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KHOA KHOA HỌC CƠ BẢN 

TỔ TỰ NHIÊN & XÃ HỘI 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

CẤU TRÚC ĐỀ THI GIỮA HỌC PHẦN  

HÀM PHỨC & BIẾN ĐỔI LAPLACE 

 

1. Hình thức thi:Viết 

2. Kiểu đề thi: Tự luận  

3. Thời gian làm bài: 45 phút 

4. Nội dung kiến thức: 

Câu  Nội dung Điểm  

1  Số phức - Hàm phức 4 

2 Tích phân hàm phức 3 

3 Chuỗi - Thặng dư 3 

 Nội dung các câu, các ý và thang điểm được quy định cụ thể như sau: 

Câu Nội dung 

1 Chọn hai trong các dạng sau (1 dạng số phức và 1 dạng hàm phức): 

 - Tính giá trị biểu thức chứa số phức. 

- Tìm số phức thỏa mãn điều kiện nào đó. 

- Chuyển đổi giữa các dạng của số phức. 

- Tính tổng của chuỗi lượng giác. 

- Tìm phần thực và phần ảo của hàm phức. 

- Khảo sát tính khả vi và tính đạo hàm. 

2 Chọn một trong hai dạng sau: 

 - Tính tích phân đường.  

- Tích phân trong miền kín. 

3 Chọn một trong các dạng sau: 

 - Tìm miền (hình tròn) hội tụ của chuỗi. 

- Tính thặng dư. 

- Ứng dụng thặng dư tính tích phân hàm phức, hàm thực. 

  Lưu ý: Ở câu 2 và câu 3 không được lấy hai dạng cùng sử dụng một kiến thức. 

5. Hướng dẫn thực hiện: 

 - Cấu trúc này bắt đầu áp dụng từ học kì I, năm học 2011 - 2012. 

 - Giảng viên ra đề thi phải phù hợp với trình độ của sinh viên. 

Nam Định, ngày 02 tháng 10 năm 2011 

TỔ TRƯỞNG 

 

 

Nguyễn Hải Đăng 

Người lập cấu trúc 

 

 

Phạm Thị Gấm 
       


