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Câu 1[610940]: Gọi T là chu kỳ của một vật nhỏ đang dao động điều hòa. Năng lượng của vật 

 A. biến thiên điều hòa theo thời gian với chu kì T. 

 B. bằng thế năng của vật khi vật đi qua vị trí cân bằng. 

 C. biến thiên điều hòa theo thời gian với chu kì 0,5T. 

 D. bằng động năng của vật khi vật đi qua vị trí cân bằng. 

Câu 2[610943]: Một vật dao động điều hoà dọc theo trục Ox quanh vị trí cân bằng O. Vectơ gia tốc của vật 

 A. có độ lớn tỉ lệ thuận với độ lớn li độ của vật. 

 B. luôn hướng theo chiều chuyển động của vật. 

 C. luôn hướng ngược chiều chuyển động của vật. 

 D. có độ lớn tỉ lệ nghịch với tốc độ của vật. 

Câu 3[610950]: Một con lắc lò xo gồm vật nhỏ có khối lượng m và lò xo nhẹ đang dao động điều hòa với tần 

số góc ω dọc theo trục Ox quanh vị trí cân bằng O. Chọn gốc thế năng tại O. Khi vật ở li độ x thì thế năng của 

con lắc là 

 A. 2 21
m x

2
 . B. 21

m x
2

 . C. 
1

m x
2

 . D. 2 2m x . 

Câu 4[610952]: Một con lắc lò xo dao động điều hòa theo phương nằm ngang. Nếu tăng khối lượng của vật 

nhỏ lên gấp đôi đồng thời giảm độ cứng của lò xo đi hai lần thì chu kỳ dao động điều hòa của con lắc 

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

Câu 5[610954]: Trên một sợi dây dài đang có sóng ngang hình sin 

truyền qua theo chiều dương của trục Ox. Tại thời điểm t, một  đoạn 

của sợi dây có hình dạng như hình bên. Hai phần tử trên dây là O và 

M dao động lệch pha nhau 

       A.
2


 rad. B. 

3


 rad. 

 C. π rad. D. 
2

3


 rad. 

 

Câu 6[610955]: Hai dao động diều hòa cùng phương, cùng tần số, vuông pha nhau và có biên độ lần lượt là 

A1, A2. Dao động tổng hợp của hai dao động này có biên độ là 

 A. 1 2A A . B. 2 2
1 2A A . C. 2 2

1 2A A . D. A1 + A2. 

Câu 7[610956]: Một sóng ngang lan truyền trên bề mặt của một chất lỏng, phương dao động của các phần tử 

môi trường 

 A. là phương ngang.  B. vuông góc với phương truyền sóng. 

 C. trùng với phương truyền sóng. D. là phương thẳng đứng. 

Câu 8[610958]: Một sóng cơ truyền trong một môi trường với vận tốc 100 m/s và có bước sóng 0,25 m. Chy 

kỳ của sóng đó là 

 A. 4.10
-4

 s. B. 25.10
-4

 s. C. 4.10
-5

 s. D. 25.10
-5

 s. 
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Câu 9[610959]: Một vật nhỏ dao động điều hòa dọc theo trục Ox quanh vị trí cân bằng O. Mốc thế năng tại vị 

trí cân bằng. Khi vật ở vị trí có li độ x = 2 cm, vật có động năng bằng thế năng. Biên độ dao động của vật là 

 A. 2 2  cm. B. 4 cm. C. 2 cm. D. 3 3 cm. 

Câu 10[610960]: Một chất điểm dao động điều hòa với chu kì 2π s và biên độ 5 cm. Vận tốc của chất điểm tại 

vị trí cân bằng có độ lớn bằng 

 A. 2,50 cm/s. B. 0,50 cm/s. C. 0,25 cm/s. D. 5,00 cm/s. 

Câu 11[610962]: Giao thoa ở mặt nước với hai nguồn sóng kết hợp đặt tại hai điểm A, B dao động điều hòa 

cùng pha theo phương thẳng đứng. Sóng truyền ở mặt nước có bước sóng . Cực đại giao thoa nằm tại những 

điểm có hiệu đường đi của hai sóng từ hai nguồn tới đó bằng 

 A. k với k = 0, 1, 2,…  B. (k + 0,5) với k = 0, 1, 2,… 

 C. (2k + 1) với k = 0, 1, 2,… D. 2k với k = 0, 1, 2,… 

Câu 12[610964]: Con lắc lò xo gồm vật nhỏ khối lượng 200 g gắn với một lò xo nhẹ đang dao động điều hòa 

theo phương ngang với phương trình li độ x = 2cos5t (x tính bằng cm; t tính bằng s). Mốc thế năng ở vị trí cân 

bằng. Cơ năng của con lắc bằng 

 A. 1,0 mJ. B. 1,0 J. C. 10,0 mJ. D. 10,0 J. 

Câu 13[610965]: Một vật nhỏ dao động điều hòa dọc theo trục Ox quanh vị trí cân bằng O với biên độ 5 cm, 

chu kì 2 s. Tại thời điểm t = 0, vật đi O theo chiều dương. Phương trình li độ của vật là 

 A. x 5cos 2 t
2

 
   

 
 cm.  B. x 5cos t

2

 
   

 
cm. 

 C. x 5cos t
2

 
   

 
cm.  D. x 5cos 2 t

2

 
   

 
cm. 

Câu 14[610966]: Trong một thí nghiệm về giao thoa sóng trên mặt nước, hai nguồn kết hợp A, B dao động với 

tần số f = 15 Hz và cùng pha. Tại một điểm M trên mặt nước cách A, B những khoảng d1 = 12 cm, d2 = 16 cm 

sóng có biên độ cực đại. Giữa M và đường trung trực của AB có hai dãy cực tiểu. Tốc độ truyền sóng trên mặt 

nước là 

 A. 15 cm/s. B. 48 cm/s. C. 30 cm/s. D. 24 cm/s. 

Câu 15[610967]: Một vật nhỏ tham gia đồng thời hai dao động điều hòa cùng phương, cùng tần số, có biên độ 

lần lượt là 6 cm và 8 cm. Biên độ dao động tổng hợp của vật nhỏ có thể nhận giá trị nào sau đây? 

 A. 15 cm. B. 1 cm. C. 20 cm. D. 10 cm. 

Câu 16[610968]: Một sóng cơ có tần số 80 Hz lan truyền dọc theo trục Ox với vận tốc 4 m/s. Hai điểm M, N 

trên trục Ox cách nhau 3 cm lệch pha nhau 

 A. 1,2π rad. B. 0,5π rad. C. 1,0π rad. D. 0,2π rad. 

Câu 17[610969]: Một vật nhỏ tham gia đồng thời hai dao động điều hòa cùng phương, có phương trình li độ 

lần lượt là 1x 5cos10t cm và x2 = 10cos10t. Gia tốc của vật có độ lớn cực đại bằng 

 A. 150 m/s
2
. B. 15 cm/s

2
. C. 150 cm/s

2
. D. 15 m/s

2
. 

Câu 18[610970]: Một vật nhỏ tham gia đồng thời hai dao động điều hòa cùng phương, có phương trình li độ 

lần lượt là  1x 10cos 100 t 0,5    cm, x2 = 5cos(100πt + 0,5π) cm. Pha ban đầu của dao động tổng hợp có giá 

trị bằng 

 A. π rad. B. – π rad. C. – 0,5π rad. D. 0,5π rad. 

Câu 19[610971]: Một hệ dao động cơ đang thực hiện dao động cưỡng bức. Hiện tượng cộng hưởng xảy ra khi 

 A. tần số của lực cưỡng bức lớn hơn tần số dao động riêng của hệ. 

 B. tần số của lực cưỡng bức bằng tần số dao động riêng của hệ. 

 C. chu kì của lực cưỡng bức lớn hơn chu kì dao động riêng của hệ. 

 D. chu kì của lực cưỡng bức nhỏ hơn chu kì dao động riêng của hệ. 

Câu 20[610972]: Tại nơi có gia tốc trọng trường g, một con lắc đơn có sợi dây dài l đang dao động điều hòa. 

Chu kì dao động của con lắc là 

 A. 
g

2
l

 . B. 
l

2
g

 . C. 
1 l

2 g
 . D. 

1 g

2 l
. 
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Câu 21[610973]: Một vật nhỏ dao động điều hòa dọc theo trục Ox quanh vị trí cân bằng O. Phát biểu nào sau 

đây đúng? 

 A. Li độ của vật tỉ lệ với thời gian dao động. 

 B. Quỹ đạo chuyển động của vật là một đoạn thẳng có chiều dài gấp hai lần biên độ dao động. 

 C. Lực kéo về tác dụng vào vật luôn không đổi. 

 D. Quỹ đạo chuyển động của vật là một đoạn thẳng có chiều dài bằng biên độ dao động.  

Câu 22[610974]: Trong sóng cơ, tốc độ truyền sóng là 

 A. tốc độ lan truyền dao động trong môi trường truyền sóng. 

 B. tốc độ cực tiểu của các phần tử môi trường truyền sóng. 

 C. tốc độ chuyển động của các phần tử môi trường truyền sóng. 

 D. tốc độ cực đại của các phần tử môi trường truyền sóng. 

Câu 23[610975]: Tại nơi có gia tốc trọng trường 9,8 m/s
2
, một con lắc đơn đang dao động điều hòa với biên 

độ góc 7
0
. Biết khối lượng vật nhỏ của con lắc là 95 g và chiều dài dây treo là 1,5 m. Chọn mốc thế năng tại vị 

trí cân bằng, cơ năng của con lắc có giá trị gần nhất với giá trị nào sau đây? 

 A. 10 mJ. B. 9 J. C. 10 J. D. 9 mJ. 

Câu 24[610976]: Dao động tắt dần 

 A. luôn có lợi.  B. có năng lượng giảm dần theo thời gian. 

 C. có năng lượng không đổi theo thời gian. D. luôn có hại. 

Câu 25[610977]: Một chất điểm dao động điều hòa, có phương trình li độ x = 10cos(10πt + π) (x tính bằng 

cm, t tính bằng s). Tần số dao động của chất điểm bằng 

 A. 10π Hz. B. 10 Hz. C. 5 Hz. D. π Hz. 

Câu 26[610978]: Một sóng cơ truyền dọc theo trục Ox với phương trình u = 4cos(40πt – 2πx) mm. Biên độ 

của sóng này là 

 A. 8 mm. B. 16 mm. C. 2 mm. D. 4 mm. 

Câu 27[610979]: Một chất điểm dao động điều hòa dọc theo trục Ox quanh vị trí cân bằng O, có phương trình 

li độ x 3cos t
2

 
   

 
 (x tính bằng cm; t tính bằng s). Nhận xét nào sau đây đúng? 

 A. Chu kỳ dao động của chất điểm bằng 1 s. 

 B. Tại vị trí cân bằng, vận tốc của chất điểm có độ lớn bằng 3 cm/s. 

 C. Chiều dài quỹ đạo của chất điểm bằng 3 cm. 

 D. Tại thời điểm t = 0, chất điểm chuyển động theo chiều âm của trục Ox. 

Câu 28[610980]: Một con lắc lò xo gồm vật nhỏ và lò xo nhẹ có độ cứng k dao động điều hòa dọc theo trục 

Ox quanh vị trí cân bằng O. Biểu thức xác định lực kéo về tác dụng lên vật ở li độ x là F = – kx. Nếu F tính 

bằng niutơn (N), x tính bằng mét (m) thì k tính bằng 

 A. Nm
2
. B. Nm. C. N/m. D. N/m

2
. 

Câu 29[610981]: Một vật dao động điều hòa, có phương trình li độ x = Acos(ωt + φ). Gọi v là vận tốc tức thời 

của vật. Hệ thức nào sau đây đúng? 

 A. 
2

2 2

2

x
A v 


 . B. 

2
2 2

2

v
A

x
   . C. 

2
2 2

2

v
A x 


. D. 

2
2 2

2

x
A

v
   . 

Câu 30[610982]: Một sóng cơ hình sin truyền trong một môi trường. Xét trên một hướng truyền sóng, khoảng 

cách giữa hai phần tử môi trường 

 A. dao động cùng pha là một phần tư bước sóng. 

 B. gần nhau nhất dao động cùng pha là một bước sóng. 

 C. dao động ngược pha là một phần tư bước sóng. 

 D. gần nhau nhất dao động ngược pha là một bước sóng. 

Câu 31[610983]: Hai nguồn sóng cơ kết hợp A, B dao động điều hòa cùng pha, AB = 40 cm. Bước sóng bằng 

1,2  cm. Điểm M thuộc miền giao thoa sao cho tam giác MAB vuông cân tại M. Dịch chuyển nguồn A ra xa B 

dọc theo phương AB một đoạn 5 cm. Số lần điểm M chuyển thành điểm dao động với biên độ cực đại là 

 A. 3 lần. B. 8 lần. C. 6 lần. D. 5 lần. 
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Câu 32[610984]: Tiến hành thí nghiệm đo gia tốc trọng trường bằng con lắc đơn. Một học sinh đo được chiều 

dài con lắc là (148  1) cm và chu kì dao động nhỏ của nó là (2,45  0,01) s. 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 = (9,8  0,1) m/s
2
. B. g = (9,7  0,2) m/s

2
. C. g = (9,7  0,1) m/s

2
. D. g = (9,8  0,2) m/s

2
. 

Câu 33[610985]: Trong hiện tượng giao thoa sóng trên mặt nước, hai nguồn sóng cơ kết hợp A, B cách nhau 

10 cm dao động điều hòa cùng pha. Bước sóng bằng 2 cm. Gọi () là đường thẳng thuộc mặt nước, đi qua A 

và vuông góc với AB. Gọi M là điểm thuộc () dao động với biên độ cực đại và gần A nhất. MA bằng 

 A. 4,45 cm. B. 2,25 cm. C. 2,45 cm. D. 4,25 cm. 

Câu 34[610986]: Ba con lắc lò xo giống hệt nhau, dao động điều hòa dọc theo trục Ox quanh vị trí cân bằng O 

với biên độ A và cơ năng W. Chọn gốc thế năng tại O. Gọi Wd1, Wd2, Wd3 lần lượt là động năng của ba con 

lắc. Tại thời điểm t, li độ và động năng của các vật nhỏ thỏa mãn 2 2 2 2
1 2 3

n
x x x A

4
    và Wd1 + Wd2 + Wd3 = W. 

Giá trị của n là 

 A. 16. B. 0. C. 8,0. D. 4. 

Câu 35[610987]: Một vật dao động điều hòa, có phương trình li độ x 8cos 2 t
3

 
   

 
 (x tính bằng cm, t tính 

bằng s). Kể từ thời điểm t = 0, thời điểm vật qua vị trí có li độ x 4 3  cm theo chiều âm lần thứ 2017 là 

 A. 2016,25 s. B. 2016,75 s .  C. 1008,75 s. D. 1008,25 s. 

Câu 36[610988]: Một con lắc lò xo treo thẳng đứng. Khi vật ở vị trí cân bằng O, lò xo giãn 4 cm. Kích thích 

cho vật dao động điều hòa với chu kỳ T theo phương thẳng đứng quanh O thì thấy thời gian lò xo ở trạng thái 

bị nén trong một chu kì là 
T

3
. Biên độ dao động của con lắc bằng 

 A. 6 cm. B. 2 cm. C. 16 cm. D. 8 cm. 

Câu 37[610989]: Một sóng cơ hình sin truyền trên một sợi dây nhỏ với vận tốc 4 m/s. Biết tần số sóng có giá 

trị nào đó nằm trong khoảng 22 Hz < f < 46 Hz. Điểm M cách nguồn một đoạn 20 cm luôn dao động cùng pha 

với nguồn. Giá trị của f bằng 

 A. 25 Hz. B. 40 Hz. C. 30 Hz. D. 35 Hz. 

Câu 38[610990]: Hai vật nhỏ dao động điều hòa với cùng chu kỳ T = 1 s dọc theo trục Ox quanh vị trí cân 

bằng O. Khi hai vật nhỏ cách xa nhau nhất thì vận tốc của vật một là –6π cm/s. Khi hai vật nhỏ gặp nhau thì 

vận tốc của vật hai là –8π cm/s. Biên độ dao động của một trong hai vật có thể nhận giá trị nào sau đây? 

 A. 3 cm. B. 4 cm. C. 6 cm. D. 5 cm. 

Câu 39[610991]: Hai chất điểm dao động điều hòa cùng tần số dọc 

theo trục Ox quanh vị trí cân bằng O, có đồ thị biểu diễn sự phụ 

thuộc của li độ theo thời gian như hình bên. Biết t2 – t1 = 4,5 s. Kể 

từ thời điểm t = 0, thời điểm hai chất điểm cách nhau 10 cm lần thứ 

2017 là 

       A. 3024,00 s. B. 3024,75 s. 

 C. 3024,50 s. D. 3024,25 s. 
 

 

Câu 40[610992]: Một con lắc đơn dao động điều hòa ở nơi có gia tốc 

trọng trường g = 10 m/s
2
. Hình bên là đồ thị biểu diễn sự phụ thuộc 

của độ lớn lực căng T của dây treo vào li độ góc α. Khối lượng của 

con lắc đơn này có giá trị gần nhất với giá trị nào sau đây? 

 A. 100 g . B. 300 g. 

 C. 200 g. D. 400 g. 
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