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Câu 1[614405]: Hai dao động điều hòa cùng phương có phương trình 1x Acos t
3

 
   

 
 và 

2

2
x Acos t

3

 
   

 
 là hai dao động: 

 A. cùng pha. B. lệch pha 0,5π. C. ngược pha. D. lệch pha 
3


. 

Câu 2[614406]: Cường độ dòng điện i = 2cos100πt A có giá trị cực đại là: 

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

Câu 3[614407]: Tại thời điểm t = 0,5 s cường độ dòng điên xoay chiều chạy qua mạch bằng 4A, đó là: 

 A. Cường độ hiệu dụng .  B. Cường độ cực đại.   

 C. Cường độ trung bình.  D. Cường độ tức thời. 

Câu 4[614409]: Trong sóng cơ, sóng dọc truyền được trong các môi trường: 

 A. Rắn, khí, chân không .  B. Lỏng, khí, chân không .   

 C. Rắn, lỏng, khí.  D. Rắn, lỏng, chân không. 

Câu 5[614414]: Hệ số công suất của một đoạn mạch xoay chiều gồm R, L, C ghép nối tiếp được tính bởi công 

thức: 

 A. 
R

cos
Z

   . B. LZ
cos

Z
  . C. CZ

cos
Z

  . D. cosφ = RZ. 

Câu 6[614416]: Tổng trở của một đoạn mạch xoay chiều gồm R, L, C ghép nối tiếp không thể tính theo công 

thức: 

 

 A.  
22

L CZ R Z Z    .  B.  
22

L CZ R Z Z   .   

 C. 
R

Z
cos




.  D. 
U

Z
I

 . 

Câu 7[614418]: Chọn phát biểu sai: 

 A. Giao thoa là sự tổng hợp của hai sóng kết hợp trong không gian .   

 B. Sóng cơ là quá trình lan truyền dao động cơ học trong môi trường vật chất.   

 C. Sóng dừng là sự giao thoa của sóng tới và sóng phản xạ truyền theo cùng một phương.   

 D. Sóng âm là sóng cơ học lan truyền trong môi trường vật chất và có tần số từ 16 Hz đến 20000 Hz. 

Câu 8[614420]: Gao thoa trên mặt nước với hai nguồn kết hợp đặt tại O1 và O2 dao động điều hòa cùng pha 

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

hiệu đường đi của hai sóng từ hai nguồn tới đó bằng: 

 A. 
1

k ;k 0, 1, 2,...B
2

 
     

 
  B. 2k ;k 0, 1, 2,...    .   

 C.  2k 1 ;k 0, 1, 2,...     .  D. k ;k 0, 1, 2,...    . 
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Câu 9[614422]: Một đoạn mạch gồm điện trở thuần R mắc nối tiếp với tụ điện có điện dung C. Khi dòng điện 

xoay chiều có tần số góc ω chạy qua thì tổng trở của đoạn mạch là: 

 A. 2 2 2R C  . B. 2

2 2

1
R

C



. C. 2

2 2

1
R

C



. D. 2 2 2R C . 

Câu 10[614424]: Một sợi dây được căng ngang đag có sóng dừng. Sóng truyền trên dây có bước sóng λ. 

Khoảng cách giữa hai bụng sóng lien tiếp là: 

 A. 0,25λ. B. 2λ. C. 0,5λ.  D. λ. 

Câu 11[614426]: Biểu thức li độ của một vật dao động điều hòa có dạng: x = Acos(2ωt + φ). Vận tốc của vật 

đó có giá trị cực đại là: 

 A. maxv A   . B. 2
maxv A  . C. 2

maxv A  . D. maxv 2A  . 

Câu 12[614428]: Khi gia tốc của một chất điểm dao động điều hòa cực đại thì: 

 A. Li độ của nó đạt cực tiểu.  B. Thế năng của nó bằng không.   

 C. Li độ của nó bằng không .  D. Vận tốc của nó đạt cực đại. 

Câu 13[614431]: Cường độ dòng điện trong mạch xoay chiều không phân nhánh có dạng 

i 2 2 cos 100 t
2

 
   

 
A. Nếu dùng ampe kế nhiệt để đo cường độ dòng điện qua mạch thì tại thời điểm t = 1 s 

Ampe kế chỉ giá trị: 

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

Câu 14[614433]: Đơn vị đo cường độ âm là: 

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

2
. 

Câu 15[614436]: Ở Việt Nam, mạng điện dân dụng có tần số là: 

 A. 150 Hz . B. 60 Hz. C. 100 Hz. D. 50 Hz.  

Câu 16[614438]: Khi sóng âm truyền từ môi trường không khí vào môi trường nước thì: 

 A. Bước sóng của nó giảm .  B. tần số của nó không thay đổi.   

 C. Bước sóng của nó không thay đổi. D. Chu kì của nó tăng. 

Câu 17[614440]: Một chất điểm tham gia đồng thời hai dao động cùng phương, cùng tần số, ngược pha, với 

biên độ lần lượt là A1 và A2. Biên độ dao động tổng hợp của vật là: 

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

1 2A A A  . 

Câu 18[614442]: Một sóng ngang truyền dọc theo trục Ox với phương trình u = 4cos(4πt –  6πx) cm (t tính 

bằng s, x tính bằng m). Khi gặp vật cản cố định, sóng phản xạ có tần số bằng: 

 A. 2 Hz . B. 6π Hz. C. 3 Hz. D. 4π Hz. 

Câu 19[614444]: Một chất điểm dao động điều hòa trên trục Ox. Biết quãng đường chất điểm đi được trong 

một chu kì là 16 cm. Biên độ dao động của chất điểm là: 

 A. 4 cm . B. 32 cm. C. 16 cm. D. 8 cm. 

Câu 20[614445]: Hai âm có cùng độ cao là hai âm có cùng: 

 A. tần số . B. cường độ âm. C. biên độ. D. mức cường độ âm. 

Câu 21[614447]: Các đặc trưng sinh lí của âm gồm: 

 A. Độ cao của âm, âm sắc, đồ thị dao động âm .   

 B. Độ cao của âm, độ to của âm, âm sắc.   

 C. Độ to của âm, cường độ âm, mức cường độ âm.   

 D. Độ cao của âm, cường độ âm, tần số âm. 

Câu 22[614448]: Âm do các nhạc cụ khác nhau phát ra luôn khác nhau về: 

 A. Độ cao . B. Cường độ. C. Âm sắc. D. Cả độ cao và âm sắc. 

Câu 23[614451]: Một âm có tần số xác định truyền trong nhôm, nước, không khí với tốc độ lần lượt là v1, v2, 

v3. Nhận định nào sau đây là đúng: 

 A. 2 3 1v >v v  . B. 2 1 3v >v v . C. 1 2 3v >v v . D. 3 2 1v >v v . 

Câu 24[614453]: Chọn phát biểu đúng: Biên độ dao động của con lắc lò xo không ảnh hưởng đến: 

 A. Động năng cực đại . B. Gia tốc cực đại. C. Tần số dao động. D. Vận tốc cực đại. 

javascript:RegisterAnswer(614422)
javascript:RegisterAnswer(614424)
javascript:RegisterAnswer(614426)
javascript:RegisterAnswer(614428)
javascript:RegisterAnswer(614431)
javascript:RegisterAnswer(614433)
javascript:RegisterAnswer(614436)
javascript:RegisterAnswer(614438)
javascript:RegisterAnswer(614440)
javascript:RegisterAnswer(614442)
javascript:RegisterAnswer(614444)
javascript:RegisterAnswer(614445)
javascript:RegisterAnswer(614447)
javascript:RegisterAnswer(614448)
javascript:RegisterAnswer(614451)
javascript:RegisterAnswer(614453)


 

FREE DOWNLOAD  1000+ ĐỀ THI THỬ THPT QG 2018 KÈM LỜI GIẢI CHI TIẾT TẠI: http://moon.vn/ThuVienDeThi/  

Câu 25[614455]: Một sợi dây đàn hồi dài , hai đầu cố định, trên dây đang có sóng dừng với hai bụng sóng. 

Biết vận tốc truyền sóng trên dây là v không đổi. Tần số của sóng là: 

 A. 
2v

 . B. 
v

. C. 
v

2
. D. 

v

4
. 

Câu 26[614456]: Đặt vào hai đầu đoạn mạch R, L, C không phân nhánh một điện áp xoay chiều u = U0cosωt 

V thì dòng điện chạy trong mạch là 0i I cos t
6

 
   

 
A. Đoạn mạch điện mày luôn có: 

 A. L CZ Z  . B. L CZ Z . C. LZ R . D. L CZ Z . 

Câu 27[614458]:Một sợi dây đàn hồi dài 100 cm với hai đầu cố định đang có sóng dừng. Tần số sóng trên dây 

là f = 20 Hz. Tốc độ truyền sóng là 20 m/s. Số điểm nút và số điểm bụng sóng trên dây là: 

 A. 4 nút, 3 bụng . B. 3 nút, 2 bụng . C. 3 nút, 3 bụng . D. 2 nút, 2 bụng . 

Câu 28[614459]: Một vật dao động điều hòa với chu kì T. Gốc thời gian là lúc vật qua vị trí cân bằng. Vận tốc 

của vật bằng 0 lần đầu tiên ở thời điểm: 

 A. 0,5T. B. 0,25T. C. 0,1T. D. 0,125T. 

Câu 29[614463]: Đặt điện áp xoay chiều có giá trị hiệu dụng U = 150 V vào hai đầu đoạn mạch có điện trở R 

nối tiếp với cuộn thuần cảm L. Điện áp hiệu dụng giữa hai đầu cuộn cảm là 120 V. Hệ số công suất của mạch 

có giá trị: 

 A. 0,8 . B. 0,7. C. 0,6. D. 0,9. 

Câu 30[614464]: Mức cường độ âm tăng them 30 dB thì cường độ âm: 

 A. Tăng 10
4
 lần . B. Tăng 10

3
 lần . C. Tăng thêm 10

3
 W/m

2
. D. Tăng thêm 30 W/m

2
. 

Câu 31[614466]: Biết cường độ âm chuẩn là 10
-12

 W/m
2
. Khi cường độ âm tại một điểm là 10

-8
 W/m

2
 thì mức 

cường độ âm tại điểm đó là :  

 A. 80 dB . B. 10
4
 dB. C. 40 dB . D. 10

-4
 dB. 

Câu 32[614467]: Một sóng cơ truyền trên sợi dây rất dài với tốc độ 1 m/s và chu kì 0,5 s. Sóng cơ này có bước 

sóng là: 

 A. 100 cm . B. 25 cm. C. 150 cm. D. 50 cm. 

Câu 33[614469]: Trong dao động điều hòa, khi li độ bằng nửa biên độ thì tỉ lệ động năng so với thế năng là: 

 A. 2 :1 . B. 3 :1. C. 4 :1. D. 1 :1. 

Câu 34[614470]: Đặt điện áp 0u U cos t V
4

 
   

 
vào hai đầu đoạn mạch chỉ có tụ điện thì cường độ dòng 

điện trong mạch là  0i I cos t A   . Giá trị của φ là: 

 A. 
3

4


 . B. 

3

4


 . C. 

4


. D. 

2


. 

Câu 35[614471]: Một chất điểm đang dao động điều hòa với biên độ A theo phương nằm ngang, khi vừa đi 

qua khỏi vị trí cân bằng một đoạn S thì động năng của chất điểm là 91 mJ. Đi tiếp một đoạn S nữa thì động 

năng còn 64 mJ. Nếu đi tiếp một đoạn S nữa thì động năng của chất điểm còn bao nhiêu? Biết A > 3S 

 A. 33 mJ . B. 42 mJ. C. 10 mJ. D. 19 mJ. 

Câu 36[614473]: Một người định đầu tư một phòng hát karaoke hình hộp chữ nhật có diện tích mặt sàn 

khoảng 18m
2
, cao 3m. Dàn âm thanh 4 loa có công suất như nhau đặt tại 4 góc A, B và A’, B’ ngay trên A, B. 

Màn hình gắn trên tường ABA’B’. Bỏ qua kích thước của người và loa. Coi rằng loa phát âm đẳng hướng và 

tường hấp thụ âm tốt. Phòng có thiết kế để công suất đến tại người ngồi hát tại m là trung điểm của CD đối 

diện với cạnh AB là lớn nhất. Tai người chịu được cường độ âm tối đa là 10 W/m
2
. Công suất lớn nhất của mỗi 

loa mà tai người còn chịu được xấp xỉ bằng: 

 A. 796 W . B. 723 W. C. 678 W. D. 535 W. 
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Câu 37[614475]: Đặt điện áp xoay chiều có giá trị hiệu dụng không đổi, tần số thay đổi được vào hai đầu đoạn 

mạch gồm điện trở R, cuộn cảm thuần có độ tự cảm L, tụ điện có điện dung C. Khi tần số là f1 thì điện áp hiệu 

dụng giữa hai đầu tụ điện đạt cực đại UCmax. Khi tần số là 2 1

6
f f

2
  thì điện áp hiệu dụng giữa hai đầu điện trở 

đạt cực đại. Khi tần số là 3 1

2
f f

3
  thì điện áp hiệu dụng giữa hai đầu tụ bằng 150 V. Giá trị UCmax gần giá trị 

nào sau đây? 

 

 A. 120 V . B. 180 V. C. 220 V. D. 200 V. 

Câu 38[614477]: Đặt điện áp xoay chiều u = U0cos100πt V vào 

hai đầu đoạn mạch (chỉ chứa các phần tử: điện trở thuàn, 

cuộncảm thuần và tụ điện) gồm đoạn mạch AM nối tiếp với MB. 

Đồ thị phụ thuộc vào thời gian của các điện AM và MB được 

cho như hình vẽ. Điện áp U0 của đoạn mạch: 

 A. 40 V . B. 20 V. 

 C. 10 V. D. 60 V. 

 
 

 

Câu 39[614479]: Đặt điện áp xoay chiều có tần số 50 Hz vào hai 

đầu đoạn mạch AB gồm: đoạn AM chứa điện trở thuần R = 90 Ω 

và tụ điện C = 35,4 μF; đoạn MB là hộp kín X chứa hai trong ba 

phần tử mắc nối tiếp ( điện trở thần R0, cuộn cảm thần L0,  tụ điện 

C0). Đồ thị biểu diễn sự phụ thuộc vào thời gian của uAM và uMB 

như hình vẽ (chú ý: 90 3 156  ). Giá trị của cácphần tử chứa 

trong hộp X là: 

 A. R0 = 160 Ω, L0 = 156 mH.   

 B. R0 = 30 Ω, L0 = 95,4 mH.   

 C. R0 = 30 Ω, L0 = 106 mH.    

 D. R0 = 30 Ω, L0 = 61,3 mH.  

 

Câu 40[614481]: Tại O có một nguồn âm (được coi là nguồn điểm) phát sóng âm đẳng hướng với công suất 

không đổi ra môi trường không hấp thụ âm. Một  người cầm máy đo cường độ âm và đi bộ từ A đến C theo 

một đường thẳng để xác định cường độ âm. Biết rằng, khi đi từ A đến C, cường dộ âm tăng từ I đến 4I rồi lại 

giảm xuống I. Tỉ số 
OA

AC
: 

 A. 
2

3
 . B. 

1

3
. C. 

1

3
. D. 

3

4
. 
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