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Họ tên:......................................

BÀI TẬP HỌC KÌ I NĂM HỌC 2015 – 2016

1 Nội dung ôn tập
• Phương trình lượng giác;

• Bài toán đếm - Xác suất - Nhị thức Newton;

• Tìm giao tuyến, thiết diện - Hai đường thẳng song song - Đường thẳng song song với mặt phẳng.

2 Bài tập

2.1 Phương trình lượng giác
Bài 1. Phương trình:...................................................................................

1. sin3x =−
√

3
2

2. 2sin(x+ π

3 )+
√

3 = 0

3. cos(x+3) = 1
3

4. sin(2x−15◦) =
√

2
2

5. cos(3x−450) =
√

3
2

6. cos3x− sin2x = 0

7. cos4x+1 = cos2x

8. cos2x−3cosx = cos2 x
2

9. cos6 x+ sin6 x = sin2x− 3
4

10. 4cos2(6x−2)+16cos2(3x−1) = 13

11. cos(10x+12)+4
√

2sin(5x+6) = 5

12. (sin2x+
√

3cos2x)2 = cos(2x− π

6 )

13. (1+ sin2x)(1− tanx) = 1+ tanx

14. tan3x+ cos6x = 1

15. sin3x = cos2 2x− sin2 2x

16. sin2x+ sin
(

x− π

4

)
= 0

17. sin5x+2sin2 3x = 1

18. cos2 3x+ sin2 2x = 1

Bài 2. Phương trình:...................................................................................

1. 5cosx−12sinx = 1

2.
√

2cos3x−
√

6cos3x+
√

6 = 0

3. 5sinx+6cosx = 7

4. cos7x−
√

3sin7x =−
√

2

5. sinx− cosx = 1−
√

3
2

6.
√

3cosx+ sinx =
√

2

7. 2sinx−
√

3cosx =−1

8.
√

2cos6x+
√

2sin6x =−1

9. 3sinx−5cosx =
√

17

10. sin2 x+ sinxcosx+2cos2 x = 4

11. sin2 x−3sinxcosx+1+ cos2x = 0

12. 3sin2 x+5cos2 x−2cos2x−4sin2x = 0

13. 4cos2 x+3sinxcosx− sin2 x = 3

14. 2sin2 x− sinxcosx− cos2 x = 2

Bài 3. Phương trình:...................................................................................
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1. sinx+ sin2x+ sin3x = 0

2. sin3x+ sin2x+ sinx = 1+ cosx+ cos2x

3. sin2 x+ sin2 2x+ sin2 3x+ sin2 4x = 2

4. cos4x+ cos2x+
√

2cosx = 0

5. cos5x+ cos3x = sin6x− sin2x

6. cos3x− cos4x+ cos5x = 0

7. sin7x− sin3x = cos5x

8. cos2 x− sin2 x = sin3x+ cos4x

9. cos2x− cosx = 2sin2 3x
2

10. 4sin3x+ sin5x−2sinxcos2x = 0

11. sin7x+ cos3x+ sinx = 0

12. sin7xsin9x = sin5xsin11x

13. sin2 x+ sin2 3x
2 + sin2 2x+ sin2 9x

2 = 2

14. sin4 x+ cos2 x = cos4x

15. 1+ cosx+ cos2x+ cos3x = 0

16. sin7xcos3x = sin11x+ cos9x

17. cosx+ cos3x+ cos5x = 0

18. sin3xsin9x = sin5xsin7x

19. cos7xcos3x = cos14xcos10x

20. sin11xcos6x = sin9xcos4x

21. sinxcos2x+ sin2xcos5x = sin3xcos5x

22. sin2 2x+ sin2 3x+ sin2 4x+ sin2 9x = 2

23. cos3 xsin3x+ cos3xsin3 x = 3
4

2.2 Bài toán đếm - Xác suất
Bài 4. Chứng minh rằng:

1. k(k−1)Ck
n = n(n−1)Ck−2

n−2

2. Ck
n.C

p−k
n−k =Cp

n .Ck
p

3. Cr
n =

n
rCr−1

n−1

4. Cm+1
n +Cm−1

n +2Cm
n =Cm+1

n+2

Bài 5. Giải phương trình:

1. A3
n = 20n

2. A3
x +5A2

x = 2(x+15)

3. 3A2
n−A2

2n +42 = 0

4. 2Pn +6A2
n−PnA2

n = 12

5.
A4

n

A3
n+1−Cn−4

n
=

24
23

6.
1

Cx
4
− 1

Cx
5
=

1
Cx

6

7. Cx+4
10+x =C2x−10

10+x

8. A2
x−2 +Cx−2

x = 101

9. Cx+3
8+x = 5A3

x+6

10.
(n+1)!
(n−1)!

= 72

Bài 6.

1. Trong lớp có 18 nam và 12 nữ. Hỏi có nhiêu cách chọn 1 bạn làm lớp trưởng?

2. Trên giá có 10 sách Toán, 13 sách Lý, 17 sách Hóa. Hỏi có bao nhiêu cách chọn 1 quyển sách?

3. Từ các số 1,2,3,4,5,6,7,8,9 có bao nhiêu cách chọn một số hoặc là số chẵn hoặc là số nguyên tố?

4. Lớp có 40 học sinh đăng kí chơi ít nhất một hai trong môn bóng đá và cầu lông. Có 30 em dăng kí
bóng đá và 25 em đăng kí cầu lông. Hỏi có bao nhiêu em đăng kí cả hai môn thể thao?

Bài 7. Lập các số tự nhiên từ tập A = {0;1;2; ....;9}. Hỏi lập được bao nhiêu số tự nhiên:
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1. Có 6 chữ số.

2. Có 6 chữ số khác nhau.

3. Có 5 chữ số khác nhau, trong đó có 3 chữ số
chẵn và 2 chữ số lẻ.

4. Có 6 chữ số khác nhau, trong đó có 3 chữ số
chẵn đứng liền nhau và 3 chữ số lẻ đứng liền
nhau.

5. Có 5 chữ số khác nhau, trong đó có mặt chữ

số 5 và không có mặt chữ số 0.

6. Có 4 chữ số khác nhau, trong đó có chữ số 5
và 0 đứng liền nhau.

7. Có 4 chữ số mà tổng các chữ số của nó là số
lẻ.

8. Chẵn và có 5 chữ số khác nhau, trong đó luôn
có mặt chữ số 4.

9. Chia hết cho 5 và có 4 chữ số khác nhau.

Bài 8. Một lớp học có 20 học sinh nam và 15 học sinh nữ. Giáo viên chủ nhiệm muốn chọn một học sinh
nam hoặc nữ dự trại hè của trường, hỏi có bao nhiêu cách chọn? Giáo viên chủ nhiệm muốn chọn một
học sinh nam và một học sinh nữ dự lễ hội Hóa trang, hỏi có bao nhiêu các chọn? Đáp số: 35 cách, 300
cách.

Bài 9. Gieo một đồng xu có hai mặt S, N ba lần. Hãy mô tả không gian mẫu. Gọi A là biến cố "mặt ngửa
xuất hiện ít nhất một lần", hãy xác định biến cố A? Tính xác suất của biến cố A? Tính xác suất để mặt
ngửa xuất hiện đúng hai lần?

Bài 10. Một hộp đựng 4 viên bi xanh, 3 viên bi đỏ và 2 viên bi trắng. Chọn ngẫu nhiên 2 viên bi. Tính
xác suất để chon được 2 viên bi cùng màu? Tính xác suất để chọn được 2 viên bi khác màu?

Bài 11. Một hộp chứa 4 quả cầu màu đỏ, 5 quả cầu màu xanh và 7 quả cầu màu vàng. Lấy ngẫu nhiên
cùng lúc ra 4 quả cầu từ hộp đó. Tính xác suất sao cho 4 quả cầu được lấy ra có đúng một quả cầu màu
đỏ và không quá hai quả cầu màu vàng. Đáp số: 740

1820 .

Bài 12.

1. Cho tập A = {0,1,2,3,4,5}, từ A có thể lập được bao nhiêu số tự nhiên gồm 5 chữ số khác nhau,
trong đó nhất thiết phải có chữ số 0 và 3. Đáp số: 384.

2. Có bao nhiêu số tự nhiên có 5 chữ số khác nhau mà trong mỗi số luôn luôn có mặt hai chữ số chẵn
và ba chữ số lẻ. Đáp số: 960.

3. Gọi S là tập hợp các số tự nhiên có hai chữ số. Chọn ngẫu nhiên một số từ tập hợp S. Tính xác suất
để số được chọn có chữ số hàng đơn vị và hàng chục đều là chữ số chẵn. Đáp số 2/9.

Bài 13. Chọn bốn quân bài trong một cỗ bài tú lơ khơ gồm 52 quân bài. Tính xác suất để chọn được 4
quân K? Tính xác suất để chọn được đúng một quân K? Tính xác suất để chọn được ít nhất một quân K?

Bài 14. Gieo một đồng xu rồi gieo một con súc sắc. Hãy mô tả không gian mẫu? Tính xác suất của biến
cố A: "đồng xu xuất hiện mặt sấp"? Tính xác suất của biến cố B: "con súc sắc xuất hiện mặt 6 chấm"?
Tính xác suất của biến cố C: "con súc sắc xuất hiện mặt lẻ"? Chứng minh A và B là hai biến cố độc lập.

2.3 Nhị thức Newton

Bài 15. Khai triển các nhị thức: (2− x)7,(3x+ y)6,(x+ 2
x )

8,(1−
√

x)6,
(
2x+ 1

2

)6
,
(
x2− 3

x

)7
;

Bài 16. Tìm số hạng chứa x15 trong khai triển (3− x3)7.

Bài 17. Tìm hệ số của x7 trong khai triển (2x−1)11? Tìm hệ số của x25y10 trong khai triển
(
x3 + xy

)15.

Bài 18. Tìm hệ số của x8 trong khai triển (x2 +2)n, biết: A3
n−8C2

n +C1
n = 49. Đáp số: 280.

Bài 19. Biết hệ số của x2 trong khai triển của (1+3x)n bằng 90. Hãy tìm n?

Bài 20. Tính tổng các hệ số của khai triển (3x−2)2015.
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2.4 Hình học không gian
Bài 21. Cho chóp S.ABCD có AD không song song với BC. Lấy điểm I thuộc SA sao cho SA = 3IA, điểm
J bất kì thuộc SC, M là trung điểm SB và G là trọng tâm tam giác SCD.

1. Tìm giao tuyến của (SAD) và (SBC);

2. Tìm giao điểm E của AB và (IJM);

3. Tìm giao điểm F của BC và (IJM);

4. Tìm giao điểm N của SD và (IJM);

5. Gọi H là giao điểm của MN và BD, chứng minh
H,E,F thẳng hàng;

6. Chứng minh IG song song (ABCD);

7. Tìm giao tuyến của (BIG) và (ABCD).

Bài 22. Cho tứ diện ABCD có M là một điểm trên cạnh AB. Mặt phẳng (α) qua M đồng thời song song
với hai đường thẳng AC và BD.

1. Tìm giao tuyến của mặt phẳng (α) với các mặt của tứ diện.

2. Thiết diện của tứ diện cắt bởi mặt phẳng mặt phẳng (α) là gì?

Bài 23. Cho hình chóp S.ABC có G là trọng tâm tam giác SAC, I là điểm thuộc AB sao cho AI = 2BI.
Chứng minh IG ‖ (SBC). Xác định giao tuyến của hai mặt phẳng (SIG) và (SBC). Xác định thiết diện
của hình chóp cắt bởi mặt phẳng (α) đi qua I đồng thời song song với SB và BC?

Bài 24. Cho hình chóp S.ABCD có đáy là hình bình hành. Gọi M,N,P là trung điểm SB,BC,SD

1. Tìm giao tuyến của (SAC) và (SBD); (SAB) và (SCD); (SCD) và (MNP);

2. Tìm giao điểm của CD và (MNP); giao điểm của AB và (MNP);

3. Tìm giao tuyến của (SAC) và (MNP), suy ra thiết diện của hình chóp và (MNP).

Bài 25. Cho hình chóp S.ABCD có đáy là hình bình hành tâm O. Gọi M, N, P lần lượt là trung điểm của
SB, SD và OC.

1. Chứng minh MN song song với (ABCD). Xác định giao tuyến của (MNP) và (ABCD).

2. Tìm giao tuyến của mặt phẳng (MNP) với mặt phẳng (SAC).

3. Tìm giao điểm của SA với mặt phẳng (MNP).

4. Tìm thiết diện của hình chóp với mặt phẳng (MNP).

5. Mặt phẳng (MNP) cắt các cạnh SA, BC,CD lần lượt tại I, J, K. Tính IA
IS , JB

JC và KC
KD .

Bài 26. Cho hình chóp S.ABCD có đáy là hình thang với AB ‖CD và AB >CD. Gọi M và N lần lượt là
trung điểm của SB,SC.

1. Chứng minh MN song song với (ABCD), xác định giao tuyến của (AMN) và (ABCD)?

2. Tìm giao tuyến của (SAD) với (SBC)?

3. Tìm giao điểm của đường thẳng SD với mặt phẳng (AMN)?

4. Tìm thiết diện của hình chóp S.ABCD với mặt phẳng (AMN)?
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3 Đề thi thử
SỞ GD-ĐT NAM ĐỊNH ĐỀ KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG HỌC KÌ I

Trường THPT Xuân Trường B Năm học 2015 – 2016
ĐỀ THAM KHẢO MÔN TOÁN 11

gachduoi@gmail.com (Thời gian làm bài: 90 phút)

[ĐỀ SỐ 1]

Câu 1. (2,0đ) Tìm Tập xác định của các hàm số sau:

1. y =
sinx+ cosx

2sinx−2cosx
2. y =

tan4x
tan2 x−1

Câu 2. (2,0đ)
1. Trong mặt phẳng tọa độ Oxy, cho đường thẳng d : 2x− y+2 = 0. Tìm ảnh của d qua phép quay tâm O
góc quay 270◦.
2. Trong mặt phẳng tọa độ Oxy, cho điểm I(2;−3) và đường tròn (C) : x2+y2−2x+2y−7 = 0. Tìm ảnh
của đường tròn (C) qua phép vị tự tâm I tỉ số k =−3.

Câu 3. (5,0đ) Giải các Phương trình sau:

1. sin3x+ cos2x = 0

2. 2tanx+ cotx−3 = 0

3. sin2x+4(cosx− sinx) = 4

4. sin2x+ cos2x−3sinx− cosx+1 = 0

Câu 4. (1,0đ) Tìm nghiệm thuộc đoạn [0;2013] của PT: sin(
5x
2
− π

4
)− cos(

x
2
− π

4
) =
√

2cos
3x
2

[ĐỀ SỐ 2]

Câu 1. (2,0đ) Tìm Tập xác định của các hàm số sau:

1. y =
sinx+ cosx

2sinx−2cosx
2. y =

tan4x
tan2 x−1

Câu 2. (2,0đ)
1. Trong mặt phẳng tọa độ Oxy, cho đường thẳng d : 2x− y+2 = 0. Tìm ảnh của d qua phép quay tâm O
góc quay 270◦.
2. Trong mặt phẳng tọa độ Oxy, cho điểm I(2;−3) và đường tròn (C) : x2+y2−2x+2y−7 = 0. Tìm ảnh
của đường tròn (C) qua phép vị tự tâm I tỉ số k =−3.

Câu 3. (5,0đ) Giải các Phương trình sau:

1. sin3x+ cos2x = 0

2. 2tanx+ cotx−3 = 0

3. sin2x+4(cosx− sinx) = 4

4. sin2x+ cos2x−3sinx− cosx+1 = 0

Câu 4. (3,0đ) Cho hình chóp S.ABCD có đáy là hình thang ABCD với đáy lớn AD dài gấp đôi đáy nhỏ
BC. Gọi I là trung điểm AD.
1. Xác định giao tuyến của hai mặt phẳng (SBC) và (SAD)
2. Chứng minh: IC ‖ (SAB)
3. Lấy M là một điểm trên cạnh SD. Xác định thiết diện của hình chóp khi cắt bởi mp(IBM).

————HẾT————

CHÚC CÁC EM ĐẠT KẾT QUẢ CAO!
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