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Câu I (2,5 điểm)  

1. Tính tích phân đường loại một ( 2 )
L

I x y dl= +ò , với 䐸 là nửa đường tròn 

21y x= - . 

2. Tính diện tích phần mặt nón 뀸 实税䨨挠十h挠 nằm giữa hai mặt phẳng 뀸 实0 và 뀸 实1. 
Câu II (3 điểm)  

1. Chứng minh tích phân đường loại hai  挂实 思 纵2䨨h十硅铺邹沠䨨 十䨨挠沠h纵挠; 挠邹
纵囊; 囊邹  

không phụ thuộc vào đường lấy tích phân và tính tích phân này. 

2. Xác định cận của tích phân bội ba  褂实嗣 归纵䨨, h, 뀸邹沠䨨沠h沠뀸瓢  

trong hệ tọa độ Đềcác, hệ tọa độ trụ và hệ tọa độ cầu. Trong đó 惯 là miền giới 

hạn bởi mặt phẳng 뀸 实1 và phần mặt cầu  逝䨨挠十h挠十뀸挠实2,뀸 驶0.  
 

Câu III (4,5 điểm)   Giải các phương trình vi phân sau. 
 

1. h烛cotg䨨 实h挠石1. 
2. 纵䨨十h邹挠沠䨨石䨨h沠h 实0. 
3. h烛烛十2h烛石3h 实3䨨硅挠铺. 
4. h烛烛石2h烛十h 实0;  h纵2邹实1; h烛纵2邹实2 . 

 
------------------------------------------------------------------------------ 

 
Ghi chú: Cán bộ coi thi không giải thích gì thêm. 

Bộ môn duyệt 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
Bi 1:  (2,5điểm)  

1. pdụngtíchphânđườngloạimộtchứng minh cơngthứctínhchu vi hìnhtrịnbnkính庘 
bằng2ð庘. 
Xétđườngtrịn (C) tm O bnkính R cĩchu vi l 癸实似 沠癸披 . 
Ta cóphươngtrìnhthamsốcủa (C) l 逝䨨 实庘é跪đư,h 实庘đmʛư,  ư 碉揍0, 2ð租. 沠癸实税庘挠纵đmʛ挠ư 十é跪đ挠ư邹沠ư 实庘沠ư. 癸实似 沠癸披 实思 庘沠癸实2ð庘.挠ð

0
 

2. Tínhdiệntíchphầnmặtnĩn뀸 实税䨨挠十h挠giớihạnbởimặtphẳng뀸 实1. 管实死 沠管.骗  

沠管实顺1十组 䨨税䨨挠十h挠钻挠十组 h税䨨挠十h挠钻挠沠䨨沠h 实√2沠䨨沠h. 
 
Bi 2:  (3điểm)  

 
1. Chứng minh 

tíchphânđườngloạihaisaukhôngphụthuộcvàođườnglấytíchphânvàtínhtíchphânnày 挂实 思 纵2䨨h十硅铺邹沠䨨 十䨨挠沠h纵挠,挠邹
纵囊,囊邹 . 

 官纵䨨, h邹实2䨨h 十硅铺嚏 惠官惠h实2䨨. 冠纵䨨, h邹实䨨挠嚏 惠冠惠䨨实2䨨. 嚏 扦篇扦仆实扦偏扦铺实2䨨 嚏 tíchI khôngphụthuộcvàođườnglấytíchphân. 

Tồn tại 锅纵䨨, h邹实䨨挠h十硅铺 thỏa mn 沠锅实贵沠䨨十冠沠h. 
Vậy 挂实锅纵2,2邹石锅纵1,1邹实8十硅挠石1石硅. 
 

2. XácđịnhcậntíchphânbộibasautronghệtọađộĐềcác, hệtọađộtrụvàhệtọađộcầu: 褂实嗣 归纵䨨, h, 뀸邹沠䨨沠h沠뀸;瓢  

trongđó惯 l miền thể tích giới hạn bởi phần mặt cầu 逝䨨挠十h挠十뀸挠实2;뀸 驶0; vmặtphẳng뀸 实1. 

Tọa độ Đề các 



褂实思 沠䨨囊
能囊 思 沠h√囊能铺潜

能√囊能铺潜 思 沠뀸.税囊能铺潜能仆潜
囊  

 
Tọa độ trụ  褂实思 沠ư挠ð

0
思沠u囊

0
思 u沠뀸.√囊能破潜
囊  

 
Tọa độ cầu 褂实思 沠ư挠ð

0
思 沠uð 恼世

0
思 u挠đmʛ沠u.√挠囊品泼魄世  

 
 

Bi 3: (4,5 điểm) Giảicácphươngtrình vi phnsau: 
 

 

1. h烛é跪ư龟䨨实h挠石1 到 董聘仆仆潜能囊实董 聘铺品泼迫苹铺. 
2. 纵䨨十h邹挠沠䨨 石䨨h沠h 实0. 
Đặth 实锅䨨祷沠h 实锅沠䨨十䨨沠锅. Phương trình đ cho tương đương 纵䨨十锅䨨邹挠沠䨨 石䨨挠锅纵锅沠䨨十䨨沠锅邹实0 到 纵1十锅邹挠沠䨨 石锅挠沠䨨 石䨨锅沠锅实0到 纵1十2锅邹沠䨨 石䨨锅沠锅实0 

3. h烛烛十2h烛石3h 实3䨨硅挠铺. 
Phươngtrìnhthuầnnhấttươngứngcó 2 nghiệmphânbiệt诡囊实1;  诡挠实石3. 

Nghiệmringcủaphươngtrìnhkhơngthuầnnhấtcĩdạng 光呻实纵故䨨十顾邹硅挠铺 

Thếvàophươngtrình ta cĩ故实1;顾实石5 6世. 

Phươngtrìnhcĩnghiệmtổngqutl h 实固囊硅铺十固挠硅能脑铺十手䨨石5 6世授硅挠铺 

4. h烛烛石2h烛十h 实0;  h纵2邹实1; h烛纵2邹实2 . 

Phươngtrìnhcĩnghiệmtổngqutl h 实固囊硅铺十䨨固挠硅铺. h除实固囊硅铺十䨨固挠_铺十固挠硅铺 

Thayđiềukiệnh纵2邹实1; h烛纵2邹实2 ta cĩ 醉硅挠试固1十2固2守实1硅挠试固1十3固2守实2 到 醉固1 实石硅石2固2 实硅石2  

Nghiệmringcầntìmlh 实石硅能挠硅铺十䨨硅能挠硅铺. 
 


