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Baâi giaãi gúåi yá kyâ thi lúáp 10 - TP Huïë, Àaâ Nùéng
Mön: VùnMön: Toaán

Àïì
Cêu 1: (1,5 àiïím)
1.1 Phên biïåt tûâ àöìng êm vaâ tûâ nhiïìu nghôa.
1.2 Giaãi thñch nghôa cuãa tûâ thu úã (a), (b). Xaác àõnh

àoá laâ hiïån tûúång àöìng êm hay nhiïìu nghôa. Nïu ngùæn
goån lyá do.

a. Sûúng chuâng chònh qua ngoä
Hònh nhû thu àaä vïì

(Sang thu - Hûäu Thónh)
b. Hïët giúâ kiïím tra, cö giaáo thu baâi.
Cêu 2: (2,0 àiïím)
Àoåc kyä àoaån vùn sau vaâ thûåc hiïån caác yïu cêìu bïn

dûúái:
“Vùæng lùång àïën phaát súå. Cêy coân laåi xú xaác. Àêët

noáng. Khoái àen vêåt vúâ tûâng cuåm trong khöng trung, che
ài nhûäng gò tûâ xa. Caác anh cao xaå coá nhòn thêëy chuáng
töi khöng? Chùæc coá, caác anh êëy coá nhûäng caái öëng nhoâm
coá thïí thu caã traái àêët vaâo têìm mùæt. Töi àïën gêìn quaã
bom. Caãm thêëy coá aánh mùæt caác chiïën sô doäi theo mònh,
töi khöng súå nûäa. Töi seä khöng ài khom. Caác anh êëy
khöng thñch caái kiïíu ài khom khi coá thïí cûá àaâng hoaâng
maâ bûúác túái”.

(Nhûäng ngöi sao xa xöi – Lï Minh Khuï)
2.1 Tòm caác cêu coá yïëu töë miïu taã trong àoaån trñch

trïn. Nïu taác duång chung cuãa yïëu töë miïu taã trong vùn
baãn tûå sûå.

2.2 Xaác àõnh caác thaânh phêìn cêu vaâ kïët luêån vïì cêëu
truác ngûä phaáp cuãa cêu vùn sau:

“Chùæc coá, caác anh êëy coá nhûäng caái öëng nhoâm coá
thïí thu caã traái àêët vaâo têìm mùæt”.

Cêu 3: (2,5 àiïím)
3.1 Chó ra sûå khaác nhau vïì kiïíu baâi nghõ luêån trong

hai àïì vùn sau:
Àïì 1: Suy nghô cuãa em vïì hiïån tûúång möåt böå phêån

khöng nhoã thanh niïn thúâi nay lûúâi hoåc, sa vaâo caác tïå
naån xaä höåi.

Àïì 2: Àïí chuêín bõ haânh trang vaâo thïë kyã XXI, theo
Vuä Khoan, “Sûå chuêín bõ baãn thên con ngûúâi laâ quan
troång nhêët”. Suy nghô cuãa em vïì vêën àïì àoá.

3.2 Choån trong hai àïì trïn àïí viïët vùn baãn (daâi
khöng quaá möåt trang giêëy thi), trong àoá coá sûã duång khúãi
ngûä, möåt thaânh phêìn biïåt lêåp vaâ pheáp liïn kïët nöëi (gaåch
chên xaác àõnh).

Cêu 4: (4,0 àiïím)
Tûâ sûå caãm nhêån vïì hai baâi thú Bïëp lûãa (Bùçng Viïåt)

vaâ Noái vúái con (Y Phûúng) em haäy trònh baây suy nghô
vïì yá nghôa cuãa tònh caãm gia àònh.

Baâi giaãi gúåi yá
Cêu 1:
1.1. Tûâ àöìng êm laâ nhûäng tûâ êm giöëng nhau maâ

nghôa khaác nhau.
Tûâ nhiïìu nghôa laâ möåt tûâ nhûng coá nhiïìu nghôa khaác

nhau. Nhûäng nghôa naây coá quan hïå vúái nhau.
Do àoá, àïí phên biïåt tûâ àöìng êm vaâ tûâ nhiïìu nghôa

cêìn lûu yá túái sûå khaác biïåt vïì nghôa vaâ tûâ loaåi cuãa caác
nghôa naây. Nïëu, hai tiïëng khaác nhau vïì tûâ loaåi, vïì yá
nghôa, àoá laâ tûâ àöìng êm. Coân nïëu, hai tiïëng àoá coá tûâ loaåi
giöëng nhau, nghôa cuãa chuáng coá quan hïå vúái nhau, àoá laâ
tûâ nhiïìu nghôa.

1.2. thu úã (a) (danh tûâ): muâa thu; coân thu úã (b)
(àöång tûâ): nhêån, gom

Àêy laâ 2 tûâ àöìng êm
Cêu 2: (2,0 àiïím)
2.1 Caác cêu coá yïëu töë miïu taã trong àoaån trñch trïn:

Cêy coân laåi xú xaác. Àêët noáng. Khoái àen vêåt vúâ tûâng cuåm
trong khöng trung, che ài nhûäng gò tûâ xa.

Taác duång chung cuãa yïëu töë miïu taã trong vùn baãn tûå
sûå laâm cho cêu chuyïån trúã nïn hêëp dêîn, gúåi caãm, sinh
àöång.

2.2 Xaác àõnh caác thaânh phêìn cêu vaâ kïët luêån vïì cêëu
truác ngûä phaáp cuãa cêu vùn sau:

Chùæc coá: thaânh phêìn phuå cuãa cêu, trong àoá:
- chùæc: thaânh phêìn tònh thaái
- coá: thaânh phêìn goåi àaáp
caác anh êëy: chuã ngûä cuãa cêu
coá nhûäng caái öëng nhoâm coá thïí thu caã traái àêët vaâo

têìm mùæt: võ ngûä cuãa cêu, trong àoá:
- coá: yïëu töë chñnh cuãa võ ngûä
- nhûäng caái öëng nhoâm coá thïí thu caã traái àêët vaâo têìm

mùæt: böí ngûä cuãa võ tûâ coá; böí ngûä naây coá kïët cêëu möåt
cuåm chuã võ, trong àoá:

+ nhûäng caái öëng nhoâm: chuã ngûä
+ coá thïí: thaânh phêìn tònh thaái
+ thu caã traái àêët vaâo têìm mùæt: võ ngûä.
Cêu 3: (2,5 àiïím)
3.1 Chó ra sûå khaác nhau vïì kiïíu baâi nghõ luêån trong

hai àïì vùn sau.
Hai àïì trïn thuöåc loaåi nghõ luêån xaä höåi, nhûng àïì 1

laâ nghõ luêån xaä höåi vïì möåt hiïån tûúång àúâi söëng, àïì 2 laâ
nghõ luêån xaä höåi vïì möåt vêën àïì tû tûúãng, àaåo lyá.

3.2 Choån trong hai àïì trïn àïí viïët vùn baãn (daâi
khöng quaá möåt trang giêëy thi), trong àoá coá sûã duång khúãi
ngûä, möåt thaânh phêìn biïåt lêåp vaâ pheáp liïn kïët nöëi (gaåch
chên xaác àõnh).

Thñ sinh choån möåt trong hai àïì àïí viïët vùn baãn theo

yïu cêìu cuãa àïì baâi.
ÚÃ möîi àïì, thñ sinh coá thïí triïín khai vêën àïì vúái nhûäng

nöåi dung cuå thïí khaác nhau. Àêy chó laâ möåt vaâi gúåi yá nïn
coá vïì nöåi dung.

Àïì 1: - Giúái thiïåu hoåc têåp coá vai troâ quan troång àöëi
vúái tûâng caá nhên vaâ xaä höåi. Tuy nhiïn, hiïån nay àang coá
hiïån tûúång möåt böå phêån khöng nhoã thanh niïn lûúâi hoåc,
sa vaâo caác tïå naån xaä höåi.

- Nïu taác haåi cuãa hiïån tûúång trïn àöëi vúái baãn thên
cuãa thanh niïn lûúâi hoåc, cuãa gia àònh, cuãa xaä höåi (thiïëu
traách nhiïåm vúái baãn thên, thiïëu loâng tûå troång, biïën mònh
thaânh keã xêëu, àaánh mêët giaá trõ baãn thên; gêy cho gia
àònh buöìn lo, hao töín vïì tinh thêìn, vêåt chêët; trúã thaânh
gaánh nùång cho xaä höåi hiïån taåi vaâ tûúng lai).

- Phên tñch nguyïn nhên cuãa hiïån tûúång trïn vïì phña
chuã quan vaâ khaách quan (ham chúi, khöng coá yá thûác vïì
giaá trõ cuãa viïåc hoåc; chûúng trònh nùång nïì, gia àònh thiïëu
quan têm; nhûäng taác àöång xêëu tûâ möi trûúâng, xaä höåi.)

- Àïì xuêët nhûäng giaãi phaáp àïí khùæc phuåc hiïån tûúång
trïn tûâ phña baãn thên hoåc sinh, gia àònh, xaä höåi (yá thûác
vïì giaá trõ viïåc hoåc, söëng coá traách nhiïåm, biïët tûå troång;
gia àònh quan têm àïën con em, khñch lïå taåo àiïìu kiïån;
phoâng chöëng, ngùn chùån nhûäng aãnh hûúãng xêëu àöëi vúái
thanh niïn.)

Àïì 2: - Nïu nhêån thûác vïì àùåc àiïím cuãa thïë kyã 21:
höåi nhêåp toaân cêìu, caånh tranh...

- Sûå cêìn thiïët cuãa viïåc chuêín bõ haânh trang vaâo thïë
kyã 21.

- Haânh trang cêìn chuêín bõ: Yïëu töë cú súã vêåt chêët,
khoa hoåc cöng nghïå, con ngûúâi trong àoá yïëu töë con
ngûúâi laâ quan troång nhêët.

- Con ngûúâi àoáng vai troâ quan troång quyïët àõnh sûå
thaânh baåi cuãa caác cöng trònh, sûå nghiïåp.

- Con ngûúâi cêìn chuêín bõ gò àïí bûúác vaâo thïë kyã 21:
trang bõ tri thûác khoa hoåc cöng nghïå, coá nhêån thûác àuáng
vïì baãn thên, xaä höåi, thúâi àaåi, coá têm höìn trong saáng laânh
maånh giaâu tñnh nhên vùn, coá lyá tûúãng, coá niïìm tin.

Cêu 4: (4,0 àiïím)
Tûâ sûå caãm nhêån vïì hai baâi thú Bïëp lûãa (Bùçng Viïåt)

vaâ Noái vúái con (Y Phûúng) em haäy trònh baây suy nghô
vïì yá nghôa cuãa tònh caãm gia àònh.

+ Thñ sinh coá thïí triïín khai vêën àïì vúái nhûäng nöåi
dung cuå thïí khaác nhau. Àêy chó laâ möåt vaâi gúåi yá nïn coá
vïì nöåi dung.

- Giúái thiïåu tònh caãm gia àònh laâ möåt trong nhûäng àïì
taâi quan thuöåc cuãa thú, vùn; trong àoá coá baâi thú Bïëp lûãa
(Bùçng Viïåt) vaâ Noái vúái con (Y Phûúng).

- Caãm nhêån vïì baâi thú Bïëp lûãa:
* Giúái thiïåu vaâi neát vïì Bùçng Viïåt vaâ baâi thú Bïëp lûãa.
* Nïu caãm nhêån vïì baâi thú Bïëp lûãa: thïí hiïån tònh

caãm baâ chaáu thiïng liïng cao quyá vúái:
. Hònh aãnh cao àeåp cuãa baâ: möåt ngûúâi phuå nûä giaâ

nua, giaâu loâng yïu thûúng (àêët nûúác, gia àònh, laâng
xoám), chõu thûúng, chõu khoá, àaãm àang.

. Tònh caãm tha thiïët, kñnh quyá cuãa chaáu àöëi vúái baâ tûâ
luác coân nhoã, úã chung cho àïën caã khi trûúãng thaânh vaâ àaä
ài xa.

- Caãm nhêån vïì baâi thú Noái vúái con cuãa Y Phûúng:
* Giúái thiïåu vaâi neát vïì Y Phûúng vaâ baâi thú Noái vúái

con.
* Nïu caãm nhêån vïì baâi thú Noái vúái con: tònh caãm

yïu thûúng thiïët tha, tin tûúãng cuãa cha àöëi vúái con. Qua
àoá:

. Ngûúâi cha böåc löå tònh yïu, niïìm tûå haâo vïì quï
hûúng vaâ “ngûúâi àöìng mònh” cuãa quï hûúng.

. Ngûúâi cha thïí hiïån tònh yïu tha thiïët vúái con,
khöng khñ gia àònh yïu thûúng, àêìm êëm.

. Ngûúâi cha nhùæn nhuã dùån doâ con phaãi biïët yïu
thûúng gia àònh, quï hûúng, biïët söëng xûáng àaáng vúái
truyïìn thöëng àeåp àeä cuãa quï hûúng.

. Ngûúâi cha coân baây toã niïìm tin tûúãng vaâo con seä kïë
tuåc àûúåc truyïìn thöëng cuãa quï hûúng.

- Hai baâi thú àaä mang laåi nhûäng caãm nhêån vïì yá
nghôa cuãa tònh caãm gia àònh:

* Àoá laâ tònh caãm tûå nhiïn, thiïng liïng cao quyá cuãa
con ngûúâi.

* Àoá laâ àïì taâi quan troång trong thú ca, trong vùn hoåc
noái chung.

* Tònh caãm gia àònh coá taác duång lúán lao, quan troång
àöëi vúái con ngûúâi:

. Giuáp con ngûúâi söëng trong khöng khñ yïu thûúng,
giuáp con ngûúâi phaát triïín töët àeåp vïì tinh thêìn, thïí xaác.

. Gia àònh laâ núi àêìu tiïn thûåc hiïån viïåc giaáo duåc con
ngûúâi. Noá taåo nïn cú súã cho sûå phaát triïín nhûäng tònh
caãm khaác úã con ngûúâi.

. Tònh caãm gia àònh àïí laåi nhûäng êën tûúång sêu àêåm,
coá yá nghôa lêu daâi trong cuöåc söëng cuãa con ngûúâi.

. Tònh caãm gia àònh mang laåi sûå thùng hoa cho têm
höìn con ngûúâi. Noá giuáp ngûúâi ta trûúãng thaânh vïì tinh
thêìn, coá baãn lônh àïí söëng xûáng àaáng, vûäng vaâng trûúác
moåi thûã thaách vaâ caám döî.

. Tònh caãm gia àònh goáp phêìn lúán vaâo viïåc xêy dûång
xaä höåi töët àeåp.

NGUYÏÎN HÛÄU DÛÚNG
(TT Luyïån thi Àaåi hoåc Vônh Viïîn)

Bài 1: (2,25 i m)
Không s d ng máy tính b túi, hãy gi i các ph ng trình và h ph ng trình sau: 

a) 25 13 6 0x x b) 4 24 7 2 0x x c) 
3 4 17
5 2 11
x y
x y

Bài 2: (2,25 i m)
a) Cho hàm s y = ax + b. Tìm a và b, bi t r ng th c a hàm s ã cho song song v i ng th ng

y = -3x + 5 và i qua i m A thu c parabol (P): 21
2

y x co hoành  b ng -2. 

b) Không c n gi i, ch ng t r ng ph ng trình 23 1 2 3 0x x  co hai nghi m phân bi t và 

tính t ng các bình ph ng hai nghi m ó.
Bài 3: (1,5 i m)

Hai máy i cùng làm vi c trong vòng 12 gi thì san l p c 1
10

 khu t. N u máy i th nh t làm 

m t mình trong 42 gi r i ngh và sau ó máy i th hai làm m t mình trong 22 gi thì c hai máy i san l p
c 25% khu t ó. H i n u làm m t mình thì m i máy i san l p xong khu t ã cho trong bao lâu?

Bài 4: (2,75 i m) 
 Cho ng tròn (O) ng kính AB = 2R. V ti p tuy n d v i ng tròn (O) t i B. G i C và D là
hai i m tùy ý trên ti p tuy n d sao cho B n m gi a C và D. Các tia AC và AD c t (O) l n l t t i E và F (E, 
F A). 

a) Ch ng minh: CB2 = CA.CE 
b) Ch ng minh: T giác CEFD n i ti p trong ng tròn (O’).
c) Ch ng minh: các tích AC.AE và AD.AF cùng b ng m t h ng s không i. Ti p tuy n c a (O’) 

k t A ti p xúc v i (O’) t i T. Khi C ho c D di ng trên d, thì i m D ch y trên ng c nh 
nào?

Bài 5: (1,25 i m) 
 M t cái ph u có hình trên d ng hình nón nh S, bán kính áy R = 15 cm, 
Chi u cao h= 30 cm. M t hình tr c b ng kim lo i có bán kính áy r = 10 cm t
v a khít trong hình nón có y n c (xem hình bên). Ng i ta nh c nh hình tr ra
kh i ph u. Hãy tính th tích và chi u cao c a kh i n c còn l i trong ph u. 

BAØI GIAÛI 
Bài 1:  

a) 25 13 6 0x x
= 289 = 172. Do ñoù phöông trình töông ñöông: 

13 17 13 17 23
10 10 5

x hay x

b) 4 24 7 2 0x x

= 81 = 92. Do ñoù phöông trình töông ñöông 2 27 9 7 9( ) 2
8 8

x loai hay x

x2 = 2 x = 2

c) 
3 4 17 (1)
5 2 11 (2)
x y
x y

13 39 ((1) 2(2))
5 2 11
x
x y

3
2

x
y

Bài 2:  
 a)  th c a hàm s ã cho song song v i ng th ng y = -3x + 5 nên hàm s có d ng y = -3x + b. 

A thu c parabol (P): 21
2

y x co hoành b ng -2 nên tung c a A là yA = 2 2 = -3(-2) + b b = -4. 

V y a = -3 và b = -4. 

b) Ph ng trình 23 1 2 3 0x x  co a.c = 3 1 ( 3) 0 nên có hai nghi m phân bi t

trái d u. 
Ta có : 2 2

1 2x x = (x1 + x2)2 – 2x1x2

=
2

4 2 3
( 3 1) 3 1

 = 
2 2

4 2 3( 3 1) 10 2 3
( 3 1) ( 3 1)

= 10 2 3 5 3
4 2 3 2 3

= (5 3)(2 3)  = 7 3 3
Bài 3:  

Moãi giôø caû hai maùy uûi cuøng laøm vieäc thì ñöôïc 1
120

 khu ñaát 

hai maùy cuøng laøm trong 22 giôø thì ñöôïc 22 11
120 60

khu ñaát 

Vaäy maùy thöù nhaát laøm 20 giôø thì ñöôïc : 1 11 1
4 60 15

khu ñaát 

Do ñoù neáu laøm moät mình vaø laáp xong khu ñaát thì maùy thöù 1 laøm heát :  
15 x 20= 300 giôø 

Moãi giôø maùy thöù 2 laøm ñöôïc 1 1 1
120 300 200

 khu ñaát  

Do ñoù neáu laøm moät mình vaø laáp xong khu ñaát thì maùy thöù 2 laøm heát : 200 giôø  
Bài 4:  
 a) ABC vuông t i B, có ng bao BE 
 Theo h th c l ng trong vuông ta có : 
 CE.CA = CB2

b) T ng t ta có :  
AF.AD = AB2 = AE.AC = c 

t giác ECDF n i ti p. 
c) Theo ph ng tích ta có :  
AT2 = ph ng tích c a i m A v i (O’) 

 Và AT2 = AB2 AT = AB. 
Khi C, D di ng thì T n m trên ng tròn tâm A, bán kính AB. 

Bài 5:  

 Tam giác ng d ng ta có : 10 30
15 30

x x = 10 

 G i VN th tích hình nón = 2 2115 .30 15 .10
3

 G i VT th tích hình tr VN – VT = 2 210 (15 10 )
G i y là chi u cao còn l i và Vy là th tích còn l i

ta có
3

30
y

N

V y
V

, trong ñoù Vy = VN – VT

Vaäy :
1 13 3 3

2 2

5 5
30 5 3 9
y y = 310 15

NGUYEÃN PHUÙ VINH 
(TT BDVH vaø LT Vónh Vieãn)

A

E

F

C

D

O
B

T

R=15 

10 

x

30-x 

Xem tiïëp trang 2 Quaãng caáo


