
 ĐỀ ÔN LUYỆN GIỮA KÌ 1 

Phần A. Trắc nghiệm (4 điểm) 

Câu 1. Nghiệm của phương trình cos2 cos4 1x x  thuộc đoạn ;     là 

A. ; 0; .
2


   B. 0; ; .

2


  C. ;0; .   D. ; ; .

2 2

 
   

Câu 2. Gọi X là tập nghiệm của phương trình  
3

cot 2 30 .
3

ox


   Khi đó 

A. 30 .o X  B. 75 .o X  C. 45 .o X  D. 75 .o X   

Câu 3. Cho hình bình hành ABCD. Phép tịnh tiến 
AB AD

T


biến điểm A thành điểm 

A. A’ đối xứng với A qua C. B. A’ đối xứng với D qua C.  

C. O là giao điểm của AC và BD. D. C. 

Câu 4. Trong mặt phẳng tọa độ Oxy cho  1; 1v   , điểm  3;1 .M  Tọa độ của các điểm A sao 

cho  
v

A T M  là 

A.  1;0 .  B.  2; 2 .  C.  0; 2 .  D.  2;0 .  

Câu 5. Trong mặt phẳng có 18 điểm phân biệt, trong đó không có ba điểm nào thẳng hàng. Số 

vecto có điểm đầu và điểm cuối thuộc tập điểm đã cho là 

A. 2

18
.A                B. 2

18
.C  C. 6.

 
D. 

18!
.

2
  

Câu 6. Hỏi có bao nhiêu cách xếp học sinh trong tổ thành hàng dọc sao cho học sinh nam và 

nữ đúng xen kẽ nhau? 

A. 4!5!.                B. 4! 5!.  C. 9!.
 

D. 9 9

4 5
. .A A   

Câu 7. Cho hình chóp S.ABCD đáy ABCD là hình bình hành. Gọi I, J lần lượt là trọng tâm của 

các tam giác SAB và SAD. E, F lần lượt là trung điểm của AB và AD. Trong các mệnh đề sau, 

mệnh đề nào đúng? 

A. IJ // (SBD).  B. IJ // (SEF).   C. IJ // (SAB).   D. IJ // (SAD). 

Câu 8. Cho hình chóp S.ABCD đấy ABCD là hình bình hành tâm O. gọi M, N lần lượt là trung 

điểm của SA và SB. Giao tuyến của hai mặt phẳng (MNC) và (ABD) là đường nào trong các 

đường thẳng sau đây? 

A. OA. B. OM. C. OC. D. CD. 

  



Phần B. Điền đáp số (2,5 điểm) 

Câu 1. Phương trình lượng giác cot2 .cot3 1x x   có nghiệm là 

 ................................

Đáp số: 

Câu 2. Cho  4; 2v   và đường thẳng :2 5 0.d x y    Phương trình của đường thẳng d’ là ảnh 

của d qua 
v

T  là 

Đáp  án: 

 ................................ 

Câu 3. Có 5 bì thư khác nhau và có 8 con tem khác nhau. Chọn từ đó ra 3 bì thư và 3 con tem 

sau đó dán 3 con tem lên 3 bì thư đã chọn. Biết rằng một bì thư chỉ dán 1 con tem. Hỏi có bao 

nhiêu cách dán? 

Đáp  án:  

Câu 4. Giải phương trình 3 3 14x

x x
A C x   (x là ẩn số) 

Đáp án:  

Câu 5. Cho tứ diện ABCD. Lấy M là một điểm thuộc miền trong của tam giác ABC. Gọi (∝) là 

mặt phẳng qua M và song song với các đường thẳng AB và CD. Thiết diện tạo bởi (∝) và tứ 

diện ABCD là hình gì? 

                                                                                                                              Đáp án:  

Phần C. Tự luận (3,5 điểm) 

Bài 1. Có bao nhiêu cách xếp chỗ cho 4 bạn nữ và 6 bạn nam ngồi vào 10 ghế mà không có hai 

bạn nữ nào ngồi cạnh nhau, nếu 

a)  Ghế sắp thành hàng ngang ? 

b)  Ghế sắp quanh một bàn tròn ? 

Bài 2. Cho hình chóp S.ABCD có đáy là hình thang ABCD với đáy là AB và CD, AC cắt BD tại 

O. Biết AB = 2CD. Gọi I và J lần lượt là trọng tâm của các tam giác SAD và SBC.   

a) Chứng minh IJ song song với với (ABCD). Tìm giao điểm K của BI với (SAC). 

b) Tìm thiết diện tạo bởi mặt phẳng (AIJ) với hình chóp. 

c) Giả sử SD cắt (AIJ) tại N. BN cắt SO ở H. Tính tỉ số 
BH

BN
 

 


