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Học để khẳng định mình  

ĐỀ THI CHÍNH THỨC 

(Đề thi có 05 trang) 

ĐỀ THI THỬ HỌC KỲ I NĂM HỌC 2018 – 2019 – ĐỀ 06 

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: [611612]: Một sóng trên mặt nước, hai điểm gần nhau nhất trên một phương truyền sóng dao 

động cùng pha với nhau thì cách nhau một đoạn thẳng 

 A. một phần tư bước sóng. B. hai lần bước sóng. 

 C. nửa bước sóng.  D. bước sóng. 

Câu 2: [640891]: Khi khảo sát ảnh hưởng của chiều dài  của con lắc đơn đối với chu kỳ dao động T. Đồ 

thị biểu diễn sự phụ thuộc của T
2
 vào  có dạng là 

 A. một đường thẳng. B. một đường parabol. C. một đường hyperbol. D. một nhánh parabol. 

Câu 3: [619068]: Một sóng cơ truyền trong một môi trường. Hai điểm trên cùng một phương truyền 

sóng, cách nhau một khoảng bằng bước sóng thì dao động 

 A. cùng pha. B. ngược pha. C. Lệch pha π/2. D. lệch pha π/4. 

Câu 4: [610446]: Tại điểm S trên mặt nước yên tĩnh có nguồn dao động điều hòa theo phương thẳng 

đứng với tần số 50 Hz. Khi đó trên mặt nước hình thành hệ sóng tròn đồng tâm S. Tại hai điểm M, N nằm 

cách nhau 9 cm trên đường thẳng đi qua S luôn dao động cùng pha với nhau. Biết rằng, tốc độ truyền 

sóng thay đổi trong khoảng từ 70 cm/s đến 80 cm/s. Tốc độ truyền sóng trên mặt nước là 

 A. 80 cm/s. B. 75 cm/s. C. 70 cm/s. D. 72 cm/s. 

Câu 5: [614429]: Một vật dao động cưỡng bức dưới tác dụng của một ngoại lực biến đổi điều hòa theo 

thời gian . Chu kỳ dao động của vật là 

 A.  B.  C.  D.  

Câu 6: [611635]: Âm do hai loại nhạc cụ phát ra luôn khác nhau về 

 A. độ cao. B. âm sắc. C. độ cao. D. mức cường độ âm. 

Câu 7: [610940]: Gọi T là chu kỳ của một vật nhỏ đang dao động điều hòa. Năng lượng của vật 

 A. biến thiên điều hòa theo thời gian với chu kì T. 

 B. bằng thế năng của vật khi vật đi qua vị trí cân bằng.  

 C. biến thiên điều hòa theo thời gian với chu kì 0,5T. 

 D. bằng động năng của vật khi vật đi qua vị trí cân bằng. 

Câu 8: [606920]: Một vật dao động duy trì thì phát biểu nào sau đây sai? 

 A. Tần số bằng tần số riêng của hệ. 

 B. Chu kì không đổi. 

 C. Biên độ không đổi. 

 D. Khi tần số ngoại lực càng gần tần số riêng thì biên độ càng tăng. 

Câu 9: [606917]: Con lắc lò xo gồm lò xo có độ cứng k và vật nhỏ có khối lượng m dao động điều hòa 

với tần số góc là 

 A.  B.  C.  D.  
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Câu 10: [625983]: Cho một vật dao động điều hòa. Gọi v là tốc độ dao động tức thời, vm là tốc độ dao 

động cực đại; a là gia tốc tức thời, am là gia tốc cực đại của vật. Biểu thức nào sau đây là đúng? 

 A.  B.  C .   D.  

Câu 11: [610965]: Một vật nhỏ dao động điều hòa dọc theo trục Ox quanh vị trí cân bằng O với biên độ 5 

cm, chu kì 2 s. Tại thời điểm t = 0, vật đi O theo chiều dương. Phương trình li độ của vật là 

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

Câu 12: [621514]: Một sóng cơ truyền dọc theo trục Ox với phương trình  mm. Biên 

độ của sóng này là 

 A. 4 mm. B. mm. C. 2 mm. D. mm. 

Câu 13: [610408]: Tại điểm A cách nguồn O một đoạn d có mức cường độ âm là LA = 90 dB, biết 

ngưỡng nghe của âm đó là  W/m
2
. Cường độ âm tại  là 

 A. IA = 0,02 W/m
2
. B. IA = 10

–4
 W/m

2
. C. IA = 0,001 W/m

2
. D. IA = 10

–8
 W/m

2
.  

Câu 14: [620121]: Một vật dao động điều hòa theo phương trình  cm, biên độ dao động của 

vật là 

 A. A = 6 mm. B. A = 6 cm. C. A = 12 cm. D. A = cm. 

Câu 15: [620124]: Biên độ của dao động cưỡng bức không phụ thuộc 

 A. pha ban đầu của ngoại lực tuần hoàn tác dụng lên vật. 

 B. biên độ của ngoại lực tuần hoàn tác dụng lên vật. 

 C. lực cản tác dụng lên vật dao động. 

 D. tần số của ngoại lực tuần hoàn tác dụng lên vật. 

Câu 16: [622837]: Phát biểu nào sau đây là sai? 

A. Sự cộng hưởng thể hiện rõ nét nhất khi lực ma sát của môi trường ngoài là nhỏ. 

B. Biên độ cộng hưởng không phụ thuộc vào ma sát. 

C. Biên độ dao động cưỡng bức phụ thuộc vào mối quan hệ giữa tần số của lực cưỡng bức và tần số dao 

động riêng của hệ. 

D. Dao động cưỡng bức là dao động dưới tác dụng của ngoại lực biến đổi tuần hoàn. 

Câu 17: [617895]: Trong sóng cơ học, sóng dọc 

 A. truyền được trong chất rắn, chất lỏng, chất khí và chân không. 

 B. truyền được trong chất rắn, chất lỏng và chất khí. 

 C. không truyền được trong chất rắn. 

 D. chỉ truyền được trong chất rắn. 

Câu 18: [619159]: Một vật dao động điều hòa với phương trình ( x tính bằng cm, t tính 

bằng s). Lấy π
2
 = 10. Gia tốc cực đại của vật là 

 A. 50 cm/s
2
. B. 5π cm/s

2
 . C. 25π cm/s

2
. D. 25 cm/s

2
. 

Câu 19: [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. 
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Câu 20: [620127]: Đặt điện áp xoay chiều  vào hai đầu tụ điện có điện dung C. Dung 

kháng của tụ điện được tính bằng 

 A.  B.  C.  D.  

Câu 21: [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 22: [614428]: Khi gia tốc của một chất điểm dao động điều hòa cực đại thì: 

 A. Li độ của nó đạt cực tiểu. B. Thế năng của nó bằng không. 

 C. Li độ của nó bằng không . D. Vận tốc của nó đạt cực đại. 

Câu 23: 619154]: Một vật dao động điều hòa với tần số góc 5 rad/s. Khi vật đi qua vị trí có li độ 5 cm thì 

nó có tốc độ là 25 cm/s. Biên độ dao động của vật là 

 A. 5 cm. B.  cm. C.  cm. D. 10 cm. 

Câu 24: [611609]: Đặt hai điện tích q1 và q2 lại gần nhau trong không khí thì chúng đẩy nhau. Khẳng 

định nào sau đây là đúng? 

 A. q1 > 0 và q2 < 0. B. q1 < 0 và q2 < 0. C. q1, q2 < 0. D. q1, q2 > 0. 

Câu 25: [617885]: Xét từ trường của dòng điện chạy trong dây dẫn thẳng dài, đường sức từ là những 

 A. đường tròn nằm trong mặt phẳng chứa dây dẫn và có tâm thuộc dây dẫn. 

 B. đường tròn nằm trong mặt phẳng vuông góc với dây dẫn và có tâm thuộc dây dẫn. 

 C. đường thẳng vuông góc với dây dẫn. 

 D. đường thẳng song song với dây dẫn. 

Câu 26: [620040]: Một dao động điều hòa theo phương trình cm, t tính theo giây (s). Tần số 

dao động của vật là 

 A.  Hz. B. 2 Hz. C. 0,5 Hz. D. 4 Hz. 

Câu 27: [621510]: Một vật dao động điều hòa theo phương trình  cm, tần số dao động của vật là 

 A. f = 6 Hz. B. f = 0,5 Hz. C. f = 2 Hz. D. f = 4 Hz. 

Câu 28: [614405]: Hai dao động điều hòa cùng phương có phương trình  và 

 là hai dao động 

 A. cùng pha. B. lệch pha 0,5π. C. ngược pha. D. lệch pha . 

Câu 29: [617629]: Một mạch dao động bắt tín hiệu của một máy thu vô tuyến điện gồm một cuộn cảm 

với độ tự cảm biến thiên từ 0,3 μH đến 2 μH và một tụ điện có điện dung biến thiên từ 0,02 μF đến 0,8 

μF. Máy đó có thể bắt được các sóng vô tuyến điện trong dải sóng nào? 

 A. Dải sóng từ 146 m đến 2383 m. B. Dải sóng từ 923 m đến 2384 m. 

 C. Dải sóng từ 146 m đến 377 m. D. Dải sóng từ 377 m đến 2384 m. 
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Câu 30: [615783]: Khi biên độ của một vật dao động điều hòa giảm 2 lần thi năng lượng dao động 

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

Câu 31: [614424]: Một sợi dây được căng ngang đag có sóng dừng. Sóng truyền trên dây có bước sóng λ. 

Khoảng cách giữa hai bụng sóng lien tiếp là 

 A. 0,25 λ. B. 2 λ. C. 0,5 λ. D. λ. 

Câu 32: [640892]: Đoạn mạch xoay chiều gồm điện trở thuần R mắc nối tiếp với hộp kín X chỉ chứa một 

trong các phần tử: điện trở thuần, cuộn dây hoặc tụ điện. Biết điện áp hai đầu mạch trễ pha hơn cường độ 

dòng điện trong mạch. Phần tử đó là 

 A. điện trở thuần. B. tụ điện. C. cuộn cảm thuần. D. cuộn dây có điện trở. 

Câu 33: [610992]: Một con lắc đơn dao động điều hòa ở nơi có 

gia tốc trọng trường g = 10 m/s
2
. Hình bên là đồ thị biểu diễn sự 

phụ thuộc của độ lớn lực căng T của dây treo vào li độ góc α. 

Khối lượng của con lắc đơn này có giá trị gần nhất với giá trị nào 

sau đây? 

 A. 100 g. B. 300 g. 

 C. 200 g. D. 400 g.  

Câu 34: [620080]: Một con lắc gồm quả cầu kim loại khối lượng m = 0,1 kg được treo vào một điểm A 

cố định bằng một đoạn dây mảnh có độ dài l = 5 m. Đưa quả cầu ra khỏi vị trí cân bằng (sang phải) đến 

khi dây treo nghiêng với phương thẳng đứng một góc 
o

0 9   rồi thả nhẹ cho nó dao động tự do không 

vận tốc đầu. Lấy g = 10 m/s
2
, bỏ qua sức cản của không khí. Chọn gốc tọa độ là vị trí cân bằng, chiều 

dương hướng sang phải, gốc thời gian là lúc con lắc đi qua vị trí cân bằng lần thứ hai. Phương trình dao 

động của con lắc là 

 A.  rad. B.  rad. 

 C. rad. D. rad. 

Câu 35: [608502]: Trong dao động cơ học, khi nói về vật dao động cưỡng bức (giai đoạn đã ổn định), 

phát biểu nào sau đây là đúng? 

 A. Chu kì của dao động cưỡng bức bằng chu kì của ngoại lực tuần hoàn tác dụng lên vật. 

 B. Biên độ của dao động cưỡng bức chỉ phụ thuộc vào tần số của ngoại lực tuần hoàn tác dụng lên vật. 

 C. Chu kì của dao động cưỡng bức luôn bằng chu kì dao động riêng của vật. 

 D. Biên độ của dao động cưỡng bức luôn bằng biên độ của ngoại lực tuần hoàn. 

Câu 36: [611661]: Một sóng hình sin lan truyền trên mặt nước từ nguồn O với bước sóng λ. Ba điểm A, 

B, C trên hao phương truyền sóng sao cho OA vuông góc với OC và B là một điểm thuộc tia OA sao cho 

OB > OA. Biết OA = 7λ. Tại thời điểm người ta quan sát thấy giữa A và B có 5 đỉnh sóng (kể cả A và B) 

và lúc này góc  đạt giá trị lớn nhất. Số điểm dao động ngược pha với nguồn trên đoạn AC là 

 A. 7. B. 5. C. 6. D. 4. 

Câu 37: [608015]: Một con lắc đơn có khối lượng m, dao động điều hòa với li độ s, li độ góc là , tại nơi 

có gia tốc trọng trường g. Độ lớn lực kéo về là 

 A.   B.  C. Pt = – mg.  D. Pt = – mgs. 
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Câu 38: [615808]: Một khung dây tròn phẳng diện tích 2 cm
2
 gồm 50 vòng dây 

được đặt trong từ trường có cảm ứng từ biến thiên theo thời gian như đồ thị hình 

bên. Véc tơ cảm ứng từ hợp với véc tơ pháp tuyến của mặt phẳng khung dây góc 

60
0
. Tính độ lớn suất điện động cảm ứng xuất hiện trong khung dây 

 A. 4 V. B. 0,5 V. 

 C. 0,4 V. D. 5 V. 
 

Câu 39: [633186]: Một vật dao động điều hòa với biên độ A, ban đầu vật đứng tại vị trí có li độ x = –5 

cm. Sau khoảng thời gian t1 vật về đến vị trí x = 5 cm nhưng chưa đổi chiều chuyển động. Tiếp tục 

chuyển động thêm 18 cm nữa vật về đến vị trí ban đầu và đủ một chu kì. Chiều dài quỹ đạo của vật có giá 

trị là 

 A. 20 cm.  B. 14 cm. C. 12 cm.  D. 10 cm. 

Câu 40: [626081]: Trên mặt chất lỏng có hai nguồn phát sóng giống nhau A, B cách nhau 44 cm. M, N là 

hai điểm trên mặt nước sao cho ABMN là hình chữ nhật. Bước sóng của sóng trên mặt chất lỏng do hai 

nguồn phát ra là 8 cm. Khi trên MN có số điểm dao động với biên độ cực đại nhiều nhất thì diện tích hình 

nhữ nhật ABMN lớn nhất có thể là 

 A. 184,8 mm
2
. B. 184,8 cm

2
. C. 260 cm

2
.  D. 260 mm

2
. 

-----HẾT----- 


