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Bài 4: Đường thẳng song song với mặt phẳng 
*Chú ý: Đáp án chi tiết phát vào bài 5(các em về nhà đọc trước bài học hai mặt phẳng song song trong sách giáo khoa) 

1) Định nghĩa 
Đường thẳng a được gọi là song song với mặt phẳng (P) khi a không có điểm chung với (P).  

2) Điều kiện để một đường thẳng song song với mặt phẳng 
Đường thẳng a không nằm trên mặt phẳng (P) và 
song song với một đường thẳng nào đó nằm trong 
(P) thì a song song với (P). 
Ngược lại: Nếu a // (P) thì a // d với d là một 
đường thẳng nào đó nằm trong (P). 
 

 
3) Định lí về giao tuyến  

Nếu a // (P) thì (Q) chứa a nếu cắt (P) thì giao tuyến của chúng là d và d // a. 
Hệ quả:  

+) Nếu  
    

a ⊂ (P),a / /(Q)
(P)∩ (Q) = Δ

⎧
⎨
⎪⎪

⎩⎪⎪
⇔ a / /Δ.   

+) Nếu a // (P), a // (Q) và (P) cắt (Q) theo giao tuyến d thì a // d. 
Chứng minh.  

4) Các định lí khác 
*Nếu a và b là hai đường thẳng chéo nhau khi đó có duy nhất một mặt phẳng chứa a và song song với 
b. 
*Nếu a và b là hai đường thẳng chéo nhau, O là một điểm không thuộc a, b khi đó qua O có duy nhất 
một mặt phẳng song song với cả a và b. 

5) Các dạng toán liên quan  
Loại I – Chứng minh đường thẳng song song với mặt phẳng 
Bài toán: Chứng minh a // (P): 
Ta chỉ ra a không nằm trên (P) và a // d, với d thuộc (P). 
Chú ý.  
+) Bài toán đưa về chứng minh 2 đường thẳng song song đã biết.  
+) Nếu d chưa có sẵn thì chú ý với a // d nên a, d đồng phẳng; vậy chọn một mặt phẳng (Q) chứa a, xác 
định giao tuyến của (P) và (Q) sau đó chỉ ra a // với giao tuyến đó. 
Câu 1: Cho các mệnh đề sau:  

(1) Nếu a // (P) thì a song song với mọi đường thẳng nằm trong (P). 
(2) Nếu a // (P) thì a song song với một đường thẳng nào đó nằm trong (P). 
(3) Nếu a // (P) thì có vô số đường thẳng nằm trong (P) và song song với a. 
(4) Nếu a // (P) thì có một đường thẳng d nằm trong (P) sao cho a và d đồng phẳng. 

Các mệnh đề đúng là? 
(A) Chỉ (2). (B) Chỉ (1).  (C) (2), (4). (D) (2), (3), (4). 
Câu 2: Cho các mệnh đề sau: 

(1) Nếu a // (P) thì mọi mặt phẳng (Q) chứa a sẽ song song với (P). 
(2) Nếu a // (P) thì mọi mặt phẳng (Q) chứa a sẽ cắt (P). 
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(3) Nếu a // (P) thì mọi mặt phẳng (Q) chứa a, nếu cắt (P) thì giao tuyến của chúng song song với a. 
Các mệnh đề đúng? 
(A) Chỉ (3). (B) Chỉ (2). (C) Chỉ (1), (3). (D) (1), (2), (3). 
Câu 3: Cho các mệnh đề sau: 

(1) Nếu a, b chéo nhau thì có một và chỉ một mặt phẳng chứa a, song song với b. 
(2) Nếu a, b chéo nhau có vô số mặt phẳng chứa b, song song với a. 
(3) Nếu a, b chéo nhau có vô số mặt phẳng song song với cả a, b. 
(4) Nếu a, b chéo nhau thì qua một điểm O không thuộc a, b có một và chỉ một mặt phẳng song 

song với cả a, b. 
Các mệnh đề đúng là? 
(A) Chỉ (1), (4). (B) (1), (3), (4). (C) Chỉ (1). (D) Chỉ (4). 
 
Câu 4: Cho hình chóp S.ABCD có đáy 
ABCD là hình bình hành.  

1) Chứng minh CD // (SAB); AD // 
(SBC); AB // (SCD); BC // 
(SAD). 

2) Gọi E là điểm thuộc cạnh BC 
sao cho EC = 2EB; H là trung 
điểm cạnh SA; G là trọng tâm 
tam giác SAC. Chỉ ra EG // BH 
và EG // (SAB). 

3) Gọi K là điểm đối xứng của B 
qua D; I là điểm thuộc cạnh SB 
sao cho IS = 3IB; O là tâm hình 
bình hành ABCD. Chỉ ra IO // 
SK và SK // (AIC). 

4) Gọi F là trung điểm của DK, chỉ 
ra OE // CF và OE // (SCF). 

 
(hình 4.1) 

Câu 5: Cho hình bình hành ABCD tâm O, dựng hai tia Ax, By song song cùng chiều và không nằm 
trên mặt phẳng (ABCD). Gọi M là một điểm trên Ax, N là một điểm trên By sao cho BN = 2AM. 

1) Gọi I là trung điểm của MN, chứng minh OI // (D, Ax). 
2) Cho M di động trên tia Ax, M không trùng với A; K là trung điểm của đoạn thẳng CN. Chứng 

minh MK // (ABCD). 
Câu 6: Cho hai hình bình hành ABCD và ABEF không cùng nằm trên một mặt phẳng; gọi G, H, K lần 
lượt là trọng tâm của các tam giác ABC, ABD, ABF. 

1) Chứng minh CE // (GHK). 
2) Gọi M, N lần lượt là giao điểm của (GHK) với các đường thẳng BC, BE. Chứng minh tứ giác 

HMNK là hình bình hành. 
3) Gọi L là điểm thuộc cạnh EF sao cho LF = 2LE, chứng minh FH // (MNL). 
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Câu 7: Cho tứ diện ABCD có E, F lần lượt là các 

điểm di động trên BC, AD sao cho 
   

EB
EC

=
FA
FD

.  

1) Qua C dựng đường thẳng Cx song song với 
AB; K là giao điểm của AE và Cx. Chứng 

minh 
   

EB
EC

=
EA
EK

.   

2) Chứng minh EF // DK và chỉ ra EF luôn 
song song với một mặt phẳng cố định. 

 

 
Câu 8*: Cho tứ diện ABCD. 

1) Gọi G1, G2 lần lượt là trọng tâm các tam 
giác ABC, ABD. Chứng minh G1G2 // 
(BCD). 

2) Gọi O1, O2 lần lượt là tâm nội tiếp các tam 
giác ABC, ABD. Chứng minh O1O2 // 

(BCD) khi và chỉ khi 
   

AB + AC
AB + AD

=
BC
AD

.   

3) O1O2 // (BCD), // (ACD) khi và chỉ khi BC 
= BD, AC = AD. 

Gợi ý: Sử dụng tính chất đường phân giác, và áp 
dụng định lí đảo Thales.  
 

 
Loại II – Thiết diện của mặt phẳng song song với một đường thẳng cho trước với khối đa diện 
(H). 
Bước 1: Dựng các đoạn giao tuyến dựa trên định lí : Nếu a // (P) thì mặt phẳng (Q) chứa a, cắt (P) theo 
giao tuyến là d thì d // a. 
Bước 2: Nối các đoạn giao tuyến lại ta có thiết diện cần tìm. 
Câu 1: Cho tứ diện ABCD có M, N lần lượt là trung điểm của BC và AD.  

1) Dựng mặt phẳng (P) chứa MN và song song với cả AB, CD. 
2) Xác định thiết diện của (P) với tứ diện ABCD. 

3) Xác định diện tích của thiết diện biết AB = a, CD = 2a,     (AB,CD)
!

= 600.   
Câu 2: Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD là hình bình hành, mặt bên SCD là tam giác đều cạnh a.  
Gọi H, F lần lượt là trung điểm các cạnh SA, CD. Gọi (P) là mặt phẳng chứa HF và song với CD.  

1) Tìm thiết diện của (P) với hình chóp S.ABCD. 
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2) Chứng minh thiết diện là hình thang cân. 
3) Xác định diện tích thiết diện này. 

Đ/s: Thiết diện là hình thang cân, 
   
S =

3a2 3
16

.  

Câu 3: Cho tứ diện ABCD có AB = 2a, CD = BC = a, góc giữa AB và CD bằng 600. Gọi E là một 
điểm di động trên cạnh BC. Mặt phẳng (P) qua E, song song với AB và CD. Đặt BE = x ( 0 < x < a).  

1) Xác định thiết diện của (P) với tứ diện ABCD. 
2) Chỉ ra thiết diện là một hình bình hành.  

3) Tính diện tích thiết diện theo a và x, tìm x để diện tích này bằng 
  

a2 3
4

.   

4) Tìm x để diện tích thiết diện đạt giá trị lớn nhất. 

Đ/s:    S = 3x(a− x).   
Câu 4: Cho tứ diện ABCD có các mặt ACD, BCD là các tam giác vuông cân, AC = AD = BC = BD = 

a; 
   
AB =

a 3
2

.  Gọi E là trung điểm cạnh BC. Mặt phẳng (P) chứa BE và song song với AD. Tìm thiết 

diện của (P) với tứ diện ABCD và tính diện tích thiết diện này theo a. 
Câu 5: Cho tứ diện đều ABCD cạnh bằng a, gọi E là một điểm di động trên trên cạnh BC, mặt phẳng 
(P) qua E song song với AB và CD, (P) cắt các cạnh BD, AD, AC lần lượt tại F, G, H. Đặt BE = x ( 0< 
x < a).  

1) Chứng minh EFGH là hình chữ nhật, tính diện tích EFGH theo a và x; xác định x để diện tích 
này đạt giá trị lớn nhất.  

2) Khi E là trung điểm cạnh BC. Gọi O là giao điểm của HF và EG; I là giao điểm CO với mặt 
phẳng (ABD), chứng minh I là trọng tâm của tam giác ABD và tính độ dài CI theo a. 

Câu 6: Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD là hình vuông cạnh a, tâm O, SA = a và SA vuông góc 
với BD. Gọi M là một điểm trên đoạn AO (M không trùng với A, O); (P) là mặt phẳng qua M song 
song với cả SA và BD. 

1) Tìm thiết diện của (P) và hình chóp S.ABCD. 
2) Đặt AM  = x. Tính diện tích của thiết diện trên theo a và x; tìm x để diện tích này đạt giá trị lớn 

nhất. 
3) *Gọi R là trung điểm cạnh SA; tìm giao điểm P, Q của mặt phẳng (P) với các đường thẳng DR, 

BR; Tìm tập hợp trung điểm của đoạn thẳng PQ. 
Câu 7: Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD là hình thang vuông tại A, D với AD = a, CD = 2a, AB 
= 3a; mặt bên SAB là tam giác vuông cân tại A. Gọi M là một điểm di động trên cạnh AD; (P) là mặt 
phẳng qua M song song với  SA và CD. Mặt phẳng (P) cắt các cạnh BC, SC, SD lần lượt tại N, E, F. 
Đặt AM = x (0<x<a).  

1) Chứng minh MNEF là hình thang vuông. 
2) Tính diện tích của tứ giác MNEF theo a và x; tìm x để diện tích này đạt giá trị lớn nhất. 
3) *Gọi I là giao điểm EM và FN; J là trung điểm của CD; Q là giao điểm của đường thẳng IJ với 

mặt phẳng (SAB). Chứng minh SQ đi qua trung điểm P của cạnh AB và 
   

JI
JQ

+
AM
AD

= 1.   

Câu 8*: Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD là hình bình hành tâm O. Gọi M là một điểm di động 
trên cạnh SC (M khác S, C). Mặt phẳng (P) chứa AM và song song với BD. 

1) Chứng minh (P) luôn chứa một đường thẳng cố định. 



Thầy: Đặng Thành Nam (Hotline: 0976.266.202) – website: www.vted.vn - Fb: Fb.com/Mrdangthanhnam 
 

Thầy: Đặng Thành Nam (Hotline: 0976.266.202) – website: www.vted.vn - Fb: Fb.com/Mrdangthanhnam 

5 

5 

2) Tìm các giao điểm E, F của (P) với SB, SD. Chứng minh 
  

SB
SE

+
SD
SF
−

SC
SM

 có giá trị không 

đổi. 
3) Tìm thiết diện của (P) và hình chóp S.ABCD và thiết diện này có thể là hình thang được không? 

Câu 9: Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD là hình thang cân (AD // BC); AB = AD = CD = a, BC 
= 2a. Mặt bên SBC là tam giác đều; O là giao điểm của AC và BD. Cho biết SD vuông góc với AC. 

1) Tính độ dài SD. 
2) *Gọi M là một điểm trên đoạn BD, BM = x (M khác B, D); (P) là mặt phẳng qua M và song 

song với SD và AC. Xác định thiết diện của (P) với hình chóp S.ABCD và tính diện tích thiết 
diện này theo a và x; với 2 trường hợp M thuộc đoạn BO; M thuộc đoạn DO. 

3) Xác định x để diện tích thiết diện trên đạt giá trị lớn nhất. 
Tham khảo thêm: 

Khoá học: Chương trình bám sát toàn diện môn Toán lớp 11 sắp ra mắt tại website: 
www.vted.vn 

Links đăng kí : https://goo.gl/OfzecC 
 
 
 


