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Bài 1: QUAN HỆ SONG SONG 

 
I. HAI ĐƯỜNG THẲNG SONG SONG VÀ HAI ĐƯỜNG THẲNG CHÉO NHAU 

1.Vị trí tương đối của 2 đường thẳng a, b  trong không gian 

v  a và b đồng phẳng gồm: 

    Song song nhau, cắt nhau, trùng nhau 

 
a và b đổng phẳng 

 
a và b chéo nhau 

a và b không đồng phẳng: chéo nhau 

2.Định nghĩa: 

v Hai đường thẳng chéo nhau nếu chúng không đồng phẳng 
v Hai đường thẳng song song với nhau nếu chúng đồng phẳng và không có điểm chung 

3.Tính chất và định lý: Trong không gian 

♥ Qua một điểm nằm ngoài 1 đ.thẳng, có 1 và chỉ 1 đ.thẳng song song với đ.thẳng đó 

♥ Hai đường thẳng song song với đường thẳng thứ 3 thì song song với nhau 

♥Định lí: Nếu 3 mp đôi một cắt nhau theo 3 g.tuyến p.biệt thì 3 giao tuyến ấy hoặc đồng quy hoặc 
song song (h1,2) 

♥ Hệ quả: Nếu 2 mp cắt nhau lần lượt đi qua 2 đường thẳng song song thì giao tuyến của chúng 
song song với 2 đường thẳng đó ( hoặc trùng với 1 trong 2 đường thẳng đó).(h.3) 

 

 

 

 

 

 

 

II. ĐƯỜNG THẲNG VÀ  MẶT PHẲNG SONG SONG 

1.Vị trí tương đối của đường thẳng và mặt phẳng: 

d và ( không có điểm chung d //  

a 

a và b chéo nhau 

b 
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d và ( có 1 điểm chung duy nhất M d M 

d và ( có từ 2 điểm chung trở lên d  

 
2. Định lý và tính chất:  

♥Định lí: 

Nếu đường thẳng a không nằm trên mp và  song song với 1 đường thẳng nào đó nằm trên 
mp thì  a song song với mp  

d (P),d // d’ (P)  d // (P) 

♥Định lí: 

Nếu đ thẳng a song song với mp(P), mọi mp(Q)chứa a và cắt (P) thì giao tuyến song song với a.(h.1) 

a // (P), a (Q), (P)  (Q) = b  a // b 

 
♥Hệ quả : 

v Nếu đường thẳng d song song mp(P) thì d song song một  

đường thằng nào đó trong (P). 

v Nếu hai mp cắt nhau cùng song song đường thẳng d  
thì giao tuyến của chúng song song với  d.(h.2) 

(P)  (Q) = a, (P) //d ,(Q) // d   a // d 

 

♥Định lí : 

Nếu a và b là hai đường thẳng chéo nhau thì có duy nhất một mp (P) chứa a và song  song với b.(h.3)          
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III.HAI MẶT PHẲNG SONG SONG 

1.Vị trí tương đối của hai mp phân biệt  (P) và (Q); có hai vị trí: 

v Hai mặt phẳng cắt nhau theo giao tuyến d : (P) (Q) = d. 

v Hai mặt phẳng song song nếu chúng không có điểm chung. 

2.Điều kiện để hai mp song song. 

v Định lí:   Nếu mp(P) chứa hai đường thẳng a,b cắt nhau và cùng song song với mp(Q)  thì (P) song 
song (Q). 

 

 
v Hệ quả : Nếu hai mp song song thì mọi đường thẳng nằm trong mặt phẳng này đều song song mp 

kia. 

 

 
3.Tính chất 

v Tính chất 1: 

Qua một điểm nằm ngoài mp(P) có một và chỉ một mp(Q) song song với mp(P). 

■Hệ quả 1: Nếu đường thẳng a song song với mp (P) thì có duy nhất một mp(Q) chứa a và song song 
mp(P). 

■Hệ quả 2: Hai mp phân biệt cùng song song với mp thứ ba thì song song với nhau. 

■Hệ quả 3: Cho điểm A không nằm trên mp(P).Mọi đường thẳng đi qua A và song song mp(P) đều 
nằm trong một mp (Q) đi qua A và song song mp(P). 

v Tính chất 2: 

Có hai mp s. song mọi mp cắt mp thứ nhất thì cắt mp thứ hai  và hai giao tuyến song song nhau.(h.1) 

(P) // (Q), (R) = a  (R)  (Q) = b, b // a 
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■Hệ quả : Hai mp song song chắn trên hai cát tuyến song song những đoạn bằng nhau.(h.2) 

     
Bài 2: QUAN HỆ VUÔNG GÓC 

I. ĐƯỜNG THẲNG VUÔNG GÓC MẶT PHẲNG 

1.Định nghĩa:Đường thẳng d được gọi là vuông góc mp (P) nếu d vuông góc mọi đường nằm trong (P).Kí 
hiệu d  (P).                                                                                                                     

2.Điều kiện để đường thẳng d vuông góc mp (P). 

a)Định lí: 

Nếu d vuông góc với hai đường thẳng cắt nhau nằm trong (P) thì d vuông góc (P). 

d  b  (P) 

d  a  (P)      d  (P) 

a b  

 

b)Hệ quả: 

Nếu d vuông góc với hai cạnh của tam giác thì d vương góc với cạnh thứ ba của tam giác đó. 

3.Tính chất: 

a)Qua một điểm có duy nhất một mp vuông góc với một đường thẳng cho trước 

«Mặt phẳng vuông góc đoạn thẳng AB tại trung điểm của nó gọi  

là mặt phẳng trung trực của đoạn AB. 

«M trên mp trung trực thì MA = MB 

b) Qua một điểm có duy nhất một đường thẳng vuông góc với một mp cho trước. 

 

4)Liên hệ giữa quan hệ song song và quan hệ vuông góc của đường thẳng và mp.                      

a)Có hai đường thẳng song song,mp nào vuông góc đường này thì vuông góc đường kia 

 •Hai đưởng thẳng phân biệt cùng vuông góc một mp thì song song nhau. 
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b)Có hai mp song song, đường thẳng nào vuông góc mp này thì vuông góc mp kia 

 •Hai mp phân biệt cùng vuông góc một đường thẳng thì song song nhau. 

c)Một đường thẳng và một mp song song,đường thẳng nào vuông góc mp thì vuông góc đường thẳng. 

 •Một đường thẳng và một mp cùng vuông góc một đường thẳng thì đường thẳng song song hoặc nằm 
trong mp. 

5)Phép chiếu vuông góc và định lí ba đường vuông góc 

a)Phép chiếu vuông góc : là phép chiếu song song theo phương vuông 
góc mp. 

b)Định lí ba đường vuông góc: 

Cho a là đường thẳng nằm trong mp (P),b là đường thẳng không thuộc 
(P) và không vuông góc (P) có hình chiếu trên (P) là b’. 

Khi đó a vuông góc b khi và chỉ khi a vuông góc b’. 

c)Góc giữa đường thẳng và mp. 

«Góc giữa đường thẳng d và mp (P) là góc giữa nó và hình chiếu của nó trên (P). 

«Khi d vuông góc (P) ta nói góc giữa d và (P) bằng 900. 

«Gọi  là góc giữa d và mp (P) thì 00 900. 

 

II. HAI MẶT PHẲNG VUÔNG GÓC 

1. Định nghĩa: 

  Góc giữa hai mp là góc giữa hai đường thẳng lần lượt vuông góc  

hai mp đó. 

« Góc giữa hai mp cắt nhau là góc giữa hai đường thẳng nằm trong hai mp và cùng vuông góc vời giao 
tuyến.     

 
« Hai mp (P) và (Q) cắt nhau theo giao tuyến d, mp (R) vuông góc d cắt (P) ,(Q) theo hai giao tuyến a,b 

thì góc giữa hai mp (P),(Q) là góc giữa a và b.   
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2.Diện tích hình chiếu của một đa giác: 

Cho hình H có diện tích S nằm trong mp (P) và hình H’ có diện tích S’ là hình chiếu của H trên mp (Q). 

Góc giữa (P) và (Q) là  ta có : 

S’ = S.cos . 

3.Hai mặt phẳng vuông góc 

a)Định nghĩa:  

Hai mp gọi là vuông góc nhau nếu góc giữa chúng là 900     

Kí hiệu (P)  (Q). 

 
b)Định lí 1:  

Điều kiện cần và đủ để hai mp vuông góc là mp này chứa một đường thẳng vuông góc mp kia.                                      

Các hệ quả 

♥ Hai mp vuông góc nhau,đường thẳng trong mp này vuông góc với giao tuyến thì vuông góc mp kia. 

(P)  (Q) ; (P)  (Q) = d  

a  (P) , a  d                    

♥ Hai mp vuông góc nhau ,từ một điểm thuộc (1) này dựng đường vuông góc mp (2) thì đường thẳng 
nằm trong mp (1). 

♥ Hai mp cắt nhau cùng vuông góc mp (P) thì giao tuyến của chúng vuông góc mp (P). 

 

VẤN ĐỀ: GÓC VÀ KHOẢNG CÁCH 

a (Q) 
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I.KHOẢNG CÁCH 

1.Khoảng cách từ một điểm M đến một mặt phẳng (P) :bằng độ dài đoạn vuông góc vẽ từ điểm M đến mp 
(P) 

«CÁCH TÍNH: 

     • Ta tìm mp (Q) chứa M và vuông góc (P) theo giao tuyến d,  

     • Vẽ MH vuông góc d thì MH vuông góc mp(P) 

     • Khoảng cách từ M đến (P) bằng đoạn MH.                                               

«ĐẶC BIỆT: 

Khi tính khoảng cách từ M đến (P) bằng cách tính đoạn MH mà quá khó thì ta đổi khoàng cách như sau : 

a) Đổi điểm song song :Ta cũng tìm 1 mặt phẳng (Q)vuông góc (P) theo giao tuyến d (không cần phải chứa 
M),từ M vẽ đường thẳng(d) song song với (P) ,đường thẳng (d) này cắt mặt phẳng (Q) tại A. 

Suy ra:  MA // mp(P) thì d(A,(P)) = d(M,(P)) 

 
b) Đồi điểm cắt nhau : 

 Nếu đoạn MA cắt  mp(P) tại C thì ta có  . 

Vậy trong bài toán ta tìm một điểm A sao cho  

MA cắt (P) tại C và  dễ tính 

Suy ra   . 

 
2.Khoảng cách giữa đường thẳng d song song mp (P) đến mp(P) 

bằng khoảng cách từ một điểm bất kỳ trên d đến (P)  

3.Khoảng cách giữa 2 đường thẳng chéo nhau 

«Bằng độ dài đoạn vuông góc của 2 đường thẳng đó. 

CÁCH DỰNG ĐOẠN VUÔNG GÓC CHUNG CỦA 2 ĐƯỜNG CHÉO NHAU  

Cách 1 :Trong bài có sẵn đoạn AB vuông góc cả 2 đường d và d’ 

Cách 2: (Dựng song song )  

• Xác định một mp (P) chứa d’ và song song d. 

• Lấy M trên d, vẽ MH vuông góc (P) tại H, qua H vẽ đường song song d đường này cắt d’ tại B. 
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• Qua B vẽ đường song song MH cắt d tại A.Khi đó AB là đoạn vuông góc chung. 

 
Cách 3:(Dựng vuông góc). 

• Thực hiện khi d vuông góc d’  

• Xác định mp (P) chứa d và vuông góc d’ tại B.Từ B vẽ BA vuông góc d 

• Khi đó AB là đoạn vuông góc chung của d và d’. 

 
Khoảng cách giữa hai đường chéo nhau : 

«Bằng khoảng cách giữa đt thứ nhất đến mp chứa đt thứ hai và song song đt thứ nhất 

«Bằng khoảng cách giữa hai mp song song nhau lần lượt chứa hai đường thẳng đó. 

II.GÓC 

1.Góc giữa hai đường thẳng : Bằng góc giữa hai đường thẳng cùng phương với chúng và phát xuất từ một 
điểm. 

CÁCH LÀM 

♥ Tìm trong bài toàn các đường thẳng song song với hai đường đó để đổi đường. 

♥ Để tính già trị của góc dùng hệ thức trong tam giác vuông, thường.  

cosA = (b2 + c2 – a2)/2bc. 

2.Góc giữa đường thẳng và mp :  

«Góc giữa đường thẳng d và mp (P) là góc giữa nó và hình chiếu của nó trên (P). 

«Khi d vuông góc (P) ta nói góc giữa d và (P) bằng 900. 

«Gọi  là góc giữa d và mp (P) thì 00 900. 

CÁCH LÀM 

♥Đầu tiên ta tìm giao điểm của d và (P) là A. 

♥Trên d chọn điểm B khác A,xác định BH vuông góc (P),suy ra AH là hình chiếu cùa d trên (P). 

♥Vậy góc giữa d và (P) là góc   

Chú ý:Khi xác định góc giữa d và (P) khó quá (không chọn được điểm B để dựng BH vuông góc (P) ),thì ta 
sử dụng công thức sau đây: 

Gọi α là góc giữa d và (P)suy ra : 

Sin α=d(M,(P))/MA 

với M là 1 điểm bất kỳ trên d và A là giao điểm của d với mặt phẳng (p). 
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(Chuyển bài toán góc về bài toán tính khoảng cách từ M đến (P)). 

Công thức trên chứng minh rất đơn giản,nên coi như là hiển nhiên . 

3.Góc giữa hai mp (P) và (Q) 

Góc giữa hai mp là góc giữa hai đường thẳng lần lượt vuông góc hai mp đó. 

«.Góc giữa hai mp cắt nhau là góc giữa hai đường thẳng nằm trong hai mp và cùng vuông góc vời giao 
tuyến.                          

«.Hai mp (P) và (Q) cắt nhau theo giao tuyến d,mp (R) vuông góc d cắt (P) ,(Q) theo hai giao tuyến a,b 
thì góc giữa hai mp (P),(Q) là góc giữa a và b. 

CÁCH LÀM                               

♥ Để tìm góc giữa 2 mp ta phải tìm giao tuyến của 2 mp sau đó tìm 2 đt trong 2 mp lần lược vuông góc 
giao tuyến theo các cách nêu ở những hình vẽ sau đây: 

   

 
Chú ý: Khi xác định góc của 2 mặt phẳng khó quá,tanên sử dụng công thức sau: 

Gọi  α là góc giữa (P) và (Q)  suy ra :  

Sin α=d(A,Q)/d(A,u) 

với A là 1 điểm trên mặt phẳng (P) và u là giao tuyến của 2 mặt phẳng (P) và (Q). Công thức này chứng minh 
rất đơn giản, nêncoi như là hiển nhiên. 

♥Hai mp vuông góc nhau thì góc giữa chúng là 900. 

Có thể tìm góc giữa 2 mp bằng công thức S’ = S.cos  

Ví dụ 1:  Cho hình chóp S.ABCD có đáy hình vuôngcạnh a,SA bằng a  vuông góc đáy.Tính góc 
giữa: 

a)SB và CD.           b)SD và (ABCD).        c)SC và (SAD).    

Giải. 

a) Ta có: CD // AB nên góc giữa SB và CD bằng góc giữa 

SB và AB bằng góc . 

Tam giác SAB có tan  =  =  suy ra  = 60o. 

b) Ta có: SD (ABCD) = D 

  AD là h/c của SD trên (ABCD)
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      SA (ABCD) 

  AD là h/c của SD trên (ABCD) 

Nên góc giữa SD và (ABCD) là góc . 

Tam giác SAD có tan  =  =  suy ra  = 60o 

c)Ta có: CD  AD 

              CD SA 

Khi đó SC  (SAD) = S 

CD (SAD) 

  SD là h/c  của SC trên (SAD) 

Nên góc giữa SC và (SAD) là .tam giác CSD có tan  =  =  = arctan  

Ví dụ 2: Cho hai tam giác ABC và DBC không đồng phẳng có cạnh đáy BC chung.Gọi I là trung điểm 
BC,vẽ AH vuông góc ID.Cho AB = AC = AD = a,BC = DB = DC = 2a/3.Tính góc giữa: 

a)BA và (BCD).            b)(ABC) và (BCD) .          c)(ABD) và (ACD) 

Giải 

a) Từ giả thiết suy ra A.BCD là hình chóp đều 

 

Và BC AI ; BC  DI nên BC  
(AID) 

Suy ra : BC  AH và DI  AH nên 
AH  (BCD).Vậy H là tâm đường 
tròn ngoại tiếp tam giác đều BCD,nên 
H cũng là trọng tâm tam giác BCD 

Ta có: AB (BCD) = B 

AH (BCD) 

BH là h/ccủa AB trên (BCD) 
Nên góc giữa AB và (BCD) là .Tam giác ABH có  

cos  =  =  = arccos   

(Vì BH=HD= ) 

b)Ta có: (ABC) (BCD) = BC 

AI BC , DI  BC  

Ví dụ 3: 

Cho tam giác đều ABC cạnh a,trên đường d vuông góc (ABC) tại A lấy M.Vẽ BD MC, BE AC.Gọi 
N là giao điểm của ED và d.Cho góc giữa (MBC) và (ABC) bằng 600. 

a)Tính d(MA,BC).    b)Tính d(B,(MAC))       c)Tính d(M,(NBE)) 

Giải 

  CD  (SAD) 

là góc giữa (ABC)  

       và (BCD) 
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a) Vẽ AF  BC 

Ta có: d (ABC) nên MA AF 

d(MA,BC) = AF= a  

b)Ta có: BE  AC và BE  
MA,nên BE (MAC) 

Suy ra: d(B,(MAC)) = BE = a  /2 

 

c)Ta có: BE (MAC)  BE  MC 

Lại có: BD  MC  

Suy ra: d(M,(NBE)) = MD. 

Ta có: (MBC) (ABC) = BC 

 BC  AF, BC  MA nên BC  (MAF) 

 = 60o là góc giữa (MBC) và (ABC) 

Tam giác MAF có tan60o =  MA = AF.  =  

Tam giác MAC  tam giác EDC suy ra CE.CA = CD.CM 

 CD =   

 Vậy d(M,(NBE)) = MD = MC – CD = a   –  =  

Ví dụ 4: Cho tứ diện SABC có SA = SB = SC = a.  = 600,  = 900,  = 1200 

a)CMR: ABC vuông.                 b) Tính d(S,(ABC))    

c)Tính góc giữa SB và (ABC).      d) Tính d(A,(SCB)). 

Giải. 

a)Tam giác SAB đều  

 AB = a. 

Tam giác SBC vuông cân  

 BC = a  

Tam giác SAC cân có  = 
120o  AC = a   

 Xét tam giác ABC có AC2 = AB2 + BC2 nên tam giác  vuông tại B. 

b)Ta có SA = SB = SC nên hình chiếu D của S trên (ABC) là tâm đường tròn ngoại tiếp tam giác 
vuôngABC, suy ra D là trung điểm của AC 

Vậy d(S,(ABC)) = SD = =  

c)Ta có: SB (ABC) = B 

 SD  (ABC) 

 

 MC  (NBE) 
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BD là hình chiếu của SB trên (ABC) 

nên góc giữa SB và (ABC) là  

Tam giác SBD có tan  =  =  .Vậy góc giữa SB và (ABC) là 60o 

d)Ta có đoạn AC cắt (SBC) tại C và D là trung điểm AC nên: d(A,(SBC)) = 2d(D,(SBC)). 

Gọi M là trung điểm BC suy ra BC  DM (DM // AB) và SD  BC nên BC  (SDM) 

Vẽ DH  SM thì DH  BC (do BC  (SDM)) 

Suy ra: DH  (SBC) d(D,(SBC)) = DH. 

Tam giác DHM có DH.SM = DS.DM  DH =  .Vậy d(A,(SBC)) = 2.DH =  

BÀI TẬP 

Bài 1.Cho tứ diện DABC có DA,DB,DC đôi một vuông góc. DA = a, DB = 2a, DC = 3a. 

a)Tính d(AD,BC)           b)Tính d(C,(ABD)).       

c)Tính góc giữa (ACD) và (BCD). 

Bài 2. Cho hình chóp S.ABCD có SA = 2a vuông góc đáy,ABCD là hình vuông tâm O cạnh a.Vẽ AI vuông 
góc SO. 

a)Tính d(A,(SBD))                               b)Tính d(C,(SBD))         

c)Tính d(CD,(SAB)).                           d)Tính d(D,(SBC)). 

Bài 3.Cho tứ diện ABCD có AB  CD, BC  AD.Có  đều và H là trực tâm.AB = AC = a 

a)Chứng tỏ BH    (ACD)   b)Tính d(B,(ACD))   

c)CMR d(A,(BHC)) = d(D,(BHC)). 

Bài 4.Cho tứ diện SABC,SA  (ABC).Vẽ CI  AB, AJ  BC.Cho tam giác ABC đều cạnh a,SA = a/2. 

a)Tính góc giữa (SBC) và (ABC)     b)Tính d(A,(SBC))       c)Tính d(B,(SIC)). 

Bài 5.Cho hình vuông ABCD và tam giác đều SAB cạnh a nằm trong hai mp vuông góc.Gọi I là trung điểm 
AB. 

a)CMR SI  (ABCD).                     b)Tính góc giữa SI và (SCD).     

c)Tính d(SB,CD).                        d)Tính d(B,(SCD)). 

Bài 6.Cho hình chóp tam giác đều S.ABC có AB = a ,SA = 3a. 

a)Tính chiều cao hình chóp.        b)Tính góc giữa mặt bên và đáy.     

c)Tính d(SC,AB).                   d)Tính d(C,(SAB)). 

Bài 7.Hình chóp S.ABC có t.giác ABC vuông tại A,AB = 2a,AC = a,SA = SB = SC = a .Gọi O,I là trung 
điểm BC, AB. 

a)CMR: (SBC)  (ABC).               b)Tính góc giữa AS và (ABC).    

c)CMR: (SOI)  (SAB).             d)Tính d(O,(SAB)). 

Bài 8.Cho hính chóp tứ giác đều SABCD có AB = a,Góc giữa cạnh bên và đáy là 600. 

a)Tính d(S,(ABCD)).     b)M là t.điểm CD,tính góc (SCD) và đáy.    



TRƯỜNG THCS VÀ THPT LẠC HỒNG CHỦ BIÊN: T. TRƯƠNG QUANG NGỌC-T.HOÀNG HỮU VINH 

84 

c)Tính d(SA,(SCD)).    d)Tính góc (SAB) và (SCD). 

Bài 9. Cho lăng trụ đứng ABC.A’B’C’ có tất cả các cạnh bằng a.Gọi M là trung điểm AA’.Chứng minh BM 
vuông góc B’C và tính khoảng cách giữa BM và B’C 

Bài 10. Cho hình chóp S.ABCD có đáy là hình thang,  = 900,BA = BC = a,AD = 2a.Cạnh SA 
vuông góc đáy,SA = a .Gọi H là hình chiếu của A trên SB.Chứng tỏ tam giác SCD vuông  và tính khoảng 
cách từ H đến (SCD). 

 

 


