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ĐỀ THAM KHẢO KIỂM TRA GIỮA KÌ I NĂM HỌC 2021 – 2022 

Môn thi: Vật lí – Lớp 12 

Thời gian làm bài: 45 phút, không tính thời gian phát đề 

ĐỀ SỐ 1 

I.TRẮC NGHIỆM (7,0 điểm) 

Câu 1: Chọn phát biểu không đúng . 

A. Chu kì của dao động điều hòa của con lắc lò xo chỉ phụ thuộc vào đặc tính của hệ dao động . 

B. Biên độ dao động của con lắc lò xo phụ thuộc vào cách kích thích dao động . 

C. Chu kì của dao động điều hòa của con lắc lò xo tăng gấp 2 lần khi tăng biên độ dao động lên 2 lần . 

D. khoảng thời gian ngắn nhất để trạng thái dao động lặp lại như cũ gọi là chu kì dao động tuần hoàn . 

Câu 2: : Khi vật dao động điều hòa đi từ biên về đến vị trí cân bằng thì  

A. vận tốc ngược chiều gia tốc .  B. lực tác dụng lên vật ngược chiều vận tốc . 

C. thời gian chuyển động là 
2

T
.  D. thời gian chuyển động là 

4

T
. 

Câu 3: Chọn câu trả lời đúng ? Khi một vật dao động điều hòa thì : 

A. Véc tơ vận tốc và gia tốc luôn đổi chiều khi đi qua vị trí cân bằng . 

B. Véc tơ vận tốc và gia tốc luôn là véc tơ hằng số . 

C. Véc tơ gia tốc luôn hướng về vị trí cân bằng . 

D. Véc tơ vận tốc và gia tốc luôn cùng hướng với hướng chuyển động . 

Câu 4: Một vật dao động điều hòa với độ dài quỹ đạo bằng 12 cm, tần số f = 2Hz , chọn gốc thời gian và 

lúc vật có li độ x = 6cm. Phương trình dao động của vật là : 

A. x = 12cos(4t + ) cm .   B.  x = 12cos(4t) cm . 

C. x = 6cos(4t + ) cm .  D.  x = 6cos(4t) cm . 

Câu 5: Kết luận nào sau đây là sai . Cơ năng của một chất điểm dao động điều hòa bằng : 

A. Tổng động năng và thế năng vào thời điểm bất kỳ.  

B.  Động năng lúc truyền vận tốc cho vật . 

C.  Thế năng ở vị trí biên.     

D.  Động năng khi chất điểm đi qua vị trí cân bằng .  

Câu 6:  Một vật m = 1kg được treo vào một lò xo có độ cứng k = 400N/m tạo thành một con lắc lòxo.  

Vật đang ở vị trí cân bằng ta truyền cho vật một vận tốc 1m/s theo chiều dương của hệ tọa độ. Chọn gốc 

thời gian lúc truyền vận tốc . Phương trình dao động điều hòa của vật là  

A. )
2

20cos(10


 tx (cm) .  B. )
2

20cos(10


 tx (cm) . 

C.  )
2

20cos(5


 tx (cm) .  D. )
2

20cos(5


 tx (cm) .  

Câu 7: Một con lắc lò xo có độ cứng k = 40N/m, dao động điều hòa với biên độ A = 10 cm . Khi vật m 

của con lắc đi qua vị trí có li độ x =  5cm thì động năng của con lắc là : 

A.  0,05 J  B.  0,2 J  C.  0,15 J  D.  0, 25J 

 

Câu 8: Một con lắc đơn và một con lắc lò xo đều có khối lượng vật nặng m, dao động với tần số f . Nếu 

tăng khối lượng của vật ở hai con lắc thành 2m thì chu kì : 

A. Con lắc lò xo và con lắc đơn đều giảm 2  lần.  

B. Con lắc lò xo tăng 2  lần, con lắc đơn không đổi. 

C. Con lắc lò xo và con lắc đơn đều tăng 2  lần.   

D. Con lắc lò xo giảm 2 lần , con lắc đơn không đổi.  

Câu 9: Một con lắc đơn dao động với biên độ góc 0 < 900 . Chọn gốc thế năng ở vị trí cân bằng , công  

thức tính thế năng của con lắc ở góc lệch  là  
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A. )cos1(  mglWt .   B. cosmglWt    

C. )cos1(2  mgWt .   D. 2

2

1
mglWt  .  

Câu 10: Biên độ A của dao động tổng hợp hai dao động điều hòa cùng phương, cùng tần số có giá trị : 

A. A = A1 + A2   B. A1 + A2  A  A1  A2   

C. A = A1  A2   D. A1 + A2  A  A1  A2  

 

Câu 11: Một vật thực hiện đồng thời hai dao động điều hòa có phương trình dao động : x1 = 6cos(5t) 

(cm) và x2 = 8cos(5t + /2) (cm). Tốc độ của vật khi đi qua VTCB là : 

A. )/(2.25 sm .     B. )/(50 scm .         C. )/(50 sm .         D. )/(2.25 scm  

Câu 12: Lực căng dây treo con lắc đơn khi đi qua vị trí cân bằng  

A. bằng trọng lực .   B. nhỏ hơn trọng lực .  

C. lớn hơn trọng lực .  C. phụ thuộc vào chiều dài dây treo. 

Câu 13: Vật dao động điều hòa với tần số f . Động năng của nó biến đổi: 

A. Tuần hoàn với chu kì 
f

T
1

'  .             B.  Như một hàm cos với tần số f . 

C.  Tuần hòan với chu kì 
f

T
2

'  .          D. Tuần hoàn với chu kì 
f

T
2

1
' . 

Câu 14: Dao động tắt dần sẽ : 

A. có biên độ thay đổi theo thời gian . B. tắt dần càng chậm khi tần số dao động càng lớn . 

C. Năng lượng giảm liên tục theo thời gian . D. tắt dần càng chậm khi tần số dao động càng nhỏ . 

Câu 15: Dao động cưỡng bức có : 

A. tần số bằng tần số riêng của hệ   B. tần số bằng tần số của ngoại lực tuần hoàn 

C. biên độ không phụ thuộc ngoại lực  D. biên độ thay đổi theo thời gian . 

 

Câu 16: Một con lắc lò xo có chu kì dao động riêng là 2s, dao động trong không khí. Tác dụng vào con 

lắc 

một ngoại lực tuần hoàn F = 0,5sin(5t + /2) (N), khi dao động đã ổn định , tần số của con lắc sẽ là : 

A. 3,0Hz  B. 2,5Hz  C. 4,5Hz D. không xác định được vì thiếu dự 

kiện . 

Câu 17: Phát biểu nào sau đây là đúng ? Tốc độ truyền sóng cơ trong một môi trường : 

A. Phụ thuộc vào bản chất môi trường và năng lượng của sóng . 

B. Phụ thuộc vào bản chất môi trường và chu kì sóng . 

C. Phụ thuộc vào bản chất môi trường và cường độ sóng . 

D. Phụ thuộc vào bản chất môi trường và biên độ sóng . 

Câu 18: Phát biểu nào sau đây là đúng ?  Khi một sóng  truyền từ không khí vào nước thì : 

A. Năng lượng và tần số không đổi .   B. Bước sóng và tần số không đổi . 

C. Tốc độ thay đổi và tần số không đổi .  D. Tốc độ và tần số không đổi . 

Câu 19: Một sóng cơ học lan truyền trên một phương truyền sóng với vận tốc 1m/s. Phương trình sóng 

của một điển O trên phương truyền đó là : uo = 3cos20t (cm). Phương trình sóng tại một điểm M nằm 

sau O và cách O một khoảng 25cm là : 

A. uM = 3cos(20t  /2) (cm) .  B. uM = 3cos(20t + ) (cm) . 

          C. uM = 3cos(20t + /2) (cm) .  D. uM = 3cos(20t  ) (cm).    

Câu 20: Trên một phương truyền sóng, hai điểm A và B cách nhau một khoảng d . Biểu thức nào sau đây 

cho biết A và B dao động ngược pha : 

A. d = k .  B. d = k /2 .  C. d = (k + ¼) . D. d = (2k + 1) /2 . 

Câu 21: Một sóng ngang  truyền trên một dây đàn hồi rất dài với vận tốc v = 0,8 m/s , chu kì dao động T 

= 10s . Khoảng cách giữa hai điểm gần nhau nhất trên dây dao động ngược pha nhau là : 

         A. 8m .  B. 6m .   C. 4m .   D. 2m .  
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Câu 22: Một sóng cơ học có tần số 510Hz lan truyền trong không khí với vận tốc 340m/s. Hai điểm trên 

cùng phương truyền có hiệu đường đi từ nguồn tới bằng 100cm  

A. dao động ngược pha .   B. dao động cùng pha .    

C. dao động lệch pha nhau 2/ .  D.  dao động lệch pha nhau 4/ . 

Câu 23: Trong sự giao thoa sóng trên mặt nước của hai nguồn kết hợp, dao động cùng pha, những điểm 

dao động với biên độ cực tiểu có hiệu khoảng cách từ đó tới các nguồn (với k = 0 ,  1 , 2 , . . . )có giá 

trị là : 

A. )
2

1
( k .    B. 

2
)

2

1
(


k     C. k       D. k/2    

Câu 24: Trong hiện tượng giao thoa sóng trên mặt nước, khoảng cách giữa hai cực tiểu liên tiếp nằm trên đường 

nối hai tâm nguồn sóng bằng     A. Một bước sóng.               B. Hai lần bước sóng. 

                                      C. Một phần tư bước sóng. D. Một nửa bước sóng. 

Câu 25: Hai nguồn sóng kết hợp S1, S2 cách nhau 20cm, có tần số dao động là 5 Hz. Vận tốc truyền sóng 

trong môi trường là 25cm/s. Số cực đại giao thoa trong khoảng S1S2 là : 

A. 5.   B. 3 .   C. 1 .   D. 7. 
Câu 26: Điều kiện để có sóng dừng trên dây khi một đầu dây cố định và đầu còn lại tự do là : 

   A. 
1

( )
2 4

k


  . B. 
2

k


 . C. 
1

( )
2 2

k


  . D. 
4

k


 . 

   

Câu 27: Để có sóng dừng xảy ra trên một rợi dây đàn hồi với hai đầu dây cố định thì : 

A. chiều dài dây bằng một phần hai bước sóng .   

B. chiều dài dây bằng một số nguyên lần nữa bước sóng . 

C. chiều dài dây bằng một số lẽ một phần tư bước sóng .   

D. chiều dài dây dây bằng một số nguyên lần bước sóng . 

Câu 28: Một rợi dây đàn hồi dài 160cm, có hai đầu A, B cố định. Một sóng truyền trên dây với tần số 

100Hz,  giữa A và B đếm được 3 nút sóng . Vận tốc truyền sóng trên dây là :  

A.160m/s .  B. 120m/s .  C. 100m/s.   D. 80m/s . 

  

II. TỰ LUẬN (3,0 điểm) 

Câu 1 (0,5 điểm):  

     Hai nguồn sóng cơ S1 và S2 trên mặt chất lỏng cách nhau 20cm dao động theo phương trình 

tu 40cos41  (cm,s) và )40cos(42   tu  , lan truyền trong môi trường với tốc độ v = 1,2m/s .  

     Xét điểm M cách S1 khoảng 20cm và vuông góc với S1S2 tại S1. Xác định số đường cực đại 

qua S2M 

Câu 2 (1,0 điểm):  

    Một dây đàn hồi rất dài có đầu A dao động với tần số f theo phương vuông góc với sợi dây. Biên 

độ dao động là a, vận tốc truyền sóng trên dây là 4m/s. Xét điểm M trên dây và cách A một đoạn 

14cm, người ta thấy M luôn dao động ngược pha với A. Biết tần số f có giá trị trong khoảng từ 

98Hz đến 102Hz.  Xác định bước sóng của sóng đó?  

Câu 3 (0,5 điểm):  

      Một con lắc lò xo dao động điều hòa theo phương thẳng đứng với phương trình x = 5cos(5πt + 

π) cm. Biết độ cứng của lò xo là 100 N/m và gia tốc trọng trường tại nơi đặt con lắc là g = π2 ≈ 10 

m/s2. Trong một chu kì, khoảng thời gian lực đàn hồi tác dụng lên quả nặng có độ lớn nhỏ hơn 1,5 

N là bao nhiêu? 

Câu 4 (1,0 điểm):  

     Trong bài toán thực hành của chương trình vât lý 12, bằng cách sử dụng con lắc đơn  để đo gia 

tốc rơi tự do là g g g   ( ∆g là sai số tuyệt đối trong phép đo ). Bằng cách đo gián tiếp thì xác 
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định được chu kỳ và chiều dài của con lắc đơn là T = 1,795 ± 0,001 (s) ; l = 0,800 ± 0,001( m). 

Hãy viết kết quả của phép đo gia tốc rơi tự do gián tiếp này ( bỏ qua sai số của số π) 
 

ĐỀ SỐ 2 

I. TRẮC NGHIỆM (7,0 điểm) 

Câu 1: Dao động điều hòa là dao động mà  

A. li độ của vật dao động được mô tả bởi hàm sin theo thời gian. 

B. động năng của vật dao động được mô tả bởi hàm sin theo thời gian. 

C. thế năng của vật dao động được mô tả bởi hàm sin theo thời gian. 

D. biên độ của vật dao được mô tả bởi hàm sin theo thời gian.  

Câu 2: Cứ sau một khoảng thời gian bằng chu kì dao động thì 

A. cơ năng về giá trị ban đầu.   B. tần số về giá ban đầu.  

C. động năng về vị trí lúc đầu.   D. biên độ về giá trị ban đầu.  

Câu 3: Một vật dao động điều hoà với tần số góc   = 5 rad/s. Lúc t = 0, vật đi qua vị trí có li độ x = -2 

cm và có tốc độ 10 3 (cm/s) hướng về phía vị trí biên xa nhất. Pha ban đầu dao động của vật là 

A.  - 
2π

3
 (rad).  B.  

2π

3
(rad).  C.  

5π

6
(rad).  D.  -

5π

6
(rad).  

Câu 4: Công thức tính tần số dao động điều hòa của con lắc lò xo là 

A. f = 
1

2𝜋
√

𝑚

𝑘
.   B. f = 

1

2𝜋
√

𝑔

𝑙
.  C. f = 

1

2𝜋
√

𝑘

𝑚
.  D. f = 

1

2𝜋
√

∆𝑙

𝑔
.  

Câu 5: Một vật nhỏ khối lượng m dao động điều hòa với phương trình li độ x =Asin(ωt + φ).  Cơ năng 

của vật dao động này là  

A. 
2 20,5W m A  B. 

20,5W m A  C. 
20,5W m A . D. 2W m A . 

Câu 6: Một con lắc lò xo gồm quả cầu nhỏ và lò xo có độ cứng 80 N/m. Con lắc thực hiện 100 dao động 

hết 31,4 s. Chọn gốc thời gian là lúc quả cầu có li độ 2 cm và đang chuyển động theo chiều dương của 

trục tọa độ với tốc độ 40 3 cm/s  thì phương trình dao động của quả cầu là 

A. x = 4cos(20t-π/3) (cm) .    B. x = 6cos(20t+π/6) (cm) . 

C. x 4cos(20t+ /6) (cm)  .    D. x 6cos(20t- /3) (cm)  . 

Câu 7: Chọn phát biểu sai: Một con lắc lò xo đang dao động điều hòa, chọn mốc tính thế năng tại vị trí 

cân bằng thì  

A. Động năng vật biến thiên tuần hoàn theo thời gian.   

B. thế năng của hệ biến thiên tuần hoàn theo thời gian.  

C. khi động năng tăng thì thế năng giảm. 

D. Cơ năng của hệ biến thiên tuần hoàn theo thời gian.  

Câu 8: Một con lắc đơn có chiều dài , dao động điều hòa tại nơi có gia tốc trọng trường g. Chu kì dao 

động của con lắc đơn được tính bằng công thức 

A. T = 2π
g

.   B. 
g

T = 2π .  C. 
1 g

T = 
2π

. D. 
1

T = 
2π g

. 

Câu 9: Tại cùng một vị trí địa lí, con lắc đơn 1 và 2 có chu kì dao động riêng lần lượt là T1 = 2,5s và T2 

= 1,5s; chu kì dao động của con lắc thứ ba có 3 = 0,5( 1 + 2 ) là 

A. 2,92 (s).  B. 2,00 (s).  C. 2,06 (s).  D. 2,83 (s). 
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Câu 10: Một vật tham gia đồng thời hai dao động điều hoà cùng phương, có phương trình lần lượt là x1 = 

2sin(10t - /3) (cm); x2 = cos(10t + /6) (cm), t đo bằng giây. Tốc độ cực đại của vật đạt được là 

A. 50 (cm/s).  B. 20 (cm/s).  C. 15 (cm/s).  D. 10 (cm/s). 

Câu 11: Cho k = 0, ±1, ±2,…). Hai dao động điều hòa ngược pha khi độ lệch pha của chúng là 

A.   = k.    B.  =  2k.  C.  = (2k + 1).  D.  = (2k + 1)/2. 

Câu 12: Một con lắc đơn dao động nhỏ tại một vị trí. Nếu vật nặng có khối lượng m và dây treo dài l 

thì chu kì là 1s. Nếu vật nặng có khối lượng m’ = 4m và dây treo dài l’= 4l thì chu kì là 

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

Câu  13: Hai dao động điều hòa, cùng phương, cùng tần số, có biên độ lần lượt là A1 = 4 cm, A2=5cm. 

Biên độ dao động tổng hợp của hai dao động này không thể có giá trị nào dưới đây? 

A. 6 cm.  B. 10 cm.
  

C. 4 cm. D. 5 cm.
 

Câu 14: Một vật dao động tắt dần có các đại lượng nào sau đây giảm liên tục theo thời gian?  

A. Biên độ và tốc độ.    B. Li độ và tốc độ.   

C. Biên độ và cơ năng.   D. Biên độ và gia tốc.  

Câu 15: Biên độ dao động cưỡng bức không thay đổi khi thay đổi 

A. tần số ngoại lực tuần hoàn.   B. biên độ ngoại lực tuần hoàn.  

C. pha ban đầu ngoại lực tuần hoàn. D. lực cản môi trường. 

Câu 16: Một con lắc lò xo có chu kì dao động riêng 2 s. Trong cùng một điều kiện về lực cản môi 

trường, thì biểu thức ngoại lực điều hoà nào sau đây làm cho con lắc dao động cưỡng bức với biên độ lớn 

nhất? 

A. 2F0cos(t+ /4). B. 2F0cos2t.  C. F0cos(t + /2) . D. F0cos2t. 

Câu 17:  Khi nói về sóng cơ, phát biểu nào sau đây sai ? 

A. Sóng cơ lan truyền được trong chất khí.           

B. Sóng cơ lan truyền được trong chân không. 

C. Sóng cơ lan truyền được trong chất rắn.           

D. Sóng cơ lan truyền được trong chất lỏng. 

Câu 18: Một sóng cơ truyền dọc theo truc Ox với phương trình u = 2cos(40t – 2x) mm. Biên độ của 

sóng này là 

A. 40 mm.  B. 2 mm.   C.  mm.   D. 4 mm. 

Câu 19: Sóng lan truyền từ nguồn điểm dọc theo một đường thẳng với biên độ không đổi. Ở thời điểm t 

= 0 nguồn điểm qua vị trí cân bằng theo chiều dương. Một điểm cách nguồn một khoảng bằng 1/4  bước 

sóng ở thời điểm bằng 1/2 chu kì có li độ 5 cm. Biên độ của sóng có giá trị   

A. 10 cm.   B. 5 3  cm.   C. 5 2  cm.   D. 5 cm. 

Câu 20: Một sóng cơ lan truyền Trong một môi trường với tốc độ 40 (cm/s) và tần số 10 (Hz), biên độ 

sóng không đổi là 2 cm. Khi phần tử môi trường đi được quãng đường S (cm) thì sóng truyền thêm được 

quãng đường 30 (cm). Tính S 

A. S = 60 cm   B. S = 50 cm    C. S = 56 cm   D. S = 40 cm. 

Câu 21: Điều kiêṇ để hai sóng cơ khi găp̣ nhau, giao thoa đươc̣ với nhau là hai sóng phải xuất phát từ hai 

nguồn dao đôṇg 

A. cùng biên đô,̣ cùng phương và có hiêụ số pha không đổi theo thời gian. 

B. cùng tần số, cùng phương và cùng biên độ. 

C. cùng pha ban đầu, cùng phương và cùng biên đô.̣ 

D. cùng tần số, cùng phương và có hiêụ số pha không đổi theo thời gian. 

Câu 22: Trong một thí nghiệm về giao thoa sóng nước, hai nguồn kết hợp dao động cùng pha, cùng biên 

độ. Trong miền gặp nhau của hai sóng, những điểm mà ở đó các phần tử nước dao động với biên độ cực 

tiểu sẽ có hiệu đường đi của sóng từ hai nguồn đến điểm đó bằng  
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A. một số chẵn bước sóng.   B. một số nguyên lần bước sóng. 

C. một số lẻ của nửa bước sóng.  D. một số lẻ lần bước sóng. 

Câu 23: Thí nghiệm giao thoa sóng trên mặt chất lỏng với hai nguồn kết hợp cùng pha. Biết bước sóng 

bằng 20 cm. Nếu điểm M nằm trên đường cưc̣ đại giao thoa thì hiêụ đường đi từ hai nguồn đến điểm M 

không thể là giá trị nào dưới đây?  

A. - 30 cm.   B. - 40 cm.   C. 60 cm.   D. - 20 cm. 

Câu 24: Trên bề mặt chất lỏng có hai nguồn kết hợp AB cách nhau 40cm dao động cùng pha. Biết sóng 

do mỗi nguồn phát ra có tần số f = 10 (Hz), tốc độ truyền sóng 2 (m/s). Gọi M (là một điểm  nằm trên 

đường vuông góc với AB tại điểm A) dao đông với biên độ cực đại. Đoạn AM  có giá trị lớn nhất là 

A. 20 cm.            B. 30 cm.                    C. 40 cm.                    D. 50 cm. 

Câu 25: Khio có sự phản xạ của sóng cơ trên vật cản tự do thì  

A. tần số của sóng phản xạ luôn lớn hơn tần số của sóng tới. 

B. sóng phản xạ luôn ngược pha với sóng tới ở điểm phản xạ. 

C. tần số của sóng phản xạ luôn nhỏ hơn tần số của sóng tới. 

D. sóng phản xạ luôn cùng pha với sóng tới ở điểm phản xạ. 

Câu 26: Khi có sóng dừng được thiết lập trên một sợi dây đàn hồi thì hai điểm nằm trên hai bụng liên 

tiếp dao động  

A. cùng pha.  B. ngược pha.   C. vuông pha.  D. Lệch pha bất kì. 

Câu 27: Để sóng dừng được thiết lập trên một sợi dây dài đàn hồi với một đầu nút và một đầu bụng thì 

chiều dài sợi dây phải bằng 

A. một số nguyên lần bước sóng.          B. một số nguyên lần phần tư bước sóng. 

C. một số nguyên lần nửa bước sóng.  D. một số lẻ lần một phần tư bước sóng. 

Câu 28: Thực hiện thí nghiệm tạo giao thoa sóng nước với khoảng cách giữa hai nguồn kết hợp A, B là 

3,6 cm, bước sóng trong thí nghiệm xác định được là 0,8 cm. Số cực đại trong đoạn AB là 

A. 5.   B. 11.   C. 7.   D. 9. 

II. TỰ LUẬN (3,0 điểm) 

Câu 1 (0,5 điểm): Trong thí nghiệm về giao thoa sóng nước với hai nguồn kết hợp cùng pha và cùng 

biên độ. Với tần số 50Hz thì trên đường thẳng nối hai nguồn một học sinh đếm được có tất cả 7 cực đại 

giao thoa và đo được khoảng cách giữa 7 cực đại này là 6 cm. Tốc độ truyền sóng trên mặt nước là bao 

nhiêu?  

Câu 2 (1,0 điểm): Một dây đàn hồi AB = 60 cm có đầu B cố định, đầu A dao động nhỏ với tần số 

f=50Hz. Trên dây có sóng dừng và tạo thành 4 nút sóng kể cả hai đầu AB. Tính bước sóng và tốc độ 

truyền sóng trên dây. 

Câu 3 (0,5 điểm): Cho môṭ con lắc đơn dao đôṇg điều hòa ở nơi có gia tốc trọng trường g. Nếu chiều dài 

dây treo là  thì chu kỳ cùa con lắc là T. Nếu chiều dây treo là 
'
 thì chu kì dao đôṇg của nó là 

'T .  

 a. Lập tỉ lệ 
'T

T
. 

 b. Nếu
'
tăng 20% so với chiều dài ban đầu thì chu kỳ 

'T thay đổi bao nhiêu % ? 

Câu 4 (1,0 điểm): Tại một phòng thí nghiệm, học sinh A sử dụng con lắc đơn để đo gia tốc rơi tự do g 

bằng phép đo gián tiếp. Kết quả đo chu kì và chiều dài của con lắc đơn là T = 1,919  0,001 (s) và l = 

0,900  0,002 (m). Bỏ qua sai số của số . Hãy viết kết quả của phép đo g này. 

 
ĐỀ SỐ 3 

A. PHẦN TRẮC NGHIỆM: 7 điểm 

Câu 1: Chu kì của dao động điều hòa là 

     A. khoảng thời gian giữa 2 lần vật đi qua VTCB. 

     B. thời gian ngắn nhất vật có li độ như cũ. 
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     C. khoảng thời gian vật đi từ li độ cực đại âm đến li độ cực dương. 

     D. khoảng thời gian mà vật thực hiện một dao động. 

Câu 2:Pha ban đầu của dao động điều hòa phụ thuộc:  

                A. cách chọn gốc tọa độ và gốc thời gian.                  

B. năng lượng truyền cho vật để vật dao động. 

    C. đặc tính của hệ dao động.                                       

       D. cách kích thích vật dao động. 

Câu 3: Vật dao động điều hòa có tốc độ bằng 0 khi nó có vị trí: 

       A. mà lực tác dụng vào vật bằng 0 

       B. cân bằng.  

       C. mà lò xo không biến dạng 

      D. có ly độ cực đại 

Câu 4: Tại nơi có gia tốc trọng trường g, một con lắc lò xo treo thẳng đứng đang dao động điều hòa. Biết 

tại vị trí cân bằng của vật, độ dãn của lò xo là ∆𝑙. Chu kỳ dao động của con lắc này là: 

      A. T = 
1

2𝜋
√

∆𝑙

𝑔
                   B. T = 2𝜋√

∆𝑙

𝑔
                C. T = 

1

2𝜋
√

𝑔

∆𝑙
                   D. T = 2𝜋√

𝑔

∆𝑙
 

Câu 5: Một con lắc lò xo gồm viên bi nhỏ và lò xo nhẹ có độ cứng 100 N/m , dao động điều hòa với biên 

độ 0,1 m. Mốc thế năng ở vị trí cân bằng. Khi viên bi cách vị trí cân bằng 6 cm thì động năng của con lắc 

bằng 

 A. 0,64 J. B. 3,2 mJ. C. 6,4 mJ. D. 0,32 J. 

Câu 6: Một vật dao động điều hòa với biên độ A = 4cm và chu kỳ T = 2s. Chọn gốc thời gian lúc vật qua vị 

trí cân bằng theo chiều dương. Phương trình dao động của vật là: 

A. x = 4cos(2𝜋𝑡 +
𝜋

2
)(cm)                                      B. x = 4cos(2𝜋𝑡 −

𝜋

2
)(cm) 

C. x = 4cos(𝜋𝑡 +
𝜋

2
)(cm)                                        D. x = 4cos(𝜋𝑡 −

𝜋

2
)(cm)  

Câu 7: Năng lượng của vật dao động điều hòa: 

A. bằng với thế năng của vật khi vật qua vị trí cân bằng 

B. bằng với thế năng của vật khi vật có ly độ cực đại 

C. tỷ lệ với biên độ dao động  

D.bằng với động năng của vật khi vật có ly độ cực đại     

Câu 8: Con lắc dơn có chiều dài l dao động điều hòa tại nơi có gia tốc trọng trường g. Tần số góc dao động 

𝜔 tính bằng biểu thức : 

  A. 𝜔 = 2𝜋√
𝑙

𝑔
                    B. 𝜔 =  √

𝑙

𝑔
                      C. 𝜔 = √

𝑔

𝑙
                          D. 𝜔 = 2𝜋√

𝑔

𝑙
 

Câu 9: Tại một nơi, chu kỳ dao động của một con lắc đơn là 1,0s. Sau khi giảm chiều dài của con lắc bớt 

36cm thì chu kỳ dao động điều hòa của nó là 0,8s. Chiều dài lúc sau của con lắc là: 

A. 64cm                            B. 100cm                           C. 136cm                           D. 28cm 

Câu 10: Một con lắc đơn có chiều dài l.  Trong khoảng thời gian ∆𝑡 nó thực hiện 12 dao động . Khi giảm 

chiều dài của nó bớt 16cm, trong cùng khoảng thời gian ∆𝑡 như trên, con lắc thực hiện 20 dao động . Cho 

biết g = 9,8 m/s2. Chiều dài ban đầu của con lắc là: 

A. 40cm                           B. 60cm                                C. 50cm                                D. 25cm 

Câu 11: Trong bài toán thực hành vật lý 12, đo gia tốc rơi tự do bằng con lắc đơn. Bằng cách đo gián tiếp thì 

xác định được chu kỳ và chiều dài của con lắc đơn là T = (1,7951 ±0,0001)(s) và l = (0,8 ± 0,0002)(m). Gia 

tốc rơi tự do có giá trị là: 

A. g = (9,801 ± 0,0003) (m/s2)                B. g = (9,801 ± 0,0035) (m/s2)  

C. g = (9,801 ± 0,0023) (m/s2)                D. g = (9,801 ± 0,0004) (m/s2)  

Câu 12: Cho hai dao động điều hòa có phương trình : x1 = A1cos(20𝜋𝑡 +
𝜋

2
)(cm) và x2 = A2cos(20𝜋𝑡 +

𝜋

6
)(cm) . Chọn câu ĐÚNG : 

A. dao động thứ nhất sớm pha hơn dao động thứ hai một góc 
𝜋

3
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B. dao động thứ nhất trễ  pha hơn dao động thứ hai một góc ( - 
𝜋

3
 ) 

C. dao động thứ hai trễ pha hơn dao động thứ hai một góc 
𝜋

6
 

D. dao động thứ hai sớm pha hơn dao động thứ hai một góc (- 
𝜋

3
) 

Câu 13: Một vật thực hiện đồng thời hai dao động điều hòa cùng phương, cùng tần số có phương trình x1 = 

10cos(5𝜋𝑡 −
𝜋

6
) (𝑐𝑚)𝑣à  x2 = 5cos(5𝜋𝑡 +

5𝜋

6
)(cm). Phương trình của dao động tổng hợp là: 

A. x = 5cos(5𝜋𝑡 −
𝜋

6
)(cm)                          B. x = 5cos(5𝜋𝑡 +

5𝜋

6
)(cm)   

C. x = 10cos(5𝜋𝑡 −
𝜋

6
)(cm)                        D. x = 7,5cos(5𝜋𝑡 −

𝜋

6
)(cm)   

Câu 14: Một vật thực hiện đồng thời hai dao động điều hòa cùng phương, cùng tần số. Phương trình của dao 

động thứ nhất là x1 = 5cos(𝜋𝑡 +
𝜋

6
)9cm) và phwong trình của dao động tổng hợp là x = 3cos(𝜋𝑡 +

7𝜋

6
)(cm). 

Phương trình của dao động thứ hai là: 

A. x2 = 2cos(𝜋𝑡 +
𝜋

6
)(cm)                              B. x2 = 8cos(𝜋𝑡 +

𝜋

6
)(cm)  

C. x2 = 8cos(𝜋𝑡 +
7𝜋

6
)(cm)                            D. x2 = 2cos(𝜋𝑡 +

7𝜋

6
)(cm)  

Câu 15: Khi nói về dao động cưỡng bức, phát biểu nào sau đây là đúng? 

A. Dao động cưỡng bức có biên độ không đổi và có tần số bằng tần số của lực cưỡng bức.  

B. Dao động của con lắc đồng hồ là dao động cưỡng bức.  

C. Dao động cưỡng bức có tần số nhỏ hơn tần số của lực cưỡng bức.  

D. Biên độ của dao động cưỡng bức là biên độ của lực cưỡng bức 

Câu 16: Một con lắc lò xo gồm một viên bi khối lượng nhỏ 100 g và lò xo nhẹ có độ cứng 10 N/m. Con 

lắc dao động cưỡng bức dưới tác dụng của ngoại lực tuần hoàn có tần số góc . Biết biên độ của ngoại 

lực cưỡng bức không thay đổi. Khi thay đổi  tăng dần từ 9 rad/s đến 12 rad/s thì biên độ dao động của 

viên bi 

A. giảm đi 3/4 lần.                                          B. tăng lên sau đó lại giảm. 

C. tăng lên 4/3 lần.                                          D. giảm rồi sau đó tăng. 

Câu 17: Để phân loại sóng ngang và sóng dọc người ta dựa vào : 

A. phương dao động và phương truyền sóng. 

B. năng lượng sóng và tốc độ truyền sóng 

C. phương truyền sóng và tần số sóng. 

D. tốc độ truyền sóng và bước sóng. 

Câu 18: Một sóng cơ hình sin truyền trong một môi trường. Xét trên một hướng truyền sóng, khoảng 

cách giữa hai phần tử môi trường. 

A. Dao động cùng pha là một phần tư bước sóng. 

B. Gần nhau nhất dao động cùng pha là một bước sóng. 

C. Dao động ngược pha là một phần tư bước sóng. 

D. Gần nhau nhất dao động ngược pha là một bước sóng. 

Câu 19: Tạo sóng ngang trên một dây đàn hồi Ox. Phương trình dao động của nguồn O là  

uo = 16cos[𝜋 (𝑡 +
1

5
)](cm). Tốc độ truyền sóng trên dây là 5 m/s. Một điểm M cách nguồn sóng O một 

khoảng x = 50cm có phương trình dao động là: 

A. uM = 16cos[𝜋 (𝑡 +
1

10
)](cm)                      B. uM = 16cos[𝜋 (𝑡 −

1

10
)](cm) 

C. uM = 16cos[𝜋 (𝑡 −
1

5
)](cm)                            D. uM = 16cos𝜋𝑡 9cm) 

Câu 20: Một người quan sát thấy một cánh hoa trên hồ nước nhô lên 5 lần trong khoảng thời gian 20 s. 

Khoảng cách giữa hai đỉnh sóng kế tiếp là 8 m. Tính tốc độ truyền sóng trên mặt hồ. 

A. 4,0v   m/s. B. 3,2v   m/s. C. 1,6v   m/s. D. 2,0v   m/s. 

Câu 21: Điều kiện để hai sóng cơ khi gặp nhau, giao thoa được với nhau là hai sóng phải xuất phát từ hai 

nguồn dao động. 

A. Cùng biên độ và có hiệu số pha không đổi theo thời gian. 
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B. Cùng tần số, cùng phương. 

C. Cùng pha ban đầu và cùng biên độ. 

D. Cùng tần số, cùng phương và có hiệu số pha không đổi theo thời gian. 

Câu 22: Giao thoa sóng ở mặt nước với hai nguồn kết hợp đặt tại A và B dao động điều hòa cùng pha 

theo phương thẳng đứng. Sóng truyền trên mặt nước có bước sóng λ. Cực tiểu 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   với k = 0, ±1, ±2,…  

C. kλ với k = 0, ±1, ±2,…                    D.  k 0,5   với k = 0, ±1, ±2,… 

Câu 23: Tại 
1S , 

2S  trên mặt chất lỏng ta tạo ra hai dao động điều hòa giống nhau với phương trình 

 1 2u u 2cos 100 t cm   . Cho rằng sóng truyền đi với biên độ không đổi và bước sóng là 12 cm. M là 

một điểm trên mặt chất lỏng ấy cách 1S , 2S  lần lượt 1S M 14cm  và 2S M 16cm . Biên độ sóng tổng hợp 

tại M do hai sóng truyền tới là : 

A. 3 cm .              B. 2 3cm .                    C. 2 cm.                        D. 4 cm. 

Câu 24: Trên mặt nước có hai nguồn A, B dao động lần lượt theo phương trình  Au 4cos 50 t cm  ; 

Bu 4 3 cos 50 t cm
6

 
   

 
. Tốc độ truyền sóng là 40cm/s. Điểm M cách các nguồn A, B lần lượt 

10,5cm và 12cm có biên độ dao động bằng 

A. 8,8 cm. B. 10,2 cm. C. 9,8 cm. D. 7,8 cm. 

Câu 25. Hai dao động điều hòa có các phương trình li độ lần lượt là   
1

 ( ) 3 100  x cos t cm  và 

 
2

 12 100   x cos t cm  và Dao động tổng hợp của hai dao động này có biên độ bằng  

A. 7 cm.  B. 13,34 cm. C. 15 cm.  D. 9 cm. 

Câu 26. Phát biểu nào sau đây là đúng khi nói về sóng cơ học? 

A. Sóng ngang là sóng truyền theo phương ngang. 

B. Sóng dọc là sóng có phương dao động vuông góc với phương truyền sóng. 

C. Sóng dọc là sóng có phương dao động trùng với phương truyền sóng. 

D. Sóng ngang là sóng có phương dao động trùng với phương truyền sóng. 

Câu 27. Sóng cơ truyền trong một môi trường với tốc độ 110 m/s và có bước sóng 0,25 m. Tần số của 

sóng đó là 

A. 440 Hz. B. 27,5 Hz. C. 50 Hz. D. 220 Hz. 

Câu 28. Điều kiện để hai sóng cơ khi gặp nhau, giao thoa được với nhau là hai sóng phải xuất phát từ hai 

nguồn dao động 

A. cùng phương, cùng tần số và có hiệu số pha không đổi theo thời gian. 

B. cùng phương, cùng tần sốvà cùng biên độ. 

C. có cùng pha ban đầu và cùng biên độ. 

D. cùng tần số, cùng phương truyền sóng. 

 

 
B PHẦN TỰ LUẬN: 3 điểm 

Bài 1: Một vật đang dao động điều hòa. Tại vị trí gia tốc của vật có độ lớn là a thì động năng của vật 

bằng hai lần thế năng. Tại vị trí thế năng của vật bằng hai lần động năng  thì gia tốc có độ lớn là bao 

nhiêu? 

Bài 2: Một sóng ngang truyền theo phương  Ox từ O đến M với vận tốc v = 25 cm/s. Dao động tại M có 

phương trình uM = 4cos
𝜋

6
(𝑡 − 3)(mm). Pha ban đầu của dao động tại O bằng 0. Tính khoảng cách OM ? 
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Bài 3: Trên mặt nước có hai nguồn điểm phát sóng kết hợp với tần số f = 50Hz . Vận tốc truyền sóng trên 

mặt nước là v = 80cm/s, biên độ sóng các nguồn coi như không đổi và bằng  2,5(mm). Điểm M trên mặt 

nước cách các nguồn sóng là 6,6cm và 10,6cm sẽ dao động với biên độ bao nhiêu ? 

Bài 4: Một sợi dây đàn hồi dài 80cm được căng ngang, một đầu  nối với vật cản, đầu kia nối với máy 

rung có tần số f = 50Hz. Trên dây có sóng dừng với 5 bụng sóng. Tính bước sóng và vận tốc truyền sóng 

trên dây? 

 

ĐỀ SỐ 4 
PHẦN TRẮC NGHIỆM ( 28 câu_7 điểm ) 

Câu 1: Trong định nghĩa dao động điều hòa sau, định nghĩa nào đúng? 

A. Dao động điều hoà là dao động tuân theo quy luật hình cosin (hay sin) với tần số và biên độ không đổi. 

B. Dao động điều hoà là dao động tuân theo quy luật hình cosin (hay sin) với tần số, biên độ và pha dao 

động không đổi theo thời gian. 

C. Dao động điều hòa có tần số, biên độ và pha dao động không đổi. 

D. Dao động điều hoà là dao động trong đó li độ của vật là một hàm cosin (hay sin) của thời gian với tần 

số, biên độ và pha ban đầu là hằng số. 

Câu 2: Một vật dao động điều hòa theo phương trình  cosx A t    với 0; 0A   . Đại lượng A 

được gọi là: 

A. tần số góc của dao động.  B. biên độ dao động.  

C. li độ của dao động.   D. pha của dao động.  

Câu 3: Một vật dao động điều hoà với biên độ A tần số góc ω, gia tốc cực đại là 

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

Câu 4: Một con lắc lò xo gồm lò xo có độ cứng k, vật nặng khối lượng m. Chu kì dao động của vật được 

xác định bởi biểu thức:  

A. 2
m

k
  B. 

1

2

k

m
 C. 2

k

m
  D. 

1

2

m

k
 

Câu 5: Một con lắc lò xo gồm lò xo và vật nhỏ có khối lượng m đang dao động điều hòa theo phương nằm 

ngang. Khi vật có tốc độ v thì động năng của con lắc được tính bằng công thức nào sau đây? 

A. 21

4
dW mv  B. 

1

2
dW mv  C. 21

2
dW mv  D. 

1

4
dW mv  

Câu 6: Một vật dao động điều hòa với biên độ A = 2 cm, tần số góc 5 rad / s , pha ban đầu rad
2


. 

Phương trình dao động của vật là: 

A. x 2cos 5 t (cm).
2

 
   

 
 B. x 2cos 5t (cm).

2

 
  

 
  

C. x 2cos 5 t (cm).
2

 
   

 
        D. x 2cos 10 t (cm).

2

 
   

 
 

Câu 7: Khi nói về vật dao động điều hoà. Khẳng định nào sau đây là sai: 

A. Động năng của vật biến thiên tuần hoàn theo thời gian. 

B. Lực kéo về tác dụng biến thiên điều hoà theo thời gian.  

C. Cơ năng của vật biến thiên tuần hoàn theo thời gian. 

D. Vận tốc của vật bién thiên điều hoà theo thời gian. 

Câu 8: Một con lắc đơn chiều dài ℓ dao động điều hoà tại nơi có gia tốc trọng trường g với biên độ góc 

nhỏ. Tần số của dao động là 
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 A. 
1 l

2 g
 B. 2

l

g
  C. 

1

2 l

g


 D. 

l
2

g
  

Câu 9: Tại nơi có gia tốc trọng trường g, một con lắc đơn có sợi dây dài l đang dao động điều hoà. Chu kì 

dao động của con lắc là: 

A. 
1 l

2 g
 B. 2

l

g
  C. 

1

2 l

g


 D. 

l
2

g
  

Câu 10: Một con lắc đơn dao động nhỏ tại một vị trí. Nếu vật nặng có khối lượng m thì chu kì là 1s. Nếu 

vật nặng có khối lượng m’ = 2m thì chu kì là: 

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

Câu 11: Hai dao động điều hòa cùng pha khi độ lệch pha của chúng là: 

A.   = k   ( k = 0, ±1, ±2,…).          B.  =  2k   ( k = 0, ±1, ±2,…). 

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

Câu 12: :  Một vật thực hiện đồng thời 2 dao động điều hòa với biên độ lần lượt là 3 cm và 5 cm. Trong 

các giá trị sau giá trị nào không thể là biên bộ của dao động tổng hợp. 

A. 4 cm.   B. 5 cm.  C. 3 cm.  D. 10 cm. 

Câu 13: Dao động tổng hợp của hai dao động điều hòa cùng phương, cùng tần số có phương trình li độ 

5
3cos

6
x t



 

  
 

 cm. Biết dao động thư nhất có phương trình li độ 
1 5cos

6
x t



 

  
 

 cm. Dao động 

thứ hai có phương trình li độ là 

A. 
2 8cos

6
x t



 

  
 

 cm.                                                B. 
2 2cos

6
x t



 

  
 

 cm.  

C. 
2

5
2cos

6
x t



 

  
 

 cm.                                              D. 
2

5
8cos

6
x t



 

  
 

 cm. 

Câu 14: Nhận định nào sau đây sai khi nói về dao động cơ tắt dần?  

A. Dao động tắt dần có động năng và thế năng giảm dần theo thời gian.  

B. Dao động tắt dần là dao động có biên độ giảm dần theo thời gian.  

C. Lực ma sát càng lớn thì dao động tắt dần càng nhanh.  

D. Trong dao động tắt dần, cơ năng giảm dần theo thời gian.  

Câu 15: Trong dao động cưỡng bức, khi xảy ra hiện tượng cộng hưởng thì  

A. tần số ngoại lực bằng tần số dao động riêng.  

B. tần số ngoại lực lớn hơn tần số dao động riêng.  

C. tần số ngoại lực nhỏ hơn tần số dao động riêng.  

D. tần số ngoại lực rất lớn so với tần số dao động riêng.  

Câu 16: Một hệ dao động chịu tác dụng của ngoại lực tuần hoàn 0 cos10nF F t  thì xảy ra hiện tượng 

cộng hưởng. Tần số dao động riêng của hệ phải là: 

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

Câu 17: Sóng ngang là sóng 

A.có các phần tử môi trường dao động theo phương thẳng đứng. 

B.có phương dao động của các phần tử môi trường vuông góc với phương truyền sóng. 

C. có phương dao động của các phần tử môi trường trùng với phương truyền sóng. 

D. có các phần tử môi trường dao động theo phương ngang. 

Câu 18: Một sóng cơ hình sin truyền trong một môi trường. Xét trên một hướng truyền sóng, khoảng cách 

giữa hai phần tử môi trường 
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A. dao động cùng pha là một phần tư bước sóng. 

B. gần nhau nhất dao động cùng pha là một bước sóng. 

C. dao động ngược pha là một phần tư bước sóng. 

D. gần nhau nhất dao động ngược pha là một bước sóng. 

Câu 19: Một sóng cơ lan truyền trên một đường thẳng từ điểm O đến điểm M cách O một đoạn d. Biết tần 

số f, bước sóng λ và biên độ a của sóng không đổi trong quá trình sóng truyền. Nếu phương trình dao động 

của phần tử vật chất tại điểm M có dạng   . 2Mu t a cos f  thì phương trình dao động của phần tử vật chất 

tại O là:  

A.   . 2O

d
u t a cos ft



 
  

 
 B.   .O

d
u t a cos ft



 
  

 
 

C.   . 2O

d
u t a cos ft



 
  

 
 D.   .O

d
u t a cos ft



 
  

 
 

Câu 20: Một người quan sát trên mặt biển thấy chiếc phao nhô lên cao 10 lần trong 36 (s) và đo được 

khoảng cách hai đỉnh lân cận là 10 m. Tính tốc độ truyền sóng trên mặt biển. 

A. 2,5v  m/s. B. 5v  m/s. C. 10v  m/s. D. 1,25v  m/s. 

Câu 21: Hai sóng kết hợp là hai sóng xuất phát từ hai nguồn dao động 

A. cùng biên độ và có hiệu số pha không đổi theo thời gian. 

B. cùng tần số, cùng phương. 

C. cùng pha ban đầu và cùng biên độ. 

D. cùng tần số, cùng phương và có hiệu số pha không đổi theo thời gian. 

Câu 22: 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.  0,5k   với 0; 1; 2;...k     B.  2 1k   với 0; 1; 2;...k     

C. 2k  với 0; 1; 2;...k     D. k  với 0; 1; 2;...k     

Câu 23: Hai nguồn kết hợp A và B giống nhau trên mặt thoáng chất lỏng dao động với tần số 8 Hz và biên 

độ a = 1 mm. Bỏ qua sự mất mát năng lượng khi truyền sóng, tốc độ truyền sóng  trên mặt thoáng là 12 

cm/s. Điểm M nằm trên mặt thoáng cách A và B những khoảng AM = 18 cm, BM = 15 cm dao động với 

biên độ 

A. 0   B. 2,0 mm.   C. 1,0 cm.   D. 1,5 cm. 

Câu 24: Ở mặt thoáng của một chất lỏng có hai nguồn kết hợp A và B dao động điều hòa cùng pha với 

nhau và theo phương thẳng đứng. Biết tốc độ truyền sóng không đổi trong quá trình lan truyền, bước sóng 

do mỗi nguồn phát ra bằng 12 cm. Khoảng cách ngắn nhất giữa hai điểm dao động với biên độ cực đại 

nằm trên đoạn thẳng AB là: 

A. 9 cm  B. 12 cm   C. 6 cm   D. 3 cm 

Câu 25:  Khi sóng tới gặp vật cản tự do thì tại vật cản sóng phản xạ 

A. cùng tần số và ngược pha sóng tới.  

B. cùng tần số và cùng pha sóng tới. 

C. khác tần số và cùng pha sóng tới.  

D. khác tần số và ngược pha sóng tới. 

Câu 26: Khi có sóng dừng trên một sợi dây đàn hồi, khoảng cách giữa một nút sóng và một bụng sóng liên 

tiếp bằng  

A.  Một phần tư bước sóng. B.  Hai lần bước sóng.  
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C.  Một nửa bước sóng. D.  Một bước sóng.  

Câu 27: Một dây AB dài 1,8 m căng thẳng nằm ngang, đầu B cố định, đầu A gắn vào một máy rung có  tần 

số 100 Hz, trên dây có sóng dừng gồm 6 bụng sóng, với A xem như một nút. Bước sóng là 

A. λ = 0,30 m.   B. λ = 0,30 m.   C. λ = 0,60 m.  D. λ = 1,20 m. 

Câu 28: Trong một thí nghiệm về giao thoa sóng nước, hai nguồn sóng kết hợp dao động cùng pha đặt tại 

hai điểm A và B cách nhau 16 cm. Sóng truyền trên mặt nước với bước sóng 3cm. Trên đoạn AB, số 

điểm mà tại đó phần tử nước dao động với biên độ cực đại là 

A. 9    B. 10     C. 11    D. 12 

PHẦN TỰ LUẬN (4 câu_3 điểm)  

Câu 1 (0,5đ): Hai nguồn sóng kết hợp cùng pha A và B trên mặt nước có tần số 15 Hz. Tại điểm M trên 

mặt nước cách các nguồn đoạn 14,5 cm và 17,5 cm có biên độ cực đại. Giữa M và đường trung trực của 

AB có hai dãy cực đại khác. Tính vận tốc truyền sóng trên mặt nước. 

Câu 2 (1đ): Một sợi dây đàn hồi dài 90 cm có một đầu cố định và một đầu tự do đang có sóng dừng. Kể 

cả đầu dây cố định, trên dây có 8 nút. Biết rằng khoảng thời gian giữa 6 lần liên tiếp sợi dây duỗi thẳng là 

0,25 s. Tốc độ truyền sóng trên dây là bao nhiêu? 

Câu 3 (0,5đ): Một con lắc lò xo treo thẳng đứng vật nặng có khối lượng m = 160 g , lò xo có độ cứng k = 

100 N/m . Thời gian lò xo dãn trong một chu kì dao động là  
15

s


. Tốc độ cực đại của vật trong quá trình 

dao động là bao nhiêu? 

Câu 4 (1điểm): Tại một phòng thí nghiệm, học sinh A sử dụng con lắc đơn để đo gia tốc rơi tự do g bằng 

phép đo gián tiếp. Kết quả đo chu kì và chiều dài của con lắc đơn là T = 1,919  0,001 (s) và l = 0,900  

0,002 (m). Bỏ qua sai số của số . Hãy viết kết quả của phép đo g này. 

 
ĐỀ SỐ 5 

  

I. TRẮC NGHIỆM (7,0 điểm) 

 Câu 1 Dao động điều hoà là : 

A. Dao động có quỹ đạo tuân theo định luật dạng sin hay côsin. 

B. Hình chiếu của chuyển động tròn lên đường thẳng nằm trong mặt phẳng quỹ đạo. 

C. Dao động có vận tốc và gia tốc luôn ngược hướng nhau. 

D. Dao động có gia tốc trái dấu với li độ và có độ lớn tỉ lệ với độ lớn li độ. 

Câu 2: Chọn câu sai. Chu kỳ của vật dao động điều hòa là khoảng thời gian : 

A. Giữa hai lần liên tiếp li độ của vật lặp lại giá trị cũ. 

B. Ngắn nhất để trạng thái dao động lặp lại như cũ. 

C. Giữa hai lần liên tiếp trạng thái dao động được lặp lại như cũ. 

D. Vật thực hiện được một dao động. 

Câu 3:  Phương trình dao động của một vật dao động điều hòa có dạng   

           x = Acos(𝜔𝑡 +  
𝜋

2
) cm. Gốc thời gian đã được chọn từ lúc nào? 

A . Lúc chất điểm đi qua vị trí cân bằng theo chiều dương. 

B. Lúc chất điểm đi qua vị trí cân bằng theo chiều âm. 

C. Lúc chất điểm có li độ x = +A.              

D. Lúc chất điểm có li độ x = -A. 

Câu 4: Công thức tính chu kỳ của con lắc lò xo dao động điều hoà là 

A. T = 2
k

m
   B. T = 

k

m

2

1
     C. T = 2

m

k
   D. T = 

k

m

2

1
  

Câu 5: Hệ con lắc lò xo dao động điều hoà với biện độ A, năng lượng W. Khi vật có li độ x = A/2 thì động 

năng của nó là  
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 A.  
W

2
                     B.  

3W

4
                C .  

W

4
             D  .  

W

8
                  

Câu 6:  Một vật dao động điều hòa với tần số góc  10 5 /rad s  . 

 Tại thời điểm t = 0 vật có li độ x = 2cm và có vận tốc  v = 20 15 /cm s .  

Phương trình dao động của vật là:      

 A. x= 2cos(10 cmt )
6

.5


      B.  x= 2cos(10 cmt )
6

.5


        

 C.  x= 4cos(10 cmt )
3

.5


     D.  x= 4cos(10 cmt )
3

.5


     

Câu 7: Chọn câu sai:  Năng lượng của một vật dao động điều hòa: 

  A. Luôn luôn là một hằng số.  

  B. Bằng động năng của vật khi qua vị trí cân bằng. 

 C..Bằng thế năng của vật khi qua vị trí cân biên. 

 D. Biến thiên tuần hoàn theo thời gian với chu kì T. 

Câu 8: Một con lắc đơn có chiều dài l, dao động điều hòa tại nơi có gia tốc trọng trường g. Tần số dao 

động của con lắc đơn được tính bằng công thức: 

A.  f = 𝟐𝝅√
𝒈

𝒍
  B. f = 

𝟏

𝟐𝝅
√

𝒈

𝒍
        C. f = 𝟐𝝅√

𝒍

𝒈
 D. f = 

𝟏

𝟐𝝅
√

𝒍

𝒈
 

Câu 9: Chiều dài con lắc đơn tăng 1% thì chu lì dao động  

 A.  Tăng  1%    B.  Tăng  0,5%   C.  Giảm  0,5%    D. Giảm 0,1% 

Câu 10: Một con lắc đơn có khối lượng m = 1kg và độ dài dây treo l = 2m dao động ở nới có g ≈ 10m/s2 

. Góc lệch cực đại của dây so với đường thẳng đứng 010 0,175rad   . 

 Cơ năng của con lắc và vận tốc vật nặng khi nó ở vị trí thấp nhất là: 

 A.  W ≈   2J ;  vmax ≈  2 m/s                       B.  W ≈ 0,3J ;  vmax ≈  0,78 m/s     

 C.  W  ≈  0,3 J ;  vmax ≈  2,44 m/s              D.W ≈  2J ;  vmax ≈  7,7 m/s        

Câu 11: Hai dao động điều hòa: 








)cos(

)cos(

222

111





tAx

tAx
.  

Biên độ dao động tổng hợp của chúng đạt giá trị cực đại khi: ( k = 0, ±1, ±2,…).        

   A.  2 1( ) (2 1)k        B.  2 1 (2 1)
2

k


     

      C.  2 1( ) 2k       D.  2 1
4


    

Câu 12: Một vật thực hiện đồng thời hai dao động cùng phương: 1 4 3 os10 t(cm)x c   và 

2 4sin10 t(cm)x  .  Tốc độ của vật tại thời điểm t = 2s :   

 A. v = 20𝜋 cm/s     B.  v = 40𝜋 cm/s         C. v = 20 cm/s     D. v = 40𝜋√3 cm/s      

 Câu  13: Có 2 dao động điều hoà cùng phương có biểu thức  

 x1 = 3sin(ωt - π/2) (cm), x2 = 4cosωt(cm). Dao động tổng hợp:   

     A. có biên độ 7cm   B. có biên độ 5cm  

C. cùng pha với x2   D. cùng pha với x1 

Câu 14: Dao động duy trì là dao động tắt dần mà người ta đã: 

A.  Làm mất lực cản của môi trường đối với vật chuyển động. 

B.  Tác dụng vào vật một ngoại lực biến đổi điều hòa theo thời gian. 

C.  Kích thích lại dao động sau khi dao động bị tắt hẳn. 

D.  Cung cấp cho vật một phần năng lượng đúng bằng năng lượng của vật bị tiêu hao trong từng chu kì. 

Câu 15: Dao động cưỡng bức có :       
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           A. Biên độ dao động của hệ không phụ thuộc ngoại lực. 

B. Tần số dao động của hệ bằng tần số của ngoại lực  

C. Biên độ dao động của hệ chỉ phụ thuộc tần số ngoại lực.   

D. Biên độ dao động của hệ không phụ  thuộc  tần số riêng của hệ. 

Câu 16: Con lắc lò xo có m = 100g, k = 40 N/m. Tác dụng một ngoại lực điều hòa cưỡng bức có biên độ 

F0 và tần số f1 = 4 Hz thì biên độ dao động ổn định của hệ là A1 . Nếu giữ nguyên F0 và tăng tần số của 

ngoại lực đến f2 = 5Hz thì biên độ dao động ổn định của hệ là A2 . So sánh A1 và A2 ta có :  

A. A2 = A1        B. A2 < A1     C. A2 ≤ A1    D. A2 > A1 

Câu 17: Sóng ngang truyền được trong các chất 

 A. rắn, lỏng, khí        B. rắn, bề măṭ chất lỏng  C. rắn, khí      D. lỏng, khí 

Câu 18: Chọn câu SAI :   Bước sóng là :       

 A.  Quãng đường sóng truyền đi sau thời gian một chu kỳ . 

 B.  Khoảng cách giữa hai điểm gần nhau nhất dao động cùng pha trên 1 phương truyền sóng.  

 C.  Khoảng cách giữa hai bụng sóng gần nhất trong hiện tượng sóng dừng .      

 D.  Khoảng cách giữa hai đỉnh sóng liên tiếp .  

Câu 19: Một sóng âm được mô tả bởi phương trình u = 4cos π(
t

5
−

x

9
) (cm) - trong đó x được đo bằng 

mét và t đo bằng giây. Với v là vận tốc truyền sóng ; λ là bước sóng; T (f) là chu kì, tần số sóng. Các giá 

trị nào dưới đây là đúng?  

A  v = 5m/s                B  λ = 18m      C  T = 0,01s        D  f = 20 Hz. 

Câu 20: Người ta nhỏ đều đặn các giọt nước cách nhau 0,25s lên mặt nước yên lặng , trên mặt nước có 

những gợn sóng hình tròn lan rộng ra . Khoảng cách giữa hai gợn lồi liên tiếp là 10cm. Vận tốc sóng là : 

Câu 21: Hai nguồn phát sóng nào dưới đây là hai nguồn kết hợp :   Hai nguồn có 

 A. Hai nguồn có cùng tần số      B. Hai nguồn có cùng biên độ dao động  

C. Hai nguồn có cùng pha dao động  D. Hai nguồn có cùng tần số và hiệu số pha không 

đổi theo thời gian 

Câu 22: Sóng cơ học truyền từ điểm M đến điểm N dọc theo phương truyền sóng , có bước sóng là 120cm 

. Biết tại N trễ pha hơn tại M là 𝜋/3. Khoảng cách giữa hai điểm đó là :   

   A. 200cm .      B. 100cm .    C. 50cm .  D. 20cm 

Câu 23: Thực hiện giao thoa sóng cơ học với hai nguồn kết hợp S1 , S2 có cùng biên độ là 1cm , cùng 

bước sóng λ = 20cm thì điểm M cách S1 đoạn 50cm và cách S2 đoạn 20cm thì có biên độ :         

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

Câu 24: Một nguồn O dao động với tần số f = 40Hz  tạo ra sóng trên mặt nước. Biết khoảng cách giữa 7 

gợn lồi liên tiếp là 1,2m. Vận tốc truyền sóng trên mặt nước là  

  A. 2,5 m/s    B. 8 m/s     C. 1,50m/s   D. 12,5m/s. 

Câu 25: Sóng phản xạ:       

A. Luôn luôn ngược pha với sóng tới ở điểm phản xạ 

 B. Luôn luôn cùng pha với sóng tới ở điểm phản xạ 

C. Ngược pha với sóng tới ở điểm phản xạ khi phản xạ trên một vật cản cố định 

    D. Ngược pha với sóng tới ở điểm phản xạ khi phản xạ trên một vật cản tự do 

 Câu 26: : Một sợi dây mảnh đàn hồi dài 100cm có hai đầu A, B cố định. Trên dây có một sóng dừng với 

tần số 60Hz và có 3 nút sóng không kể A và B. Bước sóng và tốc độ truyền sóng trên dây là:  

      A. 25cm; 30m/s      B. 0,5m; 30m/s  C. 50cm; 20m/s     D. 0,25m; 20m/s 

Câu 27: Hai phần tử môi trường M và N nằm 

hai phía của một điểm nút sóng dừng (như hình 

vẽ). Hiệu số pha dao động của chúng là: 

A. 0  B. 2/  C.    D. 2/3  

 

2
2

2
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Câu 28: Tại hai điểm A, B trên mặt nước có hai nguồn dao động cùng pha và cùng tần số f = 12Hz. Tại điểm M 

cách các nguồn A,B những đoạn d1 = 18cm; d2 = 24cm sóng có biên độ cực đại. Giữa M và đường trung trực của 

AB có hai đường vân dao động với biên độ cực đại. Vận tốc truyền sóng trên mặt nước bằng bao nhiêu?   

 A.24cm/s           B.26cm/s              C.28cm/s            D. 20cm/s. 

II. TỰ LUẬN (3,0 điểm) 

Câu 1 (1,0 điểm): Hai nguồn S1 , S2 cách nhau 15 cm taọ ra hai sóng u1 = u2 = Acos40𝜋t   tới găp̣ nhau . Cho 

tốc đô ̣truyền sóng 80 cm/s . Tìm số điểm dao đôṇg cưc̣ đaị , cưc̣ tiểu trên S1 , S2 ?  

Câu 2 (1,0 điểm): Một sợi dây AB dài 100 cm căng ngang, đầu B cố định, đầu A gắn với một nhánh của âm thoa 

dao động điều hòa với tần số 40 Hz. Trên dây AB có một sóng dừng ổn định, A được coi là nút sóng. Tốc độ 

truyền sóng trên dây là 20 m/s. Kể cả A và B, trên dây có mấy nút , mấy bụng ? 

Câu 3 (0,5 điểm):  Con lắc lò xo treo thẳng đứng, tại vị trí cân bằng lò xo dãn một đoạn l0. Kích thích cho hệ 

dao động điều hòa theo phương thẳng đứng với chu kỳ T. Thời gian lò xo bị nén trong một chu kỳ là  
T

4
.  Tìm 

biên độ dao động của con lắc ? 

Câu 4 (0,5 điểm): Một học sinh dùng đồng hồ bấm giây để đo chu kỳ dao động điều hòa T của một vật bằng 

cách đo thời gian mỗi dao động. Ba lần đo cho kết quả thời gian của mỗi dao động lần lượt là 2,00s; 2,05s; 

2,00s ; 2,05s; 2,05s. Thang chia nhỏ nhất của đồng hồ là 0,01s. Hãy viết kết quả của phép đo T này. 

 

ĐỀ SỐ 6  

I. TRẮC NGHIỆM (7,0 điểm) 

Câu 1: Trong định nghĩa dao động điều hòa sau, định nghĩa nào đúng? 

A. Dao động điều hoà là dao động tuân theo quy luật hình cosin (hay sin) với tần số và biên độ không đổi. 

B. Dao động điều hoà là dao động tuân theo quy luật hình cosin (hay sin) với tần số, biên độ và pha dao động 

không đổi theo thời gian. 

C. Dao động điều hòa có tần số, biên độ và pha dao động không đổi. 

D. Dao động điều hoà là dao động trong đó li độ của vật là một hàm cosin (hay sin) của thời gian với tần số, 

biên độ và pha ban đầu là hằng số. 

Câu 2: Chu kì của một vật dao động điều hòa là: 

A. số dao động toàn phần vật thực hiện trong một giây. 

B. khoảng thời gian vật thực hiện một dao động toàn phần. 

C. khoảng thời gian vật thực hiện n dao động toàn phần. 

D. số dao động vật thực hiện trong một đơn vị thời gian. 

Câu 3: Một chất điểm dao động điều hòa theo phương trình x = 4cos2πt (cm). Phương trình nào là phương trình 

vận tốc của chất điểm? 

A. v=8πsin2πt (cm/s). C. v= -4sin2πt (cm/s). 

B. v= -8πsin2πt (cm/s). D. v=-8πcos2πt (cm/s). 

Câu 4: Công thức tính tần số dao động điều hòa của con lắc lò xo là: 

A. f = 
1

2𝜋
√

𝑚

𝑘
.   B. f = 

1

2𝜋
√

𝑔

𝑙
.   

B. C. f = 
1

2𝜋
√

𝑘

𝑚
.  D. f = 

1

2𝜋
√

∆𝑙

𝑔
.  

Câu 5: Một vật nhỏ khối lượng m dao động điều hòa với phương trình li độ os( t + ).x Ac    Cơ năng của 

vật dao động này là:  

A. 2 20,5W m A   B. 20,5W m A  
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C. 20,5W m A   D. 2W m A  

Câu 6: Trong các phương trình sau, phương trình nào không biểu diễn dao động điều hòa của con lắc lò xo? 

A. 5 os( t) +1 cmx c   B. 2tan(0,5 t) cmx   

C. 2 os(2 t + ) cm
6

x c


  D.  3sin (5 t) cmx   

Câu 7: Một con lắc lò xo đang dao động điều hòa. Chọn mốc tính thế năng tại vị trí cân bằng. Kết luận nào sau 

đây đúng? 

A. Động năng không đổi.   

B. Động năng của vật đạt cực đại khi vật ở vị trí biên. 

C. Động năng của vật giảm khi đi từ vị trí cân bằng ra vị trí biên. 

D. Động năng của vật đạt cực tiểu khi vật ở vị trí cân bằng. 

Câu 8: Một con lắc đơn có chiều dài l, dao động điều hòa tại nơi có gia tốc trọng trường g. Tần số góc dao động 

của con lắc đơn được tính bằng công thức: 

A. 
l

g
  . B. 2

g

l
  . C. 

g

l
  . D. 2

l

g
  . 

Câu 9: Một con lắc đơn có chiều dài 121 cm, dao động điều hòa ở nơi có g = 2 m/s2. Chu kỳ dao động riêng của 

con lắc là: 

A. 0,5s B. 2s C. 1s        D. 2,2s 

Câu 10: Dao động tổng hợp của hai dao động điều hòa cùng phương, cùng tần số có phương trình li độ 

  3cos 5 / 6x t cm   . Biết dao động thứ nhất có phương trình li độ   1 5cos / 6x t cm   . Dao động 

thứ hai có phương trình li độ là: 

A.   2 8cos / 6x t cm   . B.   2 2cos / 6x t cm   . 

C.   2 2cos 5 / 6x t cm   . D. 
  2 8cos 5 / 6x t cm  

. 

Câu 11: Hai dao động điều hòa cùng pha khi độ lệch pha của chúng là: 

A.   = k   ( k = 0, ±1, ±2,…).         

B.  =  2k   ( k = 0, ±1, ±2,…). 

C.  = (2k + 1)  ( k = 0, ±1, ±2,…).  

D.  = (2k + 1)/2  ( k = 0, ±1, ±2,…). 

Câu 12: Một con lắc đơn dao động nhỏ tại một vị trí. Nếu vật nặng có khối lượng m thì chu kì là 1s. Nếu vật nặng 

có khối lượng m’ = 2m thì chu kì là: 

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

Câu  13: Hai dao động điều hòa, cùng phương, cùng tần số, có biên độ lần lượt là A1 = 10 cm, A2 = 5 cm. Biên 

độ dao động tổng hợp của hai dao động này có thể là: 

A. 4 cm. B. 16 cm.
 

C. 12 cm. D. 20 cm.
 

Câu 14: Một dao động tắt dần có các đại lượng giảm liên tục theo thời gian là: 
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A. biên độ và năng lượng. B. li độ và tốc độ. 

C. biên độ và tốc độ. D. biên độ và gia tốc. 

Câu 15: Khi nói về dao động cưỡng bức, phát biểu nào sau đây là đúng? 

A. Dao động cưỡng bức có tần số nhỏ hơn tần số của lực cưỡng bức. 

B. Dao động của con lắc đồng hồ là dao động cưỡng bức. 

C. Dao động cưỡng bức có biên độ không đổi và có tần số bằng tần số của lực cưỡng bức. 

D. Biên độ của dao động cưỡng bức là biên độ của lực cưỡng bức. 

Câu 16: Trong hiện tượng cộng hưởng thì 

A. biên độ ngoại lực cưỡng bức đạt cực đại. 

B. tần số dao động cưỡng bức đạt cực đại. 

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

D. biên độ dao động cưỡng bức đạt cực đại. 

Câu 17:  Phát biểu nào sau đây là đúng khi nói về sóng cơ học? 

A. Sóng âm truyền được trong chân không. 

B. Sóng dọc là sóng có phương dao động của các phần tử vật chất vuông góc với phương truyền sóng. 

C. Sóng ngang là sóng có phương dao động của các phần tử vật chất vuông góc với phương truyền sóng. 

D. Sóng dọc hay sóng ngang là do phương dao động là thẳng đứng hay nằm ngang. 

Câu 18: Phát biểu nào sau đây là đúng khi nói về bước sóng? 

A. Bước sóng là quãng đường mà mỗi phần tử của môi trường đi được trong 1 giây. 

B. Bước sóng là khoảng cách giữa 2 phần tử sóng dao động ngược pha. 

C. Bước sóng là khoảng cách nhỏ nhất giữa 2 phần tử trên cùng phương truyền sóng dao động cùng pha. 

D. Bước sóng là khoảng cách giữa 2 phần tử trên cùng phương truyền sóng dao động cùng pha. 

Câu 19: Đầu O của một sợi dây đàn hồi dao động với phương trình u 2cos 2 t cm
2

 
   

 
 tạo ra một sóng 

ngang trên dây có vận tốc 20 cm/s. Một điểm M trên dây cách O một đoạn 2,5 cm dao động với phương trình 

A. Mu 2cos 2 t cm
2

 
   

 
. 

B. M

3
u 2cos 2 t cm

4

 
   

 
. 

C.  Mu 2cos 2 t cm    . 

D.  Mu 2cos 2 t cm  . 

Câu 20: Một sóng ngang truyền dọc theo sợi dây với tần số 10 Hz, hai điểm trên dây cách nhau 50 cm dao động 

với độ lệch pha 
5

3


. Vận tốc truyền sóng trên dây bằng 

A. 6 m/s.    B. 3 m/s.   C. 10 m/s.   D. 5 m/s. 

Câu 21: Điều kiêṇ để hai sóng cơ khi găp̣ nhau, giao thoa đươc̣ với nhau là hai sóng phải xuất phát từ hai nguồn 

dao đôṇg 
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A. cùng biên đô,̣ cùng phương và có hiêụ số pha không đổi theo thời gian. 

B. cùng tần số, cùng phương và cùng biên độ. 

C. cùng pha ban đầu, cùng phương và cùng biên đô.̣ 

D. cùng tần số, cùng phương và có hiêụ số pha không đổi theo thời gian. 

Câu 22: Trong một thí nghiệm về giao thoa sóng nước, hai nguồn kết hợp dao động cùng pha, cùng biên độ. 

Trong miền gặp nhau của hai sóng, những điểm mà ở đó các phần tử nước dao động với biên độ cực đại sẽ có 

hiệu đường đi của sóng từ hai nguồn đến điểm đó bằng  

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

C. một số nguyên lần nửa bước sóng. D. một số lẻ lần bước sóng. 

Câu 23: Thí nghiệm giao thoa sóng trên mặt chất lỏng với hai nguồn kết hợp cùng pha. Biết bước sóng bằng 20 

cm. Nếu điểm M nằm trên đường cưc̣ tiểu giao thoa thì hiêụ đường đi từ hai nguồn đến điểm M không thể là giá 

trị nào dưới đây?  

A. 30 cm.  B. 40 cm.  C. 50 cm.  D. 70 cm. 

Câu 24: Ở mặt thoáng của một chất lỏng có hai nguồn kết hợp A và B dao động đều hòa cùng pha với nhau và 

theo phương thẳng đứng. Biết tốc độ truyền sóng không đổi trong quá trình lan truyền, bước sóng do mỗi nguồn 

trên phát ra bằng 12 cm. Khoảng cách ngắn nhất giữa hai điểm dao động với biên độ cực đai nằm trên đoạn thẳng 

AB là  

A. 9 cm.  B. 12 cm. C. 6 cm.  D. 3 cm. 

Câu 25: Khi nói về sự phản xạ của sóng cơ trên vật cản cố định, phát biểu nào sau đây đúng? 

A. Tần số của sóng phản xạ luôn lớn hơn tần số của sóng tới. 

B. Sóng phản xạ luôn ngược pha với sóng tới ở điểm phản xạ. 

C. Tần số của sóng phản xạ luôn nhỏ hơn tần số của sóng tới. 

D. Sóng phản xạ luôn cùng pha với sóng tới ở điểm phản xạ. 

Câu 26: Khi có sóng dừng trên một sợi dây đàn hồi. Khoảng cách giữa một nút và một bụng sóng liên tiếp bằng 

A. hai lần bước sóng. B. một nửa bước sóng. 

C. một phần tư bước sóng. D. một bước sóng. 

Câu 27: Điều kiện để có sóng dừng xảy ra trên một sợi dây đàn hồi với hai đầu cố định thì chiều dài của dây phải 

bằng 

     A. một số nguyên lần bước sóng.          B. một số nguyên lần phần tư bước sóng. 

     C. một số nguyên lần nửa bước sóng.  D. một số lẻ lần một phần tư bước sóng. 

Câu 28: Hai nguồn kết hợp S1 và S2 cùng có phương trình dao động u = 2cos40πt (cm,s), cách nhau S1S2 = 13 

cm. Sóng lan truyền từ nguồn với vận tốc v = 72 cm/s. Số điểm dao động với biên độ cực đại trên đoạn S1S2 là: 

       A. 7.   B. 12.   C. 10.  D. 5 

II. TỰ LUẬN (3,0 điểm) 

Câu 1 (0,5 điểm): Trong thí nghiệm về giao thoa sóng trên mặt nước, hai nguồn kết hợp A, B dao động với tần số 15 

Hz và cùng pha. Tại một điểm M cách các nguồn sóng những khoảng d1 = 16 cm và d2 = 20 cm, sóng có biên độ cực 

tiểu. Biết rằng giữa M và đường trung trực của AB còn có hai dãy cực đại khác. Tính tốc độ truyền sóng trên mặt nước? 
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Câu 2 (1,0 điểm): Trên một sợi dây dài 2 m đang có sóng dừng với tần số 100 Hz, người ta thấy ngoài 2 đầu dây 

cố định còn có 4 điểm khác luôn đứng yên. Tính bước sóng của sóng truyền trên sợi dây? 

Câu 3 (0,5 điểm): Một con lắc lò xo treo thẳng đứng, lò xo nhẹ có độ cứng 100 N/m, vật nặng có khối lượng m 

= 100 g. Lấy g = π2 = 10 m/s2. Kéo vật xuống khỏi vị trí cân bằng theo phương thẳng đứng 2 cm rồi buông nhẹ 

cho vật dao động điều hòa. Tính thời gian lò xo bị nén trong khoảng thời gian 0,5 giây kể từ khi thả vật? 

Câu 4 (1,0 điểm): Tại một phòng thí nghiệm, học sinh A sử dụng con lắc đơn để đo gia tốc rơi tự do g bằng 

phép đo gián tiếp. Kết quả đo chu kì và chiều dài của con lắc đơn là T = 1,919  0,001 (s) và l = 0,900  0,002 

(m). Bỏ qua sai số của số . Hãy viết kết quả của phép đo g này. 

 

 

ĐÁP ÁN ĐỀ SỐ 1 

I- Phần trắc nghiệm 

 

Câu 1C 2D 3C 4D 5B 6D 7C 

8B 9A 10D 11B 12C 13D 14C 

15B 16B 17B 18C 19D 20D 21C 

22A 23A 24D 25D 26C 27B 28D 

 

    II-Phần tự luận: 

         Câu 1: 

            Hai nguồn ngược pha nên số điểm cực đại thỏa mãn điều kiên:  

                              MS1- MS2     (k+0,5)λ    S1S2 

                               20 - 20 2      (k+0,5)6   20 

          Giải ra được  k = -1,0,1, 2  →  có 4 cực đai qua MS2 

 

 

     Câu 2: 

          M ngược pha so với A nên:    MA = (k+ 0,5) λ= (k+ 0,5)v/f 

                                         →  98     (k+0,5) 400/14    102                              

                                   Giải tìm được k = 3  →   f = 100 Hz → λ = 4cm 

      Câu 3:  

                     Fđh 1,5 N   →    X = 0,015 m = 1,5 cm   (độ biến dạng của lò xo) 

                      Δl = 
2

g
  = 0,04 m = 4 cm           

                     → Fđh < 1,5 N   khi   lò xo bị nén nhiều nhất là 1 cm  và  dãn 1,5 cm. 

                         →   Trong 1/2 chu kì, khoảng thời gian lực đàn hồi tác dụng lên quả nặng có độ lớn nhỏ 

hơn 1,5 N là Δt = T/6  

                         → Trong 1 chu kì là  T/3 = 2/15 (s) 

       Câu 4: 

 HD:  

     Sử dụng :    
2

2

4
g

T




    
 

                       
 

g T
2.

g T

   
  


 

M 

S1 S2 
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           Tìm được :   8021,9g    m/s2 

                                 Δg = 0,0231   m/s2 

             Kết quả viết là:       g = (9,802 ± 0,023)   m/s2   ( Đề bài đã sử dụng ba chử số có nghĩa) 

 
 

ĐÁP ÁN ĐỀ SỐ 2 

I. TRẮC NGHIỆM (7,0 điểm) 

Câu 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

 B C A C A A D A C D C B B C 

Câu 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 

 C A B B D A D C A B D B D D 

 

II. PHẦN TỰ LUẬN (3,0 điểm) 

Câu hỏi Nội dung Điểm 

Câu 1 

(0,5 điểm) 

λ
6.  = 6cm => λ = 2cm

2
 

           

  
v

λ =  => v = λ.f = 2.50 = 100cm/s = 1m/s
f

 

 

0,25 

 

 

0,25 

Câu 2 

(1,0 điểm) 

Tính được bước sóng  là 40 cm  

 

 

Thay số:v= 20m/s    

0,5 

 

0,5 

Câu  3 

(0,5 điểm) 

Viết được 
' 'T l

T l
   

 

Kết luận tăng 9,54%. 

0,25đ 

 

0,25đ 

Câu 4 

(1,0 điểm) 

Tính đúng: 

 
2 2

2
4 9,64833( / )

l
g m s

T
                                                      (1)                                            

Sai số tuyệt đối của phép đo: 

  
0,002 0,001

2 9,64833. 2 0,03149
0,900 1,919

l T
g g

l T

    
        

   
       (2) 

     Kết quả: 9,648 0,031g    (m/s2)                                       (3) 

 

0,5 

 

 

0,25 

 

0,25 
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ĐÁP ÁN ĐỀ SỐ 3 

 

1D 2A 3D 4B 5D 6D 7B 8C 9A 10D 

11B 12A 13A 14C 15A 16B 17A 18B 19A 20C 

21D 22D 23B 24C 25D 26C 27A 28A   

 

 

HD : 

Câu 9: 
𝑻𝟐

𝑻𝟏
 = √

𝒍𝟐

𝒍𝟏
 

⟺ 
𝟎,𝟖

𝟏
 = √

𝒍𝟐

𝒍𝟐+𝟎,𝟐𝟔
    ⇒ 𝒍𝟐 = 0,64m = 64cm 

Câu 10: T = 
∆𝑡

12
  ; T’ = 

∆𝑡

20
  

⟹ 
𝑇′

𝑇
 = 

12

20
=  

3

5
= √

𝑙−16

𝑙
  

⟹ 𝑙 = 25cm 

Câu 11 : Ta có g = 
4𝜋2.𝑙 ̅

�̅�2  = 9,801 m/s2 

Sai số tương đối 𝛿𝑔 = 𝛿𝑙 + 2𝛿𝑇 = 
0,0002

0,8
 +2.

0,0001

1,7951
= 0,036% = 

∆𝑔̅̅ ̅̅

𝑔
  

⟹ ∆𝑔̅̅̅̅  = �̅�.0,036% = 0,00354 

⟹ g = �̅� ± ∆𝑔̅̅̅̅  = 9,801 ± 0,0035 m/s2  

 

Câu 14 :  

Cách 1: Ta có: x2 = x – x1 = 3cos(𝜋𝑡 +
7𝜋

6
) − 5𝑐𝑜𝑠 (𝜋𝑡 +

𝜋

6
) 

x2 = x – x1 =  3cos(𝜋𝑡 +
7𝜋

6
) +  5𝑐𝑜𝑠 (𝜋𝑡 +

7𝜋

6
)  

x2 = 8cos(𝜋𝑡 +
7𝜋

6
) (𝑐𝑚) : chọn C 

Cách 2: CASIO: x2 = x – x1 = 3 ∠ 
7𝜋

6
 - 5∠ 

𝜋

6
 = 8∠ 

7𝜋

6
  : chọn C 

 

Câu 15:  Chọn A  

A .đúng dao động cưỡng bức có biên độ không đổi (ở giai đoạn ổn định) và có tần số bằng tần số của lực cưỡng 

bức. 

B sai vì dao động của con lắc đồng hồ là dao động duy trì. 

C sai vì dao động cưỡng bức có tần số bằng tần số của lực cưỡng bức. 

D sai vì dao động cưỡng bức có biên độ thay đổi và đạt cực đại khi tần số lực cưỡng bức bằng tần số riêng của 

hệ dao động.  

Câu 16: Tần số góc riêng của hệ 
0

10
10

0,1

k

m
    rad /s 

Xảy ra cộng hưởng khi 0 10 /rad s    khi tăng dần số góc   của ngoại lực cưỡng bức từ 9 rad/s đến 12 

rad/s thì tại 0 10   rad/s hệ xảy ra cộng hưởng, biên độ dao động của viên bi lớn nhất biên độ dao động 

viên bi tăng đến cực đại rồi giảm khi thay đổi  . Chọn B. 

Câu 19: Phương trình sóng tại M : uM = Acos(𝜔𝑡 + 𝜑 −
2𝜋𝑥

𝜆
)(cm) 

Với A = 16cm  ; 𝜔 = 𝜋 (rad/s) ; T = 
2𝜋

𝜔
 = 2(s) ⟹ 𝜆 = v.T = 5.2 = 10m = 1000cm 

⟹ uM = 16cos[𝜋 (𝑡 +
1

10
)](cm)  : Chọn A       
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Câu 20: Cánh hoa nhô lên n lần liên tiếp tức là phần tử tại đó thực hiện được n -1 dao động. 

         ⟹ Cánh hoa nhô lên 5 lần khi có sóng truyền qua thì phao sẽ thực hiện (5 - 1) dao động  

Ta có: 
20 8

5 1,6
5 1 5

T s v
T


     


 m/s. Chọn C. 

Câu 22: Hai nguồn cùng pha do đó cực tiểu giao thoa thỏa mãn  k 0,5   với k = 0, ±1, ±2,…. Chọn D. 

Câu 23: Độ lệch pha của hai sóng tại M là:  2M 1M 1 2 2 1

2
d d


       


. 

𝜑2 = 𝜑1 = 0 

⟹  2 1

2
d d

3

 
   


.   

Biên độ dao động tổng hợp tại M là:  MA 2Acos 2 3 cm
2


  . Chọn B. 

Câu 24: Phương trình sóng tại M do nguồn A gửi đến: 

A

1
M

2 d 105
u 4cos 50 t 4cos 50 t cm

8

    
       

   
 

Phương trình sóng tại M do nguồn B gửi đến: 

B

2
M

2 d 89
u 4 3 cos 50 t 4 3 cos 50 t cm

6 6

    
        

   
 

Phương trình sóng tổng hợp tại M:  
A BM M M Mu u u 9,8cos 50 t 2,94 cm A 9,8cm       . Chọn C. 

B. HƯỚNG DẪN PHẦN TỰ LUẬN 

Bài 1: Ta có a = -𝜔2x  ⟹  tỷ lệ của x cũng là tỷ lệ của a 

 Th1: Khi Wđ = 2Wt   ⟹ x1 = 
𝐴

√3
  ⇒ a = 

𝑎𝑚𝑎𝑥

√3
    (1) 

Th2: Khi Wt = 2Wđ   ⟹  𝑊đ =  
1

2
𝑊𝑡 ⇒ x2 = 

𝐴√6

3
  ⇒ a2 = 

𝑎𝑚𝑎𝑥√6

3
    (2) 

(2) : (1) ⇒ 
𝑎2

𝑎
 = √2 ⇒ a2 = a√2 

 

Bài 2: Phương trình dao động tại O là uO = 4cos
𝜋

6
𝑡  

            Dao động truyền từ O đến M sau t = 3s 

            ⇒ OM = v.t = 25.3 = 75cm 

Bài 3 :  Ta có 𝜆 = v.T = 
𝑣

𝑓
=  

80

50
 = 1,6cm 

Hiệu đường đi của các sóng từ hai nguồn đến M là : d2 – d1 = 10,6 – 6,6 = 4cm 
𝜆

2
 = 

1,6

2
 = 0,8 cm     ⇒ 4cm = 5.

𝜆

2
  

( d2 – d1 ) bằng số lẻ nửa bước sóng nên  biên độ dao động tại M  triệt tiêu    Mức cường độ âm của một âm 

Bài 4: Sóng dừng trên có hai đầu cố định  nên l = k
𝜆

2
  ( k : số bụng sóng ) 

⟹ 𝝀 = 
𝟐𝒍

𝒌
 = 

𝟐.𝟖𝟎

𝟓
 = 32 cm  

⟹ 𝒗 =  
𝝀

𝑻
 = 𝝀.f = 32.50 = 1600cm/s = 16 m/s 

ĐÁP ÁN ĐỀ SỐ 4 
PHẦN TRẮC NGHIỆM 

1.D 2.B 3.D 4.A 5.C 6.B 7.C 8.C 9.D 10.A 

11.B 12.D 13.C 14.A 15.A 16.D 17.B 18.B 19.A 20.A 

21.D 22.D 23.B 24.C 25.B 26.A 27.C 28.C   
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PHẦN TỰ LUẬN 

Câu 1 (0,5đ): Giữa M và đường trung trực của AB có hai dãy cực đại khác nên M thuộc cực đại số 3. 

Khi đó 
1 2d d 3 1(cm) v f 15(cm / s)        . 

Câu 2 (1đ): Điều kiện xảy ra sóng dừng trên dây  1 2k 1
4


     

với số bụng = số nút = k + 1 

Trên dây có 8 nút  k = 7 suy ra  90 2.7 1 24cm
4


       

Thời gian hai lần dây duỗi thẳng liên tiếp là 
T

2
 suy ra 

T
5. 0,25 T 0,1s

2
     

Vậy tốc độ truyền sóng là 
24

v 240cm / s 2, 4m / s.
T 0,1


     

Câu 3 (0,5đ): 

Khoảng thời gian lò xo nén là: 02 1
2. arccos

l
t

A



 


   .                                                             

Khoảng thời gian lò xo dãn là T t . 

Ta có:  
2

2
25

 
75

nént
m

T
k





   .                                                         

Khi đó 
1 3

2. .arccos
75 2

o ol l

A A





 
    

Do đó    0,462 
2

. /
2

3 3
max

mg m g
A A

k
cm s

k
v     . 

Câu 4 (1điểm):  

 
2 2

2
4 9,64833( / )

l
g m s

T
                                                                                                

Sai số tuyệt đối của phép đo:  
0,002 0,001

2 9,64833. 2 0,03149
0,900 1,919

l T
g g

l T

    
        

   
   

Kết quả: 9,648 0,031g    (m/s2)                                       

ĐÁP ÁN ĐỀ SỐ 5 

 

I. TRẮC NGHIỆM (7,0 điểm) 

Câu 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

ĐA D A B A B D D B B B C D C D 

 

Câu 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 

ĐA B B B C B D D D A B C B C A 

 

II. PHẦN TỰ LUẬN (3,0 điểm) 

Câu hỏi Nội dung Điểm 

Câu 1 (1,0 

điểm) 

+ Tần số f = 20Hz;   Bước sóng  λ = v/f = 4 cm 

+ Số vân cực đại nữa vùng giao thao( Không kể vân trung tâm)    

 n <  
AB/2

λ/2
 = 3,75  ---- Lấy n = 3 

0,25 

 

0,25 
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+ Số cực đại là  Nmax = 2n + 1 = 7 

+ n = 3,75 nên ngoài cùng là vân cực tiểu  ==> Số cực tiểu Nmin = 2(n+1) = 8 

 

0,25 

 

0,25 

Câu 2 

(1,0 điểm) 

+ Bước sóng  λ = v/f = 0,5m 

+ Số bó sóng trên dây n = 
𝑙

𝜆/2
 = 2 bó 

+ Số bụng trên dây B = 2 bụng 

+ Số nút tren dây  N = 3 nút  

0,25 

 

0,25 

 

0,25 

0,25 

Câu  3 

(0,5 điểm) 

+ Biểu diễn trên hình vẽ  và  Biểu diễn trên VTLG ta có 

 
+ Trong một chu kỳ khoảng thời gian để lực đàn hồi tác dụng vào vật cùng 

chiều với trọng lực (vật quay từ M đến N) là T/4  tương ứng với góc quét : α = 

ω.Δt =  
2𝜋

𝑇
. 

𝑇

4
 = π/2  

Suy ra  𝑀𝑂�̂� =  π/4    Xét ∆MOH có Cos𝑀𝑂�̂� = 
𝑂𝐻

𝑂𝑀
    

   ⇔ cos
𝜋

4
 = 

∆𝑙0

𝐴
 = 

√2

2
   ==> A = √𝟐 ∆𝒍𝟎                                   

 

 

 

 

0,25 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,25 

 

 

Câu 4 

(0,5 điểm) 

+Giá trị trung bình của chu kì T sau 5 lần đo : T̅ = 
T1+T2+T3+T4+T5

5
 = 2,03s 

+ Sai số tuyệt đối trung bình của 5 lần đo : ∆T= 
∆T1+∆T2 +∆T1+∆T2  + ∆T1

5
 = 0,024 

==>  T = 2,030  0,024 (s) 

 

0,25 

 

 

0,25 

Ghi chú: 

1. Học sinh giải đúng theo cách khác hướng dẫn chấm, giảm khảo cho điểm tối đa; 

2. Không ghi đơn vị hoặc ghi sai đơn vị ở mỗi đáp số thì bị trừ 0,25 đ, tổng điểm bị trừ do lỗi này trong toàn bài 

không quá 0,5 đ. 

 

ĐÁP ÁN ĐỀ SỐ 6 

I. TRẮC NGHIỆM (7,0 điểm) 

Câu 1: Đáp án: D   

Câu 2: Đáp án: B  

Câu 3: Đáp án: B  

Câu 4: Đáp án: C  

Câu 5: Đáp án: A 

Câu 6: Đáp án: B 
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Câu 7: Đáp án C 

Câu 8: Đáp án C 

Câu 9: Đáp án D.  

Áp dụng công thức chu kì con lắc đơn, thay số bấm ra kết quả T = 2,2s 

Câu 10: Đáp án D.  

Bấm máy tính x2 = x – x1 

Câu 11: Đáp án B 

Câu 12: Đáp án A.  

Chu kì con lắc đơn không phụ thuộc vào khối lượng vật treo, nên khối lượng vật thay đổi thì chu kì vẫn không 

đổi. 

Câu 13: Đáp án C 

Câu 14: Đáp án A 

Câu 15: Đáp án C 

Câu 16: Đáp án D 

Câu 17: Đáp án C 

Câu 18: Đáp án C 

Câu 19: Đáp án B 

M

2 .2,5 3
u 2cos 2 t 2cos 2 t cm

2 20 4

     
         

   
 

Câu 20: Đáp án A 

2 d 5
 60 cm

3

 
   


 

 v .f 6 m / s    

Câu 21: Đáp án D 

Câu 22: Đáp án B 

Câu 23: Đáp án B 

Câu 24: Đáp án C 

Câu 25: Đáp án B 

Câu 26: Đáp án C 

Câu 27: Đáp án C 

Câu 28: Đáp án A       

II. PHẦN TỰ LUẬN (3,0 điểm) 

Câu hỏi Nội dung Điểm 
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Câu 1 

(0,5 điểm) 

Viết đúng công thức : 2 1

1

2
d d k 

 
   

 
                                   

Giữa M và đường trung trực của AB còn có hai dãy cực đại khác nên M nằm 

trên cực tiểu thứ 3 :  k = 2                                  (1) 

Thay k = 2 vào (1) tính được: λ = 1,6 cm                                                                

Tốc độ truyền sóng trên mặt nước: v = λ.f = 24 cm/s            (2)              

 

 

 

0,25 

 

0,25 

Câu 2 

(1,0 điểm) 

Viết đúng công thức: 
2

l k


                                               (1)                     

Ngoài 2 đầu dây cố định còn có 4 điểm khác luôn đứng yên nên trên sợi 

dây có 6 nút → k = 5                                      (2)                                                     

Thay k = 5 vào l tính được: 
2

0,8 ( )
l

m
k

                           (3)                         

0,25 

 

0,25 

 

0,5 

Câu  3 

(0,5 điểm) 

Độ giãn của lò xo khi ở vị trí cân bằng: 

0 0,01 1 ( )
mg

l m cm
k

     

Chu kì: 2 0, 2( )
m

T s
k

   

Kéo vật xuống khỏi vị trí cân bằng theo phương thẳng đứng 2 cm rồi 

buông nhẹ nên A = 2 cm                                                                                                   

Lò xo bị nén khi vật di chuyển trong đoạn từ li độ -1 cm và biên âm -2 

cm, được biểu diễn bằng phần tô đậm trên vòng tròn lượng giác 

 

Như vậy trong 1 chu kì, thời gian lò xo nén là T/3           (1)  

           

Trong thời gian Δt = 0,5 s = 2,5 T kể từ khi thả vật, thời gian lò xo bị nén 

là: 

             
5 1

2.  (s)
3 6 6 6

T T
T                                                  (2)                                           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,25 

 

 

 

0,25 

Câu 4 Tính đúng:  
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(1,0 điểm) 
 2 2

2
4 9,64833( / )

l
g m s

T
                                                     (1)                                            

Sai số tuyệt đối của phép đo: 

  
0,002 0,001

2 9,64833. 2 0,03149
0,900 1,919

l T
g g

l T

    
        

   
       (2) 

     Kết quả: 9,648 0,031g    (m/s2)                                      (3) 

0,5 

 

 

0,25 

 

0,25 

 

 


