
Truy cập www.dethi.moon.vn để xem lời giải chi tiết Trang 1/4 – Mã ID đề: 81335 

 

Moon.vn 
Học để khẳng định mình  

ĐỀ THI CHÍNH THỨC 

(Đề thi có 04 trang) 
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Họ, tên thí sinh: .......................................................................  

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

Câu 1: [610956]: Một sóng ngang lan truyền trên bề mặt của một chất lỏng, phương dao động của các 

phần tử môi trường 

 A. là phương ngang.  B. vuông góc với phương truyền sóng. 

 C. trùng với phương truyền sóng. D. là phương thẳng đứng. 

Câu 2: [611625]: Từ một mạch kín đặt trong một từ trường, từ thông qua mạch biến thiên một lượng  

trong một khoảng thời gian ∆t. Độ lớn của suất điện động cảm ứng trong mạch kín này được xác định 

theo công thức 

 A.  B.  C.  D.  

Câu 3: [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.  B.  C.  D.   

Câu 4: [622817]: Đoạn mạch điện xoay chiều gồm hai phần tử điện trở thuần R và cuộn dây thuần cảm 

L. Điện áp hiệu dụng giữa hai đầu đoạn mạch là 

 A.  B.  C.  D.  

Câu 5: [610437]: Công thức liên hệ tốc độ truyền sóng v, bước sóng  λ, chu kỳ T và tần số f là 

 A.  B.  C.  D.  

Câu 6: [610435]: Một sợi dây đang có sóng dừng ổn định, sóng truyền trên sợi dây có tần số là 10 Hz và 

bước sóng 6 cm. Trên dây, hai phần tử M, N có vị trí cân bằng cách nhau 8 cm, M thuộc bụng sóng dao 

động điều hòa với biên độ 6 mm. Tại thời điểm t, phần tử M chuyển động với tốc độ 6π cm/s  thì phần tử 

N chuyển động với gia tốc có độ lớn là 

 A.  m/s
2
. B.  m/s

2
. C. 6 m/s

2
. D. 3 m/s

2
. 

Câu 7: [614465]: Một con lắc đơn chiều dài  dao động điều hòa tại nơi có gia tốc trọng trường g. Chu 

kỳ dao động của con lắc được tính bằng công thức 

 A.  B.  C.  D.  

Câu 8: [640896]: Một vật tham gia đồng thời hai dao động điều hòa, cùng phương, cùng tần số có 

phương trình   và . Tốc độ dao động cực đại của vật là 

 A. 12,57 cm/s. B. 21,77 cm/s. C. 24,25 cm/s. D. 6,53 cm/s. 

Câu 9: [617631]: Đặt điện áp xoay chiều u = 200cos(100πt) V vào hai đầu cuộn cảm thuần thì cường độ 

dòng điện trong mạch có giá trị cực đại là 2 A. Khi cường độ dòng điện i = 1 A  thì điện áp giữa hai đầu 

cuộn cảm có độ lớn bằng 

 A.  V. B. V. C. 50 V. D. V. 
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Câu 10: [615788]: Một sợi dây AB dài 40 cm. Đầu A dao động nhỏ (coi như nút sóng), đầu B cố định, 

trên dây xuất hiện sóng dừng với 5 bó sóng. Bước sóng có giá trị nào sau đây? 

 A. 16 cm. B. 4 cm. C. 10 cm. D. 8 cm. 

Câu 11: [617617]: Một chất điểm dao động điều hòa với phương trình x = Acos(ωt + φ), trong đó A, ω là 

các hằng số dương. Pha của dao động ở thởi điểm t là 

 A. ωt + φ. B. ω. C. φ. D. ωt. 

Câu 12: [620119]:  Đặt điện áp (U0 không đổi, thay đổi được) vào hai đầu đoạn mạch  

gồm điện trở thuần R, cuộn cảm thuần có độ tự cảm L và tụ điện có điện dung C mắc nối tiếp. Hiện tượng 

cộng hưởng điện xảy ra khi 

 A.  B.  C.  D.  

Câu 13: [608430]: Một người quan sát sóng trên mặt hồ thấy khoảng cách giữa hai ngọn sóng liên tiếp là 

1 m và có 10 ngọn sóng đi qua trước mặt trong 9 s. Vận tốc truyền sóng trên mặt nước là 

 A. 1,25 m/s. B. 0,9 m/s. C. m/s. D. 1 m/s. 

Câu 14: [619143]: Với điện áp xoay chiều, điện áp hiệu dụng U liên hệ với điện áp cực đại Uo theo công thức 

 A.  B.  C. U = 2Uo. D. U = 0,5Uo 

Câu 15: [625967]: Khi sóng âm truyền từ môi trường không khí vào môi trường nước thì 

 A. tần số của sóng không thay đổi. B. chu kì của nó tăng. 

 C. bước sóng của giảm.  D. bước sóng của nó không thay đổi 

Câu 16: [625960]: Một chất điểm dao động điều hòa theo phương trình x = 4cosωt (x tính bằng cm). Kể 

từ khi vật bắt đầu dao động, vật đi được một đoạn 16 cm hết 2s. Chu kì của dao động của vật là 

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

Câu 17: [617627]: Một con lắc đơn dao động điều hòa. Nếu tăng khối lượng của quả nặng hai lần giữ 

nguyên biên độ và vị trí, môi trường dao động thì so với khi chưa tăng trọng lượng 

 A. chu kì giảm 2 lần, cơ năng không đổi. B. chu kì tăng 2 lần, cơ năng tăng 2 lần. 

 C. chu kì không đổi, cơ năng tăng 2 lần. D. chu kì và cơ năng của con lắc có giá trị không đổi. 

Câu 18: [640908]: Trong thí nghiệm giao thoa của hai sóng trên mặt nước, hai nguồn sóng là hai nguồn 

đồng bộ có cùng tần số 100 Hz. Khoảng cách giữa hai cực tiểu liên tiếp nằm trên đường thẳng nối hai tâm 

dao động là 4 mm. Tốc độ truyền sóng trên mặt nước là 

 A. 1,6 m/s. B. 0,4 m/s. C. 25 m/s. D. 1,6 m/s. 

Câu 19: [617874]: Điốt bán dẫn có cấu tạo 

 A. gồm hai lớp tiếp xúc p – n và có tính chỉnh lưu, biến điện xoay chiều thành một chiều. 

 B. gồm một lớp tiếp xúc p – n và có tính chỉnh lưu, biến điện một chiều thành xoay chiều. 

 C. gồm hai lớp tiếp xúc p – n và có tính chỉnh lưu, biến điện một chiều thành xoay chiều. 

 D. gồm một lớp tiếp xúc p – n và có tính chỉnh lưu, biến điện xoay chiều thành một chiều. 

Câu 20: [620134]: Trong hiện tượng cộng hưởng 

 A. biên độ ngoại lực cưỡng bức đạt cực đại. B. biên độ dao động cưỡng bức đạt cực đại. 

 C. tần số dao động cưỡng bức đạt cực đại. D. tần số dao động riêng đạt giá trị cực đại. 

Câu 21: [614442]: Một sóng ngang truyền dọc theo trục Ox với phương trình u 4cos 4 t – 6  cm( )x    

(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. 
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Câu 22: [610456]: Một vật dao động tắt dần. 

 A. Lực kéo về giảm dần theo thời gian. B. Li độ giảm dần theo thời gian. 

 C. Động năng giảm dần theo thời gian. D. Biên độ giảm dần theo thời gian. 

Câu 23: [620045]: Trong hiện tượng giao thoa sóng trên mặt chất lỏng với hai nguồn kết hợp cùng pha 

đặt tại AB, M là một điểm trong miền giao thoa cách hai nguồn sóng lần lượt là d1 = , d2 = 3λ, với λ 

là bước sóng. Điển M thuộc dãy cực đại hay dãy cực tiểu thứ mấy (tính từ đường trung trực của AB)? 

 A. dãy cực tiểu thứ hai. B. dãy cực đại thứ hai. C. dãy cực tiểu thứ nhất. D. dãy cực đại thứ nhất. 

Câu 24: [607967]: Một chất điểm dao động điều hòa trên trục Ox có phương trình 

 Acos 0,5 t – 0,25 .x     Trong chu kỳ đầu tiên véctơ vận tốc và vectơ gia tốc sẽ có cùng chiều dương 

của trục Ox trong khoảng thời gian 

 A. 1,5s  < t < 2,5 s. B. 2,5 s < t < 3,5 s. C. 1,0 s < t < 1,5 s. D. 1,0 s < t < 2,0 s. 

Câu 25: [610455]: Một con lắc lò xo có khối lượng vật nhỏ là m dao động điều hòa theo phương ngang 

với phương trình . Mốc tính thế năng ở vị trí cân bằng. Cơ năng của con lắc là 

 A.  B.  C.  D.  

Câu 26: [621513]: Tại thời điểm t, điện áp  (trong đó u tính bằng V, t tính bằng s) 

có giá trị  V đang giảm. Sau thời điểm đó  s, điện áp này có giá trị là 

 A.  B.  C.  D.  

Câu 27: [614417]: Sóng cơ truyền được trong các môi trường 

 A. rắn, lỏng và khí.  B. chân không, rắn và lỏng. 

 C. lỏng, khí và chân không. D. khí, chân không và rắn. 

Câu 28: [625963]: Con lắc lò xo dao động điều hoà thì gia tốc a của con lắc có thể là 

 A. a = 2x
2
. B. a = –2x. C. a = –4x

2
 . D. a = 4x. 

Câu 29: [617888]: Một con lắc đơn dao động điều hòa với phương trình rad tại nơi có 

g  = π
2
 m/s

2
. Chiều dài dây treo con lắc là 

 A. 100 cm. B. 25 cm. C. 50 cm. D. 40 cm. 

Câu 30: [614406]: Cường độ dòng điện i = 2cos100πt A có giá trị cực đại là 

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

Câu 31: [619148]: Một vật dao động điều hòa với phương trình x = Acos(ωt + φ). Gia tốc tức thời của 

vật là 

 A. a = – ω
2
x. B. = ω

2
Acos(ωt + φ). C. a = – ωx

2
. D. a = – ω

2
Asin(ωt + φ). 

Câu 32: [619153]: Một vật dao động điều hòa trên trục 

Ox. Hình bên là đồ thị biểu diễn sự phụ thuộc của li độ x 

vào thời gian t. Chu kì dao động của vật là 

 A. 0,4 s. B. 0,2s. 

 C. 0,8 s. D. 0,1 s. 
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Câu 33: [620053]: Một vật dao động điều hòa trên trục Ox quanh vị trí cân bằng O. Vectơ gia tốc của vật 

 A. có độ lớn tỉ lệ thuận với độ lớn vận tốc của vật. B. có độ lớn tỉ lệ với độ lớn li độ của vật. 

 C. luôn hướng ra xa vị trí cân bằng. D. luôn hướng về vị trí cân bằng. 

Câu 34: [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  thì điện áp hiệu dụng 

giữa hai đầu điện trở đạt cực đại. Khi tần số là  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 35: [617656]: Một điểm sáng M đặt trên trục chính của một 

thấu kính và cách thấu kính 30 cm, chọn hệ tọa độ Ox vuông góc 

với trục chính của thấu kính, O trên trục chính. Cho M dao động 

điều hòa trên trục Ox thì ảnh M' của M dao động điều hòa trên 

trục O'x' song song và cùng chiều với Ox. Đồ thị li độ dao động 

của M và M' như hình vẽ. Tiêu cự của thấu kính là 

A. f = 20 cm.        B. f = 90 cm. 

C. f = 120 cm.        D. f = 18 cm. 

 

Câu 36: [617658]: Một sợi dây đàn hồi căng ngang, đang có sóng dừng ổn định. Trên dây N là một điểm 

nút, B là một điểm bụng gần N nhất. NB = 25 cm, gọi C là một điểm trên NB có biên độ . 

Khoảng cách NC là 

 A.  B.  C. 50 cm. D. 40 cm. 

Câu 37: [610989]: Một sóng cơ hình sin truyền trên một sợi dây nhỏ với vận tốc 4 m/s. Biết tần số sóng 

có giá trị nào đó nằm trong khoảng 22 Hz < f < 46 Hz. Điểm M cách nguồn một đoạn 20 cm luôn dao 

động cùng pha với nguồn. Giá trị của f bằng 

A. 25 Hz. B. 40 Hz. C. 30 Hz. D. 35 Hz. 

Câu 38: [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 = là 

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

Câu 39: [608497]: Một con lắc lò xo gồm lò xo có độ cứng k = 20 N/m và vặt nặng có khối lượng 0,2 kg 

dao động điều hòa. Tại thời điểm t, vận tốc và gia tốc của viên bi lần lượt là 20 cm/s và m/s
2
. Biên 

độ dao động của viên bi là 

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

Câu 40: [626075]: Một thiết bị tạo ra sóng hình sin truyền trong một môi trường, theo phương Ox từ 

nguồn O với tần số 20 Hz và tốc độ truyền sóng nằm trong khoảng từ 0,7 m/s đến 1 m/s. Gọi A và B là 

hai điểm thuộc Ox, ở cùng một phía so với O và cách nhau 10 cm. Hai phần tử môi trường tại A và B 

luôn dao động ngược pha với nhau. Tốc độ truyền sóng là 

 A. 90 cm/s. B. 80 cm/s. C. 85 cm/s. D. 100 cm/s. 
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