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SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

BÌNH PHƯỚC 

 

ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ I MÔN VẬT LÍ LỚP 12 

NĂM HỌC 2018 – 2019 

Thời gian làm bài: 45 phút (không kể thời gian phát đề) 

(Đề thi có 4 trang)  MÃ ĐỀ 123 

Họ và tên thí sinh: …………………………………………… Số báo danh: ……………… 

PHẦN 1. TRẮC NGHIỆM (32 câu 8,0 điểm) 

Câu 1. Đặt một điện áp xoay chiều u vào hai đầu một đoạn mạch chỉ có cuộn cảm thuần thì 

cường độ dòng điện tức thời qua mạch 

A. trễ pha hơn u một góc π/2. B. sớm pha hơn u một góc π/2. 

C. ngược pha với u. D. cùng pha với u. 

Câu 2. Hai dao động điều hòa cùng phương, cùng tần số có biên độ và pha ban đầu lần lượt là A1, 

1 và A2, 2. Dao động tổng hợp của hai dao động này có biên độ A được tính theo công thức 

A. A  1 2 1 2 2 12 .A A A A cos       B. A  1 2 1 2 2 12 .A A A A cos       

C. A  2 2

1 2 1 2 2 12 .A A A A cos        D. A  2 2

1 2 1 2 2 12 .A A A A cos       

Câu 3. Một con lắc lò xo dao động điều hòa theo phương ngang với biên độ 2 cm. Khi vật nhỏ 

của con lắc đi qua vị trí cân bằng thì chiều dài của lò xo bằng 20 (cm). Chiều dài ngắn nhất của 

lò xo trong quá trình dao động bằng 

A. 20 (cm). B. 10 (cm). C. 22 (cm). D. 18 (cm). 

Câu 4. Một con lắc lò xo gồm vật nhỏ và lò xo nhẹ có độ cứng k, dao động điều hòa dọc theo 

trục Ox quanh vị trí cân bằng O. Lực kéo về tác dụng lên vật có biểu thức là 

A. F = - kx.  B. F = 21
.

2
kx   C. F = k.x. D. F = 

1
.

2
kx  

Câu 5. Một con lắc lò xo gồm lò xo có độ cứng 10 N/m và vật nhỏ có khối lượng m = 100(g). 

Tác dụng lên vật nhỏ của con lắc một ngoại lực F = 20cos10t (N) (t tính bằng s) dọc theo trục 

lò xo. Kết luận nào sau đây đúng? 

A. Con lắc dao động với biên độ bằng 20 cm. B. Biên độ dao động của con lắc đạt cực đại. 

C. Tần số riêng của con lắc bằng 5( Hz). D. Cơ năng của con lắc bằng 2000 (J). 

Câu 6. Đặt một điện áp xoay chiều có giá trị hiệu dụng U vào hai đầu đoạn mạch gồm một 

điện trở thuần R ghép nối tiếp với tụ điện có điện dung C. Điện áp hiệu dụng giữa hai đầu điện 

trở và hai bản tụ lần lượt là 9,6 (V) và 7,2 (V). Giá trị của U bằng 

A. 16,8 (V). B. 12 (V). C. 4,8 (V). D. 2,4 (V). 

Câu 7. Một sóng cơ hình sin truyền trong một môi trường với bước sóng λ = 4 (cm). Trên 

cùng một hướng truyền sóng, khoảng cách giữa hai điểm gần nhau nhất mà phần tử của môi 

trường tại đó dao động cùng pha nhau là 

A. 1 (cm). B. 8 (cm). C. 4 (cm). D. 2 (cm). 

Câu 8. Đặt một điện áp xoay chiều u = U0cosωt (V) (ω > 0) vào hai đầu đoạn mạch gồm cuộn 

cảm thuần có độ tự cảm L và tụ điện có điện dung C ghép nối tiếp. Cảm kháng của cuộn cảm 

và dung kháng của tụ điện này lần lượt là 

A. 
1

L
; 

1
.

C
 B. 

1

L
 ; ωC. C. ωL; ωC. D. ωL; 

1
.

C
  

Câu 9. Từ thông qua một khung dây dẫn kín có biểu thức  
2

 = 100cos t


 (Φ tính bằng Wb; 

thời gian t tính bằng giây). Suất điện động cảm ứng xuất hiện trong khung dây có giá trị hiệu 

dụng bằng 

A. 100 (V). B. 200 2  (V). C. 100 2  (V). D. 200 (V). 

ĐỀ CHÍNH THỨC 
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Câu 10. Một vật dao động điều hòa dọc theo trục Ox quanh vị trí cân bằng O theo phương 

trình x = Acos(ωt + φ). Đại lượng thay đổi theo thời gian là 

A. x. B. ω. C. A. D. φ. 

Câu 11. Máy biến áp là một thiết bị dùng để biến đổi 

A. điện áp xoay chiều nhưng không làm thay đổi tần số. 

B. điện áp xoay chiều thành điện áp một chiều. 

C. điện áp một chiều thành điện áp xoay chiều. 

D. điện áp và tần số của dòng điện xoay chiều. 

Câu 12. Đặt một điện áp xoay chiều 2 os( )( )u U c t V  (U không đổi còn ω thay đổi được) 

vào hai đầu một đoạn mạch gồm điện trở thuần R, cuộn cảm thuần có hệ số tự cảm L và một tụ 

điện có điện dung C ghép nối tiếp nhau. Điều chỉnh tần số góc ω = ω1 thì cảm kháng bằng 16 

lần dung kháng; ω = ω2 thì trong mạch xảy ra hiện tượng cộng hưởng. Hệ thức liên hệ giữa ω1 

và ω2 là 

A. ω1 = 8ω2. B. ω1 = 4ω2. C. ω1 = 2ω2. D. ω1 = 16ω2. 

Câu 13. Điều kiện có sóng dừng trên dây chiều dài ℓ có hai đầu dây cố định là 

A. ℓ = 
1

2 2
k

 
 

 
 với k = 0, 1, 2, 3, … B. ℓ = 

2
k


 với k = 1, 2, 3, … 

C. ℓ = 
1

2
k 
 

 
 

 với k = 0, 1, 2, 3, … D. ℓ = k  với k = 1, 2, 3, … 

Câu 14. Một con lắc đơn dao động điều hòa theo phương trình s = 3cos(πt + 0,5π) (cm) (t tính 

bằng giây). Chu kì dao động của con lắc này bằng 

A. 0,5(s). B. 0,5π (s). C. 2(s). D. 3(s). 

Câu 15. Thực hiện thí nghiệm tạo ra sóng dừng trên một sợi dây căng ngang (hai đầu cố định) 

dài 2(m) với tần số 100 Hz. Khi hình ảnh sóng dừng đã ổn định thì thấy trên dây có 4 bó sóng. 

Tốc độ truyền sóng trên dây là 

A. 40 m/s.  B. 60 m/s. C. 100 m/s.  D. 80 m/s. 

Câu 16. Trong thí nghiệm giao thoa sóng ở mặt nước, hai nguồn kết hợp đặt tại hai điểm A và 

B dao động cùng pha theo phương thẳng đứng. Sóng truyền trên mặt nước có bước sóng là 2 

cm. Trên đoạn thẳng AB, khoảng cách giữa hai cực đại giao thoa liên tiếp là 

A. 0,5 cm. B. 2,0 cm. C. 4,0 cm. D. 1,0 cm. 

Câu 17. Điện áp xoay chiều u = 220 cos100πt (V) có giá trị hiệu dụng là 

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

Câu 18. Độ to của âm là một đặc trưng sinh lí của âm gắn liền với 

A. cường độ âm.  B. tần số của âm.  

C. mức cường độ âm.  D. đồ thị sóng âm. 

Câu 19. Rôto của một máy phát điện xoay chiều một pha là một nam châm có 3 cặp cực, quay 

đều với tốc độ 1200 vòng/phút. Tần số của suất điện động do máy tạo ra là 

A. f = 120 Hz. B. f = 50 Hz. C. f = 40 Hz.  D. f = 60 Hz. 

Câu 20. Một vật dao động theo phương trình x = 6cos(5πt –π/2)(cm) (t tính bằng s). Tốc độ 

cực đại của vật bằng 

A. 3π (cm/s). B. 30π (cm/s). C. 30 (cm/s). D. 5π (cm/s). 

Câu 21. Đặt một điện áp xoay chiều u=100cos(100πt)(V) vào hai đầu một đoạn mạch thì 

cường độ dòng điện tức thời qua mạch có biểu thức  2cos(100 ) .
3

i t A


   Hệ số công suất 

của đoạn mạch bằng 

A. 0,91. B. 0,87. C. 0,71. D. 0,50. 

Câu 22. Một sóng cơ khi truyền trong môi trường thứ nhất với tốc độ v1 thì có bước sóng 1; 

còn khi truyền trong môi trường thứ hai với tốc độ v2 thì có bước sóng 2. Kết luận nào sau 

đây đúng? 
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A. 1 1

2 2

.
v

v




  B. 2 1

1 2

.
v

v




  C. v1 = v2. D. λ1 = λ2. 

Câu 23. Trong thí nghiệm giao thoa sóng ở mặt nước, hai nguồn kết hợp đặt tại hai điểm A và 

B dao động cùng pha theo phương thẳng đứng. Sóng truyền trên mặt nước có bước sóng là 2 

cm. M là một điểm trên mặt nước cách các nguồn những khoảng d1 = AM, d2 = BM nào dưới 

đây sẽ dao động với biên độ cực đại? 

A. d1 = 25 cm và d2 = 21 cm. B. d1 = 25 cm và d2 = 12,5 cm.  

C. d2 = 20 cm và d2 = 12,5 cm. D. d1 = 25 cm và d2 = 20 cm.  

Câu 24. Một chất điểm dao động điều hòa dọc theo trục Ox quanh vị trí cân bằng O có vận tốc 

phụ thuộc thời gian t theo phương trình v = 20cos(10t) (cm), t tính bằng giây. Phương trình 

nào sau đây là phương trình dao động điều hòa của chất điểm? 

A. x = 4cos(5t – π/2) (cm). B. x = 2cos(10t – π/2) (cm). 

C. x = 4cos(4t + π/2) (cm). D. x = 2cos(10t + π/2) (cm). 

Câu 25. Khi cường độ âm tại một điểm bằng 10
10

 lần cường độ âm chuẩn thì mức cường độ 

âm tại điểm đó bằng 

A. 120 dB. B. 12 dB. C. 10 dB. D. 100 dB. 

Câu 26. Trong âm nhạc, quãng là khoảng cách về cao độ giữa hai nốt nhạc tính theo bậc âm từ 

âm gốc tới âm ngọn. Xét một quãng tám có âm gốc là Đồ sẽ có âm ngọn là Đô ở bậc kế tiếp: 

Đồ – Rê – Mi – Fa – Sol – La – Si – Đô. Nếu chỉ xét các nốt nhạc Fa, Mi, Đồ, La trong cùng 

một quãng tám trên, thì nốt nhạc phát ra âm có tần số lớn nhất là nốt 

A. Mi. B. Fa. C. La. D. Đồ. 

Câu 27. Một vật thực hiện đồng thời hai dao động điều hòa cùng phương, cùng tần số có biên 

độ lần lượt là A1 = 5 (cm); A2. Dao động tổng hợp có biên độ bằng 5 3  (cm) và lệch pha với 

dao động thành phần thứ nhất một góc bằng π/6. Biên độ A2 bằng 

A. 5 7  (cm). B. 5 3  (cm). C. 5 (cm). D. 5 2  (cm). 

Câu 28. Đặt một điện áp xoay chiều 2 os( )( )u U c t V  (U và ω không đổi) vào hai đầu một 

đoạn mạch gồm một điện trở thuần R, cuộn cảm thuần có hệ số tự cảm L và một tụ điện có 

điện dung C thay đổi được ghép nối tiếp nhau. Điều chỉnh C tăng dần từ 0 thì thấy điện áp hiệu 

dụng ở hai đầu điện trở R, hai đầu cuộn cảm thuần L và hai đầu tụ điện C đạt cực đại ứng với 

các giá trị của C lần lượt là là C1, C2 và C3. Kết luận nào sau đây đúng? 

A. C3 = C2 > C1. B. C1 = C2 < C3. C. C3 = C2 < C1. D. C1 = C2 > C3. 

Câu 29. Đặt một điện áp xoay chiều 2 os( )( )u U c t V  (U và ω không đổi) vào hai đầu một 

đoạn mạch gồm một biến trở R, cuộn cảm thuần có hệ số tự cảm L và một tụ điện có điện 

dung C ghép nối tiếp nhau. Điều chỉnh R = R1 thì công suất tiêu thụ trên mạch bằng 75 (W) 

và lúc này hiệu điện thế hai đầu mạch sớm pha so với cường độ dòng điện một góc .
12


 Điều 

chỉnh R = R0 thì công suất tiêu thụ trên mạch đạt giá trị cực đại bằng 

A. 90,4 (W). B. 150 (W). C. 100 (W). D. 80,4 (W). 

Câu 30. Khi núm xoay của đồng hồ hiện số đa năng DT-830B đặt ở vị trí DCV 20 V thì nó 

được dùng làm chức năng 

A. ampe kế đo cường độ dòng điện hiệu dụng của dòng xoay chiều với giới hạn thang đo là 20 A. 

B. vôn kế đo điện áp một chiều với giới hạn của thang đo là 20 V. 

C. ampe kế đo dòng một chiều với giới hạn của thang đo là 20 A. 

D. vôn kế đo điện áp hiệu dụng của dòng xoay chiều với giới hạn thang đo là 20 V. 

Câu 31. Thực hiện thí nghiệm sóng dừng trên một sợi dây đàn hồi với hai đầu dây được coi là 

nút sóng. Người ta tăng dần tần số của đầu rung từ 0 Hz trở lên. Khi tần số bằng 5 Hz, trên dây 

bắt đầu có sóng dừng ổn định. Khi trên dây có sóng dừng ổn định với tổng cộng 6 nút sóng thì 

tần số của cần rung khi đó bằng 

A. 25 (Hz). B. 27,5 (Hz). C. 30 (Hz). D. 22,5 (Hz). 
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Câu 32. Điện năng ở một trạm phát điện được truyền đi với công suất 200 kW. Hiệu số chỉ của 

các công tơ điện ở trạm phát và ở nơi thu sau mỗi ngày đêm chênh lệch nhau thêm 480 kWh. 

Hiệu suất của quá trình truyền tải điện bằng 

A. 95%.  B. 80%. C. 85%.  D. 90%.  

PHẦN 2. TỰ LUẬN (2,0 điểm) 

Bài 1 (1,0 điểm). Một chất điểm dao động điều hòa dọc theo trục tọa độ Ox, xung quanh vị trí 

cân bằng O với chu kì T = 1(s). Khi qua vị trí cân bằng chất điểm có vận tốc bằng 8π (cm/s). 

Chọn gốc thời gian lúc vật qua vị trí x = 2 (cm) theo chiều dương. Viết phương trình dao động 

điều hòa của chất điểm. 

Bài 2 (1,0 điểm). Đặt điện áp xoay chiều có giá trị hiệu dụng U 

không đổi vào  hai đầu đoạn mạch AB như hình bên. Điện áp hiệu 

dụng ở hai đầu đoạn AM (chứa cuộn dây thuần cảm), MN và ở hai 

đầu đoạn NB đo được lần lượt là  30 3 ,V  30 (V) và  30 3 .V  

Tính U và độ lệch pha của hiệu điện thế tức thời hai đầu đoạn mạch AN so hiệu điện thế tức 

thời hai đầu đoạn mạch MB. 

 

----- HẾT ----- 
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SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

BÌNH PHƯỚC 

 

ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ I MÔN VẬT LÍ LỚP 12 

NĂM HỌC 2018 – 2019 

Thời gian làm bài: 45 phút (không kể thời gian phát đề) 

(Đề thi có 4 trang)  MÃ ĐỀ 234 

Họ và tên thí sinh: …………………………………………… Số báo danh: ……………… 

PHẦN 1. TRẮC NGHIỆM (32 câu 8,0 điểm) 

Câu 1. Đặt một điện áp xoay chiều 100 os(100 )( )u c t V  vào hai đầu một đoạn mạch thì cường độ 

dòng điện tức thời qua mạch có biểu thức  2cos(100 ) .
3

i t A


   Hệ số công suất của đoạn mạch 

bằng 

A. 0,87. B. 0,91. C. 0,50. D. 0,71. 

Câu 2. Điều kiện có sóng dừng trên dây chiều dài ℓ có hai đầu dây cố định là 

A. ℓ = 
2

k


 với k = 1, 2, 3, … B. ℓ = k  với k = 1, 2, 3, … 

C. ℓ = 
1

2
k 
 

 
 

 với k = 0, 1, 2, 3, … D. ℓ = 
1

2 2
k

 
 

 
 với k = 0, 1, 2, 3, … 

Câu 3. Một con lắc lò xo gồm vật nhỏ và lò xo nhẹ có độ cứng k, dao động điều hòa dọc theo 

trục Ox quanh vị trí cân bằng O. Lực kéo về tác dụng lên vật có biểu thức là 

A. F = k.x. B. F = - kx.  C. F = 21
.

2
kx   D. F = 

1
.

2
kx  

Câu 4. Điện áp xoay chiều u = 220 cos100πt (V) có giá trị hiệu dụng là 

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

Câu 5. Thực hiện thí nghiệm tạo ra sóng dừng trên một sợi dây căng ngang (hai đầu cố định) dài 

2(m) với tần số 100 Hz. Khi hình ảnh sóng dừng đã ổn định thì thấy trên dây có 4 bó sóng. Tốc độ 

truyền sóng trên dây là 

A. 100 m/s.  B. 40 m/s.  C. 80 m/s. D. 60 m/s. 

Câu 6. Đặt một điện áp xoay chiều có giá trị hiệu dụng U vào hai đầu đoạn mạch gồm một điện 

trở thuần R ghép nối tiếp với tụ điện có điện dung C. Điện áp hiệu dụng giữa hai đầu điện trở và 

hai bản tụ lần lượt là 9,6 (V) và 7,2 (V). Giá trị của U bằng 

A. 2,4 (V). B. 4,8 (V). C. 12 (V). D. 16,8 (V). 

Câu 7. Đặt một điện áp xoay chiều u vào hai đầu một đoạn mạch chỉ có cuộn cảm thuần thì 

cường độ dòng điện tức thời qua mạch 

A. cùng pha với u. B. ngược pha với u. 

C. trễ pha hơn u một góc π/2. D. sớm pha hơn u một góc π/2. 

Câu 8. Một con lắc đơn dao động điều hòa theo phương trình s = 3cos(πt + 0,5π) (cm) (t tính 

bằng giây). Chu kì dao động của con lắc này bằng 

A. 3(s). B. 0,5π (s). C. 0,5(s). D. 2(s). 

Câu 9. Trong thí nghiệm giao thoa sóng ở mặt nước, hai nguồn kết hợp đặt tại hai điểm A và B 

dao động cùng pha theo phương thẳng đứng. Sóng truyền trên mặt nước có bước sóng là 2 cm. 

Trên đoạn thẳng AB, khoảng cách giữa hai cực đại giao thoa liên tiếp là 

A. 2,0 cm. B. 1,0 cm. C. 0,5 cm. D. 4,0 cm. 

Câu 10. Một chất điểm dao động điều hòa dọc theo trục Ox quanh vị trí cân bằng O có vận tốc 

phụ thuộc thời gian t theo phương trình v = 20cos(10t) (cm), t tính bằng giây. Phương trình nào 

sau đây là phương trình dao động điều hòa của chất điểm? 

A. x = 4cos(4t + π/2) (cm). B. x = 2cos(10t – π/2) (cm). 

C. x = 4cos(5t – π/2) (cm). D. x = 2cos(10t + π/2) (cm). 

ĐỀ CHÍNH THỨC 
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Câu 11. Đặt một điện áp xoay chiều u = U0cosωt (V) (ω > 0) vào hai đầu đoạn mạch gồm cuộn 

cảm thuần có độ tự cảm L và tụ điện có điện dung C ghép nối tiếp. Cảm kháng của cuộn cảm và 

dung kháng của tụ điện này lần lượt là 

A. ωL; ωC. B. ωL; 
1

.
C

  C. 
1

L
; 

1
.

C
 D. 

1

L
 ; ωC. 

Câu 12. Đặt một điện áp xoay chiều 2 os( )( )u U c t V  (U không đổi còn ω thay đổi được) vào 

hai đầu một đoạn mạch gồm điện trở thuần R, cuộn cảm thuần có hệ số tự cảm L và một tụ điện 

có điện dung C ghép nối tiếp nhau. Điều chỉnh tần số góc ω = ω1 thì cảm kháng bằng 16 lần dung 

kháng; ω = ω2 thì trong mạch xảy ra hiện tượng cộng hưởng. Hệ thức liên hệ giữa ω1 và ω2 là 

A. ω1 = 8ω2. B. ω1 = 4ω2. C. ω1 = 2ω2. D. ω1 = 16ω2. 

Câu 13. Hai dao động điều hòa cùng phương, cùng tần số có biên độ và pha ban đầu lần lượt là 

A1, 1 và A2, 2. Dao động tổng hợp của hai dao động này có biên độ A được tính theo công thức 

A. A  1 2 1 2 2 12 .A A A A cos       B. A  1 2 1 2 2 12 .A A A A cos       

C. A  2 2

1 2 1 2 2 12 .A A A A cos        D. A  2 2

1 2 1 2 2 12 .A A A A cos       

Câu 14. Một vật dao động điều hòa dọc theo trục Ox quanh vị trí cân bằng O theo phương 

trình x = Acos(ωt + φ). Đại lượng thay đổi theo thời gian là 

A. x. B. φ. C. A. D. ω. 

Câu 15. Một sóng cơ khi truyền trong môi trường thứ nhất với tốc độ v1 thì có bước sóng 1; còn 

khi truyền trong môi trường thứ hai với tốc độ v2 thì có bước sóng 2. Kết luận nào sau đây 

đúng? 

A. v1 = v2. B. 2 1

1 2

.
v

v




  C. 1 1

2 2

.
v

v




  D. λ1 = λ2. 

Câu 16. Một sóng cơ hình sin truyền trong một môi trường với bước sóng λ = 4 (cm). Trên cùng 

một hướng truyền sóng, khoảng cách giữa hai điểm gần nhau nhất mà phần tử của môi trường tại 

đó dao động cùng pha nhau là 

A. 1 (cm). B. 4 (cm). C. 8 (cm). D. 2 (cm). 

Câu 17. Trong thí nghiệm giao thoa sóng ở mặt nước, hai nguồn kết hợp đặt tại hai điểm A và B 

dao động cùng pha theo phương thẳng đứng. Sóng truyền trên mặt nước có bước sóng là 2 cm. M 

là một điểm trên mặt nước cách các nguồn những khoảng d1 = AM, d2 = BM nào dưới đây sẽ dao 

động với biên độ cực đại? 

A. d1 = 25 cm và d2 = 21 cm. B. d1 = 25 cm và d2 = 12,5 cm.  

C. d2 = 20 cm và d2 = 12,5 cm. D. d1 = 25 cm và d2 = 20 cm.  

Câu 18. Từ thông qua một khung dây dẫn kín có biểu thức  
2

 = 100cos t


 (Φ tính bằng Wb; 

thời gian t tính bằng giây). Suất điện động cảm ứng xuất hiện trong khung dây có giá trị hiệu 

dụng bằng 

A. 200 2  (V). B. 100 (V). C. 200 (V). D. 100 2  (V). 

Câu 19. Máy biến áp là một thiết bị dùng để biến đổi 

A. điện áp và tần số của dòng điện xoay chiều. 

B. điện áp một chiều thành điện áp xoay chiều. 

C. điện áp xoay chiều thành điện áp một chiều. 

D. điện áp xoay chiều nhưng không làm thay đổi tần số. 

Câu 20. Một con lắc lò xo dao động điều hòa theo phương ngang với biên độ 2 cm. Khi vật nhỏ 

của con lắc đi qua vị trí cân bằng thì chiều dài của lò xo bằng 20 (cm). Chiều dài ngắn nhất của lò 

xo trong quá trình dao động bằng 

A. 18 (cm). B. 20 (cm). C. 10 (cm). D. 22 (cm). 

Câu 21. Một vật dao động theo phương trình x = 6cos(5πt –π/2)(cm) (t tính bằng s). Tốc độ cực 

đại của vật bằng 
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A. 5π (cm/s). B. 30π (cm/s). C. 3π (cm/s). D. 30 (cm/s). 

Câu 22. Khi cường độ âm tại một điểm bằng 10
10

 lần cường độ âm chuẩn thì mức cường độ âm 

tại điểm đó bằng 

A. 12 dB. B. 10 dB. C. 100 dB. D. 120 dB. 

Câu 23. Một con lắc lò xo gồm lò xo có độ cứng 10 N/m và vật nhỏ có khối lượng m = 100(g). 

Tác dụng lên vật nhỏ của con lắc một ngoại lực F = 20cos10t (N) (t tính bằng s) dọc theo trục lò 

xo. Kết luận nào sau đây đúng? 

A. Cơ năng của con lắc bằng 2000 (J). B. Tần số riêng của con lắc bằng 5( Hz). 

C. Con lắc dao động với biên độ bằng 20 cm. D. Biên độ dao động của con lắc đạt cực đại. 

Câu 24. Rôto của một máy phát điện xoay chiều một pha là một nam châm có 3 cặp cực, quay 

đều với tốc độ 1200 vòng/phút. Tần số của suất điện động do máy tạo ra là 

A. f = 50 Hz. B. f = 40 Hz.  C. f = 120 Hz. D. f = 60 Hz. 

Câu 25. Độ to của âm là một đặc trưng sinh lí của âm gắn liền với 

A. mức cường độ âm.  B. cường độ âm.  

C. tần số của âm.  D. đồ thị sóng âm. 

Câu 26. Khi núm xoay của đồng hồ hiện số đa năng DT-830B đặt ở vị trí DCV 20 V thì nó được 

dùng làm chức năng 

A. ampe kế đo dòng một chiều với giới hạn của thang đo là 20 A. 

B. ampe kế đo cường độ dòng điện hiệu dụng của dòng xoay chiều với giới hạn thang đo là 20 A. 

C. vôn kế đo điện áp hiệu dụng của dòng xoay chiều với giới hạn thang đo là 20 V. 

D. vôn kế đo điện áp một chiều với giới hạn của thang đo là 20 V. 

Câu 27. Đặt một điện áp xoay chiều 2 os( )( )u U c t V  (U và ω không đổi) vào hai đầu một đoạn 

mạch gồm một biến trở R, cuộn cảm thuần có hệ số tự cảm L và một tụ điện có điện dung C ghép 

nối tiếp nhau. Điều chỉnh R = R1 thì công suất tiêu thụ trên mạch bằng 75 (W) và lúc này hiệu 

điện thế hai đầu mạch sớm pha so với cường độ dòng điện một góc .
12


 Điều chỉnh R = R0 thì 

công suất tiêu thụ trên mạch đạt giá trị cực đại bằng 

A. 80,4 (W). B. 100 (W). C. 150 (W). D. 90,4 (W). 

Câu 28. Trong âm nhạc, quãng là khoảng cách về cao độ giữa hai nốt nhạc tính theo bậc âm từ âm 

gốc tới âm ngọn. Xét một quãng tám có âm gốc là Đồ sẽ có âm ngọn là Đô ở bậc kế tiếp: Đồ – Rê – 

Mi – Fa – Sol – La – Si – Đô. Nếu chỉ xét các nốt nhạc Fa, Mi, Đồ, La trong cùng một quãng tám 

trên, thì nốt nhạc phát ra âm có tần số lớn nhất là nốt 

A. Đồ. B. Mi. C. La. D. Fa. 

Câu 29. Điện năng ở một trạm phát điện được truyền đi với công suất 200 kW. Hiệu số chỉ của 

các công tơ điện ở trạm phát và ở nơi thu sau mỗi ngày đêm chênh lệch nhau thêm 480 kWh. Hiệu 

suất của quá trình truyền tải điện bằng 

A. 95%.  B. 80%. C. 85%.  D. 90%.  

Câu 30. Thực hiện thí nghiệm sóng dừng trên một sợi dây đàn hồi với hai đầu dây được coi là nút 

sóng. Người ta tăng dần tần số của đầu rung từ 0 Hz trở lên. Khi tần số bằng 5 Hz, trên dây bắt 

đầu có sóng dừng ổn định. Khi trên dây có sóng dừng ổn định với tổng cộng 6 nút sóng thì tần số 

của cần rung khi đó bằng 

A. 22,5 (Hz). B. 25 (Hz). C. 27,5 (Hz). D. 30 (Hz). 

Câu 31. Một vật thực hiện đồng thời hai dao động điều hòa cùng phương, cùng tần số có biên độ 

lần lượt là A1 = 5 (cm); A2. Dao động tổng hợp có biên độ bằng 5 3  (cm) và lệch pha với dao 

động thành phần thứ nhất một góc bằng π/6. Biên độ A2 bằng 

A. 5 2  (cm). B. 5 (cm). C. 5 7  (cm). D. 5 3  (cm). 

Câu 32. Đặt một điện áp xoay chiều 2 os( )( )u U c t V  (U và ω không đổi) vào hai đầu một đoạn 

mạch gồm một điện trở thuần R, cuộn cảm thuần có hệ số tự cảm L và một tụ điện có điện dung 

C thay đổi được ghép nối tiếp nhau. Điều chỉnh C tăng dần từ 0 thì thấy điện áp hiệu dụng ở hai 
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đầu điện trở R, hai đầu cuộn cảm thuần L và hai đầu tụ điện C đạt cực đại ứng với các giá trị của 

C lần lượt là là C1, C2 và C3. Kết luận nào sau đây đúng? 

A. C1 = C2 > C3. B. C1 = C2 < C3. C. C3 = C2 < C1. D. C3 = C2 > C1. 

PHẦN 2. TỰ LUẬN (2,0 điểm) 

Bài 1 (1,0 điểm). Một chất điểm dao động điều hòa dọc theo trục tọa độ Ox, xung quanh vị trí 

cân bằng O với chu kì T = 1(s). Khi qua vị trí cân bằng chất điểm có vận tốc bằng 8π (cm/s). 

Chọn gốc thời gian lúc vật qua vị trí x = 2 (cm) theo chiều dương. Viết phương trình dao động 

điều hòa của chất điểm. 

Bài 2 (1,0 điểm). Đặt điện áp xoay chiều có giá trị hiệu dụng U 

không đổi vào  hai đầu đoạn mạch AB như hình bên. Điện áp hiệu 

dụng ở hai đầu đoạn AM (chứa cuộn dây thuần cảm), MN và ở hai 

đầu đoạn NB đo được lần lượt là  30 3 ,V  30 (V) và  30 3 .V  Tính U và độ lệch pha của hiệu 

điện thế tức thời hai đầu đoạn mạch AN so hiệu điện thế tức thời hai đầu đoạn mạch MB. 

 

----- HẾT -----
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SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

BÌNH PHƯỚC 

 

ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ I MÔN VẬT LÍ LỚP 12 

NĂM HỌC 2018 – 2019 

Thời gian làm bài: 45 phút (không kể thời gian phát đề) 

(Đề thi có 4 trang)  MÃ ĐỀ 345 

Họ và tên thí sinh: …………………………………………… Số báo danh: ……………… 

PHẦN 1. TRẮC NGHIỆM (32 câu 8,0 điểm) 

Câu 1. Trong thí nghiệm giao thoa sóng ở mặt nước, hai nguồn kết hợp đặt tại hai điểm A và B 

dao động cùng pha theo phương thẳng đứng. Sóng truyền trên mặt nước có bước sóng là 2 cm. 

Trên đoạn thẳng AB, khoảng cách giữa hai cực đại giao thoa liên tiếp là 

A. 2,0 cm. B. 1,0 cm. C. 0,5 cm. D. 4,0 cm. 

Câu 2. Hai dao động điều hòa cùng phương, cùng tần số có biên độ và pha ban đầu lần lượt là A1, 

1 và A2, 2. Dao động tổng hợp của hai dao động này có biên độ A được tính theo công thức 

A. A  1 2 1 2 2 12 .A A A A cos       B. A  2 2

1 2 1 2 2 12 .A A A A cos        

C. A  2 2

1 2 1 2 2 12 .A A A A cos       D. A  1 2 1 2 2 12 .A A A A cos       

Câu 3. Một con lắc lò xo gồm lò xo có độ cứng 10 N/m và vật nhỏ có khối lượng m = 100(g). 

Tác dụng lên vật nhỏ của con lắc một ngoại lực F = 20cos10t (N) (t tính bằng s) dọc theo trục lò 

xo. Kết luận nào sau đây đúng? 

A. Con lắc dao động với biên độ bằng 20 cm. B. Cơ năng của con lắc bằng 2000 (J). 

C. Biên độ dao động của con lắc đạt cực đại. D. Tần số riêng của con lắc bằng 5( Hz). 

Câu 4. Một con lắc lò xo dao động điều hòa theo phương ngang với biên độ 2 cm. Khi vật nhỏ 

của con lắc đi qua vị trí cân bằng thì chiều dài của lò xo bằng 20 (cm). Chiều dài ngắn nhất của lò 

xo trong quá trình dao động bằng 

A. 18 (cm). B. 20 (cm). C. 22 (cm). D. 10 (cm). 

Câu 5. Một chất điểm dao động điều hòa dọc theo trục Ox quanh vị trí cân bằng O có vận tốc phụ 

thuộc thời gian t theo phương trình v = 20cos(10t) (cm), t tính bằng giây. Phương trình nào sau 

đây là phương trình dao động điều hòa của chất điểm? 

A. x = 4cos(4t + π/2) (cm). B. x = 2cos(10t + π/2) (cm). 

C. x = 2cos(10t – π/2) (cm). D. x = 4cos(5t – π/2) (cm). 

Câu 6. Một vật dao động theo phương trình x = 6cos(5πt –π/2)(cm) (t tính bằng s). Tốc độ cực 

đại của vật bằng 

A. 30π (cm/s). B. 3π (cm/s). C. 30 (cm/s). D. 5π (cm/s). 

Câu 7. Thực hiện thí nghiệm tạo ra sóng dừng trên một sợi dây căng ngang (hai đầu cố định) dài 

2(m) với tần số 100 Hz. Khi hình ảnh sóng dừng đã ổn định thì thấy trên dây có 4 bó sóng. Tốc độ 

truyền sóng trên dây là 

A. 80 m/s. B. 100 m/s.  C. 40 m/s.  D. 60 m/s. 

Câu 8. Đặt một điện áp xoay chiều 2 os( )( )u U c t V  (U không đổi còn ω thay đổi được) vào 

hai đầu một đoạn mạch gồm điện trở thuần R, cuộn cảm thuần có hệ số tự cảm L và một tụ điện 

có điện dung C ghép nối tiếp nhau. Điều chỉnh tần số góc ω = ω1 thì cảm kháng bằng 16 lần dung 

kháng; ω = ω2 thì trong mạch xảy ra hiện tượng cộng hưởng. Hệ thức liên hệ giữa ω1 và ω2 là 

A. ω1 = 4ω2. B. ω1 = 16ω2. C. ω1 = 8ω2. D. ω1 = 2ω2. 

Câu 9. Một sóng cơ hình sin truyền trong một môi trường với bước sóng λ = 4 (cm). Trên cùng 

một hướng truyền sóng, khoảng cách giữa hai điểm gần nhau nhất mà phần tử của môi trường tại 

đó dao động cùng pha nhau là 

A. 8 (cm). B. 4 (cm). C. 1 (cm). D. 2 (cm). 

Câu 10. Trong thí nghiệm giao thoa sóng ở mặt nước, hai nguồn kết hợp đặt tại hai điểm A và B 

dao động cùng pha theo phương thẳng đứng. Sóng truyền trên mặt nước có bước sóng là 2 cm. M 

ĐỀ CHÍNH THỨC 
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là một điểm trên mặt nước cách các nguồn những khoảng d1 = AM, d2 = BM nào dưới đây sẽ dao 

động với biên độ cực đại? 

A. d1 = 25 cm và d2 = 21 cm. B. d2 = 20 cm và d2 = 12,5 cm. 

C. d1 = 25 cm và d2 = 12,5 cm.  D. d1 = 25 cm và d2 = 20 cm.  

Câu 11. Một con lắc đơn dao động điều hòa theo phương trình s = 3cos(πt + 0,5π) (cm) (t tính 

bằng giây). Chu kì dao động của con lắc này bằng 

A. 3(s). B. 0,5(s). C. 0,5π (s). D. 2(s). 

Câu 12. Máy biến áp là một thiết bị dùng để biến đổi 

A. điện áp xoay chiều nhưng không làm thay đổi tần số. 

B. điện áp một chiều thành điện áp xoay chiều. 

C. điện áp và tần số của dòng điện xoay chiều. 

D. điện áp xoay chiều thành điện áp một chiều. 

Câu 13. Đặt một điện áp xoay chiều u vào hai đầu một đoạn mạch chỉ có cuộn cảm thuần thì 

cường độ dòng điện tức thời qua mạch 

A. trễ pha hơn u một góc π/2. B. sớm pha hơn u một góc π/2. 

C. ngược pha với u. D. cùng pha với u. 

Câu 14. Đặt một điện áp xoay chiều u = U0cosωt (V) (ω > 0) vào hai đầu đoạn mạch gồm cuộn 

cảm thuần có độ tự cảm L và tụ điện có điện dung C ghép nối tiếp. Cảm kháng của cuộn cảm và 

dung kháng của tụ điện này lần lượt là 

A. ωL; ωC. B. 
1

L
; 

1
.

C
 C. ωL; 

1
.

C
  D. 

1

L
 ; ωC. 

Câu 15. Khi cường độ âm tại một điểm bằng 10
10

 lần cường độ âm chuẩn thì mức cường độ âm 

tại điểm đó bằng 

A. 120 dB. B. 10 dB. C. 12 dB. D. 100 dB. 

Câu 16. Một con lắc lò xo gồm vật nhỏ và lò xo nhẹ có độ cứng k, dao động điều hòa dọc theo 

trục Ox quanh vị trí cân bằng O. Lực kéo về tác dụng lên vật có biểu thức là 

A. F = k.x. B. F = - kx.  C. F = 21
.

2
kx   D. F = 

1
.

2
kx  

Câu 17. Một sóng cơ khi truyền trong môi trường thứ nhất với tốc độ v1 thì có bước sóng 1; còn 

khi truyền trong môi trường thứ hai với tốc độ v2 thì có bước sóng 2. Kết luận nào sau đây 

đúng? 

A. λ1 = λ2. B. 2 1

1 2

.
v

v




  C. v1 = v2. D. 1 1

2 2

.
v

v




  

Câu 18. Độ to của âm là một đặc trưng sinh lí của âm gắn liền với 

A. cường độ âm.  B. tần số của âm.  

C. mức cường độ âm.  D. đồ thị sóng âm. 

Câu 19. Điện áp xoay chiều u = 220 cos100πt (V) có giá trị hiệu dụng là 

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

Câu 20. Đặt một điện áp xoay chiều 100 os(100 )( )u c t V  vào hai đầu một đoạn mạch thì cường 

độ dòng điện tức thời qua mạch có biểu thức  2cos(100 ) .
3

i t A


   Hệ số công suất của đoạn 

mạch bằng 

A. 0,71. B. 0,91. C. 0,50. D. 0,87. 

Câu 21. Một vật dao động điều hòa dọc theo trục Ox quanh vị trí cân bằng O theo phương trình x 

= Acos(ωt + φ). Đại lượng thay đổi theo thời gian là 

A. φ. B. x. C. ω. D. A. 
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Câu 22. Từ thông qua một khung dây dẫn kín có biểu thức  
2

 = 100cos t


 (Φ tính bằng Wb; 

thời gian t tính bằng giây). Suất điện động cảm ứng xuất hiện trong khung dây có giá trị hiệu 

dụng bằng 

A. 100 (V). B. 200 (V). C. 200 2  (V). D. 100 2  (V). 

Câu 23. Đặt một điện áp xoay chiều có giá trị hiệu dụng U vào hai đầu đoạn mạch gồm một điện 

trở thuần R ghép nối tiếp với tụ điện có điện dung C. Điện áp hiệu dụng giữa hai đầu điện trở và 

hai bản tụ lần lượt là 9,6 (V) và 7,2 (V). Giá trị của U bằng 

A. 2,4 (V). B. 16,8 (V). C. 4,8 (V). D. 12 (V). 

Câu 24. Điều kiện có sóng dừng trên dây chiều dài ℓ có hai đầu dây cố định là 

A. ℓ = 
1

2
k 
 

 
 

 với k = 0, 1, 2, 3, … B. ℓ = k  với k = 1, 2, 3, … 

C. ℓ = 
1

2 2
k

 
 

 
 với k = 0, 1, 2, 3, … D. ℓ = 

2
k


 với k = 1, 2, 3, … 

Câu 25. Rôto của một máy phát điện xoay chiều một pha là một nam châm có 3 cặp cực, quay 

đều với tốc độ 1200 vòng/phút. Tần số của suất điện động do máy tạo ra là 

A. f = 40 Hz.  B. f = 120 Hz. C. f = 60 Hz. D. f = 50 Hz. 

Câu 26. Thực hiện thí nghiệm sóng dừng trên một sợi dây đàn hồi với hai đầu dây được coi là nút 

sóng. Người ta tăng dần tần số của đầu rung từ 0 Hz trở lên. Khi tần số bằng 5 Hz, trên dây bắt 

đầu có sóng dừng ổn định. Khi trên dây có sóng dừng ổn định với tổng cộng 6 nút sóng thì tần số 

của cần rung khi đó bằng 

A. 22,5 (Hz). B. 30 (Hz). C. 25 (Hz). D. 27,5 (Hz). 

Câu 27. Điện năng ở một trạm phát điện được truyền đi với công suất 200 kW. Hiệu số chỉ của 

các công tơ điện ở trạm phát và ở nơi thu sau mỗi ngày đêm chênh lệch nhau thêm 480 kWh. Hiệu 

suất của quá trình truyền tải điện bằng 

A. 95%.  B. 85%.  C. 80%. D. 90%.  

Câu 28. Một vật thực hiện đồng thời hai dao động điều hòa cùng phương, cùng tần số có biên độ 

lần lượt là A1 = 5 (cm); A2. Dao động tổng hợp có biên độ bằng 5 3  (cm) và lệch pha với dao 

động thành phần thứ nhất một góc bằng π/6. Biên độ A2 bằng 

A. 5 7  (cm). B. 5 3  (cm). C. 5 (cm). D. 5 2  (cm). 

Câu 29. Đặt một điện áp xoay chiều 2 os( )( )u U c t V  (U và ω không đổi) vào hai đầu một đoạn 

mạch gồm một biến trở R, cuộn cảm thuần có hệ số tự cảm L và một tụ điện có điện dung C ghép 

nối tiếp nhau. Điều chỉnh R =R1 thì công suất tiêu thụ trên mạch bằng 75 (W) và lúc này hiệu 

điện thế hai đầu mạch sớm pha so với cường độ dòng điện một góc .
12


 Điều chỉnh R = R0 thì 

công suất tiêu thụ trên mạch đạt giá trị cực đại bằng 

A. 80,4 (W). B. 90,4 (W). C. 100 (W). D. 150 (W). 

Câu 30. Đặt một điện áp xoay chiều 2 os( )( )u U c t V  (U và ω không đổi) vào hai đầu một đoạn 

mạch gồm một điện trở thuần R, cuộn cảm thuần có hệ số tự cảm L và một tụ điện có điện dung 

C thay đổi được ghép nối tiếp nhau. Điều chỉnh C tăng dần từ 0 thì thấy điện áp hiệu dụng ở hai 

đầu điện trở R, hai đầu cuộn cảm thuần L và hai đầu tụ điện C đạt cực đại ứng với các giá trị của 

C lần lượt là là C1, C2 và C3. Kết luận nào sau đây đúng? 

A. C1 = C2 < C3. B. C3 = C2 < C1. C. C1 = C2 > C3. D. C3 = C2 > C1. 

Câu 31. Khi núm xoay của đồng hồ hiện số đa năng DT-830B đặt ở vị trí DCV 20 V thì nó được 

dùng làm chức năng 

A. vôn kế đo điện áp một chiều với giới hạn của thang đo là 20 V. 

B. vôn kế đo điện áp hiệu dụng của dòng xoay chiều với giới hạn thang đo là 20 V. 

C. ampe kế đo dòng một chiều với giới hạn của thang đo là 20 A. 

D. ampe kế đo cường độ dòng điện hiệu dụng của dòng xoay chiều với giới hạn thang đo là 20 A. 
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Câu 32. Trong âm nhạc, quãng là khoảng cách về cao độ giữa hai nốt nhạc tính theo bậc âm từ 

âm gốc tới âm ngọn. Xét một quãng tám có âm gốc là Đồ sẽ có âm ngọn là Đô ở bậc kế tiếp: Đồ 

– Rê – Mi – Fa – Sol – La – Si – Đô. Nếu chỉ xét các nốt nhạc Fa, Mi, Đồ, La trong cùng một 

quãng tám trên, thì nốt nhạc phát ra âm có tần số lớn nhất là nốt 

A. Đồ. B. La. C. Fa. D. Mi. 

PHẦN 2. TỰ LUẬN (2,0 điểm) 

Bài 1 (1,0 điểm). Một chất điểm dao động điều hòa dọc theo trục tọa độ Ox, xung quanh vị trí 

cân bằng O với chu kì T = 1(s). Khi qua vị trí cân bằng chất điểm có vận tốc bằng 8π (cm/s). 

Chọn gốc thời gian lúc vật qua vị trí x = 2 (cm) theo chiều dương. Viết phương trình dao động 

điều hòa của chất điểm. 

Bài 2 (1,0 điểm). Đặt điện áp xoay chiều có giá trị hiệu dụng U 

không đổi vào  hai đầu đoạn mạch AB như hình bên. Điện áp hiệu 

dụng ở hai đầu đoạn AM (chứa cuộn dây thuần cảm), MN và ở hai 

đầu đoạn NB đo được lần lượt là  30 3 ,V  30 (V) và  30 3 .V  Tính U và độ lệch pha của hiệu 

điện thế tức thời hai đầu đoạn mạch AN so hiệu điện thế tức thời hai đầu đoạn mạch MB. 

 

----- HẾT -----



MÃ ĐỀ 456  Trang 1/4  

 

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

BÌNH PHƯỚC 

 

ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ I MÔN VẬT LÍ LỚP 12 

NĂM HỌC 2018 – 2019 

Thời gian làm bài: 45 phút (không kể thời gian phát đề) 

(Đề thi có 4 trang)  MÃ ĐỀ 456 

Họ và tên: …………………………………………… Số báo danh: ……………… 

PHẦN 1. TRẮC NGHIỆM (32 câu 8,0 điểm) 

Câu 1. Đặt một điện áp xoay chiều 100 os(100 )( )u c t V  vào hai đầu một đoạn mạch thì cường độ 

dòng điện tức thời qua mạch có biểu thức  2cos(100 ) .
3

i t A


   Hệ số công suất của đoạn mạch 

bằng 

A. 0,87. B. 0,71. C. 0,50. D. 0,91. 

Câu 2. Một con lắc đơn dao động điều hòa theo phương trình s = 3cos(πt + 0,5π) (cm) (t tính 

bằng giây). Chu kì dao động của con lắc này bằng 

A. 0,5(s). B. 0,5π (s). C. 2(s). D. 3(s). 

Câu 3. Điều kiện có sóng dừng trên dây chiều dài ℓ có hai đầu dây cố định là 

A. ℓ = 
1

2 2
k

 
 

 
 với k = 0, 1, 2, 3, … B. ℓ = 

2
k


 với k = 1, 2, 3, … 

C. ℓ = k  với k = 1, 2, 3, … D. ℓ = 
1

2
k 
 

 
 

 với k = 0, 1, 2, 3, … 

Câu 4. Hai dao động điều hòa cùng phương, cùng tần số có biên độ và pha ban đầu lần lượt là A1, 

1 và A2, 2. Dao động tổng hợp của hai dao động này có biên độ A được tính theo công thức 

A. A  1 2 1 2 2 12 .A A A A cos       B. A  1 2 1 2 2 12 .A A A A cos       

C. A  2 2

1 2 1 2 2 12 .A A A A cos        D. A  2 2

1 2 1 2 2 12 .A A A A cos       

Câu 5. Độ to của âm là một đặc trưng sinh lí của âm gắn liền với 

A. mức cường độ âm.  B. cường độ âm.  

C. đồ thị sóng âm.  D. tần số của âm. 

Câu 6. Khi cường độ âm tại một điểm bằng 10
10

 lần cường độ âm chuẩn thì mức cường độ âm tại 

điểm đó bằng 

A. 100 dB. B. 120 dB. C. 10 dB. D. 12 dB. 

Câu 7. Từ thông qua một khung dây dẫn kín có biểu thức  
2

 = 100cos t


 (Φ tính bằng Wb; thời 

gian t tính bằng giây). Suất điện động cảm ứng xuất hiện trong khung dây có giá trị hiệu dụng bằng 

A. 100 (V). B. 200 2  (V). C. 100 2  (V). D. 200 (V). 

Câu 8. Đặt một điện áp xoay chiều có giá trị hiệu dụng U vào hai đầu đoạn mạch gồm một điện 

trở thuần R ghép nối tiếp với tụ điện có điện dung C. Điện áp hiệu dụng giữa hai đầu điện trở và 

hai bản tụ lần lượt là 9,6 (V) và 7,2 (V). Giá trị của U bằng 

A. 12 (V). B. 4,8 (V). C. 16,8 (V). D. 2,4 (V). 

Câu 9. Một vật dao động điều hòa dọc theo trục Ox quanh vị trí cân bằng O theo phương trình 

x = Acos(ωt + φ). Đại lượng thay đổi theo thời gian là 

A. x. B. A. C. φ. D. ω. 

Câu 10. Máy biến áp là một thiết bị dùng để biến đổi 

A. điện áp và tần số của dòng điện xoay chiều. 

B. điện áp xoay chiều nhưng không làm thay đổi tần số. 

C. điện áp xoay chiều thành điện áp một chiều. 

D. điện áp một chiều thành điện áp xoay chiều. 

ĐỀ CHÍNH THỨC 
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Câu 11. Một vật dao động theo phương trình x = 6cos(5πt –π/2)(cm) (t tính bằng s). Tốc độ cực 

đại của vật bằng 

A. 30π (cm/s). B. 30 (cm/s). C. 5π (cm/s). D. 3π (cm/s). 

Câu 12. Một sóng cơ khi truyền trong môi trường thứ nhất với tốc độ v1 thì có bước sóng 1; còn 

khi truyền trong môi trường thứ hai với tốc độ v2 thì có bước sóng 2. Kết luận nào sau đây 

đúng? 

A. v1 = v2. B. 2 1

1 2

.
v

v




  C. 1 1

2 2

.
v

v




  D. λ1 = λ2. 

Câu 13. Một chất điểm dao động điều hòa dọc theo trục Ox quanh vị trí cân bằng O có vận tốc 

phụ thuộc thời gian t theo phương trình v = 20cos(10t) (cm), t tính bằng giây. Phương trình nào 

sau đây là phương trình dao động điều hòa của chất điểm? 

A. x = 4cos(4t + π/2) (cm). B. x = 2cos(10t + π/2) (cm). 

C. x = 2cos(10t – π/2) (cm). D. x = 4cos(5t – π/2) (cm). 

Câu 14. Trong thí nghiệm giao thoa sóng ở mặt nước, hai nguồn kết hợp đặt tại hai điểm A và B 

dao động cùng pha theo phương thẳng đứng. Sóng truyền trên mặt nước có bước sóng là 2 cm. M 

là một điểm trên mặt nước cách các nguồn những khoảng d1 = AM, d2 = BM nào dưới đây sẽ dao 

động với biên độ cực đại? 

A. d2 = 20 cm và d2 = 12,5 cm. B. d1 = 25 cm và d2 = 12,5 cm.  

C. d1 = 25 cm và d2 = 20 cm.  D. d1 = 25 cm và d2 = 21 cm. 

Câu 15. Đặt một điện áp xoay chiều 2 os( )( )u U c t V  (U không đổi còn ω thay đổi được) vào 

hai đầu một đoạn mạch gồm điện trở thuần R, cuộn cảm thuần có hệ số tự cảm L và một tụ điện 

có điện dung C ghép nối tiếp nhau. Điều chỉnh tần số góc ω = ω1 thì cảm kháng bằng 16 lần dung 

kháng; ω = ω2 thì trong mạch xảy ra hiện tượng cộng hưởng. Hệ thức liên hệ giữa ω1 và ω2 là 

A. ω1 = 2ω2. B. ω1 = 4ω2. C. ω1 = 16ω2. D. ω1 = 8ω2. 

Câu 16. Một con lắc lò xo gồm lò xo có độ cứng 10 N/m và vật nhỏ có khối lượng m = 100(g). 

Tác dụng lên vật nhỏ của con lắc một ngoại lực F = 20cos10t (N) (t tính bằng s) dọc theo trục lò 

xo. Kết luận nào sau đây đúng? 

A. Con lắc dao động với biên độ bằng 20 cm.  

B. Tần số riêng của con lắc bằng 5( Hz). 

C. Cơ năng của con lắc bằng 2000 (J).  

D. Biên độ dao động của con lắc đạt cực đại. 

Câu 17. Rôto của một máy phát điện xoay chiều một pha là một nam châm có 3 cặp cực, quay 

đều với tốc độ 1200 vòng/phút. Tần số của suất điện động do máy tạo ra là 

A. f = 120 Hz. B. f = 60 Hz. C. f = 40 Hz.  D. f = 50 Hz. 

Câu 18. Một con lắc lò xo gồm vật nhỏ và lò xo nhẹ có độ cứng k, dao động điều hòa dọc theo 

trục Ox quanh vị trí cân bằng O. Lực kéo về tác dụng lên vật có biểu thức là 

A. F = - kx.  B. F = 
1

.
2

kx  C. F = 21
.

2
kx   D. F = k.x. 

Câu 19. Trong thí nghiệm giao thoa sóng ở mặt nước, hai nguồn kết hợp đặt tại hai điểm A và B 

dao động cùng pha theo phương thẳng đứng. Sóng truyền trên mặt nước có bước sóng là 2 cm. 

Trên đoạn thẳng AB, khoảng cách giữa hai cực đại giao thoa liên tiếp là 

A. 0,5 cm. B. 2,0 cm. C. 1,0 cm. D. 4,0 cm. 

Câu 20. Một con lắc lò xo dao động điều hòa theo phương ngang với biên độ 2 cm. Khi vật nhỏ 

của con lắc đi qua vị trí cân bằng thì chiều dài của lò xo bằng 20 (cm). Chiều dài ngắn nhất của lò 

xo trong quá trình dao động bằng 

A. 20 (cm). B. 18 (cm). C. 10 (cm). D. 22 (cm). 

Câu 21. Đặt một điện áp xoay chiều u vào hai đầu một đoạn mạch chỉ có cuộn cảm thuần thì 

cường độ dòng điện tức thời qua mạch 

A. sớm pha hơn u một góc π/2. B. ngược pha với u. 

C. cùng pha với u. D. trễ pha hơn u một góc π/2. 
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Câu 22. Điện áp xoay chiều u = 220 cos100πt (V) có giá trị hiệu dụng là 

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

Câu 23. Thực hiện thí nghiệm tạo ra sóng dừng trên một sợi dây căng ngang (hai đầu cố định) dài 

2(m) với tần số 100 Hz. Khi hình ảnh sóng dừng đã ổn định thì thấy trên dây có 4 bó sóng. Tốc độ 

truyền sóng trên dây là 

A. 80 m/s. B. 40 m/s.  C. 60 m/s. D. 100 m/s.  

Câu 24. Một sóng cơ hình sin truyền trong một môi trường với bước sóng λ = 4 (cm). Trên cùng 

một hướng truyền sóng, khoảng cách giữa hai điểm gần nhau nhất mà phần tử của môi trường tại 

đó dao động cùng pha nhau là 

A. 1 (cm). B. 8 (cm). C. 2 (cm). D. 4 (cm). 

Câu 25. Đặt một điện áp xoay chiều u = U0cosωt (V) (ω > 0) vào hai đầu đoạn mạch gồm cuộn 

cảm thuần có độ tự cảm L và tụ điện có điện dung C ghép nối tiếp. Cảm kháng của cuộn cảm và 

dung kháng của tụ điện này lần lượt là 

A. 
1

L
 ; ωC. B. ωL; 

1
.

C
  C. 

1

L
; 

1
.

C
 D. ωL; ωC. 

Câu 26. Khi núm xoay của đồng hồ hiện số đa năng DT-830B đặt ở vị trí DCV 20 V thì nó được 

dùng làm chức năng 

A. vôn kế đo điện áp một chiều với giới hạn của thang đo là 20 V. 

B. ampe kế đo dòng một chiều với giới hạn của thang đo là 20 A. 

C. vôn kế đo điện áp hiệu dụng của dòng xoay chiều với giới hạn thang đo là 20 V. 

D. ampe kế đo cường độ dòng điện hiệu dụng của dòng xoay chiều với giới hạn thang đo là 20 A. 

Câu 27. Một vật thực hiện đồng thời hai dao động điều hòa cùng phương, cùng tần số có biên độ 

lần lượt là A1 = 5 (cm); A2. Dao động tổng hợp có biên độ bằng 5 3  (cm) và lệch pha với dao 

động thành phần thứ nhất một góc bằng π/6. Biên độ A2 bằng 

A. 5 2  (cm). B. 5 (cm). C. 5 3  (cm). D. 5 7  (cm). 

Câu 28. Thực hiện thí nghiệm sóng dừng trên một sợi dây đàn hồi với hai đầu dây được coi là nút 

sóng. Người ta tăng dần tần số của đầu rung từ 0 Hz trở lên. Khi tần số bằng 5 Hz, trên dây bắt 

đầu có sóng dừng ổn định. Khi trên dây có sóng dừng ổn định với tổng cộng 6 nút sóng thì tần số 

của cần rung khi đó bằng 

A. 27,5 (Hz). B. 25 (Hz). C. 22,5 (Hz). D. 30 (Hz). 

Câu 29. Trong âm nhạc, quãng là khoảng cách về cao độ giữa hai nốt nhạc tính theo bậc âm từ âm 

gốc tới âm ngọn. Xét một quãng tám có âm gốc là Đồ sẽ có âm ngọn là Đô ở bậc kế tiếp: Đồ – Rê – 

Mi – Fa – Sol – La – Si – Đô. Nếu chỉ xét các nốt nhạc Fa, Mi, Đồ, La trong cùng một quãng tám 

trên, thì nốt nhạc phát ra âm có tần số lớn nhất là nốt 

A. Mi. B. Fa. C. Đồ. D. La. 

Câu 30. Đặt một điện áp xoay chiều 2 os( )( )u U c t V  (U và ω không đổi) vào hai đầu một đoạn 

mạch gồm một biến trở R, cuộn cảm thuần có hệ số tự cảm L và một tụ điện có điện dung C ghép 

nối tiếp nhau. Điều chỉnh R =R1 thì công suất tiêu thụ trên mạch bằng 75 (W) và lúc này hiệu 

điện thế hai đầu mạch sớm pha so với cường độ dòng điện một góc .
12


 Điều chỉnh R = R0 thì 

công suất tiêu thụ trên mạch đạt giá trị cực đại bằng 

A. 150 (W). B. 80,4 (W). C. 100 (W). D. 90,4 (W). 

Câu 31. Điện năng ở một trạm phát điện được truyền đi với công suất 200 kW. Hiệu số chỉ của 

các công tơ điện ở trạm phát và ở nơi thu sau mỗi ngày đêm chênh lệch nhau thêm 480 kWh. Hiệu 

suất của quá trình truyền tải điện bằng 

A. 85%.  B. 95%.  C. 90%.  D. 80%. 

Câu 32. Đặt một điện áp xoay chiều 2 os( )( )u U c t V  (U và ω không đổi) vào hai đầu một đoạn 

mạch gồm một điện trở thuần R, cuộn cảm thuần có hệ số tự cảm L và một tụ điện có điện dung 

C thay đổi được ghép nối tiếp nhau. Điều chỉnh C tăng dần từ 0 thì thấy điện áp hiệu dụng ở hai 
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đầu điện trở R, hai đầu cuộn cảm thuần L và hai đầu tụ điện C đạt cực đại ứng với các giá trị của 

C lần lượt là là C1, C2 và C3. Kết luận nào sau đây đúng? 

A. C3 = C2 > C1. B. C3 = C2 < C1. C. C1 = C2 > C3. D. C1 = C2 < C3. 

PHẦN 2. TỰ LUẬN (2,0 điểm) 

Bài 1 (1,0 điểm). Một chất điểm dao động điều hòa dọc theo trục tọa độ Ox, xung quanh vị trí 

cân bằng O với chu kì T = 1(s). Khi qua vị trí cân bằng chất điểm có vận tốc bằng 8π (cm/s). 

Chọn gốc thời gian lúc vật qua vị trí x = 2 (cm) theo chiều dương. Viết phương trình dao động 

điều hòa của chất điểm. 

Bài 2 (1,0 điểm). Đặt điện áp xoay chiều có giá trị hiệu dụng U 

không đổi vào  hai đầu đoạn mạch AB như hình bên. Điện áp hiệu 

dụng ở hai đầu đoạn AM (chứa cuộn dây thuần cảm), MN và ở hai 

đầu đoạn NB đo được lần lượt là  30 3 ,V  30 (V) và  30 3 .V  

Tính U và độ lệch pha của hiệu điện thế tức thời hai đầu đoạn mạch AN so hiệu điện thế tức thời 

hai đầu đoạn mạch MB. 
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PHẦN I: TRẮC NGHIỆM (8,0 điểm) 

 

 

MÃ 

ĐỀ: 1 

MÃ 

ĐỀ: 2 

MÃ 

ĐỀ: 3 

MÃ 

ĐỀ: 4 

1. A 1. C 1. B 1. C 

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

3. D 3. B 3. C 3. B 

4. A 4. D 4. A 4. C 

5. B 5. A 5. C 5. A 

6. B 6. C 6. A 6. A 

7. C 7. C 7. B 7. C 

8. D 8. D 8. A 8. A 

9. C 9. B 9. B 9. A 

10. A 10. B 10. A 10. B 

11. A 11. B 11. D 11. A 

12. B 12. B 12. A 12. C 

13. B 13. C 13. A 13. C 

14. C 14. A 14. C 14. D 

15. C 15. C 15. D 15. B 

16. D 16. B 16. B 16. D 

17. B 17. A 17. D 17. B 

18. C 18. D 18. C 18. A 

19. D 19. D 19. A 19. C 

20. B 20. A 20. C 20. B 

21. D 21. B 21. B 21. D 

22. A 22. C 22. D 22. D 

23. A 23. D 23. D 23. D 

24. B 24. D 24. D 24. D 

25. D 25. A 25. C 25. B 

26. C 26. D 26. C 26. A 

27. C 27. C 27. D 27. B 

28. D 28. C 28. C 28. B 

29. B 29. D 29. D 29. D 

30. B 30. B 30. C 30. A 

31. A 31. B 31. A 31. C 

32. D 32. A 32. B 32. C 

 

ĐÁP ÁN CHÍNH THỨC 

PHẦN 2: TỰ LUẬN (2,0 điểm) 

 

Bài 

1 

- Tính đúng ω = 2π (rad/s) 

- Tính đúng: A = 4 cm 

- Tính đúng φ = - π/3 

- Viết được x = 4cos(2πt - π/3) (cm) 

0,25 

0,25 

0,25 

0,25 

Bài 

2 

- UL = UC → U =UR = 30(V) 

- Tính đúng Δφ  = + 2π/3 

0,5 

0,5 

Lưu ý: 

- Thí sinh làm theo cách khác đúng vẫn cho điểm tối đa 

- Nếu sai đơn vị cuối cùng trừ tối đa 0,25 điểm cho toàn  

bài thi. 


