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PHẦN CHUNG CHO TẤT CẢ THÍ SINH (7,0 điểm): 
Câu I (2,0 điểm)  

Cho hàm số  
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1. Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị (C) của hàm số đã cho. 
2. Gọi M là một điểm bất kì trên (C).  

a) Tiếp tuyến của (C) tại M cắt tiệm cận đứng và tiệm cận ngang lần lượt tại hai điểm A và B. Chứng 
minh rằng M là trung điểm của đoạn thẳng AB.  

b) Tìm tọa độ điểm M sao cho tiếp tuyến của (C) tại M  vuông góc với đường thẳng IM (I là giao 
điểm của hai đường tiệm cận). 

Câu II (2,0 điểm) 
1. Giải phương trình 0sin)cos23()2coscos2(3 2  xxxx  

2. Giải hệ phương trình 
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Câu III (1,0 điểm) 
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Câu IV (1,0 điểm) 
Cho hình chóp S.ABC có cạnh bên SA vuông góc với mặt đáy, SA = a 3 , góc ABC = (00<  < 900), 
AB = BC = a. Gọi H là trực tâm của tam giác ABC. Tính khoảng cách từ H đến mặt phẳng (SBC) và thể 
tích của tứ diện HSBC theo a  và  . 

Câu V (1,0 điểm)  
Cho x, y, z là ba số thực không âm thay đổi và thỏa mãn hệ thức x + y + z = 3. Tìm giá trị lớn nhất của 
biểu thức: 
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PHẦN RIÊNG (3,0 điểm): Thí sinh chỉ được làm một trong hai phần (phần A hoặc phần B) 
Phần A  
Câu VI.a (2,0 điểm) 

1. Trong mặt phẳng với hệ tọa độ Oxy, cho tam giác ABC có diện tích bằng 
2
1 . Tìm tọa độ  đỉnh A, biết 

rằng B(2; -1), C(1; -2) và trọng tâm G của tam giác thuộc đường thẳng ( ): x + y - 2 = 0. 
2. Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, cho ba điểm A(0; 1; 1), B(-1; 0; 2), C(3; 1; 0) và mặt phẳng   : 

3x - y + 2z + 6 = 0. Viết phương trình mặt cầu có tâm là giao điểm của    với trục Oz và  cắt mặt 
phẳng (ABC) theo một đường tròn có bán kính bằng 3. 

Câu VII.a (1,0 điểm)  
Biết tổng tất cả các hệ số trong khai triển nhị thức Niu-tơn của (1 + 2x2)n  bằng 6561. Tìm hệ số của số 
hạng x10 trong khai triển đó. 

Phần B  
Câu VI.b (2,0 điểm) 

1. Trong mặt phẳng với hệ tọa độ Oxy, cho hai đường tròn: 
                                     (C1): x2 + y2 + 4x - 2y - 20 = 0 và (C2): x2 + y2 - 10x = 0.   

Viết phương trình đường tròn (C) đi qua các giao điểm của (C1 ) và (C2), đồng thời có tâm nằm trên 
đường thẳng d : x + 6y - 6 = 0. 

2. Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, cho mặt cầu (S): x2 + y2 + z2 - 2x + 4y + 6z = 0. Gọi A, B, C lần 
lượt là các giao điểm (khác gốc tọa độ) của (S) với các trục Ox, Oy, Oz. Viết phương trình tiếp diện của 
mặt cầu (S) song song với mặt phẳng (ABC). 

 Câu VII.b (1,0 điểm) 
Giải bất phương trình   ( 02log)log8log 2
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…..Hết….. 

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


