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ĐỀ THI DÀNH CHO THÍ SINH CÁC LỚP 10/3 ĐẾN 10/11 

Câu 1 ( ID: 91398 ) (3.00 điểm) Giải các bất phƣơng trình sau: 

1)              2)   
    

   
       3) (    )(    )    

Câu 2 ( ID: 91400  ) (2.00 điểm) Tìm tất cả các giá trị của m để phƣơng trình (    )   

 (    )      có hai nghiệm phân biệt. 

Câu 3 ( ID: 91402 )  (2.00 điểm) 

1. Cho   s   
  

 
 (
 

 
    ). Tính các giá trị lƣợng giác sau: si   t    si   . 

2. Chứng minh rằng đẳng thức lƣợng giác sau: 
     (   )      

       
   s   

Câu  4  ( ID: 91404 )  (2.50 điểm) Trong mặt phẳng với hệ tọa độ Oxy, cho hai điểm  (   )  (
 

 
   ) 

và đƣờng thẳng Δ có phƣơng trình:         . 

1) Tính khoảng cách từ điểm A đến đƣờng thẳng Δ. 

2) Viết phƣơng trình tham số của đƣờng thẳng d đi qua B và vuông góc với đƣờng thẳng Δ. 

3) Viết phươ g trì h tổ g quát  ủ  đường thẳng chứa AB. 

4) Tí h gó  giữ  h i đường thẳ g AB và Δ. 

Câu 5 ( ID:91408  ) (1.50 điểm) 

Trong mặt phẳng với hệ tọa độ Oxy, cho đƣờng tròn (C) và đƣờng thẳng d lần lƣợt có phƣơng trình: 

( )                  và             . 

1) Xác định tâm I và bán kính R của đƣờng tròn (C). 

2) Tìm trên đƣờng tròn (C) các điểm M sao cho khoảng cách từ điểm M đến đƣờng thẳng d bằng 
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