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Câu I (2,5 điểm) 

1. Tính giới hạn  lim𝑥→0
sin 2𝑥−𝑒𝑥+1

tan 𝑥
 

2. Tìm khai triển Maclaurin của hàm số 𝑓(𝑥) = 𝑒𝑥2−1 đến cấp 𝑛 với phần dư Peano và tính 

hệ số của 𝑥2018. 

Câu II (2 điểm) 

1. Tìm 𝑚 để hàm số  𝑓(𝑥) = {
𝑚𝑥 −

1

2
             𝑘ℎ𝑖  𝑥 ≤ 3 

ln(𝑥−2)

𝑥2−4𝑥+3
            𝑘ℎ𝑖  𝑥 > 3

   liên tục với mọi 𝑥 ∈ 𝑹. 

2. Tìm giá trị lớn nhất và nhỏ nhất của hàm số  𝑓(𝑥) = (𝑥2 − 1)2  trên khoảng đóng 

[−1; 3]. 

Câu III (2 điểm)  

1. Tính diện tích miền giới hạn trên bởi đường thẳng 𝑦 = 3𝑥 và giới hạn dưới bởi 

parabol𝑦 = 𝑥2 − 4. 

2. Khảo sát sự hội tụ của tích phân suy rộng 

∫
√𝑥

√4(𝑥 + 1)5
𝑑𝑥

+∞

1

 

Câu IV (3,5 điểm) 

1. Khảo sát sự hội tụ của chuỗi số  

∑
1

𝑛! 3𝑛

+∞

𝑛=1

 

2. Tìm miền hội tụ của chuỗi lũy thừa 

∑
1

𝑛5𝑛

+∞

𝑛=1

(𝑥 − 2)𝑛 

3. Khai triển thành chuỗi Fourier hàm 𝑓(𝑥) tuần hoàn với chu kỳ 𝑇 = 4 và được xác định 

bởi  𝑓(𝑥) = {
3𝑥           𝑘ℎ𝑖    − 2 ≤ 𝑥 < 0 
  0              𝑘ℎ𝑖        0 ≤ 𝑥 < 2  

 

---------------------------------------------------Hết------------------------------------------------------------- 

Ghi chú: Cán bộ coi thi không giải thích đề thi. 

ĐẠI HỌC SƯ PHẠM KỸ THUẬT TP. HCM 

KHOA KHOA HỌC ỨNG DỤNG 

BỘ MÔN TOÁN 

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 

 

ĐỀ THI CUỐI HỌC KỲ II – NĂM HỌC 2017-2018 

Môn: Giải tích 1 Mã môn học: MATH130601 

Đề thi có 2 trang Thời gian: 90 phút 

Sinh viên được phép sử dụng tài liệu. 



 Trang 2/2 

Chuẩn đầu ra của học phần (Về kiến thức) Nội dung kiểm tra 

[G1.2:]  Phát biểu được định nghĩa và các quy tắc tìm 

giới hạn hàm số, tính đạo hàm, vi phân của hàm số. 

Câu I, II 

[G2.2]: Lựa chọn các quy tắc phù hợp và thực hiện các 

bài toán tìm giới hạn hàm số. Sử dụng được quy tắc L’ 

Hospital. 

Câu I, II 

[G1.4]: Biết khái niệm các điểm gián đoạn loại 1 và 

loại 2, tích phân suy rộng loại 1 và loại 2. 

Câu III 

[G1.5]: Viết được công thức khai triển Maclaurin của 

một số hàm đặc biệt. 

Câu I 

[G2.3]: Trình bày được các thao tác khảo sát sự liên 

tục, tính khả tích của hàm số; tính hội tụ của tích phân 

suy rộng. 

Câu II, III 

[G2.6]: Viết được khai triển hàm số thành chuỗi lũy 

thừa, chuỗi Maclaurin, chuỗi Taylor và chuỗi Fourier. 

Câu IV 
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