルヒホッフの法則，抵抗

率の温度変化，抵抗の測

定，電池の起電力と内部

抵抗，コンデンサーを含

む回路  

(2) Direct current circuits 
Series and parallel connections 
of resistors, ammeter, 
voltmeter, Kirchhoff’s rules, 
temperature dependence of 
resistivity, measurement of 
resistance, electromotive force 
and internal resistance of 
battery, circuit with capacitors 

(2) Mạch điện 
Mắc điện trở nối tiếp và song 
song, ampe kế, vôn kế, định luật 
Kirchhoff, biến đổi theo nhiệt độ 
của điện trở suất, cách đo điện 
trở, hiệu hiện thế và điện trở 
trong của nguồn, mạch điện có tụ 
điện 

Vật lí 11  
Chương II. Dòng 
điện không đổi 

（3）半導体 
n 型半導体，p 型半導

体，pn接合，ダイオード  

(3) Semiconductor 
n-type semiconductor, p-type 
semiconductor, p-n junction, 
diode 

(3) Bán dẫn 
Bán dẫn loại n, bán dẫn loại p, 
lớp chuyển tiếp p-n, Diod 
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3．電流と磁場  
（1）磁場  
磁石，磁極，磁気力，磁

気量，磁場，磁力線，磁

化，磁性体，磁束密度，

透磁率，磁束  

3. Current and magnetic field  
(1) Magnetic field 
Magnets, magnetic poles, 
magnetic force, magnetic 
charge, magnetic field, lines of 
magnetic force, magnetization, 
magnetic materials, density of 
magnetic flux, permeability, 
magnetic flux 

3. Dòng điện và từ trường 
(1) Từ trường 
Nam châm, cực từ, lực điện từ, 
lượng từ tính, từ trường, đường 
sức từ, từ hóa, vật thể từ tính, mật 
độ từ thông, độ từ thẩm, từ thông 

Vật lí 11  
Chương IV. Từ 
trường 

（2）電流がつくる磁場  
直線電流がつくる磁場，

円形電流がつくる磁場，

ソレノイドの電流がつく

る磁場   

(2) Magnetic fields generated 
by currents 
Magnetic fields generated by 
straight currents, magnetic 
fields generated by circular 
currents, magnetic fields 
generated by solenoid currents 

(2) Từ trường phát sinh từ dòng 
điện 
Từ trường phát sinh từ dòng điện 
một chiều, từ trường phát sinh từ 
dòng điện tròn, từ trường phát 
sinh từ dòng điện trong solenoid 

Vật lí 11  
Chương IV. Từ 
trường 

（3）電流が磁場から受

ける力  
直線電流が磁場から受け

る，平行電流が及ぼし合

う力  

(3) Magnetic forces on currents 
Magnetic force on a straight 
current, force between parallel 
currents 

(3) Lực từ 
Lực từ tác dụng lên dây dẫn 
thẳng, lực từ giữa hai dân dẫn 
song song 

Vật lí 11 
Chương IV. Từ 
trường 

（4）ローレンツ力  
ローレンツ力，磁場中の

荷電粒子の運動，ホール

効果  

(4) Lorentz force 
Lorentz force, motion of 
charged particles in a magnetic 
field, Hall effect 

(4) Lực Lorenltz 
Lực Lorenltz, chuyển động của 
điện tích điểm trong từ trường, 
hiệu ứng Hall 

Vật lí 11 
Chương IV. Từ 
trường 
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4．電磁誘導と電磁波  
（ 1）電磁誘導の法則  
電磁誘導，レンツの法

則，ファラデーの電磁誘

導の法則，導体が磁場を

横切るときの誘導起電

力，ローレンツ力と誘導

起電力，渦電流  

4. Electromagnetic induction 
and electromagnetic wave  
(1) Laws of electromagnetic 
induction 
Electromagnetic induction, 
Lenz’s law, Faraday’s law of 
electromagnetic induction, 
induced electromotive force in 
a conductor crossing a 
magnetic field, Lorentz force 
and induced electromotive 
force, eddy current 

4. Cảm ứng điện từ và sóng 
điện từ 
(1) Định luật cảm ứng điện từ 
Cảm ứng điện từ, định luật Lenz, 
định luật cảm ứng điện từ của 
Faraday, lực điện động trong một 
dây dẫn qua một từ trường, lực 
Lorentz và lực điện động cảm 
ứng, dòng xoáy 
 

Vật lí 11 
Chương IV. Từ 
trường 
Chương V. Cảm ứng 
điện từ 
 

（2）自己誘導，相互誘導 
自己誘導，自己インダク

タンス，コイルに蓄えら

れるエネルギー，相互誘

導，相互インダクタン

ス，変圧器  

(2) Self-induction, mutual 
induction 
Self-induction, self- 
inductances, energy stored in a 
coil, mutual induction, mutual 
inductances, transformer 

(2) Tự cảm, hỗ cảm 
Tự cảm, dòng điện tự cảm, năng 
lượng trong cuộn dây, hỗ cảm, 
dòng điện hỗ cảm, máy biến áp 

Vật lí 11 
Chương V. Cảm ứng 
điện từ 

（3）交流 
交流の発生（交流電圧，

交流電流，周波数，位

相，角周波数），抵抗を

流れる交流，実効値  

(3) Alternating current (AC) 
Generation of AC (AC voltage, 
AC, frequency, phase, angular 
frequency), AC flowing 
through a resistor, effective 
values 

(3) Biến lưu   
Sự phát sinh của dòng điện xoay 
chiều ( điện áp xoay chiều, dòng 
điện xoay chiều, tần số, pha, tần 
số góc), dòng điện xoay chiều 
với điện trở, giá trị hiệu dụng. 

Vật lí 12 
Chương V. Dòng 
điện xoay chiều 
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（4）交流回路  
コイルのリアクタンスと

位相差，コンデンサーの

リアクタンスと位相差，

消費電力，交流回路のイ

ンピーダンス，共振回

路，振動回路  

(4) AC circuits 
Reactance of coil and phase 
difference, reactance of 
capacitor and phase difference, 
electric power consumption, 
impedance of AC circuits, 
resonant circuit, oscillation 
circuit 

(4) Mạch điện xoay chiều 
Độ lệch pha của cuộn dây và từ 
trường với dòng điện, công suất 
hao phí, trở kháng của dòng điện 
xoay chiều, mạch cộng hưởng, 
mạch dao động 

Vật lí 12 
Chương V. Dòng 
điện xoay chiều 

（5）電磁波 
電磁波，電磁波の発生，

電磁波の性質，電磁波の

種類  

(5) Electromagnetic waves 
Electromagnetic wave, generation 
of electromagnetic wave, 
properties of electromagnetic 
waves, classification of 
electromagnetic waves 

(5) Sóng điện từ 
Sóng điện từ, sự phát sinh của 
sóng điện từ, tính chất của sóng 
điện từ, các thể loại sóng điện từ 

Vật lí 12 
Chương IV. Dao 
động và sóng điện từ. 

V. 原子  
1．電子と光   

V. Atoms 
1. Electrons and light  

V. Nguyên tử 
1. Nguyên tử và ánh sáng 

 

（1）電子  
放電，陰極線，電子，比

電荷，電気素量  

(1) Electrons 
Discharge, cathode ray, 
electrons, specific charge, 
elementary electric charge 

(1)  Điện tử 
Phóng điện, tia âm cực, điện tử, 
điện tích riêng, điện tích điểm  

Vật lí 11 
Chương I. Điện tích, 
điện trường 

（2）粒子性と波動性  
光電効果，光子，Ｘ線，

コンプトン効果，ブラッ

グ反射，物質波，電子線

の干渉と回折 

(2) Wave-particle duality 
Photoelectric effect, photon, X-
ray, Compton effect, Bragg 
reflection, matter wave, 
interference and diffraction of 
electron beam 

(2) Tính hạt và tính sóng 
 Hiệu ứng quang điện, photon, tia 
X, hiệu ứng Compton, phản xạ 
Bragg, sóng vật chất, giao thoa 
và nhiễu xạ của tia điện tử 

Vật lí 12 
Chương VII. Lượng 
tử ánh sáng 
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２．原子と原子核  
（1）原子の構造  
原子核，水素原子のスペ

クトル，ボーアの原子模

型，エネルギー準位  

2. Atoms and nuclei  
(1) Structure of atoms 
Nucleus, spectrum of hydrogen 
atom, Bohr’s model of atoms, 
energy level 
 

2. Nguyên tử và hạt nhân 
(1) Cấu tạo nguyên tử 
Hạt nhân, quang phổ của nguyên 
tử Hidro, mô hình nguyên tử 
Bohr, mốc đơn vị năng lượng 

Vật lí 12 
Chương VII. Lượng 
tử ánh sáng 

（2）原子核  
原子核の構成，同位体，

原子質量単位，原子量，

原子核の崩壊，放射線，

放射能，半減期，核反

応，核エネルギー  

(2) Nuclei 
Compositions of nuclei, 
isotope, atomic mass unit, 
atomic weight, nuclear decay, 
radiation, radioactivity, half-
life, nuclear reaction, nuclear 
energy 
 

(2) Hạt nhân 
Cấu tạo hạt nhân, đồng vị, đơn vị 
khối lượng nguyên tử, khối lượng 
nguyên tử, phân rã hạt nhân, tia 
phóng xạ, năng lượng phóng xạ, 
chu kì bán rã, phản ứng hạt nhân, 
năng lượng hạt nhân 

Vật lí 12 
Chương IX. Hạt nhân 
nguyên tử 

（3）素粒子  
素粒子，4 つの基本的力  

(3) Elementary particles 
Elementary particles, four 
fundamental types of forces 
 

(3) Các hạt siêu nhỏ 
Các hạt siêu nhỏ, 4 loại lực cơ 
bản 

Vật lí 12.  
Chương X. Từ vi mô 
đến vĩ mô 
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