
 

 

 

 

 

 

 

 

Câu 1 [312055]: Một chất điểm giao động dọc theo trục Ox với phương trình x 20cos5 t(cm;s) . Tốc độ 

của chất điểm khi đi qua vị trí cân bằng là:  

A.  
 

B.  
 

C.  
 

D.  
  

Câu 2 [312056]: Một chất điểm dao động theo phương trình x 8cos4 t(cm)  . Dao động của chất điểm 

có biên độ là:  

A.  4 cm  B.  8 cm  

C.  6 cm  D.  16 cm  
 

Câu 3 [312071]: Một sóng cơ học lan truyền trong một môi trường với tốc độ v. Bước sóng của sóng này 

trong môi trường đó là . Chu kỳ dao động T của sóng có biểu thức là:  

A.  
 

B.  
 

C.  
 

D.  
 

 

Câu 4 [312074]: Một sóng âm truyền trong thép với tốc độ 5820 m/s. Nếu độ lệch pha của sóng âm đó ở 

hai điểm gần nhau nhất cách nhau 1m trên cùng một phương truyền sóng là 
3


thì tần số của sóng bằng:  

A.  9700 Hz  B.  840 Hz  

C.  5820 Hz  D.  970 Hz  
 

Câu 5 [312077]: Trong thí nghiệm giao thoa sóng nước với hai nguồn sóng kết hợp S1 và S2 ngược pha. 

Những điểm nằm trên đường trung trực của S1S2 sẽ:  

A.  Dao động với biên độ chưa thể xác định  B.  Dao động với biên độ cực đại  

C.  Là những điểm không dao động  D.  Dao động với biên độ cực tiểu  
 

Câu 6 [312082]: Trong dao động điều hòa, li độ, vận tốc và gia tốc là ba đại lượng biến đổi điều hòa theo 

thời gian và có cùng:  

A.  Pha  B.  Biên độ  

C.  Pha ban đầu  D.  Tần số góc  
 

Câu 7 [312088]: Trong bài hát “Tiếng đàn bầu” do nam ca sĩ Trọng Tấn trình bày có câu “cung thanh là 

tiếng mẹ, cung trầm là giọng cha…” . “Thanh”,”trầm” trong câu hát này là chỉ đặc tính nào của âm dưới đây?  

A.  Độ cao  B.  Độ to  

C.  Ngưỡng nghe  D.  Âm sắc  
 

Câu 8 [312091]: Trên cùng một phương truyền sóng, những vị trí dao động ngược pha nhau khi:  

A.  Cách nhau k
2


  B.  Cách nhau (2k 1)   

C.  Cách nhau (2k 1)
2


   D.  Cách nhau k   
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Câu 9 [312092]: Khi nói về dao động cưỡng bức, phát biểu nào sau đây là đúng ?  

A.  Dao động cưỡng bức có tần số nhỏ hơn tần số của lực cưỡng bức.  

B.  Dao động của con lắc đồng hồ là dao động cưỡng bức 

C. Dao động cưỡng bức có biên độ không đổi và có tần số bằng tần số của lực cưỡng bức 

D. Biên độ của dao động cưỡng bức là biên độ của lực cưỡng bức. 
 

Câu 10 [312096]: Một vật nhỏ dao động điều hòa theo một trục cố đinh. Phát biểu nào sau đây đúng ?  

A.  Lực kéo về tác dụng vào vật không đổi  

B.  Quỹ đạo chuyển động của vật là một đường hình sin 

C. Quỹ đạo của vật là một đoạn thẳng 

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

Câu 11 [312103]: Phương trình của một sóng ngang truyền trên một sợi dây là
x

u 4cos 100 t
10




 
  

 
, 

trong đó u, x đo bằng cm, t đo bằng giây. Tốc độ truyền sóng trên dây bằng:  

A.  1 cm/s  B.  1 m/s  

C.  10 cm/s  D.  10 m/s  
 

Câu 12 [312109]: Một con lắc đơn có chiều dài l = 120cm , dao động điều hòa với chu kì T. Để chu kì con 

lắc giảm 10% thì chiều dài con lắc phải  

A.  tăng 29,1 cm  B.  giảm 22,8 cm  

C.  giảm 28,1 cm  D.  tăng 22,8cm  
 

Câu 13 [312113]: Chọn phát biểu sai. Quá trình truyền sóng là quá trình  

A.  truyền pha dao động trong môi trường vật chất theo thời gian  

B.  lan truyền của phần tử vật chất môi trường theo thời gian 

C. truyền năng lượng trong môi trường truyền sóng theo thời gian 

D. truyền trạng thái dao động trong môi trường theo thời gian 
 

Câu 14 [312120]: Tìm câu sai về sóng cơ  

A.  Chu kì, tần số sóng là chu kì, tần số của mọi phần tử dao động trong môi trường  

B.  Bước sóng là khoảng cách theo phương truyền sóng giữa hai điểm cùng pha dao động liên tiếp 

C. Sóng truyền được trong chân không 

D. Có tính tuần hoàn theo không gian 
 

Câu 15 [312141]: Một chất điểm dao động điều hòa dọc theo trục Ox với phương trình a = -16x. Tần số 

góc cảu chất điểm có giá trị bằng  

A.  4 rad/s  B.  -4 rad/s  

C.  16 rad/s  D.  -16 rad/s  
 

Câu 16 [312144]: Một con 1 lắc lò xo treo thẳng đứng, khi vật ở vị trí cân bằng lò xo giãn 6 cm. Kích thích 

cho vật dao động điều hòa thì thấy thời gian lò xo giãn trong một chu kỳ là
2T

3
   (T là chu kì giao động của 

vật). Độ giãn lớn nhất của lò xo trong quá trình vật dao động là  

A.  18 cm  B.  12 cm  

C.  24 cm  D.  9 cm  
 

Câu 17 [312148]: Một con lắc lò xo có vật nặng khối lượng m 1kg  dao động điều hòa trên phương 

ngang. Khi vật có vận tốc v = 10cm/s thì thể năng bằng ba lần động năng. Năng lượng dao động của vật là:  

A.  0,04 J  B.  0,00125 J  

C.  0,02 J  D.  0,03 J  
 

Câu 18 [312156]: Vật dao động điều hòa với phương trình x 6cos( t )cm    .Sau khoảng thời 

gian
1

t s
30

   vật đi được quãng đường 9 cm. Số dao động toàn phần vật thực hiện được trong mỗi giây là  

A.  15  B.  20  

C.  5  D.  10  
 

 

 



 

 

Câu 19 [312161]: Một nguồn âm được coi như một nguồn điểm phát ra sóng âm trong một môi trường coi 

như không hấp thụ và phản xạ âm thanh. Công suất của nguồn âm là 0,225 W. Cường độ âm 

chuẩn 2

0I 10 12W / m  . Mức cường độ âm tại một điểm cách nguồn 10 (m) là  

A.  79,12 dB  B.  83,45 dB  

C.  82,53 dB  D.  81,25 dB  
 

Câu 20 [312167]: Sóng cơ học lan truyền trong không khí với cường độ đủ lớn, tai người bình thường có 

thể cảm thụ được sóng cơ học nào trong các sóng cơ học sau ?  

A.  Sóng cơ có chu kỳ 2 ms  B.  Sóng cơ học có tần số 40 kHz  

C.  Sóng cơ học tần số 8 Hz  D.  Sóng cơ có chu kỳ 0,2 μs  
 

Câu 21 [312168]: Chu kì dao động điều hòa của con lắc đơn có chiều dài ở nơi có gia tốc trọng trường g là:  

A.  

 

B.  

 

C.  

 

D.  

 

 

Câu 22 [312171]: Một dóng dọc truyền trong một môi trường thì phương dao động của các phần tử môi trường  

A.  là phương ngang  B.  là phương thẳng đứng  

C.  trùng với phương truyền sóng  D.  vuông góc với phương truyền sóng  
 

Câu 23 [312174]: Trong một thí nghiệm về giao thoa sóng trên mặt nước, hai nguồn kết hợp A và B dao 

động với tần số 15Hz và cùng pha. Tại một điểm M cách nguồn A và B những khoảng d1 = 17cm,  

d2 = 20cm , sóng có biên độ cực tiểu. Giữa M và đường trung trực của AB có 1 dãy cực đại. Tốc độ truyền 

sóng trên mặt nước là  

A.  40,0 cm/s  B.  30,0 cm/s  

C.  22,5 cm/s  D.  18,0 cm/s  
 

Câu 24 [312179]: Một chất điểm tham gia đồng thời hai giao động điều hòa cùng phương có phương trình 

lần lượt 1x 4cos 10t (cm)
2

 
  

 
và 2x Acos 10t (cm)

2

 
  

 
 . Biết vận tốc cực đại của chất điểm là 50 

cm/s. A có giá trị bằng  

A.  1 cm  B.  4 cm  

C.  5 cm  D.  3 cm  
 

Câu 25 [312181]: Khi nói về cơ năng của chất điểm dao động điều hòa, phát biểu nào sau đây là sai ? Cơ 

năng của chất điểm dao động điều hòa luôn luôn bằng  

A.  Thế năng ở vị trí biên  B.  Động năng ở vị trí cân bằng  

C.  Động năg ở thời điểm ban đầu  D.  Tổng động năng và thế năng ở thời điểm bất kỳ  
 

Câu 26 [312187]: Mức cường độ âm của một âm có cường độ âm là I được xác định bởi công thức”  

A.  

 

B.  

 

C.  
 

D.  
  

Câu 27 [312191]: Khi có sóng dừng trên dây, khoảng cách giữa hai nút liên tiếp bằng  

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

C.  một phần tư bước sóng  D.  một nửa bước sóng  
 

Câu 28 [312197]: Một người quan sát 1 chiết phao trên mặt biển thấy nó nhô lên cao 10 lần trong 18s, 

khoảng cách giữa hai ngọn sóng kè nhau là 2m. Vận tốc truyền sóng trên mặt biển là  

A.  v = 1 m/s  B.  v = 2 m/s  

C.  v = 4 m/s  D.  v = 8 m/s  
 

 

 



 

 

Câu 29 [312205]: Một vật giao động điều hòa có vận tốc cực đại bằng 6 cm/s và gia tốc cực đại bằng 

18cm/s
2
 . Tần số dao động của vật là:  

A.  2,86 Hz  B.  0,48 Hz  

C.  0,95 Hz  D.  1,43 Hz  
 

Câu 30 [312211]: Một sợi dây đàn hồi có độ dài AB = 80cm, đầu B giữ cố định, đầu A gắn với cầu rung 

dao động điều hòa với tần số f = 50 Hz theo phương vuông góc với AB. Trên dây có một sóng dừng với 4 

bụng sóng, coi A và B là nút sóng. Tốc độ truyền sóng trên dây là  

A.  v = 20 m/s  B.  v = 5 m/s  

C.  v = 10 m/s  D.  v = 40 m/s  
 

Câu 31 [312214]: Một đặc tính vật lí của âm là:  

A.  đồ thị dao động âm  B.  độ cao  

C.  âm sắc  D.  độ to  
 

Câu 32 [312217]: Vận tốc truyền sóng cơ học giảm dần trong các môi trường:  

A.  Rắn, khí, lỏng  B.  Rắn, lỏng, khí  

C.  Khí, rắn, lỏng  D.  Khí , lỏng, rắn  
 

Câu 33 [312223]: Trên hình vẽ là đồ thị sự phụ thuộc của vận tốc theo ly độ của một chất điểm dao động 

điều hòa trên trục Ox. Vận tốc cực đại của dao động gần nhất với giá trị nào sau đây? 

  
A.  79,95 cm/s  B.  79,90 cm/s  

C.  80,25 cm/s  D.  80,00 cm/s  
 

Câu 34 [312238]: Trên mặt một chất lỏng có đặt hai nguồn phát sóng kết hợp cách nhau 15 cm, dao động 

theo phương thẳng đứng với phương trình 1u cos 100 t mm
6




 
  

 
 và 2 2u A cos(100 t+5 )6mm   coi 

biên độ sóng không đổi khi truyền đi. Trên đoạn thẳng S1,S2, hai điểm cách nhau 9 cm luôn dao động với 

biên độ cực đại. Biết tốc độ truyền sóng trên mặt chất lỏng có giá trị nằm trong khoảng từ 1,6 m/s đến 2,2 

m/s. Số dao động với biên độ cực đại trên đoạn S1,S2 là  

A.  7  B.  8  

C.  9  D.  10  
 

Câu 35 [312245]: Trên một sợi dây có sóng dừng tấn số góc ω = 20 rad/s. A là một nút sóng, điểm B là 

bụng gần A nhất, điểm C giữa A và B. Khi dợi dây thẳng thì khoảng cách AB = 9 cm và AB = 3AC cm . 

Khi dợi dây biến dạng nhiều nhất thì khoảng cách giữa A và C là 5 cm. Tốc độ dao động của điểm B khi li 

độ của nó có độ lớn bằng biên độ của điểm C là  

A.  
 

B.  
 

C.  
 

D.  
 

 

Câu 36 [312253]: Một con lắc lò xo treo thẳng đứng đưa vật đến vị trí lò xo không biến dạng rồi buông 

nhẹ, vật dao động điều hòa, khi vật tới vị trí cân bằng lần dầu hết thời gian 0,125s . Lấy 
2 2g=10 m/s ; 10   Tốc độ trung bình của vật trong một chu kì bằng  

A.  20 cm/s  B.  40 cm/s  

C.  25 cm/s  D.  50 cm/s  
 

 

 



 

 

Câu 37 [312259]: Một con lắc lò xo đặt trên mặt phẳng nằm ngang gồm lò xo nhẹ có độ cứng 2 N/m và vật 

nhỏ khối lượng 40 kg. Hệ số ma sát trượt giữa vật và mặt phẳng ngang là 0,1. Ban đầu giữ vật ở vị trí lò xo 

bị giãn 20 cm rồi buông nhẹ để con lắc dao động tắt dần. Lấy 2g=10 m/s  . Kể từ lúc đầu cho đến thời điểm 

tốc độ của vật bắt đầu giảm, cơ năng của con lắc lò xo đã giảm một lượng bằng  

A.  3,6 mJ  B.  8 mJ  

C.  7,2 mJ  D.  40 mJ  
 

Câu 38 [312265]: Cho hai dao động điều hòa với li độ và có đồ thị như hình vẽ. Tổng tốc độ của hai dao 

động ở cùng một thời điểm có giá trị lớn nhất là:   

A.  
 

B.  
 

C.  
 

D.  
  

Câu 39 [312269]: Một chất điểm dao đọng điều hòa không ma sát dọc theo trục Ox. Biết rằng trong quá 

trình khảo sát chất điểm chưa đổi chiều chuyển động. Khi vừa rời khỏi vị trí cân bằng một đoạn s thì động 

năng của chất điểm là 13,95 mJ. Đi tiếp một đoạn s nữa thì động năng của chất điểm chỉ còn 12,60 mJ. 

Nếu chất điểm đi thêm một đoạn s nữa thì động năng của nó khi đó là   

A.  11,25 mJ  B.  6,68 mJ  

C.  10,35 mJ  D.  8,95 mJ  
 

Câu 40 [312274]: Một con lắc lò xo được treo trên trần một thang máy. Khi thang máy đứng yên thì con 

lắc được kích thích dao động điều hòa theo phương thẳng đứng với chu kỳ 0,4 s, biên độ 5 cm. Vừa lúc quả 

cầu của con lắc đang đi qua vị trí lò xo không biến dạng theo chiều từ trên xuống thì thang máy chuyển 

động nhanh dần đều đi lên với gia tốc có độ lớn 5 m/s
2
 Lấy 2 2 2g (m/s ) 10(m/s )  . Sau đó con lắc dao 

động với biên độ là  

A.  
 

B.  
 

C.  
 

D.  
 

 

 


