
Lời giải Đề thi thử tốt nghiệp THPT môn Toán Sở GD Nam Định 2021

BẢNG ĐÁP ÁN

1.C 2.A 3.B 4.B 5.B 6.A 7.D 8.B 9.A 10.A
11.A 12.C 13.C 14.B 15.A 16.D 17.A 18.B 19.B 20.A
21.B 22.B 23.D 24.B 25.A 26.C 27.A 28.B 29.C 30.D
31.D 32.B 33.B 34.A 35.C 36.C 37.D 38.B 39.A 40.C
41.B 42.A 43.A 44.C 45.B 46.B 47.A 48.C 49.D 50.B

Câu 1: Từ các chữ số , , , ,  có thể lập được tất cả bao nhiêu số tự nhiên có  chữ số đôi một
khác nhau?

A. . B. . C. . D. .
Lời giải

Chọn C

Mỗi số tự nhiên có  chữ số đôi một khác nhau được lập từ các chữ số , , ,  ,  là một

chỉnh hợp chập  của  phần tử.

Vậy số các số tự nhiên có  chữ số đôi một khác nhau là:  số.

Câu 2: Cho cấp số nhân  với số hạng đầu  và . Khi đó công bội  bằng

A. B. C. D. 
Lời giải

Chọn A

Ta có 

Câu 3: Cho hàm số có bảng biến thiên như hình vẽ sau.

Hàm số đã cho đồng biến trên khoảng

A. . B. . C. . D. .
Lời giải
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Chọn B

Dựa vào bảng biến thiên ta có hàm số đồng biến trên .

Câu 4: Cho hàm số  có đồ thị như hình vẽ bên dưới.

Mệnh đề nào sau đây đúng?

A. Hàm số đạt cực đại tại . B. Hàm số đạt cực tiểu tại .

C. Hàm số đạt cực đại tại . D. Hàm số đạt cực tiểu tại .
Lời giải

Chọn B

Dựa vào đồ thị hàm số ta thấy hàm số đạt cực đại tại  và đạt cực tiểu tại .

Câu 5: Chohàm số  liên tục trên  và có bảng xét dấu của  như sau:

Số điểm cực đại của hàm số  là

A . B. . C. . D. .
Lời giải

Chọn B

Theo bài ra ta lập được bảng biến thiên sau:

Từ bảng biến thiên ta có: Số điểm cực đại của hàm số  là .
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Câu 6: Phương trình đường tiệm cận ngang của đồ thị hàm số  là

A. . B. . C. . D. .
Lời giải

Chọn A

Tập xác định của hàm số .

Ta có:   Đồ thị hàm số có một tiệm cận ngang .

Vậy phương trình đường tiệm cận ngang của đồ thị hàm số đã cho là .

Câu 7: Đồ thị của hàm số nào dưới đây có dạng như đường cong trong hình bên?

A. . B. . C. . D. .
Lời giải

Chọn D

Nhìn vào hình dáng đồ thị thì không phải đồ thị của hàm trùng phương nên loại phương án A,C. 

Nhìn vào đồ thị hàm số ta thấy  nên loại phương án B. 

Vậy chọn phương án D. 

Câu 8: Đồ thị hàm số  cắt trục  tại điểm có tọa độ là

A. . B. . C. . D. .

Tài liệu Toán Hóa thi TN THPT 👉 https://o2.edu.vn 

https://o2.edu.vn/


Lời giải

Chọn B

Xét phương trình .

Cho  ta được .

Vậy tọa độ giao điểm của đồ thị hàm số đã cho với trục  là .

Câu 9: Với  là số thực dương khác ,  bằng

A. . B. . C. . D. .
Lời giải

Chọn A

Ta có: .

Câu 10: Hàm số  có đạo hàm là

A. . B. . C. . D. .
Lời giải

Chọn A

Áp dụng công thức .

Ta có .

Câu 11: Với  là số thực dương tùy ý,  bằng

A. . B. . C. . D. 

Lời giải

Chọn A

Ta có .

Câu 12: Nghiệm của phương trình  là

A. B. C. D. 
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Lời giải

Chọn C

Ta có 

Câu 13: Nghiệm của phương trình  là

A. . B. . C. . D. 
Lời giải

Chọn C

.

Vậy nghiệm của phương trình là .

Câu 14: Họ nguyên hàm của hàm số  là

A. . B. .

C. . D. .
Lời giải

Chọn B

Họ nguyên hàm của hàm số  là .

Câu 15: Trong các khẳng định sau, đâu là khẳng định SAI?

A. . B. .

C. . D. .
Lời giải

Chọn A

Ta có 

Câu 16: Cho . Khi đó  bằng

A. . B. . C. . D. .
Lời giải
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Chọn D

Ta có  .

Theo bài ra:  .

Vậy .

Câu 17: Tính tích phân .

A. . B. . C. . D. .
Lời giải

Chọn A

Cách 1: Dùng MTBT bấm .

Cách 2: Giải tự luận .

Câu 18: Số phức nghịch đảo của  là

A. . B. . C. . D. .
Lời giải

Chọn B

Ta có .

Vậy số phức nghịch đảo của  là .

Câu 19: Cho hai số phức  và . Môđun của số phức  bằng

A. . B. . C. . D. .
Lời giải

Chọn B

.
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.

Câu 20: Trên mặt phẳng tọa độ , biết  là điểm biểu diễn số phức . Phần thực của  bằng

A. . B. . C. . D. .
Lời giải

Chọn A

 là điểm biểu diễn số phức  nên . Do đó phần thực của  bằng .

Câu 21: Cho khối lăng trụ có diện tích đáy  và chiều cao . Thể tích của khối lăng trụ đã cho
bằng

A. . B. . C. . D. .
Lời giải

Chọn B

Ta có: Thể tích khối lăng trụ là .

Câu 22: Thể tích của khối chóp có chiều cao bằng  và diện tích đáy  là

A. . B. . C. . D. .
Lời giải

Chọn B

Thể tích của khối chóp là .

Câu 23: Thể tích của hình trụ có đường cao và đường kính đáy đều bằng  là

A. . B. . C. . D. .
Lời giải

Chọn D

Ta có  mà 

Vậy .

Câu 24: Cắt hình trụ   bởi một mặt phẳng đi qua trục của nó, ta được thiết diện là một hình vuông

cạnh bằng . Diện tích xung quanh của  bằng

A. . B. . C. . D. .
Lời giải
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Chọn B

Gọi thiết diện qua trục là hình vuông , ta có ; .

Vậy diện tích xung quanh của  là: .

Câu 25: Trong không gian , hình chiếu vuông góc của  lên mặt phẳng tọa độ  là
điểm có tọa độ

A. . B. . C. . D. .
Lời giải

Chọn A

Hình chiếu vuông góc của  lên mặt phẳng tọa độ  là .

Câu 26: Trong  không  gian  với  hệ  trục  tọa  độ  ,  xác  định  tọa  độ  tâm   của  mặt  cầu

.

A. . B. . C. . D. .
Lời giải

Chọn C

Phương  trình  dạng   với  điều  kiện   là

phương trình mặt cầu tâm  nên mặt cầu  có tâm .

Vậy chọn phương án C. 

Câu 27: Trong không gian với hệ trục tọa độ  , cho mặt phẳng  . Điểm nào

dưới đây không thuộc mặt phẳng ?

A. . B. . C. . D. .
Lời giải
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Chọn A

Lần lượt thay tọa độ các điểm  vào phương trình mặt phẳng . Ta thấy tọa độ điểm

 không thỏa mãn phương trình mặt phẳng .

Vậy chọn phương án A. 

Câu 28: Trong không gian , một véctơ chỉ phương của đường thẳng  là:

A. . B. . C. . D. .
Lời giải

Chọn B

Ta có 

Vậy một véctơ chỉ phương của đường thẳng  là .

Câu 29: Trên giá sách có  quyển sách Toán, 3 quyển sách Văn,  quyển sách Tiếng Anh (các quyển

sách đôi một khác nhau). Lấy ngẫu nhiên  quyển sách. Tính xác suất để trong ba quyển sách
lấy ra có ít nhất một quyển là Toán.

A. B. C. D. 
Lời giải

Chọn C. 

Số kết quả có thể khi chọn bất kì  quyển sách trong  quyển sách là 

Gọi  là biến cố ‘ Lấy được ít nhất  sách toán trong  quyển sách.’

 là biến cố ‘ Không lấy được sách toán trong  quyển sách.’

Ta có xác sút để xảy ra  là 

Câu 30: Hàm số nào dưới đây đồng biến trên khoảng ?

A. . B. . C. . D. .
Lời giải

Chọn D

Hàm số  đồng biến trên từng khoảng xác định không thỏa

Hàm số  nghịch biến trên từng khoảng xác định không thỏa
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Hàm số  có  vô nghiệm và , suy ra hàm số nghịch 

biến trên 

Với  thì hàm số  đồng biến trên khoảng .

Câu 31: Gọi  lần lượt là giá trị lớn nhất, nhỏ nhất của hàm số  trên đoạn .

Tổng  bằng

A. . B. . C. . D. .
Lời giải

Chọn D. 

Tập xác định .

; .

; ; .

Vậy ; .

Câu 32: Tìm số nghiệm nguyên của bất phương trình .

A. . B. . C. . D. Vô số.
Lời giải

Chọn B. 

Điều kiện của bất phương trình là .

Khi đó bất phương trình đã cho thành . (Do ).

So điều kiện ta được .

Do  nên .

Câu 33: Cho hàm số   liên tục trên   thỏa mãn ,   thì  
bằng

A. . B. . C. . D. .
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Lời giải
Chọn B. 

Ta có .

Câu 34: Cho số phức . Tìm môđun của số phức .

A. . B. . C. . D. .
Lời giải

Chọn A. 

Ta có: . Do đó: .

Vậy .

Câu 35: Cho hình chóp  có đáy  là hình vuông cạnh  và  vuông góc với

mặt phẳng đáy (tham khảo hình vẽ). Tính góc giữa đường thẳng  và mặt phẳng .

O

B

D C

A

S

A. . B. . C. . D. .

Lời giải

Chọn C. 

O

B

D C

A

S
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Gọi   là  giao  điểm  hai  đường  chéo   và   của  hình  vuông  .  Ta  có

 nên   là hình chiếu vuông góc của   lên mặt phẳng  

suy ra góc giữa đường thẳng  và mặt phẳng  là góc .

Trong tam giác vuông , ta có .

Câu 36: Cho hình lăng trụ đứng  . Cạnh bên  ,   là tam giác vuông tại   có

, (tham khảo hình vẽ). Tính khoảng cách từ đỉnh  đến mặt phẳng .

A. . B. . C. . D. .
Lời giải

Chọn C. 
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Gọi  là hình chiếu vuông góc của  lên .

Gọi  là hình chiếu vuông góc của  lên .

Ta có . Mặt khác  .

Ta có  .

Ta có , .

Suy ra: , nên .

Vậy .

Câu 37: Mặt cầu  có tâm  và tiếp xúc với mặt phẳng :  có phương
trình là

A. : . B. : .

C. : . D. : .
Lời giải

Chọn D. 

Mặt cầu  có tâm  và tiếp xúc với mặt phẳng  có bán kính là

.

Phương trình của  là: .

Câu 38: Trong không gian với hệ tọa độ , đường thẳng đi qua hai điểm ,   có
phương trình chính tắc là

A. . B. .

C. . D. .
Lời giải

Chọn B. 
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Ta có .

Đường thẳng  đi qua điểm  và nhận véctơ  làm véctơ chỉ phương. 

Vậy phương trình của  là .

Câu 39: Cho hàm số , đồ thị của hàm số  là đường cong trong hình vẽ bên. Giá trị nhỏ

nhất của hàm số  trên đoạn  bằng

A. . B. . C. . D. .
Lời giải

Chọn A. 

+ Ta có ; Dựa vào đồ thị hàm số  ta được

.

+ Bảng biến thiên
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Từ bảng trên ta suy ra .

Vậy chọn phương án A. 

Câu 40: Có bao nhiêu số nguyên dương  sao cho ứng với mỗi  có không quá  số nguyên  thỏa 

mãn ?
A. . B. . C.  . D. .

Lời giải

Chọn  C .

Đặt  thì ta có bất phương trình  hay  

Vì  nên , do đó Do 

Do mỗi giá trị có không quá giá trị nguyên của 

nên  hay , từ đó có  

Vậy có giá trị nguyên dương của .

Câu 41: Cho hàm số . Giá trị của tích phân  bằng

A. B. C. D. 
Lời giải:

Chọn B

+  liên tục trên  nên  liên tục trên , do đó tích phân cần tính là tồn tại.

+ Đặt  thì ; với  thì , với  thì .

+ Ta có 

 .

Câu 42: Có bao nhiêu số phức  thỏa mãn điều kiện ?

A. B. C. D. 
Lời giải:

Chọn A
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Cách 1: Đặt .

Phương trình cho trở thành .

+ Từ hệ có điều kiện  và 

+ Chia theo vế hai phương trình của hệ được .

+ Thay  vào phương trình thứ hai của hệ có 

.

+ Tìm được , do đó có đúng một số phức z thỏa mãn là .

Cách 2: Đặt  thì có 

Lấy modun hai vế ta được 

+ Thấy 

Với  thì , từ đó suy ra có duy nhất số phức z thỏa mãn yêu cầu.

Câu 43: Cho hình chóp   có mặt đáy làm tam giác vuông cân tại  ,  , đường thẳng  

vuông góc với mặt phẳng chứa đáy. Gọi  là trung điểm của cạnh , góc giữa mặt phẳng

 và mặt phẳng  bằng  thỏa mãn . Tính thể tích của khối chóp .

A. B. C. D. 
Lời giải:

Chọn A
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Đặt  và chọn hệ trục tọa độ  như hình vẽ.

+ Khi đó có .

Suy ra phương trình của là  nên có  là VTPT của .

Phương trình của  là  nên có  là VTPT của .

+ Từ  có  hay .

Giải phương trình được nghiệm duy nhất , suy ra .

Câu 44: Cho hình chóp   có  ,  mặt  đáy   là  tam giác  cân  tại   với

 (  là số dương cho trước). Diện tích của mặt cầu ngoại tiếp hình chóp

 là

A. B. C. D. 
Lời giải:

Chọn C
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+ Do   nên hình chiếu vuông góc của   lên mặt đáy   là điểm   là tâm

đường tròn ngoại tiếp đáy . Dễ thấy  là đối xứng của  qua  (hay  là hình
thoi).

+ .

Có bán kính mặt cầu ngoại tiếp  là .

Suy ra diện tích mặt cầu là .

Câu 45: Trong  không  gian  tọa  độ  ,  cho  mặt  phẳng  ,  đường  thẳng

 và điểm . Gọi  là đường thẳng đi qua điểm , cắt đường thẳng

 và song song với mặt phẳng . Phương trình của đường thẳng  là

A. B. 

C. D. 
Lời giải:

Chọn B

+ Gọi  thì  ,  . Khi đó có  vuông góc với

vectơ pháp tuyến của mặt phẳng  là  nên .
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+ Khi đó   khác  , đường thẳng   có một vectơ chỉ phương là  .

Đường  thẳng   qua  và  có  VTCP   nên  có  phương  trình  là

.

Câu 46: Cho hàm số  có đạo hàm liên tục trên  và bảng biến thiên của  như sau:

Hỏi hàm số  có mấy điểm cực tiểu?

A. B. C. D. 
Lời giải:

Chọn B

+ Hàm số  xác định trên , có .

+ Xét  hoặc 

Với (1), dùng phép đổi biến  thì  thành .

Với (2), dùng phép đổi biến  thì  thành .

Vẽ các đồ thị , ,  trên cùng mặt phẳng tọa độ:
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Từ  hình  vẽ  suy  ra:  ;  ,  dẫn  đến  kết  quả

 khi và chỉ khi .

+ Có bảng biến thiên của hàm số :

Vậy hàm số  có đúng hai điểm cực tiểu.

Câu 47: Cho hàm số . Có bao nhiêu giá trị thực của tham số  để bất phương

trình  nghiệm đúng với mọi  thuộc .

A. B. C. D. vô số
Lời giải:

Chọn A
+ Ta chứng minh được hai kết quả sau:

* .

*  đồng biến trên .

+ Theo đó có: 
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hay  với kí hiệu .

+ Khảo sát hàm số  ta có bảng biến thiên:

+  Từ  bảng  có:  .  Vậy  có
đúng một số thực m thỏa mãn yêu cầu.

Câu 48: Trong mặt phẳng tọa độ  xét đồ thị  và đường thẳng  (với ) cắt

nhau tại điểm  (tham khảo hình vẽ bên dưới).

Kí hiệu  là diện tích của hình phẳng giới hạn bởi các đường ,  và đường thẳng ; 

là diện tích hình phẳng giới hạn bởi các đường , ,  và . Giả sử rằng , hỏi
giá trị  thuộc khoảng nào sau đây?

A. B. C. D. 
Lời giải:

Chọn C

+ Ta có  nên phương trình của đường  là .

Suy ra .

+ Ta có  (với )

 (do )

Câu 49: Xét các số phức  thỏa mãn  và . Khi  đạt

giá trị nhỏ nhất, hãy tính .
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A. B. C. D. 
Lời giải:

Chọn D

+ Xét  là điểm biểu diễn số phức  thì  (với ) và có

 Tập hợp các điểm  là đường tròn tâm , bán kính là .

+ Xét  là điểm biểu diễn số phức , ta có

  Tập hợp các điểm  là đường thẳng .

 + Ta biết  . Bằng cách sử dụng hình học chỉ ra được

 đạt giá trị nhỏ nhất (bằng ) xảy ra khi và

chỉ khi  là giao của đoạn  và đường tròn ,  trùng .

- Tìm hình chiếu vuông góc  của  lên  được .

- Từ  được , suy ra .

Câu 50:  Trong  không  gian  tọa  độ  ,  cho  hai  mặt  cầu  ,

 và điểm . Gọi  là tâm của mặt cầu  và 

là mặt phẳng tiếp xúc với cả hai mặt cầu  và . Xét các điểm  thay đổi và thuộc mặt

phẳng  sao cho đường thẳng  tiếp xúc với mặt cầu . Khi đoạn thẳng  ngắn nhất

thì . Tính giá trị của .

A. B. C. D. 
Lời giải:

Chọn B
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+  có tâm là  và bán kính là ;

 có tâm là  và bán kính là . Thấy  nên hai

mặt cầu   tiếp xúc trong. Gọi   là tiếp điểm thì   là mặt phẳng qua   và nhận

 làm VTPT.

+ Từ quan hệ  tìm được .

Suy ra : .

+ Nhận xét  và .

Tập hợp các điểm  thỏa mãn  tiếp xúc với mặt cầu  là một đường tròn nằm trong mp

, đường tròn này có tâm là  và bán kính là .

Dễ thấy  nằm ngoài đường tròn này và  đạt nhỏ nhất khi và chỉ khi  là giao điểm của 

đoạn thẳng  và đường tròn. Khi đó có

.
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