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Học để khẳng định mình  

ĐỀ THI CHÍNH THỨC 

(Đề thi có 04 trang) 

ĐỀ THI THỬ HỌC KỲ I NĂM HỌC 2018 – 2019 – ĐỀ 07 

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: [617887]: Dòng điện không đổi là dòng điện 

 A. không có sự dịch chuyển của các hạt mang điện. B. có cường độ không thay đổi theo thời gian. 

 C. có chiều và cường độ không đổi theo thời gian. D. có chiều không thay đổi theo thời gian. 

Câu 2: [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 3: [607951]: Một vật có khối lượng m = 400 g được treo vào lò xo có khối lượng không đáng kể, độ 

cứng k = 40 N/m. Đưa vật đến vị trí lò xo không biến dạng rồi thả nhẹ, vật dao động điều hoà. Chọn gốc 

tọa độ tại vị trí cân bằng, chiều dương hướng xuống, gốc thời gian là lúc vật bắt đầu dao động. Phương 

trình dao động của vật là 

 A. x = 10cos(10t – π/2) cm. B. x = 10cos(10t + π) cm. 

 C. x = 5cos(10t – π) cm.  D. x = 5 cos(10t) cm. 

Câu 4: [640898]: Khi một sóng cơ truyền từ không khí vào nước thì đại lượng nào sau đây không đổi? 

 A. Tốc độ truyền sóng. B. Bước sóng. C. Tần số sóng. D. Biên độ sóng. 

Câu 5: [617630]: Cơ năng của một vật có khối lượng m dao động điều hòa với chu kỳ T và biên độ A là 

 A.  B.  C.  D.  

Câu 6: [610462]: Một con lắc lò xo dao động điều hòa có phương trình x =10cos(20t + π) (x tính bằng 

cm, t tính bằng s). Con lắc này dao động với tần số góc là 

 A. 10 rad/s. B. 20 rad/s . C. 5 rad/s. D. 15 rad/s. 

Câu 7: [614487]: Đặt vào hai đầu đoạn mạch có R, L, C mắc nối tiếp một điện áp xoay chiều có tần số 50 

Hz. Biết điện trở Ω, cuộn cảm thuần có độ tự cảm H, tụ điện có điện dung mF. Hệ số 

công suất của đoạn mạch này là 

 A.  B.  C.  D. 1. 

Câu 9: [619150]: Trong phương trình dao động điều hòa x = Acos(ωt + φ), đại lượng (ωt + φ) được gọi là 

 A. biên độ dao động. B. tần số của dao động. C. Pha của dao động. D. chu kì của dao động. 

Câu 10: [625965]: Chọn phát biểu đúng. Biên độ dao động của con lắc lò xo không ảnh hưởng đến 

 A. tần số dao động. B. vận tốc cực đại. C. gia tốc cực đại. D. động năng cực đại. 

Câu 11: [614432]: Một sóng cơ có chu kỳ T, truyền trên một sợi dây đàn hồi với tốc độ truyền sóng là v 

và bước sóng λ. Hệ thức đúng là 

 A. v = 2πλT. B. v = λT. C.  D.  
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Câu 12: [621496]: Một con lắc lò xo gồm viên bi nhỏ có khối lượng m và lò xo khối lượng không đáng 

kể có độ cứng k, dao động điều hòa theo phương thẳng đứng tại nơi có gia tốc rơi tự do là g. Khi viên bi ở 

vị trí cân bằng, lò xo dãn một đoạn . Chu kì dao động điều hòa của con lắc này là: 

 A.  B.  C.  D.  

Câu 13: [617639]: Một chất điểm dao động điều hòa có vận tốc cực đại 60 cm/s và gia tốc cực đại là 2π 

m/s
2
. Chọn mốc thế năng tại vị trí cân bằng. Thời điểm ban đầu (t = 0) chất điểm có vận tốc 30 cm/s và 

thế năng đang tăng. Chất điểm có gia tốc bằng π m/s
2
 lần đầu tiên ở thời điểm 

 A. 0,35 s. B. 0,15 s. C. 0,10 s. D. 0,25 s. 

Câu 14: [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 15: [608438]: Phát biểu nào sau đây về sóng cơ học là không đúng? 

 A. Sóng cơ học là quá trình lan truyền dao động cơ học trong một môi trường liên tục. 

 B. Sóng ngang là sóng có các phần tử dao động theo phương ngang. 

 C. Sóng dọc là sóng có các phần tử dao động theo phương trùng với phương truyền sóng. 

 D. Bước sóng là quãng đường sóng truyền đi được trong một chu kỳ. 

Câu 16: [621497]: Khoảng cách giữa hai điểm trên phương truyền sóng gần nhau nhất và dao động cùng 

pha với nhau gọi là 

 A. bước sóng. B. tốc độ truyền sóng. C. độ lệch pha. D. chu kỳ. 

Câu 17: [622827]: Hai dao động điều hòa cùng phương, có phương trình  và 

 là hai dao động 

 A. cùng pha. B. lệch pha  C. ngược pha. D. lệch pha  

Câu 18: [617623]: Cảm giác âm phụ thuộc vào 

 A. Nguồn âm và môi trường truyền âm. B. Nguồn âm và tai người nghe. 

 C. Tai người và môi trường truyền. D. Nguồn âm - môi trường truyền và tai người nghe. 

Câu 19: [617638]: Một con lắc lò xo gồm lò xo có khối lượng không đáng kể, có độ cứng k = 100 N/m, 

khối lượng của vật nặng  kg. Kéo vật khỏi vị trí cân bằng x = 3 cm và truyền cho vật vận tốc v = 30 

cm/s theo chiều dương. Chọn t = 0 là lúc vật bắt đầu chuyển động. Phương trình dao động của vật là 

 A.  B.  

 C.  D.  

Câu 20: [606900]: Giao thoa sóng với hai nguồn kết hợp cùng pha đặt tại M và N với tần số f = 5 Hz. 

Trên MN, khoảng cách giữa một điểm đứng yên và một điểm dao động mạnh nhất liên tiếp là 3 cm. Tốc 

độ truyền sóng bằng 

 A. 60 cm/s. B. 30 cm/s. C. 120 cm/s. D. 15 cm/s. 

Câu 21: [640875]: Một vật tham gia đồng thời hai dao động điều hòa, cùng phương, cùng tần số có 

phương trình  và . Độ lệch pha của hai dao động là 

 (với ) thì biên độ dao động tổng hợp 

 A. bằng   B. bằng không. C. đạt cực đại. D. đạt cực tiểu. 
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Câu 22: [615762]: Một vật thực hiện đồng thời hai dao động điều hòa ngược pha có biên độ lần lượt là 3 

cm và 4 cm. Biên độ dao động tổng hợp là 

 A. 3,5 cm. B. 7 cm. C. 5 cm. D. 1 cm. 

Câu 23: [610960]: Một chất điểm dao động điều hòa với chu kì 2π s và biên độ 5 cm. Vận tốc của chất 

điểm tại vị trí cân bằng có độ lớn bằng 

 A. 2,50 cm/s. B. 0,50 cm/s. C. 0,25 cm/s. D. 5,00 cm/s. 

Câu 24: [608441]: Một nguồn O dao động với tần số f = 25 Hz tạo ra sóng trên mặt nước. Biết khoảng 

cách ngắn nhất giữa 2 điểm dao động vuông pha với nhau nằm trên cùng một phương truyền sóng là 2,5 

cm. Vận tốc truyền sóng trên mặt nước bằng: 

 A. 25 cm/s. B. 50 cm/s. C. 1,5 m/s. D. 2,5 m/s. 

Câu 25: [606914]: Hai dao động điều hòa cùng phương, cùng tần số với phương trình: 

 và . Dao động tổng hợp của hai dao động này có biên độ được 

tính theo công thức 

 A.  B.  

 C.  D.  

Câu 26: [607966]: Một vật thực hiện đồng thời hai dao động điều hòa cùng phương, cùng tần số, có biên 

độ lần lượt là 3 cm và 9 cm. Biên độ dao động tổng hợp của vật có thể là 

 A. 9 cm. B. 3 cm. C. 5 cm. D. 13 cm. 

Câu 27: [620032]: Hình bên là đồ thị biểu diễn sự phụ thuộc của 

điện áp xoay chiều u ở hai đầu đoạn mạch vào thời gian t. Điện áp 

hiệu dụng ở hai đầu đoạn mạch bằng 

 A.  V. B.  V. 

 C. 220 V. D. 110 V. 
 

Câu 28: [617628]: Một dòng điện xoay chiều có cường độ . Chọn phát biểu sai? 

 A. Cường độ hiệu dụng bằng 2 A. B. Chu kỳ dòng điện là 0,02 s. 

 C. Tần số là 100π Hz.  D. Pha ban đầu của dòng điện là . 

Câu 29: [614460]: Khi nói về một vật đang dao động điều hòa, phát biểu nào sau đây là đúng? 

 A. Véctơ gia tốc của vật luôn hướng ra xa vị trí cân bằng. 

 B. Véctơ vận tốc và véctơ gia tốc của vật cùng chiều nhau khi vật chuyển động ra xa vị trí cân bằng. 

 C. Véctơ gia tốc của vật đổi chiều khi vật có li độ cực đại. 

 D. Véctơ vận tốc và véctơ gia tốc của vật cùng chiều khi vật chuyển động về phía vị trí cân bằng. 

Câu 30: [611605]: Với tia sáng đơn sắc, chiết suất của nước là n1, của thủy tinh là n2. Chiết suất tỉ đối 

giữa hai môi trường khi tia sáng đó truyền từ nước sang thủy tinh là 

 A. 1
21

2

n
n .

n
  B. 2

21

1

n
n .

n
  C. 21 2 1n n n .   D. 21 1 2n n n .   

Câu 31: [621499]: Tại một vị trí trong môi trường truyền âm, một sóng âm có cường độ I. Biết cường độ 

âm chuẩn là I0. Mức cường độ âm L của sóng âm này tại vị trí đó được tính bằng công thức 

 A.  B.  C.  D.  

 1 1 1x A cos t    2 2 2x A cos t  

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

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

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

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

110 2 220 2

i 2 2 cos 100 t A
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Câu 32: [611656]: Một vật dao động điều hòa với tần số góc ω = 10 rad/s. Khi vận tốc của vật bằng 20 

cm/s thì gia tốc của nó bằng m/s
2
. Biên độ dao động của vật bằng 

 A. 2 cm. B. 4 cm. C. 1 cm. D. 0 cm. 

Câu 33: [606965]: Một con lắc lò xo dao động tắt dần trên mặt phẳng nằm ngang. Cứ sau mỗi chu kì cơ 

năng giảm 8%. Gốc thế năng tại vị trí của vật mà lò xo không biến dạng. Phần trăm biên độ của con lắc bị 

mất đi trong hai dao động toàn phần liên tiếp có giá trị gần nhất với giá trị nào sau đây? 

 A. 8%. B. 10%. C. 4%. D. 7%. 

Câu 34: [626057]: Đặt một điện áp xoay chiều có giá trị hiệu dụng U vào hai đầu đoạn mạch RLC nối 

tiếp, cường độ dòng điện trong đoạn mạch có giá trị hiệu dụng là I và lệch pha so với điện áp giữa hai đầu 

đoạn mạch một góc φ. Công suất tiêu thụ điện của đoạn mạch là 

 A. UI. B. UIsinφ. C. UIcosφ. D. UItanφ. 

Câu 35: [608503]: Vận tốc truyền sóng là 

 A. vận tốc dao động của các phần tử vật chất. 

 B. vận tốc truyền pha dao động và cũng chính là vận tốc dao động của các phần tử vật chất. 

 C. vận tốc truyền pha dao động. 

 D. vận tốc dao động của nguồn. 

Câu 36: [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 37: [608007]: Trong phương trình dao động điều hòa x = Acos(t + ) thì (ωt + φ) gọi là 

 A. pha ban đầu.  B. góc mà véctơ quay quét được trong thời gian t. 

 C. tần số góc.  D. pha của dao động ở thời điểm t. 

Câu 38: [620087]: Một con lắc lò xo gồm lò xo nhẹ có độ cứng 100 N/m gắn với một vật nhỏ có khối 

lượng 1 kg. Tác dụng một ngoại lực  N để con lắc dao động cưỡng bức. Khi đó 

vật dao động nhỏ với tần số 

 A.  Hz. B. 5 Hz. C. 10 Hz. D.  Hz. 

Câu 39: [614479]: Đặt điện áp xoay chiều có tần số 50 Hz 

vào hai đầu đoạn mạch AB gồm: đoạn AM chứa điện trở 

thuần R = 90 Ω và tụ điện C = 35,4 μF; đoạn MB là hộp kín X 

chứa hai trong ba phần tử mắc nối tiếp ( điện trở thần R0, cuộn 

cảm thần L0, tụ điện C0). Đồ thị biểu diễn sự phụ thuộc vào thời 

gian của uAM và uMB như hình vẽ (chú ý:  Giá trị 

của cácphần tử chứa trong hộp X là 

 A. R0 = 160 Ω, L0 = 156 mH. B. R0 = 30 Ω, L0 = 95,4 mH. 

 C. R0 = 30 Ω, L0 = 106 mH.  D. R0 = 30 Ω, L0 = 61,3 mH. 

 

Câu 40: [626066]: Một con lắc lò xo đặt nằm ngang, gồm vật nhỏ khối lượng 0,02 kg và lò xo có độ cứng 1 

N/m. Hệ số ma sát trượt giữa giá đỡ và vật là 0,1. Ban đầu giữ vật ở vị trí lò xo bị nén 10 cm rồi buông nhẹ 

để con lắc dao động tắt dần. Lấy g = 10 m/s
2
 . Tốc độ lớn nhất mà vật đạt được trong quá trình dao động là 

 A. cm/s. B. cm/s. C. cm/s. D. cm/s. 
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