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Câu 1[604871]: Cho các phát biểu sau về dao động điều hòa 

(a) Vecto gia tốc của vật luôn hướng ra biên 

(b) Vectơ vận tốc và vectơ gia tốc của vật cùng chiều nhau khi vật chuyển động về phía vị trí cân bằng 

(c) Vectơ gia tốc của vật đổi chiều khi vật có li độ cực đại. 

(d) Chuyển động của vật từ vị trí cân bằng ra biên là nhanh dần. 

(e) Vận tốc của vật có giá trị cực đại khi vật đi qua vị trí cân bằng 

(f) Gia tốc của vật có giá trị cực đại khi vật ở biên dương. 

Số phát biểu đúng là: 

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

Câu 2[604876]: Trong mạch dao động LC lí tưởng đang có dao động điện từ tự do, hiệu điện thế của một 

bản tụ điện và cường độ dòng điện qua cuộn cảm thuần biến thiên điều hòa theo thời gian 

 A. luôn ngược pha nhau. B. luôn cùng pha nhau. C. với cùng biên độ. D. với cùng tần số. 

Câu 3[604878]: Một dòng điện xoay chiều có cường độ hiệu dụng 2 A, tần số 50 Hz chạy trên một dây dẫn. 

Trong thời gian 1 s, số lần cường độ dòng điện có độ lớn bằng 1 A là? 

 A. 50. B. 100. C. 200. D. 400. 

Câu 4[604886]: Một mạch dao động LC lí tưởng đang có dao động điện từ tự do với điện tích cực đại của tụ 

điện là Qo và cường độ dòng điện cực đại trong mạch là Io. Dao động điện từ tự do trong mạch có tần số là: 
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Câu 5[604889]: Một chất điểm dao động điều hòa với phương trình x = 6cosπt (x tính bằng cm, t tính bằng 

s). Cho các phát biểu sau về vật dao động này: 

(a) Chu kì của dao động là 0,5 s. 

(b) Tốc độ cực đại của chất điểm là 18,8 cm/s. 

(c) Gia tốc của chất điểm có độ lớn cực đại là 113 cm/s2
. 

(d) Tại t =
4

s
3

 vật qua vị trí x 3   cm và theo chiều âm trục Ox. 

(e) Tốc độ trung bình của vật trong một chu kì dao động là 12 cm/s 

(f) Tốc độ trung bình của vật trong một  nửa chu kì dao động là 6 cm/s 

(g) Quãng đường vật có thể đi được trong 0,5 s là 4 cm 

Số phát biểu đúng là 

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

Câu 6[604892]: Chọn câu trả lời đúng. Một khung dây dẫn có diện tích S = 50 cm
2
 gồm 250 vòng dây quay 

đều với vận tốc 3000 vòng/phút trong một từ trường đều B vuông góc với trục quay và có độ lớn B = 0,02 T. 

Từ thông cực đại gửi qua khung là: 

 A. 0,025 Wb. B. 0,15 Wb. C. 1,5 Wb. D. 15 Wb. 

 

 

 

ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA 

MÔN: VẬT LÝ 

ĐỀ THI TRƯỜNG THPT CHUYÊN NGUYỄN HUỆ - HÀ NỘI – LẦN 1 

Kiểm duyệt đề và lời giải: thầy Lại Đắc Hợp. FB: laidachop 

 

 

 

javascript:RegisterAnswer(604871)
javascript:RegisterAnswer(604876)
javascript:RegisterAnswer(604878)
javascript:RegisterAnswer(604886)
javascript:RegisterAnswer(604889)
javascript:RegisterAnswer(604892)
https://www.facebook.com/laidachop


 

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

Câu 7[604894]: Cho các phát biểu sau về sóng cơ: 

(a) Sóng dọc truyền trong một môi trường thì phương dao động của các phần tử môi trường là phương thẳng đứng. 

(b) Sóng cơ truyền trong chất rắn luôn là sóng dọc. 

(c) Sóng cơ truyền trong chất lỏng luôn là sóng ngang. 

(d) Tốc độ truyền sóng phụ thuộc vào bản chất môi trường truyền sóng. 

(e) Bước sóng là khoảng cách giữa hai điểm mà dao động tại hai điểm đó cùng pha. 

(f) Bước sóng là khoảng cách giữa hai điểm gần nhau nhất mà dao động tại hai điểm đó cùng pha. 

(g) Những phần tử của môi trường trên cùng một hướng truyền sóng và cách nhau một số nguyên lần bước 

sóng thì dao động cùng pha. 

Số phát biểu đúng là: 

 A. 2. B. 3. C. 4.  D. 5. 

Câu 8[604898]: Một con lắc đơn có vật nhỏ làm bằng kim loại mang điện tích q. Khi không có điện trường, 

chu kì dao động nhỏ của con lắc là To . Đặt con lắc trong một điện trường đều có vectơ cường độ điện trường 

hướng thẳng đứng xuống dưới thì chu kì dao động nhỏ của con lắc là T2. Nếu đổi chiều điện trường thì chu 

kì dao động nhỏ của con lắc là T2 . Hệ thức đúng là: 

 A. 2
o 1 2T T T . B. 2 2 2

o 1 2T T T  . C.
2 2 2
o 1 2

2 1 1

T T T
  . D. 

2 2 2
o 1 2

1 1 1

T T T
  . 

Câu 9[604900]: Phát biểu nào sai khi nói về sóng điện từ? 

 A. Sóng điện từ dùng trong thông tin vô tuyến gọi là sóng vô tuyến. 

 B. Tại mỗi điểm nơi có sóng điện từ truyền qua, điện trường và từ trường biến thiên cùng chu kì. 

 C. Tại mỗi điểm nơi có sóng điện từ truyền qua, điện trường và từ trường dao động vuông pha. 

 D. Sóng điện từ là sự lan truyền trong không gian của điện từ trường biến thiên theo thời gian. 

Câu 10[604902]: Để đo tốc độ âm trong gang, nhà vật lí Pháp Bi-ô đã dùng một ống gang dài 951,25 m. 

Một người đập một nhát búa vào một đầu ống gang, một người ở đầu kia nghe thấy tiếng gõ, một tiếng 

truyền qua gang và một truyền qua không khí trong ống gang; hai tiếng ấy cách nhau 2,5 s. Biết tốc độ âm 

trong không khí là 340 m/s. Tốc độ âm trong gang là bao nhiêu 

 A. 1452 m/s. B. 3194 m/s. C. 180 m/s. D. 2365 m/s. 

Câu 11[604904]: Một vật nhỏ dao động điều hòa theo trục Ox với biên độ A, chu kì T. Tốc độ trung bình 

nhỏ nhất của vật trong thời gian 0,25T bằng: 

 A.
 4A 2 2

T


. B. 

 A 2 2

T


. C. 

 2A 2 2

T


. D. 

 A 2 2

4T


. 

Câu 12[604906]: Mạch chọn sóng của một máy thu gồm một tụ điện và một cuộn cảm. Khi thu được sóng 

điện từ có bước sóng λ, người ta đo được khoảng thời gian liên tiếp để điện áp trên tụ có độ lớn bằng giá trị 

hiệu dụng là 5.10
-9

 s. Bước sóng λ có giá trị là: 

 A. 5 m.  B. 6 m. C. 7 m. D. 8 m.  

Câu 13[604909]: Một mạch dao động điện từ lý tưởng, tụ có điện dung C = 0,2 μF đang dao động điện từ tự 

do với hiệu điện thế cực đại trên tụ là Uo = 13 V. Biết khi hiệu điện thế trên tụ là 12 V thì cường độ dòng 

điện trong mạch 5 mA. Chu kì dao động riêng của mạch bằng: 

 A. 4.10
-4

 s.  B. 4π.10
-4

 s.  C. 24π.10
-4

 s.  D. 2.10
-4

 s. 

Câu 14[604911]: Điện áp hai đầu mạch RLC mắc nối tiếp (có R là biến trở) là u = Uocosωt. Khi R = 100 Ω, 

thì công suất mạch đạt cực đại Pmax = 100 W. Giá trị nào của R sau đây cho công suất của mạch là 80 W? 

 A. 70 Ω. B. 60 Ω. C. 50 Ω. D. 80 Ω. 

Câu 15[604914]: Một con lắc đơn gồm quả nặng nhỏ và dây treo có chiều dài l có thể thay đổi được. Nếu 

chiều dài dây treo là l1  thì chu kì dao động của con lắc là 1 s. Nếu chiều dài dây treo là l2 thì chu kì dao động  

của con lắc là 2 s. Nếu chiều dài của con lắc là l3 = 4l1 + 3l2 thì chu kỳ dao động của con lắc là: 

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

Câu 16[604920]: Hai con lắc đơn A, B có cùng khối lượng vật nặng, chiều dài dây treo tương ứng là lA và lB 

với 16lA = 9lB, dao động với cơ năng như nhau tại một nơi trên Trái Đất. Nếu biên độ của con lắc A là 3,6
o
 

thì biên độ của con lắc B là:       

 A. 4,8
o
.                              B. 2,4

o
.                    C. 6,4

o
.                           D. 2,7

o
. 

javascript:RegisterAnswer(604894)
javascript:RegisterAnswer(604898)
javascript:RegisterAnswer(604900)
javascript:RegisterAnswer(604902)
javascript:RegisterAnswer(604904)
javascript:RegisterAnswer(604906)
javascript:RegisterAnswer(604909)
javascript:RegisterAnswer(604911)
javascript:RegisterAnswer(604914)
javascript:RegisterAnswer(604920)


 

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

Câu 17[604923]: Một máy phát điện xoay chiều một pha có phần ứng gồm bốn cuộn dây giống nhau mắc 

nối tiếp. Suất điện động xoay chiều do máy phát sinh ra có tần số 50 Hz và giá trị hiệu dụng 100 2  V.Từ 

thông cực đại qua mỗi vòng của phần ứng là 
5


mWB. Số vòng dây trong mỗi cuộn dây là: 

      A. 71 vòng.                        B. 200 vòng.                       C. 100 vòng.                

 D. 400 vòng. 

Câu 18[604926]: Hai mạch dao động lí tưởng LC1 và LC2 có tần số dao động riêng là f1 = 3f và f2 = 4f. Điện 

tích trên các tụ có giá trị cực đại như nhau và bằng Q. Tại thời điểm dòng điện trong hai mạch dao động có 

cường độ bằng nhau và bằng 4,8πfQ thì tỉ số giữa độ lớn điện tích trên hai tụ là 

 A. 2

1

q 12

q 9
 . B. 2

1

q 16

q 9
 . C. 2

1

q 40

q 27
 . D. 2

1

q 44

q 27
 . 

Câu 19[604929]: Một nguồn âm P phát ra âm đẳng hướng. Hai điểm A, B nằm cùng trên một phương truyền 

sóng có mức cường độ âm lần lượt là 40 dB và 30 dB. Điểm M nằm trong môi trường truyền sóng sao cho 

∆AMB vuông cân ở A. Mức cường độ âm tại M là: 

 A. 37,54 dB. B. 32,46 dB. C. 35,54 dB. D. 38,46 dB. 

Câu 20[604930]: Cho hai chất điểm M, N chuyển động tròn đều, cùng chiều trên một đường tròn tâm O, bán 

kính R = 10 cm với cùng tốc độ dài là 1 m/s. Biết góc MON bằng 30
0
. Gọi K là trung điểm MN, hình chiếu 

của K xuống một đường kính đường tròn có tốc độ trung hình trong một chu kì xấp xỉ bằng: 

       A. 30,8 cm/s. B. 86,6 cm/s. C. 61,5 cm/s. D. 100 cm/s. 

Câu 21[604932]: Một vật dao động điều hòa với biên độ 12 cm. Trong một chu kì, thời gian vật có tốc độ 

lớn hơn một giá trị v0 nào đó là 2 s. Tốc độ trung bình khi đi một chiều giữa hai vị trí có cùng tốc độ v0 ở 

trên ở trên là 12 3 cm/s. Giá trị của v0 là: 

 A. 4 3 cm/s.                B. 8π cm/s.                             C. 4π cm/s. D. 8 3 cm/s. 

Câu 22[604933]: Một chất điểm dao động điều hòa không ma sát. Khi vừa qua khỏi vị trí cân bằng một đoạn 

S động năng của chất điểm là 1,8 J. Đi tiếp một đoạn S nữa thì động năng chỉ còn 1,5 J và nếu đi thêm đoạn 

S nữa thì động năng là (biết trong quá trình này vật chưa đổi chiều chuyển động): 

 A. 0,9 J. B. 1,0 J. C. 0,8 J. D. 1,2 J. 

Câu 23[604934]: Một chất điểm dao động điều hoà trên một đoạn thẳng, khi đi qua M và N trên đoạn thẳng 

đó chất điểm có gia tốc lần lượt là aM = 2 m/s
2
 và aN = 4 m/s

2
. C là một điểm trên đoạn MN và CM = 4CN. 

Gia tốc chất điểm khi đi qua C: 

     A. 2,5 m/s
2
.                          B. 3 m/s

2
.                              C. 3,6 m/s

2
.                  

 D. 3,5 m/s
2
. 

Câu 24[604935]: Đặt điện áp u 220 2 cos 100 t
3

 
   

 
V vào hai đầu đoạn mạch RLC nối tiếp gồm R = 50 

Ω, 
1,5

L 


 H và 
410

C





F. Cường độ dòng điện trong mạch có biểu thức: 

     A. i 4,4cos 100 t
4

 
   

 
A.      B. 

7
i 4,4cos 100 t

12

 
   

 
 A. 

     C. i 4,4cos 100 t
4

 
   

 
 A.      D. i 4,4cos 100 t

12

 
   

 
 A. 

Câu 25[604936]: Một con lắc lò xo dao động điều hòa trên trục Ox với phương trình dao động 

x Acos t .
6

 
   

 
Gọi Wđ, Wt lần lượt là động năng, thế năng của con lắc. Trong một chu kì Wđ  Wt là 

1

3
 s. 

Thời điểm vận tốc v và li độ x của vật thỏa mãn v x lần thứ 2016 kể từ thời điểm ban đầu là: 

 A. 503,71 s. B. 1007,958 s. C. 2014,21 s. D. 703,59 s. 
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Câu 26[604937]: Con lắc lò xo treo thẳng đứng, lò xo có độ cứng 100 N/m, vật nhỏ có khối lượng 200g và 

điện tích 100C. Người ta giữ vật sao cho lò xo giãn 4,5 cm, tại t = 0 truyền cho vật tốc độ 25 15  cm/s 

hướng xuống, đến thời điểm 
2

t
12

 s, người ta bật điện trường đều hướng lên có cường độ 0,12 MV/m. Biên 

độ dao động lúc sau của vật trong điện trường là:       

 A. 7 cm.                  B. 18 cm.              C. 12,5 cm.                D. 13 cm. 

Câu 27[604938]: Tổng hợp hai dao động 1 1x a cos 10t
2

 
  

 
cm ; 2 2

2
x a cos 10t

3

 
  

 
cm (a1, a2 là các số 

thực) là dao động có phương trình x 5cos 10t
6

 
  

 
cm. Chọn biểu thức đúng: 

 A. 1

2

a
2

a
  .               B. 1 2a a 50 3.                   C. 1 2a a 50 3.        D. 1

2

a
2

a
 . 

Câu 28[604939]: Hai điểm M và N dao động điều hòa trên trục 

Ox với đồ thị li độ phụ thuộc thời gian như hình vẽ. Hai điểm 

sáng cách nhau 3 3 cm lần thứ 2016 kể từ t = 0 tại thời điểm: 

    A. 1007,5 s.                 B. 2014,5s   

     C. 503,75 s         D. 1007,8 s. 

 

 
Câu 29[604940]: Một sóng dọc truyền dọc lò xo với tần số 15 Hz, biên độ 4 cm thì   thấy khoảng cách gần 

nhất giữa hai điểm B và C trên lò xo trong quá trình dao động   là 16 cm. Vi  trí cân bằng của B và C cách 

nhau 20 cm và nhỏ hơn nửa bước sóng. Tốc độ truyền sóng là: 

 A. 18 m/s. B. 12 m/s. C. 9 m/s. D. 20 m/s. 

Câu 30[604941]: Tại mặt thoáng của một chất lỏng có hai nguồn phát sóng kết hợp A và B cách nhau 8 cm. 

Cho A, B dao động điều hòa, cùng pha, theo phương vuông góc với mặt chất lỏng. Bước sóng của sóng trên 

mặt chất lỏng là 1 cm. Gọi M, N là hai điểm thuộc mặt chất lỏng sao cho MN = 4 cm và AMNB là hình 

thang cân. Để trên đoạn MN có đúng 5 điểm dao động với biên độ cực đại thì diện tích lớn nhất của hình 

thang có thể là:      

 A.18 5 cm
2
.           B. 9 3 cm

2
.         C. 9 5 cm

2
.                 D. 18 3 cm

2
. 

Câu 31[604942]: Người ta sử dụng máy phát dao động với tần số f có thể thay đổi được để tạo sóng dừng 

trên một sợi dây đàn hồi hai đầu cố định. Biết tốc độ truyền sóng trên dây tỉ lệ thuận với căn bậc hai của lực 

căng dây. Khi lực căng dây là F1, thay đổi tần số dao động của máy phát thì nhận thấy trên dây xuất hiện 

sóng dừng với hai giá trị liên tiếp của tần số f1 và f2 thỏa mãn f2 – f1 = 32 Hz. Khi lực căng dây là F2 = 4F1 và 

lặp lại thí nghiệm như trên thì hiệu hai tần số liên tiếp cho sóng dừng trên dây là: 

 A. 128 Hz. B. 64 Hz. C. 16 Hz. D. 8 Hz. 

Câu 32[604943]: Có ba phần tử gồm: điện trở thuần R; cuộn dây có điện trở r = 0,5R; tụ điện C. Mắc ba 

phần tử song song với nhau và mắc vào một hiệu điện thế không đổi U thì dòng điện trong mạch có cường 

độ là I. Khi mắc nối tiếp ba phần tử trên và mắc vào nguồn xoay chiều có giá trị hiệu dụng U thì điện áp hiệu 

dụng trên ba phần tử bằng nhau. Cường độ dòng điện qua mạch lúc đó có giá trị hiệu dụng là: 

 A. 0,29I. B. 0,33I. C. 0,25I. D. 0,22I. 

Câu 33[604944]: Đặt điện áp  u 200 2cos 100 t  V vào hai đầu đoạn mạch RLC mắc nối tiếp. Biết R = 50 

Ω, cuộn dây thuần cảm có độ tự cảm 
1

L 


 H và tụ điện có điện dung 
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C
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F. Khi điện áp tức thời giữa 

hai đầu tụ điện bằng 100 3 V thì độ lớn của điện áp tức thời giữa hai đầu điện trở và giữa hai đầu cuộn dây 

lần lượt bằng: 

     A. 100 V và 200 3 V .      B. 100 V và 100 3 V. 

      C. – 100 V và 200 3 V.  D. 100 3 V và 200 V. 
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Câu 34[604945]: Cho mạch điện xoay chiều RLC mắc nối tiếp, trong đó RC
2 
< 2L. Đặt vào hai đầu đoạn 

mạch điện áp xoay chiều u U 2cos2 ft  V, trong đó U có giá trị không đổi, tần số f có thể thay đổi được. 

Khi f = f1 thì điện áp hiệu dụng trên tụ điện đạt cực đại và tiêu thụ công suất bằng 0,75 công suất cực đại. 

Khi tần số dòng điện là f2 = f1 + 100 Hz  thì điện áp hiệu dụng trên cuộn cảm đạt giá trị cực đại. Giá trị f1 là: 

 A. 75 2 Hz. B. 150 Hz. C. 75 5 Hz. D. 125 Hz. 

Câu 35[604946]: Đoạn mạch AM gồm điện trở thuần R và tụ điện mắc vào điện áp xoay chiều 

 u 200 2cos 100 t  V thì cường độ dòng điện hiệu dụng qua AM là 1,25 A và dòng điện này lệch pha 
3


 so 

với điện áp trên mạch AM. Mắc nối tiếp mạch AM với đoạn mạch X để tạo thành đoạn mạch AB rồi lại đặt 

vào hai đầu đoạn mạch điện áp u nói trên thì cường độ dòng điện hiệu dụng qua mạch là 1 A và điện áp hai 

đầu AM vuông pha với điện áp hai đầu X. Công suất tiêu thụ trên đoạn mạch X là: 

 A.  60 3  W. B. 200 W. C. 160 3 W. D. 120 2 W. 

Câu 36[604947]: Đặt điện áp xoay chiều  u U 2cos t   V vào hai đầu đoạn mạch RLC mắc nối tiếp (cuộn 

dây thuần cảm). Khi nối tắt tụ C thì điện áp hiệu dụng trên điện trở R tăng 2 lần và dòng điện trong hai 

trường hợp này vuông pha nhau. Hệ số công suất của đoạn mạch lúc sau bằng: 

 A. 0,447. B. 0,894. C. 0,707. D. 0,5. 

Câu 37[604948]: Một mạch điện xoay chiều mắc nối tiếp theo thứ tự R, C, L. Thay đổi L người ta tìm thấy 

khi 1

a
L L 


H hoặc 2

b
L L 


 H thì hiệu điện thế hai đầu L như nhau. Tìm L để hiệu điện thế trên hai đầu 

đoạn mạch gồm RC trễ pha hơn hiệu điện thế hai đầu đoạn mạch một góc 0,5π? 

 A.  
1

a b


. B. 
1 1 1

a b

 
 

  
. C. 

2 ab

a b

 
 

  
. D. 

ab

2 a b

  
 

 
. 

Câu 38[604949]: Đặt điện áp xoay chiều u = U0cos2πt V (trong đó Uo không đổi, f thay đổi được) vào hai 

đầu đoạn mạch mắc nối tiếp gồm điện trở R và tụ điện. Khi tần số bằng f1 = f thì công suất tiêu thụ của đoạn 

mạch là 120 W khi tần số bằng f2 = 2f thì công suất tiêu thụ của đoạn mạch là 192 W. Khi tần số bằng f3 = 3f 

thì công suất tiêu thụ của đoạn mạch gần giá trị nào nhất 

 A. 210 W. B. 150 W. C. 180 W. D. 250 W. 

Câu 39[604950]: Đoạn mạch RLC nối tiếp được mắc vào hai cực của một máy phát điện xoay chiều một 

pha có rôto là nam châm điện một cặp cực. Thay đổi tốc độ quay của rôto. Khi rôto quay với tốc độ 30 

vòng/s thì dung kháng của tụ điện bằng R, khi quay với tốc độ 40 vòng/s thì điện áp hiệu dụng hai đầu tụ 

điện đạt cực đại và khi quay với tốc độ n vòng/s thì cường độ dòng điện hiệu dụng trong mạch đạt giá trị cực 

đại. Giá trị n là: 

 A. 120. B. 50. C. 80. D. 100. 

Câu 40[604951]: Hai nguồn phát sóng kết hợp tại A, B trên mặt nước cách nhau 12 cm phát ra hai dao động 

điều hòa cùng tần số 20 Hz, cùng biên độ và cùng pha ban đầu. Xét điểm M trên mặt nước cách A, B những 

đoạn lần lượt là 4,2 cm và 9 cm. Tốc độ truyền sóng trên mặt nước là 32 cm/s. Muốn M là một điểm dao 

động với biên độ cực tiểu thì phải dịch chuyển nguồn tại B dọc đường nối A, B từ vị trí ban đầu ra xa nguồn 

A một đoạn nhỏ nhất là: 

 A. 0,53 cm. B. 1,03 cm. D. 0,83 cm. D. 0,23 cm. 
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