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Câu 1: [622846]: Trong quá trình truyền tải điện năng, biện pháp làm giảm hao phí trên đường dây tải 

điện được sử dụng chủ yếu hiện nay là 

 A. giảm tiết diện đường dây. B. tăng điện áp trước khi truyền tải. 

 C. giảm công suất truyền tải. D. tăng chiều dài đường dây. 

Câu 2: [610962]: Giao thoa ở mặt nước với hai nguồn sóng kết hợp đặt tại hai điểm A, B dao động điều 

hòa cùng pha theo phương thẳng đứng. Sóng truyền ở mặt nước có bước sóng . Cực đại giao thoa nằm 

tại những điểm có hiệu đường đi của hai sóng từ hai nguồn tới đó bằng 

 A. k với k = 0, 1, 2,…  B. (k + 0,5) với k = 0, 1, 2,… 

 C. (2k + 1) với k = 0, 1, 2,… D. 2k với k = 0, 1, 2,… 

Câu 3: [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 4: [619143]: Với điện áp xoay chiều, điện áp hiệu dụng U liên hệ với điện áp cực đại Uo theo công 

thức 

 A.  B. oU
U .

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

Câu 5: [611639]: Dòng điện trong kim loại là dòng chuyển dời có hướng dưới tác dụng của lực điện 

trường của các 

 A. electron tự do. B. ion âm. C. nguyên tử. D. ion dương. 

Câu 6: [610967]: Một vật nhỏ tham gia đồng thời hai dao động điều hòa cùng phương, cùng tần số, có 

biên độ lần lượt là 6 cm và 8 cm. Biên độ dao động tổng hợp của vật nhỏ có thể nhận giá trị nào sau đây? 

 A. 15 cm. B. 1 cm. C. 20 cm. D. 10 cm. 

Câu 7: [610421]: Dao động của con lắc lò xo có biên độ A. Khi động năng bằng thế năng thì vật có li độ 

A.  B.  C.  D.  

Câu 8: [611608]: Suất điện động của nguồn điện là đại lượng đặc trưng cho khả năng 

 A. tạo ra hiệu điện thế lớn hay nhỏ của nguồn điện. 

 B. thực hiện công của nguồn điện. 

 C. di chuyển điện tích nhanh hay chậm của nguồn điện. 

 D. dự trữ diện tích ở các cực của nguồn điện. 

1
x 10cos(2 t )

4


  

2

2
x 8cos(2 t )

3


  

5

12

 5

6

 2

3

 11

12



0
U U 2.

A 2
x .

2
 

A
x .

2
 

A 2
x .

4
 

A
x .

4
 

ID đề Moon.vn: 81341 



www.Dethi.Moon.vn Hotline: 02432 99 98 98 

 

Truy cập www.dethi.moon.vn để xem lời giải chi tiết Trang 2/5 – Mã ID đề: 81341 

 

Câu 9: [619156]: Một con lắc lò xo gồm vật nhỏ có khối lượng m gắn với một lò xo nhẹ có độ cứng k 

dao động điều hòa. Tần số riêng của con lắc là 

 A.  B.  C.  D.  

Câu 10: [621512]: Một con lắc lò xo có độ cứng 40 N/m dao động điều hòa với chu kì 0,1 s. Lấy 

Khối lượng vật nhỏ của con lắc là 

 A. 7,5 g. B. 12,5 g. C. 5,0 g. D. 10,0 g. 

Câu 11: [614431]: Cường độ dòng điện trong mạch xoay chiều không phân nhánh có dạng 

π
2 2 cos 100πt A.
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 Nếu dùng ampe kế nhiệt để đo cường độ dòng điện qua mạch thì tại thời điểm 

1 st   Ampe kế chỉ giá trị 

 A. 2 A. B. A. C. 0 A. D. A. 

Câu 12: [622833]: Đoạn mạch xoay chiều gồm điện trở thuần R, cuộn dây thuần cảm L và tụ điện C mắc 

nối tiếp. Kí hiệu  tương ứng là điện áp tức thời ở hai đầu các phần tử R, L, C. Quan hệ về pha 

của các điện áp này là 

 A.  sớm pha 0,5π so với  B.  trễ pha 0,5π so với  

 C.  sớm pha 0,5π so với  D.  trễ pha π so với  

Câu 13: [622841]: Trong đoạn mạch điện xoay chiều gồm điện trở thuần R, cuộn dây thuần cảm L và tụ 

điện C mắc nối tiếp đang sảy ra cộng hưởng điện. Nếu tăng tần số của điện áp đặt vào hai đầu đoạn mạch 

thì cường độ dòng điện trên đoạn mạch 

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

 B. cùng pha so với điện áp giữa hai đầu đoạn mạch. 

 C. có giá trị hiệu dụng tăng. 

 D. sớm pha so với điện áp giữa hai đầu đoạn mạch. 

Câu 14: [615727]: Phát biểu nào sau đây là đúng khi nói về dao động điều hòa: 

 A. Là chuyển động có phương trình li độ mô tả bởi hàm sin hoặc cosin theo thời gian. 

 B. Là chuyển động của một vật dưới tác dụng của một lực không đổi. 

 C. Là chuyển động của một vật dưới tác dụng của ngoại lực bằng không. 

 D. Là chuyển động mà trạng thái của vật lặp lại như cũ sau những khoảng thời gian bằng nhau. 

Câu 15: [610958]: Một sóng cơ truyền trong một môi trường với vận tốc 100 m/s và có bước sóng 0,25 m. 

Chu kỳ của sóng đó là 

 A. 4.10
–4

 s. B. 25.10
–4

 s. C. 4.10
–5

 s. D. 25.10
–5

 s. 

Câu 16: [617624]: Một máy phát âm được dùng để gọi cá có thể phát ra âm trong nước có bước sóng là 

6,8 cm. Biết vận tốc của sóng này trong nước là 1480 m/s. Âm do máy này phát ra là 

 A. âm mà tai người nghe được. B. nhạc âm. 

 C. hạ âm.  D. siêu âm. 

Câu 17: [608425]: Một vật dao động điều hòa theo phương trình cm. Thời điểm đầu 

tiên (sau thời điểm ) vật lặp lại vị trí ban đầu là 

 A. 0,5 s. B. s. C. s. D.  s. 
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Câu 18: [617894]: Thực hiện giao thoa sóng trên mặt một chất lỏng với hai nguồn kết hợp cùng pha đặt 

tại A và B. Biết bước sóng là λ = 4 cm. Điểm M trên mặt chất lỏng với MA – MB = 6 cm. Vậy M thuộc 

vân giao thoa 

 A. cực đại thứ hai tính từ trung trực của AB. B. cực tiểu thứ nhất tính từ trung trực của AB. 

 C. cực tiểu thứ hai tính từ trung trực của AB. D. cực đại thứ nhất tính từ trung trực của AB. 

Câu 19: [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 20: [614412]: Hai con lắc lò xo có khối lượng là  cùng có độ cứng k, chu kỳ dao động điều hòa 

lần lượt là T1 = 0,5 s và T2 = 1 s. Chu kỳ dao động điều hòa của con lắc lò xo có khối lượng m = m1 + m2, lò 

xo có độ cứng k là 

 A. 1,5 s. B. 0,75 s. C. 1,12 s. D. 0,87 s. 

Câu 21: [620046]: Một sóng dừng xuất hiện trên một sợi dây đàn hồi. Sóng tới và sóng phản xạ tại một 

điểm 

 A. cùng tần số nhưng luôn ngược pha. B. cùng tần số và luôn cùng chiều truyền. 

 C. cùng tần số nhưng luôn ngược chiều truyền. D. cùng tần số và luôn cùng pha. 

Câu 22: [640893]: Trong hiện tượng giao thoa của hai sóng kết hợp, cùng pha trên mặt nước. Những 

điểm có biên độ dao động cực đại thì hiệu đường đi của hai sóng là (với k = 0, ±1, ±2,..) 

 A. 2 1d d k .     B.  2 1d d k 0,5 .    . C. 2 1d d k .    D. 2 1d d 2k .    

Câu 23: [622854]: Một máy biến áp có số vòng của cuộn sơ cấp là 5000 vòng và thứ cấp là 1000 vòng. 

Bỏ qua mọi hao phí của máy biến áp. Đặt vào hai đầu cuộn sơ cấp điện áp xoay chiều có giá trị hiệu dụng 

100 V thì điện áp hiệu dụng ở hai đầu cuộn thứ cấp khi để hở có giá trị là 

 A. 20 V. B. 40 V. C. 10 V. D. 500 V. 

Câu 24: [621498]: Sóng cơ có tần số 80 Hz lan truyền trong một môi trường với vận tốc 4 m/s. Dao động 

của các phần tử vật chất tại hai điểm trên một phương truyền sóng cách nguồn sóng những đoạn lần lượt 

là 31 cm và 33,5 cm, lệch pha nhau góc 

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

Câu 25: [608432]: Một sóng cơ có tần số 850 Hz truyền trong không khí. Hai điểm M và N trên cùng 

một phương truyền sóng cách nhau 0,6 m dao động ngược pha nhau. Giữa M và N có duy nhất 1 điểm 

dao động cùng pha với M. Vận tốc truyền của sóng cơ trong không khí là 

 A. 450 m/s. B. 320 m/s. C. 340 m/s. D. 330 m/s. 

Câu 26: [607969]: Một tụ điện phẳng C có ghi (6,8 μF – 400 V). Điện tích tối đa mà tụ điện trên tích 

được là 

 A. 2,72.10
–6

 C. B. 2,72 C. C. 2,72.10
–3

 C. D. 0,017 C. 

Câu 27: [606926]: Con lắc đơn dao động điều hòa với phương trình cm. Tốc độ của vật 

ở vị trí cân bằng là 

 A. 30 cm/s. B. 20 cm/s. C. 0.8 cm/s. D. 1,2 cm/s. 

Câu 28: [640874]: Âm sắc là một đặc trưng sinh lý của âm gắn liền với đặc trưng vật lý nào sau đây? 

 A. Tần số âm. B. Đồ thị âm. C. Mức cường độ âm. D. Cường độ âm. 
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Câu 29: [610426]: Tại hai điểm A và B trên mặt nước dao động cùng tần số 16 Hz, cùng pha, cùng biên 

độ. Điểm  trên mặt nước dao động với biên độ cực đại với MA = 30 cm, MB = 25,5 cm, giữa M và 

đường trung trực của  còn có hai dãy cực đại khác vận tốc truyền sóng trên mặt nước là 

 A. 28,8 cm/s. B. 24 cm/s. C. 20,6 cm/s. D. 36 cm/s. 

Câu 30: [625996]: Một chất điểm dao động điều hòa có phương tình vận tốc là cm/s, 

t tính bằng s. Vào thời điểm nào sau đây vật sẽ đi qua vị trí có li độ 4 cm theo chiều âm của trục tọa độ ? 

 A. 0,1 s. B. 0,33 s. C. 0,17 s. D. 0,3 s. 

Câu 31: [606919]: Hai dao động điều hòa cùng phương, cùng tần số, vuông pha có biên độ lần lượt là A1 

và A2. Biên độ dao động tổng hợp của hai dao động này là 

 A.  B.  C.  D.  

Câu 32: [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.  

Câu 33: [615813]: Đặt điện áp xoay chiều 

(u 100cos 100 t  V)   vào hai đầu đoạn mạch gồm một biến 

trở R mắc nối tiếp với cuộn dây thuần cảm 
1

L H
5




 và 

một tụ điện C có điện dung không đổi. Khi thay đổi giá trị 

của biến trở R thì thu được đồ thị biểu diễn sự phụ thuộc 

của công suất tiêu thụ của đoạn mạch vào R như hình vẽ. 

Biết mạch có tính cảm kháng, dung kháng của tụ điện có 

giá trị nào sau đây? 

 

 A. 15 Ω. B. 30 Ω. C. 5,5 Ω. D. 10 Ω. 

Câu 34: [615815]: Một nguồm âm điểm S phát âm đẳng hướng với công suất không đổi trong một môi 

trường không hấp thụ và không phản xạ âm. Lúc đầu, mức cường độ âm do S gây ra tại điểm M là L dB. 

Khi cho S tiến lại gần M thêm một đoạn 60 m thì mức cường độ âm tại M lúc này là L + 5 dB . Khoảng 

cách từ S đến M lúc đầu là 

 A. 89,1 m. B. 60,2 m. C. 137,1m. D. 184,4 m. 

Câu 35: [626084]: Hai con lắc đơn có chiều dài lần lượt là 81 cm và 64 cm được treo ở trần một căn 

phòng, tại nơi có g = 10 m/s
2
 . Khi các vật nhỏ của hai con lắc đang ở vị trí cân bằng, đồng thời truyền 

cho chúng các vận tốc cùng hướng sao cho hai con lắc dao động điều hòa với cùng biên độ góc, trong hai 

mặt phẳng song song với nhau. Gọi ∆t là khoảng thời gian ngắn nhất kể từ lúc truyền vận tốc đến lúc hai 

dây treo song song nhau. Giá trị ∆t gần giá trị nào nhất sau đây? 

A. 8,12 s. B. 2,36 s. C. 7,20 s. D. 0,45 s. 

M

AB

v 126cos 5 t
3

 
   

 

2 2
1 2A A .

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

tan .L CZ Z

R


  tan .C LZ Z

R


  tan .L CZ Z

R


  tan .

L C

R

Z Z
 





www.Dethi.Moon.vn Hotline: 02432 99 98 98 

 

Truy cập www.dethi.moon.vn để xem lời giải chi tiết Trang 5/5 – Mã ID đề: 81341 

 

Câu 36: [615816]: Đồ thị li độ theo thời gian của chất điểm 

1(nét liền) và của chất điểm 2 (nét đứt) như hình vẽ, tốc độ 

cực đại của chất điểm 2 là 3π cm/s. Không kể thời điểm t = 

0, thời điểm hai chất điểm có cùng li độ lần thứ 5 là 

 A. 5,33 s. B. 5,25 s. 

 C. 4,67 s. D. 4,5 s. 

 

Câu 37: [608501]: Một chất điểm dao động điều hòa trên trục Ox có phương trình x = 5cos(4πt) cm. Tại 

thời điểm t = 5 s, vận tốc của chất điểm này có giá trị bằng 

 A. 5 cm/s. B. – 20π cm/s. C. 0 cm/s. D. 20π cm/s 

Câu 38: [617654]: Tại mặt chất lỏng nằm ngang có hai nguồn sóng O1O2 cách nhau 24 cm dao động điều 

hòa theo phương thẳng đứng với cùng phương trình u = acosωt. Ở mặt chất lỏng, gọi d là đường vuông 

góc đi qua trung điểm O của đoạn O1O2. M là điểm thuộc d mà phần tử sóng tại M dao động cùng pha với 

phần tử sóng tại O, đoạn OM ngắn nhất là 9 cm. Số điểm cực đại giao thoa của đoạn O1O2 không kể hai 

nguồn là 

 A. 14. B. 15. C. 16. D. 20. 

Câu 39: [606943]: Sóng dừng trên một sợi dây dài 1 m có hai đầu cố định với tần số 10 Hz. Trên dây 

ngoài hai đầu dây còn có 3 điểm khác không dao động. Tốc độ truyền sóng bằng 

 A. 4,4 m/s. B. 3,6 m/s. C. 4,0 m/s. D. 5,0 m/s. 

Câu 40: [617916]: Đặt hai khung dây dẫn kín thuộc cùng một mặt phẳng trong một từ trường biến thiên 

đều theo thời gian. Diện tích của khung dây hai bằng một nửa diện tích của khung dây một. Suất điện 

động cảm ứng trong khung dây một là 1 V. Suất điện động cảm ứng trong khung dây hai là 

 A. 0,25 V. B. 0,5 V. C. 2 V. D. 4 V. 

-----HẾT----- 

 


