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Đề Minh Höa Lớp 11 và lớp 12. 
ĐỀ SỐ 1 

A.TRẮC NGHIỆM 

Câu 1: Khối lăng trụ có diện tích đáy 15B  , chiều cao 6.h   Thể tính khối lăng trụ đã cho bằng 

 A. 45.  B. 21.  C. 30.  D. 90.  

Câu 2: Thể tích khối chóp có diện tích đáy 2a  và chiều cao a  bằng 

 A. 31
.

3
a  B. 3.a  C. 34

.
3
a  D. 33 .a  

Câu 3: Tập xác định của hàm số  2log 3y x   là 

 A.  3; .  B.  0; .  C.  3; .  D.  \ 3 .ℝ  

Câu 4: Diện tích xung quanh hình trụ bán kính đáy r  và đường sinh l  được tính theo công thức 
nào dưới đây? 

 A. 
1

.
2

xqS rl  B. .xqS rl  C. 
1

.
3

xqS rl  D. 2 .xqS rl  

Câu 5: Cho hàm số  y f x  có bảng biến thiên như sau 

 
Hàm số đồng biến trên khoảng nào dưới đây? 

 A.  ; .   B.  1; .  C.  0; .  D.  1; .   

Câu 6: Cho hàm số  f x  có đạo hàm         2 3 4
1 2 2 3 .f x x x x x       Số điểm cực trị của 

hàm số đã cho là 

 A. 4.  B. 3.  C. 2.  D. 1.  

Câu 7: Tập nghiệm của bất phương trình 2log 3x   là 

 A.  9; .  B.  6; .  C.  8; .  D.  3; .  

Câu 8: Cho hàm số  y f x  có bảng xét dấu của đạo hàm như sau: 
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Hàm số đã cho đạt cực tiểu tại điểm nào sau đây? 

 A. 2.x   B. 0.x   C. 3.x   D. 1.x    

Câu 9: Tiệm cận đứng của đồ thị hàm số 
2

5

x
y

x





 là đường thẳng 

 A. 2. x  B. 2.x   C. 5.x    D. 5.x   

Câu 10: . Gọi M và m lần lượt là giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất của hàm số 
2 3

2

x
y

x





 trên 

đoạn  0;1 . Giá trị của M+m bằng 

 A. 2.  B. 7

2
  C. 13

2
   D. 17

3
   

B.TỰ LUẬN 

Câu 11: Tìm các nghiệm nguyên của bất phương trình    
2

17 12 2 3 8  
x x

 là 

Câu 12: Cho hình chóp .S ABC  có đáy ABC  là tam giác vuông tại ,B  ,AB a  3,BC a  SA  

vuông góc với mặt phẳng đáy. Biết góc giữa SC  và ( )ABC  bằng 60 .  Tính thể tích của khối 

chóp .S ABC . 

Câu 13: Cho khối chóp tam giác .S ABC  có ( ),SA ABC  tam giác ABC  có độ dài ba cạnh là 

5 ,AB a  8 ,BC a  7 ,AC a  góc giữa SB  và và mặt phẳng ( )ABC  bằng 45 .  Tính thể tích khối 

chóp .S ABC . 

Câu 14: Từ một hộp chứa 16 quả cầu gồm 7 quả màu đỏ và 9 quả màu xanh, lấy ngẫu nhiên 

đồng thời hai quả. Tính xác suất để lấy được hai quả cùng màu. 

Câu 15: Giải bất phương trình:    
2

32 4 log 25 3 0     
x x x  

Các em cố gắng học tốt để cống hiến cho Tổ quốc nhé! 

 


