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Thời gian làm bài : 120 phút, không kể thời gian phát đề

Bài 1 ( ID : 84462 ). (3,0 điểm) Cho hàm số y 

2x 1
.
x 1

1. Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị (C) của hàm số.
2. Viết phương trình tiếp tuyến của đồ thị (C), biết rằng tiếp điểm cách điểm A  0;1 một
khoảng bằng 2.
Bài 2 ( ID : 84463 ). (1,0 điểm) Tìm giá trị lớn nhất, giá trị nhỏ nhất của hàm số

f ( x)  x  5  4  x 2 .
Bài 3 ( ID : 84464 ). (1,0 điểm) Cho hàm số y  2 x 4  m2 x 2  m2  1 ( m là tham số thực).
Tìm tất cả các giá trị của m để đồ thị hàm số có ba điểm cực trị A, B, C sao cho bốn điểm O, A,
B, C là bốn đỉnh của một hình thoi ( với O là gốc của hệ trục tọa độ xOy ).
Bài 4 ( ID : 84465 ). (4,0 điểm) Cho hình lăng trụ ABC.A’B’C’ có đáy ABC là tam giác đều
cạnh a. Hình chiếu vuông góc của điểm A’ trên mặt phẳng (ABC) là tâm O của đường tròn ngoại
tiếp tam giác ABC, góc tạo bởi cạnh bên AA’ với mặt đáy (ABC) là 600.
1. Chứng minh rằng BCC’B’ là hình chữ nhật.
2. Tính thể tích của khối lăng trụ ABC.A’B’C’.
3. Tính khoảng cách giữa hai đường thẳng CC’ và A’B.
4. Xác định tâm và bán kính mặt cầu ngoại tiếp hình chóp A’.ABC.
Bài 5 ( ID : 84466 ). (1,0 điểm) Cho x, y là hai số thực dương. Chứng minh rằng
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>> Để xem đáp án chi tiết của từng câu truy cập trang http://tuyensinh247.com/ và nhập mã ID câu

