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Câu 1[606894]: Trong sóng cơ thì sóng ngang là sóng có phương dao động của các phần tử vật chất 

 A. có phương thẳng đứng.  B. trùng phương truyền sóng. 

 C. có phương ngang.  D. vuông góc phương truyền sóng. 

Câu 2[606895]: Vật dao động điều hòa. Phát biểu nào sau đây sai? 

 A. Li độ có độ lớn cực đại khi vật ở vị trí biên. 

 B. Gia tốc có độ lớn cực đại khi vật ở vị trí biên. 

 C. Tốc độ của vật cực đại khi vật ở vị trí biên. 

 D. Li độ, vận tốc và gia tốc biến thiên với cùng tần số. 

Câu 3[606896]: Con lắc lò xo dao động điều hòa. Lực kéo về được xác định bằng biểu thức nào sau đây? 

 A. 
k

F x
m

  . B. F kx  . C. 
m

F x
k

  . D. F kx . 

Câu 4[606898]: Vật dao động điều hòa. Đại lượng nào sau đây không thay đổi theo thời gian? 

 A. Li độ. B. Vận tốc. C. Biên độ. D. Gia tốc. 

Câu 5[606900]: Giao thoa sóng với hai nguồn kết hợp cùng pha đặt tại M và N với tần số f = 5 Hz. Trên 

MN, khoảng cách giữa một điểm đứng yên và một điểm dao động mạnh nhất liên tiếp là 3 cm. Tốc độ truyền 

sóng bằng 

 A. 60 cm/s. B. 30 cm/s. C. 120 cm/s. D. 15 cm/s. 

Câu 6[606912]: Sóng dừng trên một sợi dây với bước sóng  . Trên dây khoảng cách giữa một nút và một 

bụng liên tiếp bằng 

 A. 
4


. B. 

2


. C.  . D. 2 . 

Câu 7[606913]: Âm nghe được có tần số 

 A. nhỏ hơn 16 Hz.  B. từ 16 Hz đến 20000 kHz. 

 C. từ 16 Hz đến 20000 Hz.  D. lớn hơn 20000 Hz. 

Câu 8[606914]: Hai dao động điều hòa cùng phương, cùng tần số với phương trình:  1 1 1x A cos t    và 

 2 2 2x A cos t   . Dao động tổng hợp của hai dao động này có biên độ được tính theo công thức 

 A.  2 2 2 2 2
1 2 1 2 2 1A A A 2A A cos     . B.  2 2 2

1 2 1 2 2 1A A A 2A A cos     . 

 C.  2 2 2 2 2
1 2 1 2 2 1A A A 2A A cos     . D.  2 2 2

1 2 1 2 2 1A A A 2A A cos     . 

Câu 9[606915]: Con lắc lò xo dao động điều hòa với phương trình:  x 5cos 4t cm. Vật nhỏ có khối lượng 

20 g. Động năng cực đại của vật bằng 

 A. 1,6 mJ. B. 0,8 mJ. C. 0,2 mJ. D. 0,4 mJ. 

Câu 10[606916]: Một vật dao động tắt dần thì phát biểu nào sau đây sai? 

 A. Cơ năng giảm dần.  B. Cơ năng giảm tỉ lệ với bình phương biên độ. 

 C. Cơ năng chuyển hóa thành nhiệt năng. D. Biên độ giảm dần. 
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Câu 11[606917]: Con lắc lò xo gồm lò xo có độ cứng k và vật nhỏ có khối lượng m dao động điều hòa với 

tần số góc là 

 A. 
m

k
. B. 

1 m

2 k
. C. 

k

m
. D. 

1 k

2 m
. 

Câu 12[606918]: Con lắc đơn dao động điều hòa. Chu kì của con lắc đơn được xác định bằng công thức 

 A. 
1 l

T
2 g




. B. 
1 g

T
2 l




. C. 
g

T 2
l

  . D. 
l

T 2
g

  . 

Câu 13[606919]: Hai dao động điều hòa cùng phương, cùng tần số, vuông pha có biên độ lần lượt là A1 và 

A2. Biên độ dao động tổng hợp của hai dao động này là 

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

1 2A A . C. 1 2A A . D. 1 2A A . 

Câu 14[606920]: Một vật dao động duy trì thì phát biểu nào sau đây sai? 

 A. Tần số bằng tần số riêng của hệ. 

 B. Chu kì không đổi. 

 C. Biên độ không đổi. 

 D. Khi tần số ngoại lực càng gần tần số riêng thì biên độ càng tăng. 

Câu 15[606921]: Vật dao động điều hòa với tần số góc  . Gọi vmax là tốc độ cực đại. a, v là gia tốc và vận 

tốc của vật ở thời điểm t. Hệ thức nào sau đây đúng? 

 A. 2 2
max

1
a v v 


. B. 2 2

maxa v v  . C. 2 2
max

1
a v v 


. D. 2 2

maxa v v  . 

Câu 16[606922]: Vật dao động điều hòa với phương trình: x 6cos t
3

 
    

 
 cm. Pha ban đầu là 

 A. 
3


rad. B. 

2

3


 rad. C. 

3


 rad. D. 

2

3


rad. 

Câu 17[606923]: Con lắc lò xo dao động điều hòa. Phát biểu nào sau đây đúng? 

 A. Cơ năng bằng động năng khi vật ở biên B. Cơ năng tỉ lệ với biên độ dao động. 

 C. Động năng và thế năng biến thiên cùng chu kì. D. Cơ năng bằng thế năng khi vật ở vị trí cân bằng. 

Câu 18[606924]: Khi phản xạ trên vật cản tự do, sóng phản xạ luôn luôn 

 A. ngược pha với sóng tới ở điểm phản xạ. B. cùng pha với sóng tới ở điểm phản xạ. 

 C. vuông pha với sóng tới ở điểm phản xạ. D. lệch pha 60
0
 với sóng tới ở điểm phản xạ. 

Câu 19[606925]: Một sóng cơ hình sin lan truyền trên một sợi dây dài với tần số 20 Hz. Trên dây ta thấy 

khoảng cách giữa ba ngọn sóng liên tiếp là 60 cm. Tốc độ truyền sóng bằng 

 A. 12 m/s. B. 6 m/s. C. 4 m/s. D. 3 m/s. 

Câu 20[606926]: Con lắc đơn dao động điều hòa với phương trình s 6cos 5t
3

 
  

 
cm. Tốc độ của vật ở vị 

trí cân bằng là 

 A. 30 cm/s. B. 20 cm/s. C. 0,8 cm/s. D. 1,2 cm/s. 

Câu 21[606927]: Giao thoa sóng với hai nguồn kết hợp có phương trình: 
1Su Acos( t)   và 

2Su Acos( t )    . Phần tử vật chất tại trung điểm của đường nối hai nguồn dao động với biên độ 

 A. 2A. B. 0. C. 4A. D. A. 

Câu 22[606929]: Để phân biệt âm do các nguồn khác nhau phát ra ta dựa vào đặc trưng sinh lí nào sau đây? 

 A. Độ to. B. Tần số. C. Âm sắc. D. Độ to và tần số. 

Câu 23[606930]: Một sóng cơ truyền từ không khí vào nước thì đại lượng nào sau đây không đổi? 

 A. Tần số. B. Biên độ. C. Bước sóng. D. Tốc độ truyền sóng. 

Câu 24[606931]: Ở trên mặt nước có hai nguồn sóng cùng tần số, cùng pha và dao động theo phương vuông 

góc với mặt nước. Trong vùng giao thoa, những điểm không dao động có hiệu đường đi của sóng từ hai 

nguồn truyền đến bằng 

 A. một số bán nguyên lần bước sóng. B. một số nguyên lần bước sóng. 

 C. một số bán nguyên lần nửa bước sóng. D. một số nguyên lần nửa bước sóng. 
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Câu 25[606933]: Một sóng cơ truyền trên mặt nước với tần số 10 Hz. Tốc độ truyền sóng nằm trong khoảng 

từ 72 cm/s đến 84 cm/s. Hai điểm trên cùng một phương truyền sóng cách nhau 30 cm dao động vuông pha. 

Tốc độ truyền sóng bằng 

 A. 76 cm/s. B. 82 cm/s. C. 78 cm/s. D. 80 cm/s. 

Câu 26[606934]: Vật dao động điều hòa với quỹ đạo bằng 10 cm với chu kì là 0,5π s. Vào thời điểm vật có 

tốc độ bằng 10 cm/s thì vật cách gốc tọa độ một đoạn bằng 

 A. 5 15 cm. B. 
5 3

2
cm. C. 5 3 cm. D. 

5 15

2
cm. 

Câu 27[606935]: Con lắc lò xo gồm lò xo và vật nhỏ có khối lượng 50 g dao động điều hòa với chu kì T. 

Trong một chu kì, khoảng thời gian mà động năng không nhỏ hơn 0,12 J là 
2T

3
. Tốc độ trung bình của vật 

trong một chu kì gần bằng 

 A. 1,4 m/s. B. 2,8 m/s. C. 4,2 m/s. D. 3,6 m/s. 

Câu 28[606937]: Một vật dao động điều hòa là tổng hợp của hai dao động điều hòa cùng phương, cùng tần 

số với phương trình: 1x 4cos 2 t
2

 
   

 
(cm), 2x 4cos 2 t

6

 
   

 
cm. Tính từ lúc t = 0, thời gian nhỏ nhất lúc 

gia tốc của vật có giá trị lớn nhất là 

 A. 
7

12
s. B. 

1

12
s. C. 

1

6
s. D. 

5

12
s. 

Câu 29[606938]: Ba con lắc đơn dao động điều hòa tại cùng một nơi trên Trái Đất. Trong cùng một khoảng 

thời gian Δt vcon lắc thứ nhất thực hiện 30 dao động, con lắc thứ hai thực hiện 40 dao động, con lắc thứ ba 

có chiều dài bằng tổng chiều dài hai con lắc trên thực hiện bao nhiêu dao động? 

 A. 24 dao động. B. 50 dao động. C. 70 dao động. D. 10 dao động. 

Câu 30[606940]: Con lắc lò xo treo thẳng đứng dao động điều hòa ở 

nơi có gia tốc trọng trường g = π
2
 m/s

2
. Độ lớn lực đàn hồi của lò xo 

biến thiên theo đồ thị như hình vẽ. Lấy π
2
 ≈ 10. Khối lượng của vật 

nhỏ bằng 

 A. 100 g. B. 300 g. 

 C. 200 g. D. 400 g. 

 

 
 

Câu 31[606943]: Sóng dừng trên một sợi dây dài 1 m có hai đầu cố định với tần số 10 Hz. Trên dây ngoài 

hai đầu dây còn có 3 điểm khác không dao động. Tốc độ truyền sóng bằng 

 A. 4,4 m/s. B. 3,6 m/s. C. 4,0 m/s. D. 5,0 m/s. 

Câu 32[606945]: Sóng dừng trên một sợi dây. Trên dây, ngoài điểm bụng quan sát thấy khoảng cách giữa ba 

điểm liên tiếp trên dây dao động cùng biên độ bằng 10 cm. Gọi Q là điểm nằm trên bụng sóng, P cách Q một 

khoảng là 
5

3
cm. Ở thời điểm tốc độ của Q là 30 cm/s thì tốc độ tại phần tử P là 

 A. 15 2 cm/s. B. 30 cm/s. C. 15 3 cm/s. D. 15 cm/s. 

Câu 33[606947]: Con lắc lò xo dao động điều hòa trên mặt phẳng nằm ngang. Vật nhỏ có khối lượng 20 g. 

Lực kéo về cực đại bằng 3,2 N, tốc độ cực đại bằng 80 10 cm/s. Độ cứng của lò xo bằng 

 A. 80 N/m. B. 100 N/m. C. 120 N/m. D. 50 N/m. 

Câu 34[606951]: Con lắc đơn có dây treo dài 25 cm dao động dao động điều hòa ở nơi có gia tốc trọng 

trường g = π
2
 m/s

2
. Trong khoảng thời gian ngắn nhất bằng 

1

4
s tốc độ của vật biến thiên từ 5 7  cm/s đến 

15 cm/s. Biên độ dao động bằng 

 A. 5 cm. B. 4 cm. C. 10 cm. D. 8 cm. 
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Câu 35[606953]: Một vật nhỏ dao động điều hòa có biên độ A, chu kì dao động T, ở thời điểm ban đầu to = 

0 vật đang ở vị trí biên. Quãng đường mà vật đi được từ thời điểm ban đầu đến thời điểm t = 
T

4
là 

 A. 
A

4
. B. 2A . C. A D. 

A

2
 

Câu 36[606955]: Giao thoa sóng với hai nguồn kết hợp cùng pha đặt tại A và B cách nhau 40 cm. Biết tần 

số f = 10 Hz và tốc độ truyền sóng bằng 60 cm/s. Xét đường tròn đường kính AB, điểm M thuộc đường tròn 

dao động với biên độ cực đại. Khoảng cách ngắn nhất từ M đến đường thẳng AB gần giá trị nào nhất sau 

đây? 

 A. 4,4 cm. B. 3,8 cm. C. 2,6 cm. D. 1,2 cm. 

Câu 37[606960]: Vật dao động điều hòa. Vận tốc biến thiên với 

đồ thị như hình vẽ. Phương trình gia tốc là 

 A. a 4 cos 2 t
2

 
    

 
cm/s

2
. 

 B. 2a 4 cos t
2

 
    

 
cm/s

2
. 

 C. a 4 cos(2 t )     cm/s
2
. 

 D.  2a 4 cos t   cm/s
2
. 

 

Câu 38[606962]: Tại O đặt một nguồn âm có công suất không đổi trong môi trường không hấp thụ âm. Một 

người đứng tại A cách nguồn âm 10 m và đi đến B thì nghe được âm có mức cường độ âm từ 80 dB đến 100 

dB rồi giảm về 80 dB. Khoảng cách AB bằng 

 A. 9 7 m. B. 6 11 m. C. 4 13 m. D. 7 15 m. 

Câu 39[606964]: Tại một điểm trong môi trường truyền âm có cường độ âm là I W/m
2
. Để tại đó mức 

cường độ âm tăng thêm 20 dB thì cường độ âm tại điểm đó bằng 

 A. 20.I W/m
2
. B. I + 20 W/m

2
. C. I + 100 W/m

2
. D. 100.I W/m

2
. 

Câu 40[606965]: Một con lắc lò xo dao động tắt dần trên mặt phẳng nằm ngang. Cứ sau mỗi chu kì cơ năng 

giảm 8%. Gốc thế năng tại vị trí của vật mà lò xo không biến dạng. Phần trăm biên độ của con lắc bị mất đi 

trong hai dao động toàn phần liên tiếp có giá trị gần nhất với giá trị nào sau đây? 

 A. 8%. B. 10%. C. 4%. D. 7%. 
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