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TRƯỜNG THPT NGUYỄN TRÃI-BA ĐÌNH 

BỘ MÔN: VẬT LÝ 

 

ĐỀ THI HỌC KÌ I NĂM HỌC 2018-2019 

MÔN: VẬT LÝ 12 

Thời gian làm bài: 45 phút 

                                         

                                                                                          

Câu 1. Một con lắc lò xo gồm vật nặng có khối lượng 0,8kg và lò xo có độ cứng 80N/m. Con lắc này dao 

động điều hòa với chu kỳ bằng 

 A. 


5
(s).  B. 2

5


(s). C. 5 (s).  D. 

5


(s).  

Câu 2. Điện năng ở trạm phát điện được truyền đi dưới điện áp 4 kV, hiệu suất truyền tải là 84 %. Muốn 

hiệu suất này tăng lên 96 % thì ta phải: 

 A. Tăng điện áp lên đến 16 kV.  B. Tăng điện áp lên đến 8 kV. 

 C. Giảm điện áp xuống đến 2 kV.  D. Giảm điện áp xuống đến 1 kV. 

Câu 3. Đặt điện áp xoay chiều có tần số là 50 (Hz) vào hai đầu mạch có RLC mắc nối tiếp với R = 

25 3 ( ), L = 
1

4
 (H), C = 

310

5



 (F). Hệ số công suất của mạch bằng 

 A. 
3

2
.  B. 1.  C. 

2

2
.  D. 

1

2
. 

Câu 4. Con lắc lò xo dao động điều hòa theo phương ngang có chiều dài của lò xo biến thiên từ 20 cm đến 

36 cm. Thời gian ngắn nhất để chiều dài lò xo tăng từ 20 cm đến 24 cm là 0,3s. Thời gian ngắn nhất để chiều 

dài của lò xo giảm từ 32 cm đến 28 cm là 

 A. 0,3 s. B. 0,45 s.  C. 0,05 s.  D. 0,15 s.  

Câu 5. Tại một nơi có hai con lắc đơn đang dao động điều hòa. Trong cùng một khoảng thời gian, người ta 

thấy con lắc thứ nhất thực hiện được 4 dao động, con lắc thứ hai thực hiện được 5 dao động. Tổng chiều dài 

của hai con lắc là 164 cm. Chiều dài của mỗi con lắc lần lượt là: 

 A. l1= 1,00m, l2 = 64 cm.  B. l1= 100cm, l2 = 6,4m.  

 C. l1= 6,4 cm, l2 = 100 cm D. l1= 64 cm, l2 = 100 cm. 

Câu 6. Người ta đo được mức cường độ âm (của cùng 1 âm) tại điểm A là 30 dB, tại điểm B là 50 dB. So 

sánh cường độ âm tại A và tại B, ta có: 

 A. IA = 3IB/5 B. IA = 20IB  C. IB = 0,01IA  D. IB = 100IA  

Câu 7. Một con lắc lò xo dao động điều hòa theo phương ngang với cơ năng dao động là 1J và lực đàn hồi 

cực đại là 10N. Mốc thế năng tại vị trí cân bằng. Gọi Q là đầu cố định của lò xo, khoảng thời gian ngắn nhất 

giữa hai lần liên tiếp Q chịu tác dụng của lực kéo lò xo có độ lớn 35 N là 0,1s. Quãng đường lớn nhất mà 

vật nhỏ của con lắc đi được trong 0,4s là 

 A. 115cm  B. 40cm C. 60cm  D. 80cm  

Câu 8. Một hệ dao động điều hòa với tần số dao động riêng 8 Hz. Tác dụng vào hệ dao động đó một ngoại 

lực có biểu thức F = F0cos(16 )
3


 t N thì 
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 A. hệ sẽ dao động cưỡng bức với tần số dao động là 16Hz.  

 B. hệ sẽ dao động với biên độ cực đại vì khi đó xảy ra hiện tượng cộng hưởng.  

 C. hệ sẽ ngừng dao động vì do hiệu tần số của ngoại lực cưỡng bức và tần số dao động riêng bằng 0. 

 D. hệ sẽ dao động với biên độ giảm dần rất nhanh do ngoại lực tác dụng cản trở dao động. 

Câu 9. Tại một nơi xác định, chu kì của con lắc đơn tỉ lệ thuận với 

 A. căn bậc hai gia tốc trọng trường. B. chiều dài con lắc  

 C. gia tốc trọng trường. D. căn bậc hai chiều dài của con lắc  

Câu 10. Một vật tham gia đồng thời hai dao động điều hòa cùng phương, cùng tần số có biên độ lần lượt A1 

= 4cm và A2 = 5cm. Biên độ dao động tổng hợp không thể nhận giá trị nào sau đây? 

 A. 1,0 (cm). B. 3,0(cm).  C. 7,5(cm).  D. 9,5(cm).  

Câu 11. Trong hiện tượng giao thoa sóng nước, 2 nguồn S1 và S2 cách nhau 10cm dao động theo phương 

vuông góc với mặt nước cùng biên độ, cùng pha, cùng tần số f=50Hz. Tốc độ truyền sóng trên mặt nước là 

75cm/s. Xét các điểm trên mặt nước thuộc đường tròn tâm S1, bán kính S1S2, điểm mà phần tử tại đó dao 

động với biên độ cực đại cách điểm S2 một đoạn ngắn nhất bằng: 

 A. 10mm  B. 15mm C. 85mm  D. 89mm  

Câu 12. Sóng kết hợp là hai sóng có 

 A. cùng tần số và độ lệch pha không đổi theo thời gian. 

 B. cùng tần số và độ lệch pha thay đổi theo thời gian.  

 C. cùng tần số, cùng biên độ.  

 D. cùng tần số, cùng phương. 

Câu 13. Đặt điện áp xoay chiều 100 2 cos(100 )
3

u t


   (V) vào mạch điện thì cường độ dòng điện qua 

mạch là 2cos(100 )
6

i t


   (A). Công suất tiêu thụ của mạch điện bằng 

 A. 100 6 (W).  B. 100 3 (W).  C. 50 6 (W). D. 50 3 (W).  

Câu 14. Trong hiện tượng giao thoa với hai nguồn đồng bộ A và B, chu kì T = 0,2s, Điểm M là cực đại giao 

thoa cách A 15cm, cách B 30cm, giữa M và trung trực của AB có 3 dãy cực tiểu. Vận tốc truyền sóng là: 

 A. 37cm/s.  B. 30cm/s.  C. 58cm/s. D. 25cm/s.  

Câu 15. Cho mạch điện xoay chiều RLC mắc nối tiếp. Đặt vào hai đầu mạch điện một điện áp xoay chiều có 

biểu thức 0 su U co t . Điều kiện để có cộng hưởng điện trong mạch là: 

 A. 2LC R   B. LC = R 2   C. 2 1LC  . D. 2LC   

Câu 16. Một chất điểm dao động điều hòa theo phương trình x = 4cos4 t (cm). Thời gian chất điểm đi 

được quãng đường 8cm kể từ lúc bắt đầu dao động là 

 A. 0,25s.  B. 0,75s. C. 0,125s.  D. 0,167s.  

Câu 17. Một vật dao động điều hoà trong thời gian 1 phút vật thực hiện được 300 dao động toàn phần. 

Người ta kéo vật ra khỏi vị trí cân bằng một đoạn 4cm rồi thả nhẹ cho nó dao động. Chọn thời điểm ban đầu 

là lúc vật đi qua vị trí cân bằng theo chiều âm. Phương trình dao động của vật: 

 A. x = 4cos(10πt - 
2


)cm. B. x = 4cos(10t + 

2


)cm.  
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 C. x = 4cos(10πt + 
2


)cm. D. x = 4cos(10t)cm.  

Câu 18. Một vật thực hiện đồng thời hai dao động điều hoà có phương trình:  1x 6cos 10t 6  , 

 2 2x A cos 10t 3   (x1, x2 tính bằng cm, t tính bằng s), biết vận tốc cực đại của vật là 100 cm/s. Biên độ 

A2 của dao động thứ hai là 

 A. 10 cm.  B. 8 cm.  C. 5 cm. D. 6 cm.  

Câu 19. Khi nói về sóng cơ học, phát biểu nào sau đây là sai? 

 A. Sóng cơ học là sự lan truyền dao động cơ học trong môi trường vật chất. 

 B. Sóng cơ học có phương dao động vuông góc với phương truyền sóng là sóng ngang. 

 C. Sóng cơ học truyền được trong tất cả các môi trường rắn, lỏng, khí và chân không. 

 D. Sóng âm truyền trong không khí là sóng dọc 

Câu 20. Đặt điện áp xoay chiều vào mạch có RC mắc nối tiếp. Tổng trở của mạch là 

 A. 
2 21

( )R
C

 .  B. 2 2( )R C .  C. 
2 21

( )R
C

 .  D. 2 2( )R C . 

Câu 21. Trong một thí nghiệm về giao thoa sóng nước, hai nguồn sóng kết hợp dao động cùng pha tại hai 

điểm A và Bcách nhau 16cm. 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. 10  B. 11  C. 9 D. 12  

Câu 22. Một sóng truyền trên sợi dây đàn hồi rất dài với tần số 500Hz, người ta thấy khoảng cách giữa hai 

điểm gần nhất dao động cùng pha là 80cm. Vận tốc truyền sóng trên dây là: 

 A. v = 400cm/s B. v = 6,25cm/s  C. v = 16m/s  D. v = 400m/s  

Câu 23. Phát biểu sai về véc tơ gia tốc của một vật dao động điều hòa: 

 A. có chiều luôn hướng về vị trí cân bằng. B. có chiều luôn cùng chiều chuyển động. 

 C. có độ lớn bằng 0 ở vị trí cân bằng. D. có giá trị dương khi vật có li độ âm. 

Câu 24. Khi một sóng âm truyền từ không khí vào nước thì  

 A. tần số sóng và tốc độ truyền sóng không đổi.  B. tần số sóng tăng, bước sóng không đổi.  

 C. tần số sóng và bước sóng tăng.                   D. tần số sóng không đổi, tốc độ truyền sóng tăng. 

Câu 25. Khi cho một dây đàn có chiều dài 90cm dao động với tần số 12Hz thì trên dây có sóng dừng. Biết 

tốc độ truyền sóng trên dây là 3,6 m/s. Số bụng sóng có trên dây là 

 A. 4.  B. 6.  C. 3. D. 7.  

Câu 26. Đặt điện áp u=U 2 cost V vào hai đầu đoạn mạch gồm cuộn cảm thuần mắc nối tiếp với một biến 

trở R. Ứng với hai giá trị R1=20Ω và R2=80Ω của biến trở thì công suất tiêu thụ trong đoạn mạch đều bằng 

400 W. Giá trị của U là 

 A. 100 2 V.  B. 100 V.  C. 400 V. D. 200 V.  

Câu 27. Một con lắc đơn gồm vật khối lượng 100g, dây treo có chiều dài 1m, kéo vật ra khỏi vị trí cân bằng 

một góc 10
0
 rồi buông không vận tốc đầu cho vật dao động điều hòa. Lấy g = 10m/s

2
. Năng lượng dao động 

của vật là 

 A. 0,015J.  B. 50J.  C. 0,2J. D. 1,15J.  



4/4 - Mã đề 557 

Câu 28. Đặt điện áp xoay chiều 100 2 cos(100 )
4

u t


   (V) vào hai đầu mạch có RLC mắc nối tiếp với R 

= 25 ( ),L = 
1

H
2π

, -44
C .10  F

π
 . thì cường độ dòng điện qua mạch là 

 A. 4cos100i t (A).  B. 4cos(100 )
2

i t


  (A).  

 C. 2 2 cos100i t (A). D. 2 2 cos(100 )
2

i t


  (A). 

Câu 29. Điện áp xoay chiều 220 2 cos100u t  (V) có giá trị hiệu dụng là 

 A. 110 2 (V).  B. 220 (V). C. 110 (V).  D. 220 2 (V).  

Câu 30. Trong giờ thực hành, một học sinh mắc đoạn mạch AB gồm điện trở thuần 40 , tụ điện có điện 

dung C thay đổi được và cuộn dây có độ tự cảm L nối tiếp nhau theo đúng thứ tự trên. Gọi M là điểm nối 

giữa điện trở thuần và tụ điện. Đặt vào hai đầu đoạn mạch AB một điện áp xoay chiều có giá trị hiệu dụng 

200V và tần số 50 Hz. Khi điều chỉnh điện dung của tụ điện đến giá trị Cm thì điện áp hiệu dụng giữa hai đầu 

đoạn mạch MB đạt giá trị cực tiểu bằng 75 V. Điện trở thuần của cuộn dây là: 

 A. 16 .  B. 30 .  C. 40 .  D. 24 .  

------ HẾT ------ 

 


