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ĐỀ THI CHÍNH THỨC 

(Đề thi có 05 trang) 

ĐỀ THI THỬ HỌC KỲ I NĂM HỌC 2018 – 2019 – ĐỀ 02 

Môn: VẬT LÝ – Lớp 12 

Thời gian làm bài: 50 phút, không kể thời gian phát đề 

Họ, tên thí sinh: .......................................................................  

Số báo danh: ............................................................................  

Câu 1: [619146]: Đơn vị thường dùng của mức cường độ âm là 

 A. ben. B. đề xi ben. C. Jun trên giây. D. oát trên mét vuông. 

Câu 2: [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 3: [619157]: Một con lắc lò xo gồm vật nhỏ gắn với một lò xo nhẹ có độ cứng 100 N/m, dao động 

điều hòa vói biên độ 5 cm. Lực kéo về cực đại của con lắc là 

 A. 5 N. B. 0,25N. C. 0,125 N. D. 500 N. 

Câu 4: [620054]: Một sợi dây chiều dài L có sóng dừng với hai đầu cố định. Trên dây có một bụng sóng 

thì bước sóng là 

 A. L. B. 4L. C. 0,25 L. D. 2L. 

Câu 5: [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 6: [608423]: Một con lắc lò xo dao động điều hòa trên mặt phẳng ngang trơn nhẵn với biên độ 

A 10 cm,  chu kì T = 0,5 s. Biết khối lượng của vật nặng m = 250 g. Lực đàn hồi cực đại tác dụng lên 

vật nặng có giá trị nào dưới đây? 

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

Câu 7: [608435]: Một con lắc đơn dao động điều hòa với biên độ góc α0 và chu kì T = 3 s. Thời gian 

ngắn nhất để vật đi từ vị trí cân bằng đến vị trí có li độ góc α = 0,5α0 là 

 A. 0,375 s. B. 0,5 s. C. 0,25 s. D. 0,2 s. 

Câu 8: [ 609489]: Một con lắc đơn dao động điều hòa với chu kì T = 4 s, thời gian ngắn nhất để con lắc 

đi từ vị trí cân bằng đến vị trí biên là 

 A. 0,5 s. B. 1 s. C. 1,5 s. D. 2 s. 

Câu 9: [620141]: Những đặc trưng nào sau đây là đặc trưng vật lý của âm? 

 A. tần số, cường độ âm, đồ thị âm. B. tần số, độ to, đồ thị âm. 

 C. tần số, đồ thị âm, âm sắc. D. tần số, đồ thị âm, độ cao. 
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Câu 10: [617636]: Đặt điện áp u 100 2 cos 100 t V
2

 
   

 
 vào hai đầu một đoạn mạch gồm một cuộn 

cảm thuần có độ tự cảm 
225.10

L H





 mắc nối tiếp với điện trở thuần R = 25 Ω. Biểu thức cường độ 

dòng điện trong mạch là 

 A. i 2 2 cos 100 t A.
4

 
   

 
 B. i 4cos 100 t A.

4

 
   

 
 

 C. 
3

i 4cos 100 t A.
4

 
   

 
 D. i 2 2 cos 100 t A.

4

 
   

 
 

Câu 11: [617896]: Chọn phát biểu sai về hiện tượng tự cảm? 

 A. Hiện tượng tự cảm không xảy ra trong mạch điện xoay chiều. 

 B. Hiện tượng tự cảm xảy ra trong mạch điện một chiều khi ngắt mạch. 

 C. Hiện tượng tự cảm xảy ra trong mạch điện một chiều khi đóng mạch. 

 D. Hiện tượng tự cảm luôn xảy ra trong mạch điện xoay chiều. 

Câu 12: [640884]: Một con lắc lò xo có độ cứng k = 100 N/m, vật nặng khối lượng m = 400 g treo thẳng 

đứng. Nâng vật m lên theo phương thẳng đứng đến vị trí lò xo không biến dạng rồi thả nhẹ cho vật dao 

động điều hòa. Cho t = 0 là lúc thả vật. Lấy g = 10 m/s
2
. Độ lớn của lực đàn hồi của lò xo khi động năng 

bằng thế năng lần đầu tiên là 

 A. 6,8 N. B. 1,2 N. C. 2 N. D. 4 N. 

Câu 13: [640901]: Cho đoạn mạch xoay chiều gồm điện trở thuần R, cuộn cảm thuần có độ tự cảm L, tụ 

điện có điện dung C mắc nối tiếp. Điện áp giữa hai đầu đoạn mạch là u = 200cos100πt V và cường độ 

dòng điện trong mạch là i 2 2 cos 100 A
4

 
  

 
. Công suất tiêu thụ trên đoạn mạch có giá trị là 

 A. 400 W. B. 80 W. C. 200 W. D. 50 W. 

Câu 14: [619155]: Mắc một bóng đèn dây tóc được xem như một điện trở thuần R vào một mạng điện 

xoay chiều 220V – 50Hz. Nếu mắc nó vào mạng điện xoay chiều 220V – 60Hz thì công suất tỏa nhiệt của 

bóng đèn sẽ 

 A. không đổi. B. có thể tăng, có thể giảm. C. Giảm đi. D. tăng lên. 

Câu 15: [617873]: Hiện tượng siêu dẫn xảy ra ở một số vật liệu khi 

 A. hiệu điện thế giữa hai đầu vật liệu đủ nhỏ. B. hiệu điện thế giữa hai đầu vật liệu đủ lớn. 

 C. nhiệt độ của vật liệu đủ nhỏ. D. nhiệt độ của vật liệu đủ lớn. 

Câu 16: [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 17: [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 18: [621517]: Khi nói về dao động cơ cưỡng bức, phát biểu nào sau đây sai? 

 A. biên độ của dao động cưỡng bức phụ thuộc vào tần số của lực cưỡng bức. 

 B. dao động cưỡng bức có tần số luôn bằng tần số của lực cưỡng bức. 

 C. biên độ của dao động cưỡng bức phụ thuộc vào biên độ của lực cưỡng bức. 

 D. dao động cưỡng bức có tần số luôn bằng tần số riêng của hệ dao động. 
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Câu 19: [614434]: Trong đoạn mạch điện xoay chiều gồm điện trở thuần, cuộn cảm thuần và tụ điện mắc 

nối tiếp thì 

 A. điện áp giữa hai đầu tụ điện trễ pha so với điện áp giữa hai đầu đoạn mạch. 

 B. điện áp giữa hai đầu tụ điện ngược pha với điện áp giữa hai đầu đoạn mạch. 

 C. điện áp giữa hai đầu cuộn cảm trễ pha pha so với điện áp giữa hai đầu đoạn mạch. 

 D. điện áp giữa hai đầu cuộn cảm cùng pha với điện áp giữa hai đầu tụ điện. 

Câu 20: [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 21: [608469]: Một vật dao động điều hòa dọc trục Ox với biên độ 6 cm và chu kì T. Tại thời điểm t1 

vật có tọa độ x1 = 3 cm và đang đi theo chiều âm của quỹ đạo. Quãng đường mà vật đi được từ thời điểm 

t1 đến thời điểm 2 1

T
t t

12
 

 
là 

 A.  3 3 cm. B. 3 cm. C. 3 2 cm. D. 6 cm. 

Câu 22: [640888]: Cường độ âm tại một điểm trong môi trường truyền âm là 10
–8

 W/m
2
. Biết cường độ 

âm chuẩn là I0 = 10
–12

 W/m
2
. Mức cường độ âm tại điểm đó bằng 

 A. 40 dB. B. B. – 40d B. C. 4 dB. D. 40 dB. 

Câu 23: [611614]: Một sóng cơ học lan truyền trong một môi trường với tốc độ v, bước sóng λ. Tần số 

dao động f của sóng thỏa mãn hệ thức 

 A. f v.  . B. f
v




. C. 
v

f 


. D. 
2 v

f .





 

Câu 24: [619149]: Đặt điện áp u = 141cos100πt ( u tính bằng V, t tính bằng s) vào hai đầu cuộn cảm có 

độ tự cảm là 
1


H. Cảm kháng của cuộn cảm là 

 A. 200 Ω. B. 100 Ω. C. 50 Ω. D. 25 Ω. 

Câu 25: [609503]: Cường độ dòng điện không đổi được xác định bằng công thức nào sau đây? 

 A. I q.t.   B. 
t

I .
q

   C. 
q

I .
t

    D. 
q

I .
e

  

Câu 26: [617876]: Hiện tượng phản xạ toàn phần có thể xảy ra khi ánh sáng truyền từ 

 A. không khí tới mặt phân cách với nước. B. không khí tới mặt phân cách với thủy tinh. 

 C. nước tới mặt phân cách với không khí. D. không khí tới mặt phân cách với rượu etilic. 

Câu 27: [622853]: Khi động cơ không đồng bộ ba pha hoạt động ổn định với tốc độ quay của từ trường 

không đổi thì tốc độ quay của rôto 

 A. lớn hơn tốc độ quay của từ trường. 

 B. luôn bằng tốc độ quay của từ trường. 

 C. có thể lớn hơn hoặc bằng tốc độ quay của từ trường, tùy thuộc tải sử dụng. 

 D. nhỏ hơn tốc độ quay của từ trường. 

Câu 28: [619152]: Giao thoa ở mặt nước với hai nguồn sóng kết hợp đặt tại A và B 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. 2kλ với k = 0, ±1, ±2, … B. (2k+1) λ với  k = 0, ±1, ±2, … 

 C. kλ với k = 0, ±1, ±2, … D. (k+0,5) λ với  k = 0, ±1, ±2, … 
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Câu 29: [620049]: Một sóng cơ truyền dọc theo trục Ox với phương trình u 2cos(40 t 2 )x     mm, x 

tính theo đơn vị m, t tính theo đơn vị s. Tốc độ truyền sóng là 

 A. 4π  m/s. B. 5 cm/s. C. 20 m/s. D. 80  mm/s. 

Câu 30: [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 31: [610461]: Một con lắc lò xo đang dao động điều hòa trên mặt phẳng nằm ngang với biên độ A. Khi 

vật đi qua vị trí mà động năng bằng thế năng thì giữ lò xo tại điểm M cách điểm cố định một khoảng bằng một 

phần ba chiều dài con lắc khi đó, sau đó con lắc dao động điều hòa với biên độ A . Tỉ số 
A

A


 bằng 

 A. 
11

4
. B. 

5

6
. C. 

14

6
. D. 

5

3
. 

Câu 32: [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. 

Câu 33: [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 34: [617650]: Một đoạn mạch AB gồm hai đoạn mạch AM và MB mắc nối tiếp. Đoạn mạch AM có 

điện trở R = 100 Ω mắc nối tiếp với cuộn cảm thuần có độ tự cảm 
2

H


, đoạn mạch MB chỉ có tụ điện với 

điện dung thay đổi được. Đặt điện áp u = U0cos100πt vào hai đầu đoạn mạch AB. Điều chỉnh điện dung 

của tụ điện đến giá trị C1 sao cho điện áp giữa hai đầu đoạn mạch AB lệch pha 0,5π so với điện áp giữa 

hai đầu đoạn mạch AM. Giá trị của C1 bằng 

 A. 
40


μF. B. 

80


μF. C. 

20


μF. D. 

10


μF. 

Câu 35: [608011]: Tại nguồn O có một sóng cơ lan truyền trên mặt nước với tần số f = 20 Hz và tốc độ 

truyền sóng là 70 cm/s. Hai điểm M và N trên mặt nước, thuộc cùng một phương truyền sóng cách O lần 

lượt là 20,5 cm và 50 cm. Số điểm dao động cùng pha với nguồn O trong khoảng MN là 

 A. 7 điểm. B. 10 điểm. C. 8 điểm. D. 9 điểm. 

Câu 36: [620081]: Một khung dây dẫn phẳng, dẹt có 200 vòng, mỗi vòng có diện tích 600 cm
2
. Khung 

dây quay đều quanh trục nằm trong mặt phẳng khung, trong một từ trường đều có vecto cảm ứng từ 

vuông góc với trục quay và có độ lớn 4,5.10
-2

 T. Suất điện động e trong khung có tần số 50 Hz. Chọn gốc 

thời gian lúc pháp tuyến của mặt phẳng khung cùng hướng với vecto cảm ứng từ. Biểu thức của e là: 

 A. 
π

169,6cos 100πt  V.
2

e
 

  
 

 B.  169,6cos 100πt  V.e   

 C. 119,9cos100πt V.e    D. 
π

119,9cos 100πt  V.
2

e
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Câu 37: [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 
3

T
. Biên độ dao động của con lắc bằng 

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

Câu 38: [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 39: [617918]: Một con lắc lò xo thẳng đứng đang dao động điều hòa với chu kì T. Trong một chu kỳ, 

thời gian lực kéo về cùng chiều với lực đàn hồi tác dụng lên vật là 
5

6

T
. Biết dao động được kích thích 

bằng cách kéo vật xuống dưới vị trí cân bằng một đoạn rồi buông nhẹ. Tính từ khi vật bắt đầu dao động 

thì khoảng thời gian từ khi lực kéo về đổi chiều lần thứ 2017 đến khi lực đàn hồi đổi chiều lần thứ 2018 là 

1

6
s . Lấy g = π

2 
m/s

2
. Tốc độ của vật khi qua vị trí lò xo không biến dạng gần giá trị nào nhất trong các 

giá trị sau? 

 A. 109 cm/s. B. 108 cm/s. C. 110 cm/s. D. 111 cm/s. 

Câu 40: [611665]: Đặt điện áp 0 cos 100
3

u U t V



 

  
 

 vào hai đầu một cuộn cảm thuần có độ tự cảm 

1

2
L H


 . Ở thời điểm điện áp giữa hai đầu cuộn ảm là 100 2 V thì cường độ dòng điện qua cuộn cảm là 

2 A. Biểu thức của cường độ dòng điện qua cuộn cảm này là 

 A. 2 2 cos 100
6

i t A



 

  
 

. B. 2 3 cos 100
6

i t A



 

  
 

. 

 C. 2 3 cos 100
6

i t A



 

  
 

. D. 2 2 cos 100
6

i t A



 

  
 

. 

-----HẾT----- 
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