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Câu 1: [619144]: Hai dao động điều hòa có phương trình lần lượt là  (cm) và 

(cm). Độ lệch pha của hai dao động này có độ lớn là 

 A. rad. B. rad . C. rad. D. rad. 

Câu 2: [615770]: Hiện tượng tự cảm là hiện tượng 

 A. xuất hiện dòng điện khi nối mạch với nguồn. 

 B. xuất hiện dòng điện trong mạch kín. 

 C. xuất hiện suất điện động trong một mạch kín. 

 D. cảm ứng từ xảy ra do cường độ dòng điện trong mạch đó biến thiên. 

Câu 3: [617892]: Xét một đoạn mạch xoay chiều chỉ chứa một 

trong ba phần tử: điện trở thuần, cuộn cảm thuần, tụ điện. Hình 

vẽ là đồ thị biểu diễn sự phụ thuộc của điện áp giữa hai đầu đoạn 

mạch theo thời gian (đường đứt nét) và đồ thị biểu diễn sự phụ 

thuộc của cường độ dòng điện trong mạch theo thời gian (đường 

liền nét). Đoạn mạch này 

 A. chứa cuộn cảm thuần.  B. chứa điện trở thuần.  

 C. chứa tụ điện.  D. chứa cuộn cảm thuần hoặc tụ điện. 

Câu 4: [615767]: Một con lắc lò xo gồm vật nhỏ và lò xo nhẹ có độ cứng k, đang dao động điều hòa, mốc 

thế năng tại VTCB. Biểu thức thế năng tại li độ x là 

 A. 0,5kx
2
. B. 0,5kx. C. 2kx. D. 2kx

2
. 

Câu 5: [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 6: [617889]: Trong dao động cưỡng bức, đồ thị cộng hưởng càng nhọn khi 

 A. tần số dao động riêng càng nhỏ. B. tần số dao động riêng càng lớn. 

 C. lực cản của môi trường càng lớn. D. lực cản của môi trường càng nhỏ. 

Câu 7: [617875]: Trong sự lan truyền sóng trên một sợi dây, tại điểm phản xạ, sóng tới và sóng phản xạ 

 A. luôn ngược pha.  B. ngược pha nếu vật cản cố định. 

 C. luôn cùng pha.  D. ngược pha nếu vật cản tự do. 

Câu 8: [625962]: Chọn phát biểu sai. Một vật dao động tắt dần có các đại lượng giảm dần theo thời gian là 

 A. biên độ và năng lượng.  B. vận tốc cực đại. 

 C. chu kì và tần số.  D. gia tốc cực đại. 

Câu 9: [619151]: Đặt điện áp xoay chiều u = U0cosωt vào hai đầu đoạn mạch có điện trở R, cuộn cảm 

thuần và tụ điện mắc nối tiếp. Biết cuộn cảm có cảm kháng là ZL và tụ điện có dung kháng là ZC. Công 

thức tính độ lệch pha φ của điện áp giữa hai đầu đoạn mạch so với cường độ dòng điện trong mạch là 

 A.  B.  C.  D.  
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Câu 10: [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.  B.  C.  D.  

Câu 11: [620050]: Trong số các đặc trưng sau, đặc trưng sinh lí của âm là: 

 A. tần số âm. B. cường độ âm. C. mức cường độ âm. D. độ to của âm. 

Câu 12: [640872]: Đặc trưng nào sau đây không phải là đặc trưng sinh lý của âm? 

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

Câu 13: [620042]: Trong một đoạn mạch điện xoay chiều không phân nhánh, cường độ dòng điện sớm 

pha  so với hiệu điện thế ở hai đầu đoạn mạch (với ). Nhận định nào sau đây đúng? 

 A. mạch chỉ có cuộn cảm. 

 B. mạch gồm cuộn thuần cảm (cảm thuần) và tụ điện. 

 C. mạch gồm điện trở thuần và tụ điện. 

 D. mạch gồm điện trở thuần và cuộn thuần cảm (cảm thuần). 

Câu 14: [607962]: Trong hiện tượng giao thoa sóng nước với hai nguồn cùng pha, những điểm tại đó dao 

động có biên độ cực đại là những điểm mà hiệu đường đi của hai sóng từ hai nguồn truyền tới bằng 

 A. số lẻ lần nửa bước sóng. B. số nguyên lần bước sóng. 

 C. số bán nguyên lần bước sóng. D. số nguyên lần nửa bước sóng. 

Câu 15: [611629]: Số chỉ của ampe kế khi mắc nối tiếp vào đoạn mạch điện xoay chiều cho ta biết giá trị 

cường độ dòng điện 

 A. cực đại. B. hiệu dụng. C. trung bình. D. tức thời. 

Câu 16: [615791]: Đặt điện áp xoay chiều vào hai đầu đoạn mạch chứa tụ điện và cuộn thuần cảm mắc 

nối tiếp. Điện áp hiệu dụng hai đầu cuộn dây thuần cảm là 60 V và hai đầu tụ điện là 80 V. Điện áp hiệu 

dụng ở hai đầu đoạn mạch này bằng: 

 A. 20 V. B. 140 V. C. 70 V. D. 100 V. 

Câu 17: [611603]: Thấu kính có độ tụ D = –5 điôp đó là thấu kính 

 A. phân kì có tiêu cự f = –5 cm. B. hội tụ có tiêu cự f = 20 cm. 

 C. phân kì có tiêu cự f = –20 cm. D. hội tụ có tiêu cự f = 5 cm. 

Câu 18: [606925]: Một sóng cơ hình sin lan truyền trên một sợi dây dài với tần số 20 Hz. Trên dây ta 

thấy khoảng cách giữa ba ngọn sóng liên tiếp là 60 cm. Tốc độ truyền sóng bằng 

 A. 12 m/s. B. 6 m/s. C. 4 m/s. D. 3 m/s. 

Câu 19:[ 619158]: Tốc độ truyền âm trong không khí và trong nước lần lượt là 330 m/s và 1386 m/s. Khi 

một sóng âm truyền từ không khí vào trong nước thì bước sóng của nó 

 A. tăng 4 lần. B. tăng 4,2 lần. C. giảm 4,2 lần. D. giảm 4 lần. 

Câu 20: [626005]: Một vật nhỏ khối lượng 100 g dao động điều hòa theo phương trình x = 10cos6t (x 

tính bằng cm, t tính bằng s). Cơ năng dao động của vật này bằng 

 A. 36 mJ. B. 18 mJ. C. 18 J. D. 36 J. 

Câu 21: [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,… 

2 2
1 2A A A .  1 2A A A . 

1 2A A A . 
2 2
1 2A A A . 

 0 0,5 
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Câu 22: [617634]: Đặt điện áp xoay chiều  vào hai đầu một điện trở thuần R = 100 Ω 

thì cường độ dòng điện cực đại qua điện trở có giá trị 2 A. Giá trị của U bằng 

 A. 200 V.  B. V.  C. V.  D. 100 V. 

Câu 23: [619149]: Đặt điện áp u = 141cos100πt (u tính bằng V, t tính bằng s) vào hai đầu cuộn cảm có 

độ tự cảm là H. Cảm kháng của cuộn cảm là 

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

Câu 24: [621506]: Hai con lắc đơn có chiều dài lần lượt là l1 và l2, được treo ở trên một căn phòng, dao 

động điều hòa với chu kì tương ứng là 2,0 s và 1,8 s. Tỉ số  bằng 

 A. 0,81. B. 1,11. C. 1,11. D. 0,90.  

Câu 25: [614410]: Đặt vào hai đầu đoạn mạch có R, L, C mắc nối tiếp một điện áp xoay chiều có điện áp 

hiệu dụng là 200 V. Khi xảy ra hiện tượng cộng hưởng điện thì cường độ hiệu dụng trong mạch là 4 A. 

Điện trở R của đoạn mạch là 

 A. 50 Ω. B. 25 Ω. C. 100 Ω. D. 75 Ω. 

Câu 26: [619147]: Đặt điện áp xoay chiều  vào hai đầu đoạn mạch chỉ có tụ điện 

có điện dung C. Biết dung kháng của tụ điện là ZC. Cường độ dòng điện hiệu dụng trong mạch là 

 A.  B. U.ZC. C.  D.  

Câu 27: [607970]: Một con lắc đơn gồm một vật nhỏ có khối lượng m, treo ở đầu một sợi dây không dãn, 

khối lượng không đáng kể, dài l. Con lắc đơn đó dao động điều hòa với tần số riêng là f, tại nơi có gia tốc 

trọng trường g. Khi đó 

 A.  tỉ lệ với  B.  tỉ lệ với . C.  tỉ lệ với 1. D.  tỉ lệ với   

Câu 28: [620151]: Một vật nhỏ dao động điều hòa trên trục Ox theo phương trình . Gia 

tốc của vật có biểu thức 

 A.  B.  C.  D.  

Câu 29: [608460]: Một vật dao động điều hòa với chu kì T = 0,5 s. Khi pha dao động bằng 0,25π thì gia 

tốc của vật là m/s
2
. Lấy π

2
 = 10. Biên độ dao động của vật bằng 

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

Câu 30: [608462]: Một vật nhỏ thực hiện dao động điều hòa theo phương trình x = 10cos(4πt + 0,5π) cm 

với t tính bằng giây. Động năng của vật đó biến thiên với chu kì bằng 

 A. 1,00 s. B. 1,50 s. C. 0,25 s. D. 0,50 s. 

Câu 31: [622852]: Đặt điện áp xoay chiều  V vào hai đầu điện trở thuần R = 110 Ω thì 

cường độ dòng điện qua điện trở có giá trị hiệu dụng bằng 2 A. Giá trị của U là 

 A.  V. B. 220 V. C. 110 V. D. V. 

Câu 32: [610424]: Khi một con lắc lò xo dao động điều hòa thì 

 A. lực kéo về tác dụng lên vật có độ lớn tỉ lệ với bình phương biên độ. 

 B. gia tốc của vật có độ lớn cực đại khi vật ở vị trí cân bằng. 

 C. vận tốc của vật có độ lớn cực đại khi vật ở vị trí cân bằng. 

 D. lực kéo về tác dụng lên vật có độ lớn cực đại khi vật ở vị trí cân bằng. 
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Câu 33: [626083]: Đặt điện áp xoay chiều V vào hai đầu đoạn mạch mắc nối tiếp 

gồm điện trở thuần, cuộn cảm thuần và tụ điện. Biết điện áp hiệu dụng giữa hai đầu điện trở thuần là 

V. Hệ số công suất của đoạn mạch là 

 A. 0,50. B. 0,87. C. 1,0. D. 0,71. 

Câu 34: [610991]: Hai chất điểm dao động điều hòa cùng 

tần số dọc theo trục Ox quanh vị trí cân bằng O, có đồ thị 

biểu diễn sự phụ thuộc của li độ theo thời gian như hình 

bên. Biết t2 – t1 = 4,5 s. Kể từ thời điểm t = 0, thời điểm hai 

chất điểm cách nhau 10 cm lần thứ 2017 là 

 A. 3024,00 s. B. 3024,75 s. 

 C. 3024,50 s. D. 3024,25 s. 
 

Câu 35: [617915]: Một người mắt không có tật dùng kính thiên văn để quan sát Hỏa tinh. Để quan sát ở 

trạng thái không điều tiết người này cần điều chỉnh để khoảng cách giữa vật kính và thị kính là 1 m và số 

bội giác lúc này là 19. Tiêu cự của vật kính là 

 A. 15 cm. B. 95 cm. C. 105 cm. D. 5 cm. 

Câu 36: 608021]: Cho phương trình sóng tại nguồn O là u = acos(ωt),  gọi là bước sóng, v là tốc độ 

truyền sóng, f là tần số sóng. Điểm M nằm trên phương truyền sóng cách O một đoạn x sẽ dao động chậm 

pha hơn nguồn O là 

 A.  B.  C.  D.  

Câu 37: [617652]: Hai chất điểm dao động điều hòa trên hai 

đường thẳng song song kề nhau cách nhau 5 cm và cùng 

song song với trục Ox. Đồ thị biểu diễn li độ của hai chất 

điểm theo thời gian như hình vẽ. Tại thời điểm t = 0, chất 

điểm (1) ở vị trí biên. Khoảng cách giữa hai chất điểm ở thời 

điểm t = 6,9 s xấp xỉ bằng 

 A. 2,14 cm. B. 3,16 cm. 

 C. 6,23 cm. D. 5,01 cm. 
 

Câu 38: [606960]: Vật dao động điều hòa. Vận tốc biến thiên với đồ 

thị như hình vẽ. Phương trình gia tốc là 

 A. cm/s
2
. B. cm/s

2
. 

 C. cm/s
2
. D. cm/s

2
. 

 
Câu 39 [606962]: Tại O đặt một nguồn âm có công suất không đổi trong môi trường không hấp thụ âm. 

Một người đứng tại A cách nguồn âm 10 m và đi đến B thì nghe được âm có mức cường độ âm từ 80 dB 

đến 100 dB rồi giảm về 80 dB. Khoảng cách AB bằng 

 A. m. B. m. C. m. D.  m. 

Câu 40: [615811]: Đoạn mạch RLC nối tiếp có R = 10 Ω, H,  F. Biết cường độ dòng 

điện trong mạch có biểu thức A. Biểu thức điện áp giữa hai đầu đoạn mạch là 

 A. V. B. V. 

 C.  V. D.  V. 
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