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Câu 1.[598825] Cơ năng của vật dao động điều hòa bằng 

 A. động năng của vật đi qua vị trí gia tốc đổi chiều.  

 B. thế năng điều hòa khi vật ở vị trí cân bằng. 

 C. công mà lực hồi phục thực hiện trong 1 chu kì.   

 D. động năng của vật khi đổi chiều chuyển động. 

Câu 2.[598826] Một sóng cơ khi truyền trong môi trường 1 có bước sóng và vận tốc là λ1 và v1. Khi truyền 

trong môi trường 2 có bước sóng và vận tốc là λ2 và v2. Biểu thức nào sau đây là đúng? 
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2 2
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Câu 3.[598827] Để phân loại sóng ngang và sóng dọc người ta dựa vào 

 A. phương dao động và tốc độ truyền sóng. B. phương truyền sóng và tần số sóng.  

 C. tốc độ truyền sóng và bước sóng.  D. phương dao động và phương truyền sóng. 

Câu 4.[598828] Tiến hành thí nghiệm đo gia tốc trọng trường bằng con lắc đơn, một học sinh đo được chiều 

dài của con lắc là 99 ± 1cm, chu kì dao động nhỏ của nó là 2,00 ± 0,01s. Lấy π
2
 = 9,87 và bỏ qua sai số của 

số π. Gia tốc trọng trường do học sinh đo được tại nơi làm thí nghiệm là 

 A. g = 9,7 ± 0,2m.sˉ
2
. B. g = 9,8 ± 0,2m.sˉ

2
. C. g = 9,7 ± 0,1m.sˉ

2
.  D. g = 9,8 ± 0,1m.sˉ

2
. 

Câu 5.[598829] Vật dao động tắt dần có 

 A. thế năng luôn giảm theo thời gian. B. li độ luôn giảm dần theo thời gian.  

 C. pha dao động luôn giảm dần theo thời gian.  D. cơ năng luôn giảm dần theo thời gian. 

Câu 6.[598830] Trong hiện tượng giao thoa sóng của hai nguồn kết hợp cùng pha, điều kiện để tại điểm M 

cách các nguồn d1, d2 dao động với biên độ cực tiểu là 

 A. d2 – d1 = kλ/2.  B. d2 – d1 = (2k + 1)λ/2.  

 C. d2 – d1 = kλ.   D. d2 – d1 = (2k + 1)λ/4. 

Câu 7.[598831] Một vật dao động điều hòa, biết tốc độ khi đi qua vị trí cân bằng là 20 cm/s, gia tốc của vật 

ở biên độ có độ lớn 400π cm/s
2
. Tần số dao động của vật bằng 

 A. 20 Hz. B. 40π Hz. C. 20π Hz.  D. 10 Hz. 

Câu 8.[598832] Cho hai động x1 = 2cos(10πt + π/3) cm, x2 = 6cos(10πt + φ) cm. Hai dao động được gọi là 

ngược pha nếu φ có giá trị 

 A. 
_
2π/3. B. 2π/3. C. π/3.  D. 

_
π/3. 

Câu 9.[598833] Khi xảy ra hiện tượng giao thoa sóng nước với hai nguồn kết hợp ngược pha A, B. Những 

điểm trên mặt nước nằm trên đường trung trực AB sẽ 

 A. đứng yên không dao động. B. dao động với biên độ bé nhất.  

 C. dao động với biên độ lớn nhất.  D. dao động với biên độ có giá trung bình. 

Câu 10.[598834] Hai dao động điều hòa cùng phương, cùng tần số, có các phương trình dao động là: x1 = 

6cos(ωt – π/3) cm và x2 = 8cos(ωt + π/6) cm. Biên độ của dao động tổng hợp hai dao động trên là 

 A. 10 cm. B. 2 cm. C. 14 cm.  D. 7 cm. 

Câu 11.[598835] Tại nơi có g, một con lắc đơn dao động điều hòa với biên độ góc α0. Biết khối lượng vật 

nhỏ là m, dây ℓ. Cơ năng của con lắc là 

 A. 

2

0

1
mgl

2


. B. 
2

0mgl
. C. 

2

0

1
mgl

4


.  D. 
2

02mgl
. 

Câu 12.[598836] Hiện tượng cộng hưởng xảy ra khi 

 A. tần số của lực cưỡng bức nhỏ hơn tần số riêng của hệ.  

 B. tần số của lực cưỡng bức lớn hơn tần số riêng của hệ.  

 C. tần số của lực cưỡng bức bằng tần số riêng của hệ.   

 D. tần số dao động bằng tần số riêng của hệ. 
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Câu 13.[598837] Vật dao động điều hòa với biên độ A, tại thời điểm vật cách biên một khoảng A/4, tỉ số 

giữa động năng của vật Wđ/Wt bằng 

 A. 15 . B. 
1

15
. C. 

7

9
.  D. 

9

7
. 

Câu 14.[598838] Hai con lắc đơn dao động điều hòa tại cùng một vị trí trí trên Trái Đất. Chiều dài và chu kì 

dao động của con lắc đơn lần lượt là ℓ1, ℓ2 và T1, T2. Biết 1

2

T 1

T 2
 . Hệ thức đúng là 

 A. 1

2

1

2
 . B. 1

2

1

4
 . C. 1

2

4 .  D. 1

2

2 . 

Câu 15.[598839] Khi khối lượng vật nặng tang 4 lần thì tần số dao động của con lắc lò xo 

 A. giảm 4 lần. B. tang 2 lần. C. tăng 4 lần.  D. giảm 2 lần. 

Câu 16.[598840] Một vật dao động điều hòa trên quỹ đạo thẳng dài 20 cm. Trong 4s vật đi được quãng 

đường 3,2m. Tại thời điểm t = 0 vật qua vị trí cân bằng theo chiều dương. Phương trình dao động của vật là 

 A. x = 20cos(2πt + π/2) cm. B. x = 10cos(4πt + π/2) cm.  

 C. x = 20cos(2πt - π/2) cm.  D. x = 10cos(4πt - π/2) cm. 

Câu 17.[598843] Một người quan sát trên mặt biển thấy chiếc phao nhô lên cao 5 lần trong 10 (s) và đo 

được khoảng cách hai đỉnh lân cận là 10m. Tính tốc độ truyền sóng trên mặt biển. 

 A. v = 1 m/s. B. v = 10 m/s. C. v = 4 m/s.  D. v = 5 m/s. 

Câu 18.[598845] Con lắc lò xo m = 200g dao động với phương trình x = 20cos2πt (cm). Cơ năng của con 

lắc bằng 

 A. 0,08J. B. 0,64J. C. 0,16J.  D. 0,32J. 

Câu 19.[598848] Một con lắc đơn được thả không vận tốc đầu từ vị trí có li độ α0. Khi con lắc đi qua vị trí 

có li độ góc α thì lực căng dây có biểu thức là 

 A. 0(3co 2 oss c )mg   . B. 0(2co 3 oss c )mg   .  

 C. 0(3co 2 oss c )mg   .  D. 0(2co 3 oss c )mg   . 

Câu 20.[598850] Một sóng cơ lan truyền trong một môi trường với tốc độ 1 m/s và tần số 10 Hz, biên độ 

sóng không đổi là 4 cm. Khi phần tử môi trường đi được 80 cm thì sóng truyền thêm được quãng đường 

bằng 

 A. 100 cm. B. 120 cm. C. 50 cm.  D. 40 cm. 

Câu 21.[598851] Trong hiện tượng giao thoa sóng trên mặt nước, khoảng cách giữa hai cực đại liên tiếp 

nằm trên đường nối tâm hai sóng có độ dài là 

 A. hai lần bước sóng.  B. một phần tư bước sóng.  

 C. một nửa bước sóng.   D. môt bước sóng. 

Câu 22.[598854] Tại nơi có gia tốc trọng trường là g, một con lắc lò xo treo thẳng đứng đang dao động điều 

hòa. Biết tại vị trí cân bằng của vật độ dãn của lò xo là ∆l. Chu kì dao động của con lắc này là 

 A. 2
l

g
 . B. 2



g

l
 . C. 

1

2

l

g
.  D. 

1

2 

g

l
. 

Câu 23.[598856] Một vật dao động điều hòa theo phương trình x = 8cos2πt cm. Chu kì dao động của vật là 

 A. 2π s. B. 1 s. C. 8 s.  D. 2 s. 

Câu 24.[598858] Hai nguồn sóng kết hợp A và B dao động ngược pha với tần số f = 40 Hz, tốc độ truyền 

sóng v = 60 cm/s. Khoảng cách giữa hai nguồn sóng là 8cm. Số điểm dao động với biên độ cực đại giữa A 

và B là 

 A. 11. B. 10. C. 9.  D. 8. 

Câu 25.[598860] Thực hiện giao thoa sóng trên mặt nước với 2 nguồn kết hợp A và B cùng pha, cùng tần số 

f = 40 Hz, cách nhau 10 cm. Tại điểm M trên mặt nước có AM = 30 cm và BM = 24 cm, dao động với biên 

độ cực đại. Giữa M và đường trung trực của AB có 3 dãy cực đại khác. Tốc độ truyền sóng trong nước là 

 A. 30 cm/s. B. 60 cm/s. C. 80 cm/s.  D. 100 cm/s. 

Câu 26.[598862] Một con lắc dao động tắt dần. Sau một chu kì biên độ giảm 10%. Phần năng lượng mà con 

lắc đã mất đi trong chu kì này là 

 A. 90 %. B. 8,1 %. C. 81 %.  D. 19 %. 

javascript:RegisterAnswer(598837)
javascript:RegisterAnswer(598838)
javascript:RegisterAnswer(598839)
javascript:RegisterAnswer(598840)
javascript:RegisterAnswer(598843)
javascript:RegisterAnswer(598845)
javascript:RegisterAnswer(598848)
javascript:RegisterAnswer(598850)
javascript:RegisterAnswer(598851)
javascript:RegisterAnswer(598854)
javascript:RegisterAnswer(598856)
javascript:RegisterAnswer(598858)
javascript:RegisterAnswer(598860)
javascript:RegisterAnswer(598862)


Thư viện đề thi thử THPTQG 2018 – Lại Đắc Hợp                                            Học trực tuyến tại www.moon.vn  

Lại Đắc Hợp (www.facebook.com/laidachop)  

Câu 27.[598868] Một sóng ngang có phương trình dao động 10cos 20
0,5 50

  
   

  

t x
u cm , với x có đơn 

vị mét, t có đơn vị giây. Tốc độ truyền sóng có giá trị là 
 A. v = 10 cm/s. B. v = 10 m/s. C. v = 100 m/s.  D. v = 100 cm/s. 
Câu 28.[598872] Vật dao động điều hòa với biên độ A, chu kì T. Quãng đường lớn nhất vật đi được trong 

thời gian 
2

3
T  bằng 

 A. 3A. B. 
3

2
A . C. 

2

3
A .  D. 3A . 

Câu 29.[598875] Lần lượt mắc hai vật nặng m1, m2 vào một lò xo có độ cứng K thì được con lắc lò xo dao 
động điều hòa với chu kì tương ứng T1 = 1s, T2 = 2s. Khi mắc vật nặng khối lượng m = 4m1 + 3m2 vào lò xo 
trên thì được con lắc lò xo có chu kì bằng 
 A. 14s. B. 7s. C. 4s.  D. 5s. 
Câu 30.[598877] Một con lắc đơn có dây treo bằng kim loại mảnh dài 1m. Kích thích cho vật dao động điều 
hòa với biên độ góc α0 = 10

0
, trong mặt phẳng vuông góc với các đường sức từ của một từ trường đều B = 

0,5T. Suất điện động cảm ứng cực đại ở hai đầu dây treo trong quá trình dao động bằng 
 A. 0,27 V. B. 0,14 V. C. 0,44 V.  D. 0,56 V. 
Câu 31.[598879] Trong một thí nghiệm giao thoa sóng trên mặt nước, có hai nguồn kết hợp A và B dao 
động cùng pha, cùng biên độ a, tần số 20 Hz, cách nhau 10 cm. Tốc độ truyền sóng trên mặt nước là 30 cm/s, 
coi biên độ sóng không đổi. Trong quá trình truyền. Gọi C và D là hai điểm trên mặt nước sao cho ABCD là 
hình vuông. Số điểm dao động với biên độ a√2 trên đoạn CD là 
 A. 5. B. 12. C. 10.  D. 6. 

Câu 32.[598881] Hai vật dao động với phương trình 
1

2
cos

3 2

 
  

 
x a t cm

 
, 

2

2 2
cos

3 3

 
  

 
x b t cm

 
. 

Trong một chu kì dao động, khoảng thời gian mà li độ hai vật thỏa mãn x1,x2 ≤ 0 là 
 A. 1s. B. 1,5s. C. 2s.  D. 0,5s. 
Câu 33.[598882] Biết A và B là hai nguồn sóng nước giống nhau cách nhau 4cm. C là một điểm trên mặt 
nước, sao cho AC ⊥ AB. Giá trị lớn nhất của đoạn AC để C nằm trên đường cực đại giao thoa là 4,2 cm. 
Bước sóng có giá trị bằng bao nhiêu? 
 A. 1,6 cm. B. 0,8 cm. C. 3,2 cm.  D. 2,4 cm. 
Câu 34.[598883] Trên mặt nước có nguồn sóng O tạo ra sóng có bước sóng 10 cm. Hai điểm A, B trên mặt 
nước cách O lần lượt 30 cm và 30√3 cm sao cho OA ⊥ OB. Số điểm trên AB dao động cùng pha với nguồn 
bằng 
 A. 6. B. 5. C. 2.  D. 4. 
Câu 35.[598884] Một con lắc lò xo nằm ngang, kích thích cho vật dao động không ma sát với biên độ A. Tại 
thời điểm động năng bằng thế năng người ta đột ngột giữa chặt điểm chính giữa của lò xo. Biên độ dao động 
của vật sau đó bằng 
 A. ¾ A. B. √6/4 A. C. ½ A.  D. √3/2 A. 
Câu 36.[598885] Cho D1, D2 và D3 là ba dao động điều hòa cùng phương, cùng tần số. Dao động tổng hợp 
của D1 và D2 có phương trình x12 = 3√3cos(ωt + π/2) cm. Dao động tổng hợp của D2 và D3 có phương trình 
x23 = 3cos(ωt) cm. Dao động D1 ngược pha với dao động D3. Biên độ của dao động D2 có giá trị nhỏ nhất là 
 A. 2,6 cm. B. 3,7 cm. C. 3,6 cm.  D. 2,7 cm. 
Câu 37.[598886] Con lắc lò xo treo thẳng đứng, vật nặng khối lượng m = 100g. Kích thích cho vật dao động 
điều hòa với biên độ 4 cm thì thấy tỉ số thời gian nén và giãn trong một chu kì bằng 3. Độ cứng của lò xo 
bằng 
 A. 50 N/m. B. 100 N/m. C. 50√2 N/m.  D. 25√2 N/m. 
Câu 38.[598887] Hai nguồn sóng kết hợp A và B dao động theo phương trình uA = acos(ωt + π/3) và uB = 
acos(ωt + π/2). Trên đường thẳng nối hai nguồn điểm M dao động với biên độ cực đại và gần trung trực của 
AB nhất cách trung trực một khoảng 
 A. π/8. B. π/12. C. π/24.  D. π/6. 
Câu 39.[598888] Hai đốm sáng dao động điều hòa trên trục Oxy với phương trình x = 12cos(10πt) cm, y = 
16sin(10πt) cm. Khoảng cách lớn nhất giữa hai đốm sáng trong quá trình dao động bằng 
 A. 28 cm. B. 12 cm. C. 4 cm.  D. 16 cm. 
Câu 40.[598889] Trên mặt nước có hai nguồn kết hợp A, B cách nhau 11 cm, dao động ngược pha với bước 
sóng phát ra là 2 cm. Một đường thằng xx’ // AB và cách AB một khoảng 8 cm. M là điểm dao động với 
biên độ cực đại trên xx’. M cách trung điểm O của AB một khoảng gần nhất bằng  
 A. 10,3 cm. B. 18,2 cm. C. 19,8 cm.  D. 6,9 cm. 
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